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Felsefeyi Tanıma - I

1. Felsefi düşüncenin temeli “bir şey üzerine düşün-
mek”tir. Felsefi düşünme; bir şeyi derinlemesine 
düşünmek, onu anlamaya çalışmak ya da ne oldu-
ğunu ortaya koymaktır. Bu düşünme, çıkar amacı 
taşımaksızın bir şeyi bilmek istemeye dayalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
felsefi düşünce örneği olamaz?

A) Evrenin nasıl var olduğu üzerine düşünmek

B) İnsanların aynı olaylar karşısında neden farklı 
davrandığı üzerine düşünmek

C) Yaşamın anlamı üzerine düşünmek

D) Nasıl zengin olunacağı üzerine düşünmek 

E) Eleştirel düşünmenin ne olduğu üzerine düşün-
mek

2. Filozof her sorunun cevabını bilen bir bilge değildir. 
Filozof merak eden, sorular soran ve akla dayalı 
cevap arayan kişidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe ile 
ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Felsefe zihinsel bir arayış sürecidir.

B) Felsefe bir düşünme etkinliğidir.

C) Felsefe nesnel ve kesin cevaplara ulaşma iste-
ğidir.

D) Felsefe merak ve hayretten doğmuştur.

E) Felsefe sorgulayıcı bir düşünmedir. 

3. Filozof; merak eden, çıkar amacı gözetmeden bil-
mek isteyen ve bu yolda aklını kullanan kişidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozof için 
söylenebilecek doğru bir yargı değildir?

A) Filozof evreni anlamak ve açıklamak ister.

B) Filozof akla dayalı açıklamalar yapar.

C) Filozof bilmek için bilmek isteyen kişidir.

D) Filozof yaşamı kolaylaştıracak bilgiler ortaya 
koyar. 

E) Filozof mevcut bilgilerle yetinmeyip yeni cevap-
lar arar.

4. “Philosophos” terimini ilk defa MÖ 6. yüzyılda 
Pythagoras’ın kendisi için kullandığı kabul edilir. 
Ona “sophos” yani “bilge” diyenlere karşı Pytha-
goras kendisine “philosophos” yani “bilgiyi seven” 
demiştir.

Buna göre Pythagoras için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Bilgelik sevgisinin mutlu bir yaşam için gerekli 
olduğunu savunmuştur.

B) Filozofların her sorunun cevabını bulabilece-
ğine inanmıştır.

C) Doğru bilgiye ulaşmanın yolunun deneyim ol-
duğunu söylemiştir.

D) Şüphe etmeyi, filozofun temel görevi saymıştır.

E) Bilgiye ulaşma çabası içinde olan bir düşünür-
dür. 

5. Antik Yunanlar “polis” adı verilen ve çoğu liman 
kenti olan şehir devletleri kurmuşlar, çok tanrılı bir 
inanç sistemi ve demokratik yönetim anlayışı ge-
liştirmişlerdir. Tarım, hayvancılık ve ticaretle uğra-
şan bu zengin toplumlar; bilim, sanat, felsefe, spor, 
siyaset gibi pek çok alanda bir yandan var olan bil-
gileri geliştirmiş bir yandan da yeni bilgiler ortaya 
koyarak entelektüel bir ilerleme sağlamışlardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk felsefi 
düşünce sistemlerinin Antik Yunan devletlerin-
de ortaya çıkışının sebeplerinden biri değildir?

A) Refah seviyesinin yüksek oluşu

B) Demokratik yönetim anlayışının olması

C) Ticari ilişkilerle kültürel etkileşimin ortaya çık-
ması

D) Dinî ve mitolojik açıklamaların fazlalığı 

E) Belli bir bilgi birikimine sahip olunuşu
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6. Sofistlere göre birbirine zıt iki görüş aynı anda sa-
vunulabilir. 

Bu durum felsefi düşüncenin aşağıdaki özel-
liklerinden hangisine ters düşer?

A) Tutarlı olma B) Evrensel olma

C) Rasyonel olma D) Refleksiyonel olma

E) Öznel olma

7. Felsefi düşünce, soyut ve teorik bir bilgi olarak or-
taya konulur ancak ortaya konulan bu düşünceler 
aynı zamanda yaşamımızı da biçimlendirir. 

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Teorik düşünce ve pratik yaşam, birbirinden 
farklı alanlardır.

B) Yaşamımız çevresel koşullar tarafından biçim-
lendirilir.

C) Düşünceler yaşama yön verir.

D) Farklı düşünceler, benzer yaşam biçimleri or-
taya çıkarır.

E) Sürekli düşünen insan nasıl davranacağını bi-
lemez.

8. Felsefi sorgulamalarda mutlak bir cevaba ulaşmak 
mümkün olmadığı için, aynı sorular farklı çağlarda 
ve farklı filozoflarca yeniden ele alınabilir. Ancak 
felsefede geçmiş dönemlerde ortaya atılmış bir 
problemi yeniden ele almaktan daha kıymetli bir 
şey varsa o da daha önceden fark edilemeyen bir 
problemi tespit edip onu tanımlayabilmektir. 

Bu parçada felsefe için aşağıdakilerden hangi-
sinin önemi vurgulanmaktadır?

A) Yeni ve farklı cevaplar geliştirmenin

B) Kesin cevaplar bulmaya çalışmanın

C) Sistemli ve tutarlı bir sorgulama sürecinin

D) Özgün sorular ortaya koyabilmenin

E) Toplumsal sorunlara duyarlı olmanın

9. “Felsefe, bireyin mutlu olmasını sağlayacak ola-
nakların, araçların araştırılmasından başka bir şey 
değildir.” 

Epikuros 

Epikuros’a göre felsefenin temel işlevi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sorgulamayı öğretme

B) Pratik yaşama fayda sağlama 

C) Teorik bilgi ortaya koyma

D) Bilimlere dayanak oluşturma

E) Hoşgörülü davranmayı öğretme

10. Kendisine sorgulamayı ve düşünmeyi iş edinen 
kişi için yer ve zaman sınırı yoktur. Bu yönüyle fel-
sefe, diğer tüm iş ve mesleklerden ayrılır. Örneğin 
normal şartlarda bir doktorun, öğretmenin, kasabın 
ya da veterinerin işi mesai saati sona erince biter. 
Eğer sokakta yaralı bir insan ya da hayvanla karşı-
laşılmazsa doktorun veya veterinerin işine devam 
etmesi söz konusu değildir. Bir öğretmenin her an 
karşısına çıkan herkese bir şeyler öğretmesi de 
beklenmez. Oysa filozof iş yeri, ev, sokak, gece 
ya da gündüz fark etmeksizin düşünmeye devam 
eder. 

