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5) Fi	lo	zof	lar,	 bir	 yan	dan	 ken	di	le	ri	ne	 ka	dar	 olan	 ve	

doğ	ru	 di	ye	 su	nu	lan	 bil	gi,	 gö	rüş	 ya	 da	 inanç	la	ra	

şüp	he	ile	yak	la	şıp	on	la	rı	sor	gu	lar	ken,	bir	yan	dan	

da	bir	lik	ve	bü	tün	lü	ğü	olan	bir	dün	ya	gö	rü	şü	oluş

tur	ma	ya	 ça	lı	şır	lar.	 Bu	nu	 da	 açık	la	ma	mo	de	li	nin	

te	me	li	ne	müm	kün	ol	du	ğu	ka	dar	az,	hat	ta	müm

kün	se	tek	bir	il	ke	yi	ala	rak	ve	bu	il	ke	den	ha	re	ket	le	

dü	şün	ce	le	ri	ni	 tu	tar	lı	 bir	 ça	tı	 al	tın	da	 top	la	ma	ya	

ça	lı	şa	rak	ya	par	lar.

 Bu par ça da fel se fe nin aşa ğı da ki özel lik le rin

den han gi si vur gu lan mak ta dır?

	 A)	 Ya	ra	tı	cı	lı	ğa	da	ya	lı	ve	öz	nel	ol	ma	sı

	 B)	 Eleş	ti	ri	ye	da	ya	lı	ve	sis	te	ma	tik	ol	ma	sı

	 C)	 Yı	ğı	lım	lı	ve	kur	gu	sal	ol	ma	sı

	 D)	 Dü	şün	ce	üze	ri	ne	dü	şün	ce	ol	ma	sı

	 E)	 İçin	de	oluş	tu	ğu	ko	şul	lar	dan	et	ki	len	me	si

6) Fel	se	fe	ta	ri	hin	de	bir	fi	lo	zof	tan	di	ğe	ri	ne	ge	çer	ken	

ger	çek	ten	ye	ni	olan	şey,	zan	ne	dil	di	ğin	den	da	ha	

az	dır.	Ör	ne	ğin,	Pla	ton’u	an	la	mak	için	on	da	ru	hun	

ölüm	süz	lü	ğü	 yö	nün	de	ki	 Pytha	go	ras	cı	 un	sur	la	rı,	

var	lığ	ın	eze	li,	ebe	di,	ha	re	ket	siz	ol	ma	sı	ge	rek	ti	ği	

yö	nün	de	ki	Par	me	ni	des	çi	un	sur	la	rı,	in	san	da	bir	ta

kım	 ge	nel	 kav	ram	lar	 ol	du	ğu	 ve	 an	cak	 bun	la	rın	

bi	li	mi	nin	ya	pı	la	bi	le	ce	ği	yö	nün	de	ki	Sok	ra	tes	çi	un

sur	la	rı	gö	re	bil	mek	ge	re	kir.

 Bu par ça dan, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı la maz?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	 ta	ri	hi	ni	 bil	me	den	 bir	 fi	lo	zo	fun	 öz

gün	lü	ğü	nü	bi	le	me	yiz.

	 B)	 Her	 fi	lo	zof	 gö	rüş	le	ri	ni	 oluş	tu	rur	ken	 ken	di	sin

den	ön	ce	ki	bi	ri	kim	den	et	ki	le	nir.

	 C)	 Fi	lo	zof	la	rın	 fel	se	fi	 bil	gi	 bi	ri	ki	mi	ne	 yap	tık	la	rı	

kat	kı	sa	nı	lan	dan	az	dır.

	 D)	 Fi	lo	zof	lar	ön	ce	ki	bil	gi	bi	ri	ki	min	den	kop	ma	dan	

öz	gün	gö	rüş	ler	oluş	tu	ra	maz	lar.

	 E)	 Fi	lo	zof	lar	öz	gün	lük	le	ri	nin	ya	nın	da	baş	ka	fi	lo

zof	la	rın	gö	rüş	le	ri	ni	de	yan	sı	tır	lar.

7) Başkalarının	 sorgulamaya	 gerek	 duymadan	 ka

bul	ettiği	şeylerin	ötesine	geçme	becerisi	ve	iste

ği,	 aydın	 bir	 insanın	 ayırdedici	 özelliğidir.	 İşte,	

felsefenin	kuramsal	kaygılar	denerek	bir	 kenara	

atılan	 bütün	 bir	 varlık	 alanını	 önümüze	 açmak	

yanında,	zihnimizi	güçlüklere	alıştırmak,	öğrenci

lere	zihinsel	bir	esneklik	kazandırmak	gibi	bir	et

kisi	vardır.

 Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söyle

nemez?

	 A)	 Eğitimde	felsefeye	düşen	rol	büyüktür.

	 B)	 Felsefe,	kuramsal	olduğu	kadar	pratik	fayda

ları	da	olan	bir	etkinliktir.

	 C)	 Eğitimde	felsefenin	amacı	öğrencilere	mutlak	

doğrular	kazandırmaktır.

	 D)	 Aydın	 bir	 neslin	 yetişmesinde	 felsefe	 eğitimi	

vazgeçilmez	önem	taşır.

	 E)	 Felsefe,	sorgulayıcı	bir	zihin	etkinliğidir.

8)	 Felsefi	 bir	 sistem	 oluşturabilmek	 için	 toplumsal	

ve	bireysel	koşullar	önemlidir.	Ekonomik	ve	sos

yal	 anlamda	 kalkınmış	 bir	 toplumda	 yaşamak,	

özgür	 koşullarda	 üretebilmek	 gibi.	 Fakat	 bu	 ko

şullar	 tek	başına	yeterli	 değildir.	Eğer	yeterli	 ol

saydı	 kalkınmış	 toplumun	 tüm	 bireyleri	 filozof	

olurdu.	 Örneğin	 Descartes,	 kalkınmış	 bir	 toplu

mun	 bireyidir.	 Descartes'i	 yetiştiren	 ortam	 felsefe	

açısından	 oldukça	 verimliydi	 ama	 aynı	 ortamda	

üstelik	sadece	kendi	ülkesinin	değil,	bütün	dünya

nın	sorunlarıyla	ilgili	bir	tane	Descartes	yetişmiştir.

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir?

 A)	 Ünlü	filozoflar	gibi	olabilmek	için	gelişmiş	top

lumlarda	yaşamak	gerekir.