Bu parçaya dayanarak felsefeyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Düşünce üzerine düşünmedir. 

B) Sistemli ve tutarlı bir düşünme sürecidir. 

C) Kesintisiz bir düşünme etkinliğidir. 

D) Kişisel evren algısını ortaya koyan bir düşünce-
dir. 

E) Şüphe ve eleştiriye dayalı bir düşünmedir. 
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Felsefeyi Tanıma - II

1. Her toplumda insanlar “Bu evren nasıl var oldu? 
Yaşamın anlamı nedir?” gibi sorular sormuş ve bu 
tarz sorulara cevap aramışlardır ancak verilen ce-
vaplar birbirinden farklı olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Felsefi düşünce, sistemli ve tutarlıdır.

B) Felsefi düşünce, yığılımlı olarak ilerler.

C) Felsefi düşünce, evrensel ancak felsefi cevap-
lar özneldir.

D) Felsefi düşünce, eleştirel bakış açısı gerektirir.

E) Felsefi düşünce, evreni anlama ve açıklama ih-
tiyacından doğmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Felsefe ne işe yarar?” 
sorusuna verilecek bir cevap değildir?

A) Olayları çok yönlü değerlendirmeyi sağlar.

B) Sorgulama becerisi kazandırır.

C) Tutarlı ve sistemli düşünebilmeyi öğretir.

D) Bireyin refah içinde huzurlu bir yaşam sürme-
sine yardımcı olur. 

E) Bireylerin bilinçlenmesini sağlar.

3. Günümüzde sorgulanan felsefi problemler, yüzler-
ce yıl önce de sorgulanmış bütün insanlığı ilgilen-
diren temel problemlerdir.

Bu açıklama felsefi düşüncenin aşağıda verilen 
özelliklerinden hangisine yöneliktir?

A) Öznel olmasına

B) Rasyonel olmasına

C) Tümel olmasına

D) Eleştirel olmasına

E) Evrensel olmasına 

4. Sokrates’e göre bütün bilgiler doğuştan zihnimizde 
vardır. Sorular sorup düşünerek bu bilgiler açığa 
çıkarılabilir.

Sokrates’in bu görüşünün felsefi düşüncenin 
aşağıda verilen özelliklerinden hangileriyle 
ilintili olduğu söylenebilir?

A) Tutarlı ve sistemli olma

B) Rasyonel ve sorgulayıcı olma 

C) Merak ve hayrete dayalı olma

D) Kümülatif ve evrensel olma

E) Refleksif ve tümel olma

5. Günlerdir aç olan ve hayatta kalma mücadelesi ve-
ren bir insanın “Bu evren nasıl var oldu?” gibi bir 
soru sorup düşünmesi beklenemez.

Buna göre insanın felsefeyle ilgilenmesi için 
gerekli koşul aşağıdakilerin hangisidir?

A) Temel ihtiyaçları asgari düzeyde de olsa karşı-
layabilmek 

B) Felsefeyi fayda sağlayan bir ilgi alanı hâline 
getirmek

C) Farklı insanlarla etkileşim sağlayacak ortamlar 
oluşturmak

D) Meraklı bir kişiliğe sahip olmak

E) Belli bir eğitim almış olmak

6. Felsefede son sözü söylediğini iddia eden insan, 
felsefi düşünmeye en uzak insandır.

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağı-
dakilerin hangisidir?

A) Felsefede kesinlik yoktur.

B) Felsefi düşünce evrenseldir.

C) Felsefede, sorular cevaplardan daha önemlidir.

D) Felsefede, bir cevaba ulaşılınca sorgulama 
sona erer.

E) Felsefede, her cevap yeni bir soru doğurur.
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7. Felsefe, insanın varlık hakkındaki düşüncesi ve bu 
düşünce üzerine düşüncesidir. 

Hilmi Ziya Ülken’in felsefe tanımına göre fel-
sefi düşüncenin temel özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yığılımlı ilerleme

B) Evrensel olma

C) Sistemli olma

D) Refleksiyonel olma

E) Öznel olma

8. Kimi filozoflar gençlik dönemlerinde savundukları 
bazı görüşlerini sonradan değiştirmiştir. Böyle du-
rumlarda filozof, gözlerini kendi düşüncelerine çe-
virmiş ve görüşlerini gözden geçirmiştir. 

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Felsefe sorgulamaya dayalıdır.

B) Filozof kendi düşüncelerine de eleştirel bir 
gözle bakabilir.

C) Tutarlı ve sistematik düşünebilen filozoflar, gö-
rüşlerini değiştirmek zorunda kalmazlar. 

D) Felsefi cevapların kesinliği yoktur.

E) Felsefe, düşünce üzerine düşünmedir. 

9. Platon’a göre filozof, Tanrı ile budala arasında kal-
mış insandır. Tanrı, tanımı gereği her şeyi bilen-
dir ve bilgeliğe ihtiyaç duymaz. Budala ise zaten 
her şeyi bildiğini iddia ettiğinden bilgelik peşinde 
koşmaz. Tanrı ile budala arasında olan filozof ise 
bilmediğinin farkına varandır. 

Bu parçaya dayanılarak filozofla ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Mutlak gerçeği bilen kişidir.  

B) Bilinçli bir şekilde bilgiyi arayan kişidir. 

C) Evrenin sırlarını bildiğini zanneden kişidir. 

D) Doğuştan tüm bilgilere sahip olan kişidir. 

E) Bildiklerini başkalarına aktarabilen kişidir. 

10. Felsefe, akademik ihtiyarlarla akademik gençler 
arasında olup biten zararsız bir gevezelikten ibaret 
kalıyor.

Nietzsche’nin bu görüşünden yola çıkılarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefenin amaçlarından biri de farklı kuşakla-
rın görüşlerini uzlaştırmaktır.

B) Felsefe teorik tartışmalarla sınırlı kalmaktadır. 

C) Felsefi tartışmalar, bilimlere yeni araştırma 
alanları oluşturmalıdır.

D) Felsefi bilgi birikimi, gençlere öğretilerek gele-
cek kuşaklara aktarılmalıdır.

E) Felsefi sorgulamalar toplumsal yapıya uygun 
olmalıdır.

11. “Felsefe nedir?” sorusuna aşağıda verilen ce-
vaplardan hangisi yanlıştır?

A) Felsefe bitmek bilmez bir sorgulamadır.

B) Felsefe varlıkların özünü ortaya çıkarmayı 
amaçlayan düşünce biçimidir.

C) Felsefe var olanların ortak ilkelerini belirlemeye 
çalışmadır.

D) Felsefe, insanı ve evreni anlama çabasıdır. 

E) Felsefe filozofların görüşlerini öğrenme ve ol-
duğu gibi benimseme sürecidir.

TYT FELSEFE DUT - 2022
Test 2 (596374)

OPT�K - Test 2 (596374)

596374



Adı         : ..................................
Soyadı  : ..................................

Ders Uygulama Testi | Felsefe

Felsefeyi Tanıma - III

1. Platon, hocası Sokrates’in idam edilmesi nedeniy-
le herkes için geçerli olacak doğru bilgi ve değiş-
mez gerçeklik arayışına yönelmiştir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Filozofun sorgulamaları, kişisel yaşantının etki-
siyle biçimlenir. 

B) Filozof topluma uyum sağlayamayan insandır.

C) Felsefi arayış sürecine girebilmek için acı çek-
mek gerekir.

D) Felsefe, ölümden sonraki yaşamın sorgulan-
masıyla başlar.

E) Felsefe mutlak doğru bilgi arayışıdır.

2. MÖ 6. yüzyılda Milet kentinde yaşamış olan, 
evrenin ana maddesinin “su” olduğunu savu-
nan ve felsefe tarihinin ilk filozofu kabul edilen 
filozof aşağıdakilerin hangisidir?

A) Herakleitos

B) Sokrates

C) Aristoteles

D) Protagoras

E) Thales 

3. • İbn Sina’ya göre felsefe, hem kuramsal hem de 
pratik olarak yetkinleşmedir.

• Jaspers’e göre felsefe, yolda olmaktır. Sorular 
cevaplardan daha önemlidir.

Felsefenin ne olduğu konusunda farklı görüş-
ler olması felsefi düşüncenin aşağıdaki özellik-
lerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Öznelliğinden 

B) Tutarlılığından

C) Evrenselliğinden

D) Tümelliğinden

E) Rasyonelliğinden

4. Felsefe, “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Her şeyi 
bilen değil bilmek isteyen, doğru bilgiye ulaşmaya 
çalışan insanı işaret eder.

Bu açıklama aşağıda verilen filozoflardan han-
gisinin dile getirdiği yargıya uygun bir açıkla-
madır?

A) Protagoras’a göre insan her şeyin ölçüsüdür. 

B) Herakleitos’a göre her şey akar.

C) Jaspers’e göre felsefe yolda olmaktır. 

D) Hegel’e göre gerçek akla uygundur.

E) Descartes’e göre düşünebiliyor olmak insanın 
var olduğunun kanıtıdır.

5. I. Felsefe, insanın evreni anlama ve açıklama ih-
tiyacını karşılar.

II. Felsefe, insana eleştirel düşünebilme becerisi 
kazandırır. 

III. Felsefe, farklılıklara saygı göstermeyi öğrete-
rek insan ilişkilerini geliştirir.

Felsefenin işlevine yönelik yukarıda verilen 
yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III 

6. Felsefi düşünce, insanın hem kendini hem çevre-
sinde olup bitenleri hem de evreni bilme, anlama, 
anlamlandırma isteğinin bir sonucudur. Gelişigü-
zel düşünceler yığını da değildir, felsefe çelişkileri 
aşarak ilerleyen bir düşünmedir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinin 
hangisinden söz edilmemiştir?

A) Rasyonel oluşu

B) Tutarlı oluşu

C) Refleksif oluşu

D) Sistemli oluşu 

E) Merak etmeye dayalı oluşu
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7. Kant’a göre felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.

Kant’ın “felsefe yapmak” dediği davranış aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) İçinde yaşanılan evreni merak etmek

B) Doğru sorular sormayı ve nasıl düşünüleceğini 
öğrenmek

C) Felsefe tarihini öğrenmek

D) Bilimsel yöntemi felsefeye uygulamak

E) Beğenilen filozofların görüşlerini benimsemek

8. Filozof kendinden önce oluşturulmuş bilgileri ol-
duğu gibi kabul etmez. Felsefe, bilme isteğinden 
kaynaklanır ancak “bilmek”, önceki bilgileri öğrenip 
aktarmak demek değildir. Felsefi düşünüş, şüphe 
etmeye, var olan bilgiyi yeniden ele alıp gözden 
geçirmeye ve yeni cevaplar aramaya dayalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir filozofta 
bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Sorgulayıcı olma 

B) Eleştirel düşünebilme

C) Geleneğe bağlı olma 

D) Meraklı olma

E) Arayış içinde olma 

9. Felsefe, insanın akıl kapasitesini kullanarak ger-
çekleştirdiği zihinsel bir etkinliktir. Ancak bu tanım-
dan felsefenin teorik ve soyut bir etkinlik olduğu 
sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü felsefeyle ilgile-
nen insanların doğru ve tutarlı düşünme becerile-
rinin geliştiğini, yaşamda karşılaşılan problemleri 
farklı açılardan değerlendirebildiklerini, yaşamları 
hakkındaki kararları daha akılcı bir şekilde vere-
bildiklerini ve davranışlarının sonuçlarını düşüne-
rek karar verip sorumluluk alabildiklerini söylemek 
yanlış olmaz.

Bu parçada felsefeyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsana özgü bir etkinlik olduğu 

B) İçinde yaşanılan koşullardan etkilendiği

C) Akıl ve mantık ilkelerine dayandığı 

D) Yaşamla iç içe olduğu 

E) Yığılımlı ilerleyen bir alan olduğu

10. Filozof kendine soru soran kişidir. Sorduğu sorular 
ise kişinin kendisi olmasıyla alakalıdır. Yani evrene 
ve yaşama dair neleri fark ettiği, ilgisini hangi prob-
lem alanlarına yönelttiği, problemlerin hangi yönle-
rine odaklandığı ya da farklı bir soru sorarak yeni 
bir problem alanını ortaya koyması gibi durumların 
hepsi kişinin o kişi olmasıyla alakalıdır. 