	 B)	 Filozof	olabilmek	için	toplumsal	uygunlukların	

yanı	sıra	bireysel	özellikler	de	etkilidir.

	 C)	 Zengin	ve	gelişmiş	toplumlarda	herkes	filozof	

olabilir.

	 D)	 Gelişmiş	 toplumlarda	 felsefe	 de	 daha	 hızlı	

gelişir.

	 E)	 Ekonomik	olanakların	fazla	olduğu	toplumlar

da	herkes	felsefeyle	ilgilenir.
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1) ‹n	san	lar	 ken	di	 dü	flün	ce	 dün	ya	s›n	da,	 ger	çek	le	

tam	ör	tüfl	me	yen	mi	to	lo	ji	le	r	üret	mifl	ler	ve	bun	la	ra	

gö	re	ha	yat	la	r›	n›	 yön	len	dir	mifl	ler	dir.	Ör	ne	ğin	ya	r›	

at,	ya	r›	in	san	olan	bir	var	l›k,	mi	to	lo	jik	an	la	y›fl	la	ra	

uy	gun	un	sur	lar	ara	s›n	da	d›r.	‹n	san	bu	tür	den	an

la	y›fl	la	r›	ak›l	ara	c›	l›	ğ›	ile	sor	gu	la	ma	ya	bafl	la	d›	ğ›n

da	fel	se	fe	doğ	mufl	tur.	Fel	se	fe,	ev	re	ne	ve	ev	ren

de	var	olan	her	fle	ye		de	rin	li	ği	ne	bir	ba	k›	fl›	tem	sil	

eder.	Bu,	gö	rü	ne	nin	öte	sin	de,	gö	rün	me	ye	ne	yö

ne	lik	 de	 ola	bil	mek	te	dir.	 Bir	 ba	k›	ma	 fel	se	fe,	 her	

fle	yin	özü	ne	yö	ne	lir.	Fel	se	fe	nin	ba	k›	fl›	kap	sa	y›	c›	

ve	ku	fla	t›	c›	d›r.

 Par ça da be lir ti len dü şün ce ye gö re aşa ğı da ki

ler den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	doğ	ma	se	be	bi	mi	to	lo	ji	dir.

	 B)	 Fi	lozof	ev	ren	de	ki	yan	l›fl	la	r›	tes	pit	edip,	sa	de

ce	yan	l›fl	la	r›	sor	gu	lar.

	 C)	 Fi	lozof	ha	ya	li	ürün	ler	ye	ri	ne	ev	ren	de	ki	so	mut	

olan	her	fle	yi	ak›l	ara	c›	l›	ğ›	ile	sor	gu	lar.

	 D)	 Fi	lozof	mi	to	lo	ji	le	rin	ve	ina	n›fl	la	r›n	ge	tir	di	ği	ce

vap	lar	dan	kufl	ku	du	yar,	ak	l›	ve	dü	flün	ce	siy	le	

sor	gu	lar.

	 E)	 Mi	to	lo	ji	var	ol	ma	say	d›	fel	se	fe	de	ol	maz	d›.

2) “Sok	ra	tes,	fel	se	fe	yi	gök	yü	zün	den	yer	yü	zü	ne	çek

ti	ve	onu	kent	ler	le	in	san	la	rın	ev	le	rin	de	ye	şert	ti.	O	

fel	se	fe	yi,	 er	dem	 ve	 er	dem	siz	lik	le,	 iyi	 ve	 kö	tüy	le	

il	gi	li	so	ru	la	ra	yö	nel	me	ye	zor	la	ya	rak,	sos	yal	ha	ya

ta	da	hil	et	ti.”

 Ci ce ro’nun Sok ra tes hak kın da ki bu söz le rin

den, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	 Sok	ra	tes’le	 bir	lik	te	 me	ta	fi	zik	 bir	

et	kin	li	ğe	dö	nüş	tü	ğü	ne

	 B)	 Fel	se	fe	nin,	 Sok	ra	tes’le	 bir	lik	te	 in	sa	na	 ve	

ya	şa	ma	iliş	kin	so	run	la	ra	yö	nel	di	ği	ne

	 C)	 Fel	se	fe	nin,	Sok	ra	tes	sa	ye	sin	de	Yu	nan	top	lu

mu	na	gir	di	ği	ne

	 D)	 Fel	se	fe	nin,	Sok	ra	tes’ten	son	ra	bi	lim	le	ba	ğı	nı	

ko	par	dı	ğı	na

	 E)	 Fel	se	fe	nin,	Sok	ra	tes’le	 be	ra	ber	 bi	lim	sel	 bir	

ka	rak	ter	ka	zan	dı	ğı	na

3) Fel	se	fe	de	her	dü	şün	ce	di	ğe	rin	den	fark	lı	dır.	Ama	

bu	 bir	bir	le	ri	ni	 yok	 say	dık	la	rı	 an	la	mı	na	 gel	mez.	

Her	 bi	ri	nin	 dü	şün	ce	 ta	ri	hi	 için	de	 bir	 ye	ri	 var	dır.	

Bu,	so	ğuk	bir	gün	de	kar	şı	la	şan	bir	grup	kir	pi	nin	

öy	kü	sü	ne	ben	zer.	Kir	pi	ler	ısı	na	bil	mek	için	bir	bir

le	ri	ne	so	ku	lur	lar;	ile	ri	ge	ri	ha	re	ket	ede	rek	so	nun

da	di	ken	le	ri	ni	bir	bir	le	ri	ne	ba	tır	ma	ya	cak	ve	bir	bir

le	ri	ni	 ısı	ta	cak	la	rı	 en	 uy	gun	 me	sa	fe	yi	 bu	lur	lar.	

Fel	se	fi	dü	şün	ce	ler	de	böy	le	dir.	

 Bu ra dan çı ka rı la bi le cek so nuç aşa ğı da ki ler

den han gi si ola maz?

 A)	 Bir	dü	şün	ce	di	ğer	dü	şün	ce	ler	le	yüz	leş	me	den	

ol	gun	la	şa	maz.

	 B)	 Ko	nu	la	ra	fark	lı	yön	ler	den	ba	kıl	maz	sa	ye	ni	bir	

dü	şün	ce	nin	oluş	ma	sı	ola	nak	sız	dır.

	 C)	 Fark	lı	dü	şün	ce	le	rin	de	ğil,	ay	nı	yak	la	şı	ma	sa

hip	olan	dü	şün	ce	le	rin	fel	se	fi	de	ğe	ri	var	dır.