Bu parçada vurgulanan temel görüş aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Felsefi düşünce yığılımlı ilerleyen bir etkinliktir.

B) Felsefi düşünce, evrene yönelik bütüncül bir 
kavrayıştır.

C) Felsefi düşünce, onu ortaya koyan kişinin öznel 
kavrayışının ürünüdür. 

D) Felsefi düşünce, içinde yaşanılan çağın koşul-
larından etkilenir.

E) Felsefi düşünce sorgulayıcı bir aklın ürünüdür.

11. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağ-
ladığı faydalardan biri değildir?

A) Olayları çok yönlü düşünebilmeyi sağlama

B) İnsanın kendisi ve çevresi hakkında bilinçlen-
mesini sağlama

C) Çelişik düşüncelerin fark edilmesini sağlama

D) Bireyin düşüncelerini ifade edebilmesini sağ-
lama

E) Kişinin kendine güven duymasını sağlama
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Felsefeyi Tanıma - IV

1. İlk Çağ filozoflarından Herakleitos varlıklarda-
ki değişimi temel bir ilke olarak kabul ederken 
Parmenides değişimin bir yanılsamadan ibaret ol-
duğunu savunmuştur.

Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi 
söylenebilir?

A) Birbirine karşıt görüşler, felsefi düşüncenin iler-
lemesini engeller.

B) Felsefede aynı konuda farklı görüşler ileri sürü-
lebilir. 

C) Tüm felsefi görüşler birbiriyle tutarlı olmalıdır.

D) Felsefede dile getirilen cevaplar evrenseldir.

E) Felsefede aynı soruya verilen cevaplardan biri 
doğruysa diğeri kesinlikle yanlıştır.

2. Sokrates’e göre felsefe, insanın kendisiyle birlikte 
doğruyu aramasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Felsefenin konusu sadece insan olmalıdır.

B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama ça-
basıdır.

C) Aklını kullanan herkes doğru bilgi elde edebilir.

D) Doğru bilgiye ancak felsefe ile ulaşılabilir.

E) İnsan kendine yönelirse doğaya yabancılaşır.

3. K. Jaspers’e göre felsefe, yolda olmaktır. Yolun 
sonunda ulaşılacak hedef değil, özü soru sormak 
olan yolun kendisidir felsefe. Sorular, yeni cevap-
lara; cevaplar, yeni sorulara yol açar. Ulaşılan yeni 
cevaplar öncekilerden daha geniş ve kapsayıcıdır.

Buna göre felsefe ile ilgili aşağıda verilen yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefe, birikimli ilerleyen bir düşünce yolculu-
ğudur.

B) Felsefede bitmişlik yoktur.

C) Felsefe sürekli bir arayıştır.

D) Felsefe, sorgulama sürecinin kendisidir.

E) Felsefe, yaşamın sorgulanmasıyla başlar. 

4. Felsefe, insanın dünyayı kendi aklıyla kavrama 
çabasıdır. 

Bu yargıda felsefenin aşağıdaki yönlerinden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Felsefi düşünceyi başlatan davranış soru sora-
bilmektir.

B) Felsefe, tüm toplumlarda görülebilen evrensel 
bir düşünce tarzıdır.

C) Felsefe, insanın kişisel kavrayışına dayalı bir 
düşünme etkinliğidir. 

D) Felsefe akılla oluşturulan “teoria”dır.

E) Felsefe, evreni bütünlüğü içinde anlama gayre-
tidir.

5. • Platon: Felsefe, diyalektik düşünme yoluyla 
ideaların bilgisini kavramadır.

• Hilmi Ziya Ülken: Felsefe, insanın varlık hak-
kındaki düşüncesi ve bu düşünce üzerindeki 
düşüncesidir.

Bu felsefe tanımlarına göre felsefi düşüncenin 
temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi var-
dır?

A) Akıl B) İnanç C) Sezgi

D) Deney E) Bilme isteği

6. Felsefede sorulan sorular sadece bir insanın ya da 
toplumun merak edip sorduğu sorular değil, tüm 
insanlığı ilgilendiren sorulardır.

Bu parçada felsefi soruların aşağıdaki yönle-
rinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Tümelliği

B) Öze dönük oluşu

C) Kesin olmayışı

D) Evrenselliği 

E) Akla dayalı oluşu
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7. Her insanın dünyayı anlama ve anlamlandırma 
tarzı, olaylara verdiği tepkiler, dile getirdiği düşün-
celer birbirinden farklıdır.

Bu parçaya dayanılarak felsefe ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefi görüşler görecelidir.

B) Felsefi sorulara evrensel bir yanıt vermek 
mümkün değildir.

C) Felsefi düşünce yığılımlı olarak ilerler.

D) Felsefi düşünceyi biçimlendiren algılar özneldir.

E) Felsefede aynı soruya birbiriyle çelişen cevap-
lar vermek mümkündür.

8. Beğendiği bir düşünürün tüm görüşlerini ol-
duğu gibi kabul eden birey, felsefi düşüncenin 
aşağıda verilen özelliklerinden hangisine ters 
düşen bir davranış sergilemektedir?

A) Tutarlılığına

B) Eleştirelliğine

C) Evrenselliğine

D) Rasyonelliğine

E) Sistemliliğine

9. Antik Yunan felsefesinin temel varlık problemi ev-
renin ana maddesinin ne olduğu, varlığın değişip 
değişmediği iken 20. yüzyılda varlık felsefesinin 
konusunu, çoğunlukla insanın kendi varoluşuna 
yönelik problemler oluşturmaktadır. 

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağı-
dakilerin hangisidir?

A) Felsefenin temel ilgi alanları, içinde yaşanılan 
döneme göre değişiklik göstermektedir. 

B) Geçmiş dönemlerde sorulan sorular cevaplan-
dıkça yeni sorular ortaya atılmıştır.

C) Bilimsel gelişmeler, felsefenin sadece insanla 
ilgili problemlere yönelmesini zorunlu kılmıştır.

D) Felsefenin öznel oluşu konu alanını sınırlandır-
maktadır.

E) Antik dönemde insana değer verilmediği için 
felsefi düşüncenin temel konusu varlık olmuş-
tur. 

10. Sistemli ilk felsefi düşüncenin Antik Yunan’da baş-
ladığı kabul edilir. Ancak Antik Yunan medeniye-
tinden çok daha eski medeniyetlerde felsefi dü-
şünce örneklerine rastlamak mümkündür. Sümer, 
Mısır, Çin, Hint, İran medeniyetlerinin destanların-
da, inançlarında, bilgelik ve yaşam öğretilerinde 
dile getirilen felsefi düşünceler; kültürel etkileşim 
yoluyla diğer toplumlara ulaşmıştır.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıda verilen yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe ancak demokratik toplumlarda gelişe-
bilir.

B) Her toplumun felsefeye bakışı aynıdır.

C) Felsefi düşüncenin ortaya çıkması için toplum-
sal yapının buna uygun olması gerekir.

D) Eski medeniyetlerdeki inanışlar ve mitler, felsefi 
düşüncenin ortaya çıkmasını engellemiştir.

E) Felsefenin ortaya çıkması, farklı medeniyetlerin 
katkıları sayesinde olmuştur.

11. Felsefi düşünme becerisi, her insanın doğuştan 
sahip olduğu bir beceri değildir. Felsefi sorular so-
rup düşünebilmek için bazı özelliklere sahip olmak 
gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşünebilmek 
için gerekli özelliklerden biri değildir?

A) Meraklı olma

B) Duygusal olma

C) Sorgulayıcı olma

D) Doğru akıl yürütebilme

E) Eleştirel düşünebilme
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1. Gündelik yaşam esnasında pek çok soru sorarız 
ancak felsefi sorular, sorduğumuz diğer sorular-
dan farklı olarak varlıkların özünü, anlamını ortaya 
çıkarmaya yöneliktir. Bazen sorulan soru, kendi 
başına o kadar anlamlıdır ki bir cevaba ulaşılıp 
ulaşılmamasının bir önemi yoktur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi so-
ruların özelliklerinden biri değildir?

A) Felsefi sorular, insanın anlama ve açıklama ih-
tiyacından doğar.

B) Felsefede sorular sorabilmek cevap verebil-
mekten daha önemlidir.

C) Felsefi sorular, somut varlık alanını açıklamaya 
yönelik sorulardır. 

D) Bazı soruların sorulabilmiş olması bile felsefi 
düşünce adına bir değer oluşturur.

E) Felsefi sorular, var olanların tam olarak ne ol-
duğunun ortaya çıkarılmasına yönelik sorular-
dır.

2. Bir kavşakta görev yapan trafik polisi kaldırımdan 
aşağıda bekleyen yayalara dönerek “Tüm yayalar 
arkaya doğru birkaç metre ilerlesin.” diye seslen-
miştir.

Bu parçada yanlış kelime kullanımından kay-
naklı oluşan anlam hatası aşağıdakilerden 
hangisi yapılarak düzeltilebilir?

A) “Metre” kelimesinin yerine “adım” kelimesi geti-
rilerek

B) “Yayalar” kelimesinin yerine “insanlar” kelimesi 
getirilerek

C) “İlerlesin” kelimesinin yerine “gerilesin” kelimesi 
getirilerek 

D) “Birkaç” kelimesi yerine “bir” kelimesi getirilerek

E) “Arkaya” kelimesinin yerine “geriye” kelimesi 
getirilerek

3. Filozof görüşlerini dile getirirken gelişigüzel açık-
lamalar yapmak yerine temellendirme yapar, yani 
görüşlerini gerekçeleriyle birlikte açıklar. Bu açık-
lamalarda kullandığı yargıların birbiriyle tutarlı ol-
ması gerekir aksi hâlde ---- denilen durum ortaya 
çıkar ve temellendirme geçersiz olur. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) olasılık B) çelişiklik 

C) çok anlamlılık D) belirsizlik

E) yanlışlık

4. İnsanların olaylar, varlıklar ya da düşüncelere dair 
bir anlayış geliştirmesine “görüş” denir. Görüşler, 
insanın şeyleri nasıl anladığını belirten ifadelerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi farklı görüşler geliş-
tirme konusunda diğerlerine göre daha az et-
kilidir?

A) Alınan eğitim

B) İnançlar

C) Geçmiş yaşantılar

D) Fiziksel özellikler

E) Sosyal çevre

5. Yargı bildiren cümlelere “önerme” denir. Bir öner-
menin yargı bildirmesi, doğruluğunun ya da yanlış-
lığının ortaya konulabilmesi demektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir önerme 
değildir?

A) Annesi İdil’e doğum gününde yavru kedi aldı.

B) Her insanın kendine özgü bir kişiliği vardır.

C) Bazı insanlar uçağa binmekten korkar.

D) Bir gün keman çalmayı öğrenmek istiyorum. 

E) Okulun ilk günü derse geç kaldım.
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6. Dil, insanların hem düşünmek hem de düşünceleri 
ifade etmek ve başkalarına iletmek için kullandığı 
bir araç olarak diğer insanlarla bir arada yaşama-
nın getirdiği ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. 
Zihinden geçenlerin somut olarak ifade edilmesini 
sağlar. Kullanılan kelimeler nasıl düşünüleceğini 
belirlerken düşüncenin ifade ediliş şekli, dile yeni 
anlamlar kazandırır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dil ve dü-
şünme ile ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Bütün duygu ve düşünceler dil yoluyla ifade 
edilebilir. 

B) Dil, toplumsal yaşamın bir sonucudur .

C) Dil, insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağ-
lar.

D) Dil, ve düşünce birbirinden etkilenerek gelişir.

E) Dil, düşünceye gerçeklik kazandırır.

7. Doğruluk, bilgi doğrusu ve mantık doğrusu olarak 
ikiye ayrılır. Yargının gerçeklikle uyuşması bilgi 
doğrusudur. Önermelerin birbiriyle çelişmemesi 
yani tutarlı olması ise mantık doğrusudur.

Buna göre aşağıda verilen önermelerden han-
gisi mantık doğrusuna örnek gösterilebilir?

A) Merkür bir gezegendir.

B) Deniz suyu tuzludur.

C) Hiçbir genç yaşlı, hiçbir yaşlı genç değildir. 

D) İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

E) Kekik yeşil renkli bir bitkidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi “özgürlük” kavramıyla 
doğrudan ilintili bir soru değildir?

A) Toplumsal değerler bireylerin davranışlarını kı-
sıtlar mı?

B) Özgürlükler doğuştan mı getirilir?