	 D)	 Fel	se	fe	de	 dü	şün	ce	ler	 hem	 bir	bi	ri	nin	 kar	şı	tı	

hem	de	bir	bir	le	ri	nin	ta	mam	la	ya	nı	dır.

	 E)	 Dü	şün	ce	 zen	gin	li	ği	 ve	 fark	lı	lı	ğı	 ol	ma	dan	 bir	

dü	şün	ce	ta	ri	hin	den	sö	z	e	di	le	mez.

4) Fel	se	fe	de	ay	nı	so	ru	nun	fark	lı	ya	nıt	la	rı	ola	bi	le	ce	ği	

gi	bi,	fi	lo	zof	la	rın	tüm	ça	ba	la	rı	na	rağ	men,	ba	zı	so

ru	la	rın	ya	nıt	sız	kal	ma	sı	da	müm	kün	dür.	Çün	kü	o,	

tıp	kı	ha	yat	gi	bi,	dal	la	nıp	bu	dak	la	na	rak	ge	li	şen	ve	

de	ği	şen	bir	et	kin	lik	tir.	Bu	yüz	den,	mut	lak	ya	nıt	lar	

bek	le	yen	le	re	gö	re	de	ğil	dir	fel	se	fe.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la

bi lir?

	 A)	 Fel	se	fe	ka	lıp	laş	mış	ya	nıt	la	rı	dış	la	yan	bir	ça

lış	ma	dır.

	 B)	 Fel	se	fe,	bi	li	min	açık	la	ya	ma	dı	ğı	nı	açık	lar.

	 C)	 Fel	se	fe	de	ke	sin	ya	nıt	la	ra	ulaş	mak,	uzun	ça

lış	ma	lar	ge	rek	ti	rir.

 D)	 Fel	se	fe	so	ru	la	rı	yo	ru	ma	ka	pa	lı	dır.

	 E)	 Fel	se	fe	de	doğ	ru	la	ra	an	cak	akıl	la	ula	şı	lır.
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5) Ta	ri	hin	tüm	dö	nem	le	rin	de	bi	li	min	sı	nır	la	rı	nı	aşan	

so	run	lar	ola	gel	miş	tir.	Öy	le	gö	rü	nü	yor	ki,	bun	dan	

son	ra	da	in	san	zih	ni,	var	lı	ğın	özü,	kö	ke	ni,	ev	ren

de	 bir	 amaç	lı	lık	 olup	 ol	ma	dı	ğı	 	 gi	bi	 so	run	lar	la	

meş	gul	ola	cak	tır.

 Bu par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mak ta dır?

 A)	 İn	sa	noğ	lu	nun,	 ya	şa	mın	 an	lam	 ve	 ama	cı	nı	

çöz	me	ye	çok	ya	kın	ol	du	ğu

	 B)	 Top	lum	sal	 ko	nu	lar	da	 ön	gö	rü	de	 bu	lun	ma	nın	

güç	ol	du	ğu

	 C)	 Bi	lim	sel	 ça	lış	ma	la	rın	 in	san	lı	ğın	 ka	fa	sın	da	ki	

tüm	so	ru	la	ra	ya	nıt	bu	la	bi	le	ce	ği

	 D)	 Me	ta	fi	zik	tar	tış	ma	la	rın	ka	çı	nıl	maz	bir	bi	çim	de	

de	vam	ede	ce	ği

	 E)	 Fel	se	fe	nin	bi	lim	ler	le	pa	ra	lel	bir	kul	var	da	 iler

le	di	ği

6) Fi	lo	zof	lar	da	bi	lim	insanları	da	ile	ri	sür	dük	le	ri	bil	gi

ler	de,	çe	li	şik	ifa	de	ler	ol	ma	ma	sı	na	özen	gös	te	rir	ler.	

Bu	yüz	den	hem	 fel	se	fi	 ça	lış	ma	lar	da	hem	bi	lim	sel	

ça	lış	ma	lar	da	man	tık	il	ke	le	ri	ne	bağ	lı	lık	esas	tır.

 Yu ka rı da, fel se fe ile bi li min han gi or tak nok ta

sın dan söz edil mek te dir?

 A)	 Me	ra	ka	da	ya	lı	ol	ma

	 B)	 Eleş	ti	rel	ni	te	lik	te	ol	ma

	 C)	 Ge	liş	me	ye	açık	ol	ma

	 D)	 Dü	zen	li	bir	ya	pı	da	ol	ma

	 E)	 Tu	tar	lı	ol	ma

7)	 Dü	şü	nür	le	rin	ele	al	dık	la	rı	ko	nu	lar	da,	ay	nı	nok	ta

dan	yo	la	çık	tık	la	rı	hal	de,	fark	lı	nok	ta	la	ra	ulaş	tık

la	rı	gö	rül	mek	te	dir.	Bu	du	ru	mun	ne	de	ni	ise,	ulaş

tık	la	rı	nok	ta	üze	rin	de,	ge	rek	ya	şa	dık	la	rı	dö	ne	min	

özel	lik	le	ri	nin	 ge	rek	se	 ken	di	 ki	şi	lik	 özel	lik	le	ri	nin	

et	ki	li	ol	ma	sı	dır.

 Bu par ça dan, fel se fe ye iliş kin aşa ğı da ki ler

den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Öz	nel	ve	ta	rih	sel	bir	et	kin	lik	ol	du	ğu	na

	 B)	 İn	sa	nın	me	rak	gü	dü	sün	den	kay	nak	lan	dı	ğı	na

	 C)	 Var	lı	ğa	bir	bü	tün	ola	rak	yak	laş	tı	ğı	na

	 D)	 Geç	miş	bil	gi	bi	ri	ki	mi	nin	eleş	ti	ri	si	ne	da	yan	dı	ğı	na

	 E)	 Ken	di	için	de	tu	tar	lı	bir	bü	tün	lük	ol	du	ğu	na

8)	 Fel	se	fe	ta	rih	çi	le	ri	nin	ba	zı	la	rı	bir	 fi	lo	zo	fun	dü	şün

ce	le	ri	ni	an	la	ya	bil	mek	için	sa	de	ce	onun	gö	rüş	le	ri

ni	 in	ce	le	me	nin	 ye	ter	li	 ol	du	ğu	nu	 söy	le	miş	ler	dir.	