C) Özgürlük bireylerin davranışlarından sorumlu 
tutulamayacağı anlamına mı gelir?

D) Çoğunluğun onayladığı davranışlar iyi kabul 
edilmeli midir?

E) İnsanlar hangi şartlarda davranışlarından do-
layı yargılanamazlar?

9. Hakan Bey, patateslerde renk değişikliğine ve çü-
rümeye yol açan belirli bir bakteri üzerinde araştır-
ma yaparak bir tedavi yöntemi geliştirmek istiyor. 
Farklı coğrafi bölgelerde yetişen hastalıklı pata-
teslerden aldığı örnekleri laboratuvar ortamında 
inceleyerek bakterinin biyolojik özelliklerini belirli-
yor. Daha sonra da bu bilgileri kullanarak bir ilaç 
geliştiriyor. 

Bu parçadaki örnekte kullanılan akıl yürütme 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bütünden hareketle parçanın bilgisine ulaşılan 
tümdengelimdir. 

B) Benzerlikten yola çıkan analojidir. 

C) Tüm parçaların gözleminden hareketle bütüne 
ulaşılan tam tümevarımdır.

D) Tümevarım ve tümdengelimin birlikte kullanıl-
dığı bir akıl yürütmedir.

E) Sınırlı sayıdaki örneği dikkate alan eksik tüme-
varımdır. 

10. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen 
bilim dalıdır. Hayvanları inceleme sebebi, hayvan-
lar ile insanlar arasındaki benzerliklerdir.

Bu parçaya göre psikoloji biliminin kullandığı 
akıl yürütme türü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tümdengelim

B) Tam tümevarım

C) Kıyas

D) Eksik tümevarım

E) Analoji
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1. Çelişiklik, özne ve yüklemleri aynı olan önermele-
rin nicelik ve nitelik yönünden farklı olması duru-
munda ortaya çıkan tutarsızlıktır.

Buna göre aşağıda verilen önerme çiftlerinden 
hangisi çelişiktir?

A) Bütün müzisyenler şarkı söyler.

 Bazı müzisyenler şarkı söylemez. 

B) Her gezegenin uydusu vardır.

 Bazı gezegenlerin uydusu vardır.

C) Bazı ağaçlar kışın yapraklarını döker.

 Bazı ağaçlar kışın yapraklarını dökmez.

D) Hiçbir insan hastalanmak istemez.

 Bazı insanlar hastalanmak istemez.

E) Bütün insanlar yüzme bilir.

 Hiçbir insan yüzme bilmez.

2. Orhan: Bence bir toplumun gelecek kuşakları-
nın nasıl yetiştirileceğine devlet karar vermeli ve 
devletin belirlediği sistem ülkenin tümünde, bütün 
vatandaşlara aynı şekilde uygulamalıdır. Ancak bu 
şekilde milli birlik ve dayanışma düşüncesi sürdü-
rülebilir. 

Emrah: Eğitim alanında yapılan araştırmalar, bi-
reysel farkların dikkate alınması gerektiğini gös-
teriyor. Belki milli birlik gibi bazı konularda ortak 
ilkeler belirlenebilir. Ancak her bölgenin koşulları 
ve ihtiyaçları dikkate alınarak farklı eğitim uygula-
malarını hayata geçirmek daha doğru bir yaklaşım 
olacaktır. 

Bu kişilerin görüşlerinin sınıflandırılması aşa-
ğıdakilerden hangisine uygundur?

Orhan Emrah
A) Siyasi görüş Ahlaki görüş
B) Felsefi görüş Bilimsel görüş
C) Dinî görüş Siyasi görüş
D) Siyasi görüş Bilimsel görüş
E) Dinî görüş Ahlaki görüş

3. Argümantasyon, kanıt niteliği olan öncüllerden 
yola çıkarak bir sonuç önermesine ulaşma süre-
cidir. Sonuca dayanak olan öncüllere “argüman” 
denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde argü-
mantasyon sürecine yönelik bir akıl yürütme 
vardır?

A) Canlılar yedi gün yirmi dört saat nefes alır.

B) Yalan söylemek arkadaşlık ilişkilerine zarar 
verir. 

C) Öğrenci olmak öğretmen olmaktan daha zor-
dur.

D) Dünya bu şekilde ısınmaya devam ederse bu-
zullar da erimeye devam edecek ve deniz suyu 
seviyesi yükselecektir.

E) Tolstoy’un en iyi kitabı Anna Karenina’dır. 

4. Önermeler; niceliksel açıdan tümel, tikel, tekil ol-
mak üzere üçe ayrılır. Bir önerme temsil ettiği gru-
bun tüm bireylerini kapsıyorsa tümel, bazı bireyle-
rini kapsıyorsa tikel, tek bir bireyi kapsıyorsa tekil 
önerme olarak adlandırılır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tikel öner-
medir?

A) Hakan buz pateni yapmayı öğrendi.

B) Ağaçların bir kısmı meyve vermez.

C) Bütün kediler miyavlar.

D) Ahmet dişlerine tel taktırdı.

E) Hiçbir hayvan doğaya zarar vermez.

5. Sokrates “Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değ-
mez.” der.

Aşağıdakilerden hangisi sorgulama süreciyle 
ilgili değildir?

A) Kendi davranışlarımız üzerine düşünmek

B) Soru sormak

C) Toplumsal kabullere şüphe ile yaklaşmak

D) Kendi cevaplarından emin olmak

E) Fikirleri tartışmak
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6. Çevremizdeki insanlara bazı konularda ne düşün-
düklerini sorarsak hepsinin; evrene, insana ya da 
yaşama dair bazı görüşleri olduğunu fark edebili-
riz. Ancak farklı konularda dile getirilen bu görüş-
lerin hepsinin felsefi bir nitelik taşıdığını söylemek 
mümkün değildir. Bir görüşün felsefi sayılabilmesi 
için belli bir problemin ayrıntılı bir şekilde sorgula-
nıp incelenmesi ve ulaşılan sonucun temellendiril-
mesi yani nedenleriyle birlikte açıklanması gerekir. 

Bu parçada yer alan “temellendirme” kavramı 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çatışan fikir ve görüşleri uzlaştırmaktır. 

B) Evreni bir bütün halinde açıklayabilecek görüş-
ler geliştirmektir. 

C) Olguların gözlemine dayana bilgiler üretmektir. 

D) Bir görüşün dayanaklarını ortaya koymaktır. 

E) Bir görüşü basit ve farklı sözcüklerle ifade ede-
bilmektir. 

7. • Bütün 1. sınıf öğrencileri okula bir hafta erken  
başlamıştır.

• İpek 1. sınıf öğrencisidir.

O hâlde İpek de okula bir hafta erken başlamıştır. 

Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Tümdengelime dayalı bir akıl yürütmedir.

B) Öncüller sonuca dayanak olmuştur.

C) Örnek bir olaydan genel bir sonuca ulaşılmıştır.

D) Akla dayalı bir çıkarımdır.

E) Çıkarımın doğruluğu, öncüllerin doğru olma-
sına bağlıdır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefi sorularla ilgili 
yanlış bir ifadedir?

A) Filozofun kendine sorduğu ve düşünmeye sevk 
eden sorulardır.

B) Tarihin farklı dönemlerinde tekrar tekrar sorul-
muş sorulardır.

C) Nesnel bir yaklaşımla cevap aranan sorulardır.

D) Çıkar amacı gütmeyen, bilme isteğinden kay-
naklanan sorulardır.

E) Hem başkalarını hem kendini eleştirebilme ce-
sareti üzerine kurulu sorulardır.

9. Aşağıda verilen sorulardan hangisi felsefi ba-
kımdan doğrudan dil ve düşünme arasındaki 
ilişkiye yönelik değildir?

A) Aynı dili konuşan insanlar birbirini tam olarak 
anlayabilir mi?

B) Konuşma dili, yazıya aktarılırken anlam farkı 
oluşur mu?

C) Konuşulan dil düşünme biçimini etkiler mi? 

D) Yabancı dil öğrenmek için en etkili yöntem han-
gisidir? 

E) Düşünülen her şey dil yoluyla ifade edilebilir 
mi? 

10. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değil-
dir?

A) Ölümden sonra yaşam var mıdır?

B) Evrensel estetik değer yargıları oluşturmak 
mümkün müdür?

C) Adalet ne demektir?

D) Mutlak bilgi elde etmek mümkün müdür?

E) “Düşünüyorum, o hâlde varım.” sözü kime ait-
tir? 

11. Pyrrhon’a göre nesnelerin gerçek yapısı kavrana-
maz. Duyu organları hem bizi yanılttığı için hem 
de kişiden kişiye değiştiği için nesneleri ancak bize 
göründükleri hâliyle bilebiliriz.

Pyrrhon’un bu görüşü aşağıdaki yargılardan 
hangisini temellendirmek için kullanılabilir?

A) Nesneler hakkındaki bilgiler görecelidir. 

B) Doğruluğun temel ölçütü tutarlılıktır.

C) Bilgilerin doğruluğu deneyle test edilebilir.

D) Duyu verileri doğru bilginin kaynağıdır.

E) Duyu verileri akılla işlenirse doğru bilgiye ulaşı-
lır.
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1. “Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa ko-
nuşa anlaşır.” atasözünden yola çıkılarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Dil bir iletişim aracıdır.

B) İnsan ne kadar çok konuşursa o kadar iyi anla-
şılır.

C) Düşünce dil yoluyla aktarılır.

D) Dil insana özgüdür.

E) Düşünülenin ne olduğu dile getirildiğinde anla-
şılabilir.

2. Bir önerme ait olduğu gerçekliğe uygunsa buna 
bilgi doğrusu, biçimsel olarak akıl yürütmeye uy-
gunsa buna “mantık doğrusu” denir. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğ-
rudur?

A) Bilgi doğrusu, öncül ve sonuç önermeleri ara-
sındaki tutarlılığa bağlıdır.

B) Mantık doğrusuna deney, gözlem verileriyle 
ulaşılır.

C) Bilgi doğrusu, zihinden bağımsız olarak var 
olan gerçekliğe bağlıdır. 

D) Mantık doğrusu, günlük yaşam deneyimlerine 
dayanır.

E) Bilgi doğrusu, akıl yürütmeyle elde edilir.

3. Önerme doğruluk değeri olan ve yargı bildiren 
cümledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Bugün hava çok güzel!

B) Keşke bütün gün müzik dinleyebilsem!

C) Yarın tiyatroya gidelim mi?

D) Çıkarken şemsiyeni almayı unutma.

E) Öğle yemeğinde patates kızartması yedim. 

4. Bütün insanlar, kendilerine sunulan bilgileri olduğu 
gibi kabul etseydi ve bu bilgileri sorgulamasaydı 
ilerlemek söz konusu olmazdı.

Bu parçaya göre felsefi soruları oluşturan te-
mel sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Öğrenme isteği

B) Olguları inceleme

C) Meraklı olma

D) Tutarlı olma

E) Eleştirel olma 

5. La Mettrie, bir yandan varlığın sadece maddeden 
ibaret olduğunu savunurken diğer yandan ölüm 
sonrasında ruhani bir evrende varlığın devam ede-
ceğini söyleseydi görüşleri arasında çelişki ortaya 
çıkardı.

Buna göre bir felsefi sistemin geçerli olabilme-
si aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Özgün olmasına

B) Tutarlı olmasına 

C) Olgularla desteklenmesine

D) Nesnel olmasına

E) Evrensel olmasına

6. Dünya gezegeninde su bulunması gerçek iken 
“Dünya’nın dörtte üçü sularla kaplıdır.” yargısı 
doğrudur. 

Buna göre doğruluk ve gerçeklikle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

A) Gerçeklik doğada var olan, doğruluk ise zihinde 
oluşturulan yargının gerçeğe uygunluğudur. 

B) Gerçekliğin bilgisine sezgiyle ulaşılır.

C) Doğruluk ideal gerçekliktir.

D) Doğruluk ve gerçeklik kişiden kişiye değişir.

E) Gerçeklik akla dayalı, doğruluk ise deneye da-
yalıdır.

Felsefe ile Düşünme - III
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7. Herkesin daha yüksek bir algılama seviyesine ula-
şabilmesi için kendi zamanının kullanımını planla-
yabilme özgürlüğü olmalıdır ve bunu yapabilmek 
için biraz yalnız biraz sessiz kalabileceği bir boşlu-
ğu olması gerekir.

Fransız filozof Simon Weil bu görüşünü des-
teklemek için aşağıda verilenlerden hangisini 
bir argüman olarak kullanabilir?