Bu	na	kar	şı	lık;	ba	zı	fel	se	fe	ta	rih	çi	le	ri	de	bu	gö	rü

şe,	 fi	lo	zof	la	rın	 ya	şam	 öy	kü	le	ri	nin	 bi	lin	me	si	nin	

fel	se	fe	le	ri	ni	kav	ra	mak	için	vaz	ge	çil	mez	bir	de	ğer	

ol	du	ğu	nu	sa	vu	na	rak	iti	raz	et	miş	ler	dir.

 Bu par ça da di le ge ti ri len eleş ti ri nin da ya na ğı 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Fel	se	fi	gö	rüş	ler	 için	de	üre	til	di	ği	dö	nem	le	pa

ra	lel	lik	ser	gi	ler.

	 B)	 Fel	se	fi	gö	rüş	ler	bel	li	bir	ça	ğın	so	run	la	rı	na	çö

züm	üret	me	ça	ba	sıy	la	or	ta	ya	çı	kar.

	 C)	 Fi	lo	zo	fun	ki	şi	sel	ya	şan	tı	sı	gö	rüş	le	ri	üze	rin	de	

doğ	ru	dan	bir	et	ki	ye	sa	hip	tir.

	 D)	 Fel	se	fi	 gö	rüş	le	rin	 ni	te	li	ği	ni	 an	la	ya	bil	mek	 için	

bi	lim	sel	 ve	ri	ler	le	 olan	 et	ki	le	şi	mi	ne	 bak	mak	

ge	rek	li	dir.

	 E)	 Fel	se	fi	gö	rüş	ler,	üre	til	di	ği	dö	ne	min	top	lum	sal	

ge	liş	me	le	ri	üze	rin	de	et	ki	li	dir.

9)	 “Fel	se	fe	de,	 bi	lim	sel	 bil	gi	de	 ol	du	ğu	 tür	den	 bir	

sü	rek	li	lik,	 bir	 dü	zel	ti	le	rek	 ge	liş	me,	 be	lir	li	 bir	

za	man	da	 doğ	ru’nun	 yan	lış’ı	 alt	 et	me	siy	le	 ye	ni	

bil	gi	nin	ka	za	nıl	ma	sı	şek	lin	de	ta	rih	sel	bir	oluş	söz	

ko	nu	su	de	ğil	dir.”

 Bu cüm le de, fel se fe ye iliş kin aşa ğı da ki ler den 

han gi si vur gu lan mak ta dır?

	 A)	 Fel	se	fi	bil	gi	nin	iler	le	me	özel	li	ği	ne	sa	hip	ol	ma

dı	ğı

	 B)	 Fel	se	fe	de	gö	rüş	le	rin	tu	tar	lı	bir	bü	tün	lük	oluş

tur	du	ğu

	 C)	 Fel	se	fe	nin,	 bi	lim	sel	 bil	gi	ler	den	 ya	rar	lan	mak	

zo	run	da	ol	ma	dı	ğı

	 D)	 Fel	se	fe	nin	 için	de	 oluş	tu	ğu	 ko	şul	lar	dan	 et	ki

len	di	ği

	 E)	 Fel	se	fe	nin	in	san	ya	şa	mı	nı	do	lay	lı	ola	rak	et	ki

le	di	ği
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1) Fel	se	fe,	 İlk	çağ’da,	 do	ğa	yı	 ge	le	nek	sel	 dü	şün	ce

nin	 dı	şın	da	 an	la	ma	 ve	 açık	la	ma	 ça	ba	sı	 ola	rak	

or	ta	ya	çık	tı.	Or	ta	çağ’a	ge	lin	di	ğin	de,	dü	şü	nür	le	rin	

il	gi	ala	nı	nı	din	ve	din	le	il	gi	li	kav	ram	lar	oluş	tur	ma

ya	baş	la	dı.	Ye	ni	çağ’da	da	fel	se	fe	tar	tış	ma	la	rı	nın	

mer	ke	zi	ni	bi	lim	ve	bil	gi	kav	ram	la	rı	oluş	tur	du.	Ça

ğı	mız	da	 ise,	 dü	şü	nür	le	rin	 il	gi	 mer	ke	zi	 in	san	 ve	

top	lum	dur.

 Bu na gö re, fel se fe için aşa ğı da ki ler den han gi

si söy le ne bi lir?

 A)	 Top	lum	sal	ta	rih	ten	ba	ğım	sız	iler	ler.

	 B)	 Eleş	ti	rel	bir	et	kin	lik	tir.

	 C)	 So	run	la	ra	ge	tir	di	ği	çö	züm	ler	mut	lak	tır.

	 D)	 Ko	nu	la	rı	ta	rih	için	de	de	ği	şik	lik	gös	te	rir.

	 E)	 Fi	lo	zof	la	rın	ya	şan	tı	sın	dan	et	ki	le	nir.

2)	 İlk	çağ	fi	lo	zof	la	rı	do	ğa	ve	ya	şam	üze	ri	ne	dü	şün	ce	

üre	tir	ken,	far	kın	da	ol	mak	sı	zın,	bi	li	min	te	mel	le	ri	ni	

atan	ça	lış	ma	lar		da	ya	pı	yor	lar	dı.	Ör	ne	ğin	Tha	les,	

gü	neş	 tu	tul	ma	sı	nı	 ilk	 ön	gö	ren	 ki	şi	 ola	rak	 ta	ri	he	

geç	ti.	Aris	to	te	les,	bi	yo	lo	ji	ala	nın	da	bu	gün	bi	le	tar

tı	şı	lan	 araş	tır	ma	lar	 yap	tı.	 Arc	hi	me	des	 me	ka	ni	ği	

ku	ra	rak	 kla	sik	 fi	zi	ğin,	 Euk	li	des	 ise	 ge	omet	ri	nin	

te	mel	le	ri	ni	at	tı.

 Bu ra da aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu lan

mak ta dır?

	 A)	 Fel	se	fe	nin,	 mi	to	lo	jik	 ta	sa	rım	la	rın	 eleş	ti	ri	siy	le	

doğ	du	ğu

	 B)	 Fel	se	fe	nin,	 bi	lim	sel	 ge	liş	me	le	rin	 et	ki	siy	le	 uf

ku	nun	ge	niş	le	di	ği

	 C)	 İlk	çağ	da	fel	se	fey	le	bi	li	min	be	lir	gin	sı	nır	lar	ta

şı	ma	ya	cak	şe	kil	de	iç	içe	geç	ti	ği

	 D)	 Bi	lim	sel	 bu	luş	la	rın	 fel	se	fi	 yo	rum	lar	a	 des	tek	

ol	du	ğu

	 E)	 İlk	 fi	lo	zof	la	rın	za	man	za	man	dog	ma	tik	 tu	tum	

ser	gi	le	di	ği

3)	 17.	yy’da,	do	ğa	 ile	akıl	ara	sın	da	bir	uy	gun	lu	ğun	

ol	du	ğu	 so	nu	cu	na	 ula	şı	lır.	Çün	kü	 mo	dern	 fi	zik,	

do	ğa	nın	ya	pı	sı	nın	ma	te	ma	tik	kav	ram	lar	la	açık	la

na	bi	le	ce	ği	ni	gös	ter	miş	tir.	Bu	an	la	yış	la	öy	le	do	ğa	

ya	sa	la	rı	na	va	rıl	mış	tır	ki	bun	lar	ke	sin	kav	ram	la	ra	

da	ya	nır	lar;	bu	kav	ram	lar		da	do	ğa	dan	de	ğil,	zi	hin

den	 tü	re	til	miş	ler	dir.	Bu	nun	 ne	de	ni	 ise	 Tan	rı	nın;	

in	san	zih	ni	ne	de	do	ğa	ya	da	ay	nı	il	ke	le	ri	yer	leş	tir

miş	ol	ma	sı	dır.

 Bu na gö re 17. yy fel se fe si için aşa ğı da ki ler

den han gi si söy le ne mez?

	 A)	 Ak	lın	do	ğa	nın	ke	sin	bil	gi	si	ne	ula	şa	bi	le	ce	ği	ne	

ina	nı	lır.

	 B)	 Ak	lın	iş	le	yiş	ya	sa	la	rı	nın	zi	hin	de	do	ğuş	tan	bu

lun	du	ğu	ka	bul	edi	lir.

	 C)	 İn	sa	nın	ve	ev	re	nin	ya	ra	tı	cı	sı	olan	bir	Tan	rı’nın	

var	lı	ğı	na	ina	nı	lır.

	 D)	 Ak	lın	ve	do	ğa	nın	iş	le	yiş	ya	sa	la	rı	nın	ay	nı	kay

nak	tan	çık	tı	ğı	na	ina	nı	lır.

	 E)	 Akıl	yo	luy	la	top	lum	sal	ya	şa	mın	dü	zen	le	ne	bi

le	ce	ği	ne	ina	nı	lır.

4) Bir	fel	se	fe	sis	te	mi	so	yut	ve	ana	ça	tı	dan	ya	lı	tıl	mış	

bir	ya	pı	ola	rak	ele	alın	dı	ğı	za	man	bir	bil	gi	yı	ğı	nı	

ola	rak	gö	rü	nür.	Oy	sa	bağ	lan	tı	la	rı	için	de	ele	alın

dı	ğı	za	man	bir	ça	ğın	duy	gu	la	rı	nı	ve	dü	şün	ce	le	ri	ni	

içe	ren	et	kin	bir	ya	pı	ola	rak	gö	rü	nür.	Bir	fel	se	fe	yi	

do	ğal	ko	nu	mu	 için	de,	ya	ni	 fel	se	fe	de	ni	len	o	bü

yük	dü	şün	ce	de	ni	zi	nin	bir	par	ça	sı	ola	rak	de	ğer

len	di	re	me	di	ği	miz	za	man	açık	la	ma	la	rı	mız	ha	va	da	

ka	lır,	tu	tar	lı	bir	yo	ru	ma	ula	şa	ma	yız.

 Pa rag raf ta vur gu lan mak is te nen dü şün ce 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	 için	de	 doğ	du	ğu	 ça	ğın	 ya	şam	 ko
şul	la	rı	üze	rin	de	et	ki	li	ol	du	ğu

	 B)	 Fel	se	fe	le	rin	bir	bir	le	riy	le	et	ki	le	şim	ha	lin	de,	bü
tün	ola	rak	ele	alın	ma	sı	ge	rek	ti	ği

	 C)	 Fel	se	fe	nin	 var	lık	 ko	nu	su	na	 tü	mel	 ola	rak	 yö
nel	di	ği

	 D)	 Fel	se	fe	nin	bi	lim	sel	bil	gi	le	re	eleş	ti	rel	bir	tu	tum
la	yak	laş	tı	ğı

	 E)	 Fel	se	fe	nin	ev	ren	sel	 ko	nu	la	ra	öz	nel	 ce	vap	lar	
üret	ti	ği
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5) Fel	se	fe,	 olay	la	ra	 ken	di	si	ne	 aşı	la	nan	 dar	 çer	çe	ve

den	bak	ma	ya	şart	lan	dı	rıl	mış	be	yin	le	rin	il	gi	duy	du	ğu	

bir	 uğ	raş	 de	ğil	dir.	 Olup	 bi	ten	le	ri,	 sı	nır	la	rı	 bel	li	 bir	

ba	kış	 açı	sıy	la	 de	ğer	len	dir	me	 eği	li	min	de	 olan	la	rın,	

fel	se	fe	yi	an	la	mak	ta	zor	lan	ma	sı	ve	onu	an	lam	sız	bir	

uğ	raş	ola	rak	gör	me	si	şa	şı	la	cak	bir	du	rum	de	ğil	dir.

 Bu na gö re fel se fe aşa ğı da ki ler den han gi si ni 

ge rek ti rir?

	 A)	 Top	lum	sal	de	ğer	le	re	hoş	gö	rü	lü	yak	la	şım

	 B)	 Bi	lim	sel	dü	zey	de	önem	li	bir	bil	gi	bi	ri	ki	mi

 C)	 Olay	la	ra	de	ği	şik	açı	lar	dan	ba	ka	bil	me	be	ce	ri	si

	 D)	 Ken	di	si	ne	ak	ta	rı	lan	bil	gi	ler	den	kuş	ku	duy	ma

yan	bir	bi	linç

	 E)	 Top	lu	mun	 be	nim	se	di	ği	 doğ	ru	la	rı	 her	 şe	yin	

üs	tün	de	gö	ren	bir	an	la	yış

6) “Gü	nü	müz	fel	se	fe	si,	şa	yet	bi	lim	sel	so	rum	lu	lu	ğun	

ge	rek	le	ri	ni	ye	ri	ne	ge	tir	mez	ve	spe	kü	la	tif	söy	lem

de	 bu	lun	ma	yı	 sür	dü	ren	 inat	çı	 tu	tu	mun	dan	 vaz

geç	mez	se	 kor	ka	rım,	 in	san	lı	ğa	 fay	da	 sağ	la	yan	

iş	le	vi	ni	ye	ri	ne	ge	ti	re	me	ye	cek.”

 Bu açık la ma aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si ne 

bir ce vap ola rak gös te ri le bi lir?

 A)	 Fel	se	fi	yön	tem	ler	ne	ler	dir?

	 B)	 Fel	se	fe	na	sıl	or	ta	ya	çık	mış	tır?

	 C)	 Fel	se	fe	bi	li	me	ne	tür	ay	rı	ca	lık	lar	ka	zan	dı	rır?

	 D)	 Çağ	daş	fel	se	fe	nin	gö	re	vi	ne	ol	ma	lı	dır?

	 E)	 Fel	se	fe	dün	ya	prob	lem	le	ri	ni	çö	ze	bi	lir	mi?

7)	 Fe	lse	fe	de	bir	ma	te	ma	tik	te	ore	mi	ya	da	fi	zik	ya	sa

sı	gi	bi	ka	nıt	lan	mış	doğ	ru	lar	yok	tur.	Bi	lim	ler	ken	di	

alan	la	rın	da	ke	sin	ve	ge	nel	lik	le	bilim	çevrelerince	

kabul	edilen	bil	gi	ler	elde	etmesine	kar	şın;	fel	se	fe	

iki	bin		 yıl	lık	 çabasına	 rağ	men	böy	le	bir	ba	şa	rı	yı	

sağ	la	ya	ma	mış	tır.

 Par ça da fel se fe nin han gi özel li ği vur gu lan

mak ta dır?

 

	 A)	 Kesin	so	nuç	lar	ver	mi	yor	ol	ma	sı

	 B)	 Eleş	ti	ri	ve	sor	gu	la	yı	cı	ol	ma	sı

	 C)	 Sub	jek	tif	bir	et	kin	lik	ol	ma	sı

	 D)	 Bir	leş	ti	ri	ci	ve	bü	tün	leş	ti	ri	ci	ol	ma	sı	

	 E)	 Ras	yo	nel	bir	te	mel	de	el	de	edil	me	si

8)	 Bir	 filozofun	 görüşlerini	 iyice	 anlayabilmek	 için	

sistemini	 hangi	 kavramlara	 dayandırdığını,	 kav

ramların	 hangi	 anlamlarını	 ön	 plana	 çıkardığını	

iyi	 tespit	 etmek	 gerekir.	 Sokrates	 gibi	 filozofları	

düşündüğümüzde,	 onların	 ellerindeki	 tek	 aracın	

gerçekten	sözcükler	olduğunu	görürüz.	Felsefeyle	

dil	 arasında	 bu	 yüzden	 diğer	 etkinliklerde	 oldu

ğundan	 çok	 daha	 fazla	 ve	 zorunlu	 bir	 ilişki	 söz	

konusudur.

 Parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgu

lanmaktadır?

	 A)	 Filozoflar	 sözcükleri,	 kavramları	 dili	 kullana

rak	açıklamışlardır.

	 B)	 Her	 filozofun	 kullandığı	 kavramlar	 aynı	 an

lamları	taşır.

	 C)	 Felsefe	dile	dökülmeden	de	yapılabilir.

	 D)	 Düşünce	 tarihinde	 her	 düşünürün	 söylediği	

şeyler	aynı	olmalıdır.

	 E)	 Filozofların	her	görüşünü	dile	dökmek	imkan

sızdır.

9)	 Fi	lo	zof	lar	 uçak	 ve	atom	bom	ba	sı	 üre	ti	mi	ne	 yar

dım	cı	ol	ma	dık	la	rı	hal	de,	top	lum,	fi	lo	zof	la	rı	ba	rın

dır	mak	gi	bi	 bir	 lük	se	 izin	 ve	ri	yor	sa,	 bel	ki	 bu	nun	

hoş	bir	an	lamı	var	dır.	Çün	kü	yal	nız	ca	fel	se	fe	bi	zi	

bi	li	min	var	sa	yı	lan	yet	ke	si	(oto	ri	te	si)	al	tın	da	ki	yan

lış	bir	dü	şün	ce	den	ge	le	cek,	çıl	gın	lı	ğa	kar	şı	uya

ra	bi	lir.	 Fe	lse	fe	nin	 en	 önem	li	 iş	lev	le	rin	den	 bi	ri,	

yü	celt	me	ye	 ve	 saç	ma	la	ma	ya	kar	şı	 cid	di	 dü	şün

ce	yi	sa	vun	mak	tan	baş	ka	bir	şey	de	ğil	dir.

 Bu na gö re fel se fe nin iş le vi hak kın da aşa ğı da

ki ler den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Teknolojinin	gelişmesine	yardımcı	olmak

	 B)	 Bilimin	amacını	ve	sınırını	aştığı	noktada,	ona	

karşı	eleştirel	tavır	almak

	 C)	 Toplumun	sağladığı	 lüks	imkanlara	karşı	her	

zaman	basit	olana	yönelmek

	 D)	 Her	ne	olur	sa	ol	sun	bi	li	mi	des	tek	le	mek

	 E)	 Bi	lim	sel	 araş	tır	ma	lar	 so	nu	cun	da	 be	lir	siz	 ka

lan	ko	nuları	aydınlatmak
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1) Fel	se	fe,	il	gi	du	yu	lan	so	ru	la	ra	her	kes	için	ay	nı	an

la	ma	ge	len	“ka	lıp”	ce	vap	lar	bul	ma	gay	re	ti	 için	de	

de	ğil	dir.	Za	ten	fel	se	fe	nin	hiç	bir	ko	nu	sun	da	sı	nır

la	rı	 bel	li,	 ke	sin,	 de	ğiş	mez	 ya	nıt	lar	 yok	tur.	 Tüm	

in	san	lar	için	ge	çer	li	or	tak	yar	gı	lar	ye	ri	ne	ola	nak

lar	 öl	çü	sün	de	 ola	sı	lık	lar	 üze	rin	de	 dü	şün	mek,	

man	tık	lı	dır.	İn	san	zih	ni,	fel	se	fe	so	ru	la	rı	ile	uğ	raş

tı	ğın	da,	hem	ge	liş	me	ola	na	ğı	bu	lur,	hem	de	çok	

yön	lü	dü	şün	me.

 Par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si üze rin de du

rul mak ta dır?

 

	 A)	 Dav	ra	nış	la	rın	etik	te	me	li

	 B)	 Din		bi	lim	iliş	ki	si

	 C)	 İde	al	top	lum	ya	pı	lan	ma	sı	nın	ko	şul	la	rı

	 D)	 İn	sa	nın	bil	me	ye	ti	si	nin	bo	yut	la	rı

	 E)	 Mut	lak	bil	gi	ye	ulaş	ma	yol	la	rı

2)	 –	 Ye	ni	çağ’da	do	ğan	eşit	lik	ve	öz	gür	lük	dü	şün

ce	si	fel	se	fe	yi	et	ki	le	miş	tir.	

	 –	 Ya	kın	çağ’da	 top	lum	lar	da	 mey	da	na	 ge	len	

sos	yo–eko	no	mik	 de	ğiş	me	ler	 top	lum	 fel	se	fe

si	ni	oluş	tur	muş	tur.	

 Par ça da aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si açık

lan mak tadır?

	 A)	 Fi	lo	zof	lar	her	za	man	ge	le	ce	ğe	ışık	tut	muş	lar

dır.

	 B)	 Çağ	lar	de	ğiş	tik	çe,	fel	se	fe	de	ken	di	si	ni	bu	de

ği	şi	me	pa	ra	lel	ola	rak	fark	lı	laş	tır	mış	tır.

	 C)	 Top	lum	sal	 ya	şam,	 ön	ce	ki	 çağ	la	rın	 fe	lse	fe	

akım	la	rın	dan	et	ki	le	nir.

	 D)	 İn	san	lık	 ta	ri	hi	ge	liş	tik	çe	 fel	se	fe	nin	konu	la	rın

da	ar	tış	gö	rü	lür.

	 E)	 Ça	ğı	nın	 gö	rüş	lerine	 ay	kırı	 olan	 düşün	ce	 ve	

düşünür	ler	kabul	görmezler.

3) Fel	se	fi	 gö	rüş	ler,	 yo	ru	ma	 açık	tır.	 Do	la	yı	sıy	la,	 bu	

alan	da,	 ol	muş	 	 bit	miş,	 son	 sö	zü	 söy	len	miş	 bir	

ko	nu,	 hiç	 ol	ma	mış	tır.	 Çün	kü	 fel	se	fe	de	 önem	li	

olan	“sı	nır	la	rı	çi	zil	miş”	bir	so	nuç	tan	çok,	olay	ve	

ol	gu	lar	 kar	şı	sın	da	 in	sa	nın	 dü	şün	sel,	 ras	yo	nel	

ara	yı	şı	dır.	Bu	bağ	lam	da,	be	lir	gin	bul	gu	lar	dan	de

ğil,	“fel	se	fe	ya	pmak”tan	söz	edi	le	bi	lir.

 Aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si par ça da ki an la

tı ma uy gun dü şer?

 

	 A)	 Fel	se	fe	 çev	re	le	rin	ce	 onay	lan	ma	yan	 bil	gi	ler	

“bi	lim	sel”	de	ğil	dir.

	 B)	 Fel	se	fe,	ger	çek	lik	ve	doğ	ru	lu	ğun	ara	yı	şı	dır.

	 C)	 Bi	lim	ol	ma	dan	fel	se	fe	ge	li	şe	mez.

	 D)	 Fel	se	fe	nin	il	gi	ala	nı	nı	bü	yük	dü	şü	nür	ler	be	lir

ler.

	 E)	 Gü	nü	müz	fel	se	fe	si	bi	lim	kar	şı	sın	da	önem	siz

dir.

4) “Fel	se	fe,	 gü	neş	 gi	bi	 gi	de	rek	 ya	nan	 gaz	 kit	le	le	ri	

ya	rat	mak	ta,	bu	kit	le	ler	ge	ze	gen	ler	ola	rak	gü	neş

ten	ba	ğım	sız	var	lık	lar	ha	li	ne	gel	mek	te	dir.”	Fel	se

fe,	bu	ta	ri	hi	sü	re	cin	ör	nek	le	riy	le	do	lu	dur.	Me	ta	fi

zik	sel	 var	sa	yım	lar	dan	 olu	şan	 ba	zı	 alan	lar	

fel	se	fe	nin	ko	luy	ken,	da	ha	son	ra	nes	nel	da	ya	nak

la	rı	 olan	 ba	ğım	sız	 araş	tır	ma	 alan	la	rı	na	 dö	nüş

müş	ler	dir.

 Bu par ça da fel se fe ye iliş kin aşa ğı da ki özel lik

ler den han gi si vur gu lan mak ta dır?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	me	ta	fi	zik	sel	ol	duğu

	 B)	 Fel	se	fe	nin	ala	nı	nın	ge	niş	ol	duğu

	 C)	 Fel	se	fe	nin	bi	lim	le	rin	te	me	lini	oluşturduğu

	 D)	 Fel	se	fe	nin	dü	şün	me	yi	zen	gin	leş	tir	diği

	 E)	 Fel	se	fe	ta	ri	hin	de	fark	lı	gö	rüş	le	rin	bulunduğu
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5) Gün	de	lik	ha	yat	ta	kar	şı	laş	tı	ğı	mız	so	run	la	rın	çö	zü

mün	de,	dü	şün	ce	nin	en	sık	düş	tü	ğü	 tu	zak	lar	dan	

bi	ri	 de,	 be	lir	li	 ko	şul	lar	 al	tın	da	 ulaş	ma	ya	 alış	tı	ğı

mız	bir	yar	gı	nın	ge	çer	li	li	ği	ni,	ko	şul	lar	de	ğiş	me	si

ne	rağ	men,	ha	la	ge	çer	li	say	mak	tır.	Böy	le	bir	du

rum	da	so	run	la	rı	çö	züm	le	mek	şöy	le	dur	sun,	da	ha	

da	 kar	ma	şık	 ha	le	 ge	lir.	Oy	sa	 zih	ni	mi	zi	 açık	 tut

ma	yı	 be	ce	re	bil	sek,	 kar	şı	la	şı	lan	 ye	ni	 du	ru	ma	

uyum	 gös	ter	me	de	 ve	 böy	le	lik	le	 ye	ni	 çö	züm	ler	

üre	te	bil	mede	pek	zorluk	çek	me	yiz.

 Par ça da so run la rın çö zü mün de öne ri len yol, 

fel se fe nin aşa ğı da ki özel lik le rin den han gi si ne 

uy gun düş mek te dir?

 A)	 Man	tık	il	ke	le	ri	ne	uy	gun	bil	gi	ler	üret	meye

	 B)	 Açıklamalarında	 sis	te	ma	tik	 bir	 tu	tum	 iz	le

meye

	 C)	 Çö	züm	le	ri	ni	öz	nel	bir	ba	kış	açı	sıy	la	sun	maya

	 D)	 An	la	ma	is	te	ği	ni	kar	şı	la	ma	yı	amaç	la	maya

	 E)	 Eleş	ti	ri	ci	 bir	 ba	kış	 açı	sıy	la	 ye	ni	li	ğe	 açık	 ol

maya

6) Sok	ra	tes’le	bir	lik	te	fel	se	fe	yi	ta	nım	la	ma	da	ki	de	ği

şim	so	nu	cu	ar	tık	fel	se	fe	bir	ana	mad	de	ara	yı	şın

da	ki	 dü	şün	me	 sü	re	ci	 ol	mak	tan	 çık	mış	tır.	 Bu	

nok	ta	da	fel	se	fe	 in	sa	nın	ya	şa	dı	ğı	top	lum	hak	kın

da	so	ru	lar	so	ran	bir	an	la	yı	şa	dö	nüş	müş	tür.

 Bu ra dan fel se fey le il gi li aşa ğı da ki ler den han

gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Ko	nu	su	nu	yal	nız	ca	do	ğa	nın	oluş	tur	du	ğu	na

	 B)	 İl	gi	si	nin	do	ğa	dan	son	ra	in	sa	na	yö	nel	di	ği	ne

	 C)	 İnanç	mer	kez	li	bir	gö	rü	nüm	al	dı	ğı	na

	 D)	 Fark	lı	dö	nem	ler	de	ay	nı	ko	nu	la	ra	eği	le	bi	le	ce

ği	ne

	 E)	 İçin	de	bu	lun	du	ğu	dö	ne	min	özel	lik	le	ri	ni	ta	şı	dı

ğı	na

7)	 Felsefe,	ne	gösteriş	yapmak	için	başvurulan	özel	

bir	bilgi	alanı,	ne	de	akademisyenlerin	kendi	ara

larında	yaptıkları	entelektüel	bir	sohbettir.	Felsefe,	

dikkati,	insanın	kendine	ve	içinde	yaşadığı	evren	

hakkında	düzenli	bilgiler	elde	etmeye	yönelten	bir	

etkinliktir.

 Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söyle

nemez?

	 A)	 Felsefe,	yalnızca	seçkin	bir	kitleye	ait	değildir.

	 B)	 Felsefe,	kişinin	saygınlığını	artırmak	için	baş

vurduğu	bir	araç	değildir.

	 C)	 Felsefe,	 var	 olan	 hakkında	 düzenli	 bilgiler	

arayan	bir	etkinliktir.

	 D)	 Felsefe,	insanın	sistemli	bilgiler	elde	etmesini	

sağlar.

	 E)	 Felsefe,	 kişinin	 kendini	 tanımasına	 yardımcı	

olur.

8)	 Me	rak	la,	an	la	ma	ça	ba	sıy	la	baş	la	yıp,	sü	rek	li	sor

gu	la	may	la	or	ta	ya	çı	kan	bir	“ara	yış”	ola	rak	‘fel	se

fe	ce	dü	şün	me’nin	tu	ta	ca	ğı	yol,	ken	di	si	ne	su	nu	la

nı	 ol	du	ğu	 gi	bi	 be	nim	se	mey	le,	 sor	gu	suz	 su	al	siz	

baş	eğ	mey	le	be	lir	gin	le	şen	bir	ka	bul	len	me	ola	rak	

‘dog	ma	cı	dü	şün	ce’nin	yo	lun	dan	ay	rı	dü	şer.

 Bu par ça da fel se fe nin han gi özel li ği ne vur gu 

ya pıl mak ta dır?

 A) Sis tem li ol ma

	 B)	 Akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ni	te	mel	al	ma

	 C)	 So	yut	ve	ge	nel	ol	ma

	 D)	 Eleş	ti	rel	ol	ma

 E) Ref lek sif ol ma
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1) Felsefe	ve	filozofların	amacı;	akıldan	ge	len	bil	gi

dir;	 bil	gi	yi	 sev	mek	tir.	 Çün	kü	 fi	lo	zof	la	rın	 he	de	fi	

sa	de	ce	mi	de	le	ri	mi	zi	 şi	şir	mek	 ye	ri	ne,	 zi	hin	le	ri	mi

zin	 de	 bir	 gı	da	ya	muh	taç	 ol	du	ğu	nu	 be	lirt	mek	tir.	

Bu	zihin	gıdası	da	bilgidir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin 

işlevidir?

	 A)	 Evrendeki	değişmeleri	ortaya	çıkarma

	 B)	 Teknolojik	gelişmeyi	artırma

	 C)	 İnsan	ilişkilerini	düzenleme

	 D)	 Bilme	ve	anlama	ihtiyacını	giderme

	 E)	 İnanma	ihtiyacına	cevap	verme

2)	 Za	man	za	man,	 top	lum	la	rın	et	ki	sin	de	 ka	lan	ba	zı	

fi	lo	zof	lar,	 o	 top	lum	da	 göz	le	nen	 sos	yal	 de	ğer	le	ri	

en	üs	tün	de	ğer	gi	bi	gös	ter	miş	ler	dir.	Bu	nun	en	iyi	

ör	nek	le	ri	ni	An	tik	Yu	nan	top	lu	mu	nda	gör	mek	te	yiz.	

Ör	ne	ğin,	 bir	 kı	sım	 Yu	nan	 dü	şü	nür	le	rin	 kö	le	li	ği	

do	ğal	bir	olay	gi	bi	gös	ter	me	ye	ça	lış	ma	la	rı,	Yu	nan	

top	lu	mun	da	bu	 ku	ru	mun	be	nim	sen	miş	 ol	ma	sın

dan	kay	nak	lan	mak	ta	dır.

 Par ça dan ha re ket le aşa ğı da ki ler den han gi si

ne va rı la maz?

	 A)	 