A) Felsefe, insanın tüm yaşamını kuşatan bir et-
kinliktir.

B) Felsefe, insanların daha üst bir algılama sevi-
yesine ulaşmasını sağlar.

C) Felsefe, belli bir refah seviyesi ve özgürlük or-
tamına sahip toplumlarda ortaya çıkmıştır.

D) Felsefi düşüncenin konusu felsefi düşüncenin 
kendisi olabilir.

E) Felsefe, tüm toplumlarda görülen ve her insa-
nın başarabileceği bir etkinliktir. 

8. Dil ile gerçekliğin aynı yapıya sahip olduğunu 
bu nedenle gerçekliği anlamanın yolunun di-
lin analizi olduğunu savunan Wittgenstein’in 
bu görüşleri aşağıda verilenlerden hangisi ile 
çelişir?

A) Gerçeklik dil yoluyla ifade edilir.

B) Gerçekliğin dili aşan bir boyutu vardır.

C) Dil ve gerçeklik aynı yapıdadır.

D) Dilin yapısı çözümlendiğinde gerçeklik de anla-
şılabilir.

E) Doğru bilgi dili doğru kullanmaya bağlıdır.

9. I. Keşke bu şehirden gidebilsem.

II. Neden erken gelmedin?

III. Bu havada dışarı çıkmasan!

Yukarıda verilen cümlelerden hangileri önerme 
değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III 

10. • Sınırlı sayıdaki öncülden tümel bir sonuç çıkar-
madır.

• Düşüncenin gerekçeleriyle birlikte açıklanma-
sıdır.

• Yargıların birbiriyle çelişmemesidir.

• Belli kanıtlara dayanarak yeni yargılara ulaşma 
işlemidir.

Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirilirse 
hangi kavram dışarıda kalır?

A) Görüş B) Tümevarım

C) Argümantasyon D) Tutarlılık

E) Temellendirme

11. • Bütün ekmekler undan yapılır.

• Ramazan pidesi bir ekmek çeşididir.

O hâlde ramazan pidesi de undan yapılır.

Bu akıl yürütme türü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tam tümevarım B) Analoji

C) Görüş D) Tümdengelim 

E) Eksik tümevarım 

12. Bir insanın düşüncelere daldığını anlarız ancak ne 
düşündüğünü, sözlü ya da yazılı olarak düşünce-
sini ifade ettiği zaman bilebiliriz.

Bu cümleden yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Dil, düşüncenin ifade edilmesini sağlar.

B) Dil, düşünceye somut gerçeklik kazandırır.

C) Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlar.

D) Düşünülmeyen dile gelemez.

E) Dil olmadan düşünmek mümkün değildir. 
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Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri ∙ Varlık Felsefesi
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1. • Varlık var mıdır?

• Varlığın ana maddesi nedir?

• Varlığın özü bir midir çok mudur?

• Evrende amaçlılık var mıdır?

Bu sorular aşağıdaki felsefe alt disiplinlerinden 
hangisine aittir?

A) Din felsefesi B) Epistemoloji

C) Ontoloji  D) Etik

E) Estetik

2. • Thales’e göre varlığın ana maddesi “su”dur. 
Her şey sudan meydana gelmiştir.

• Hegel’e göre varlığın temeli ideadır. Varlık bir 
ilke olarak ideanın kendini açması ve bir amaca 
doğru ilerlemesidir.

Buna göre Hegel’in varlık anlayışını, Thales’ten 
ayıran temel özellik aşağıdakilerin hangisidir?

A) Varlığın temelini soyut bir kavrama dayandır-
ması 

B) Varlığın temeline bir tane ana madde koyması

C) Varoluşu başlatan ilkenin değişim olduğunu sa-
vunması

D) Varlığın aslında var olmadığını savunması

E) Varlığın düşünce ve maddenin birlikteliğinden 
meydana geldiğini söylemesi

3. • Duyularla algılanan nesneler dünyası gelip ge-
çicidir. Varlığın temelinde duyularla algılana-
mayan bir öz vardır.

• Gerçek varlıklar akılla anlaşılabilen düşünsel 
varlıklardır.

Bu yargılar aşağıda verilen filozoflardan hangi-
sinin varlık görüşüne uygundur?

A) Herakleitos’un oluşçuluğuna

B) Platon’un idealizmine 

C) Demokritos’un materyalizmine

D) Descartes’in düalizmine

E) Gorgias’ın nihilizmine

4. • Var olmak, yok olmaya doğru bir gidiştir.

•  Durağanlık doğal düzene aykırıdır.

Bu yargılardan hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılabilir?

A) Varoluşun temelinde zıtlık ve değişim vardır. 

B) Varlıkların çeşitliliği farklı ana maddelerden 
kaynaklıdır.

C) Nesnelerdeki çokluk, ideanın farklı yansıma-
sından başka bir şey değildir.

D) Varlık madde ve düşünce etkileşimi sonucu 
oluşur.

E) Gerçek varlık sadece maddedir.

5. Descartes’a göre sonsuz töz olan Tanrı, ruh ve 
maddeyi yaratmıştır. Ruh düşünebilme, beden ise 
yer kaplama özelliğine sahiptir. İnsanda, ruh ve 
beden bir araya gelmiştir.

Buna göre Descartes’ın varlık anlayışı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Düalist bir varlık anlayışı vardır. 

B) Varlıkların değişimini, ruhun değişimi ile açıkla-
mıştır.

C) Varlığın temelinin ruh olduğunu savunmuştur.

D) Ruh ve maddenin farklı birleşimlerinin nesneler 
dünyasını meydana getirdiğini savunmuştur.

E) Madde yok olunca ruhun da yok olacağını sa-
vunmuştur.

6. Evrende var olan her şey, karşıtıyla birlikte vardır. 
Yaşamın ölümle, iyinin kötüyle, gecenin gündüz-
le, sevginin nefretle birlikte anılması bu yüzdendir. 
Karşıtlar ise sürekli olarak çatışmakta, mücadele 
etmekte ve karşıtına üstün gelmeye çalışmakta-
dır. Bu mücadelenin sonucunda tüm var olanlar 
zamanla değişmekte ve karşıtına dönüşmektedir. 

Bu parçada varlık felsefesinin hangi kavramı 
üzerinde durulmaktadır?

A) İdea B) Logos

C) Diyalektik D) Fenomen

E) Tao


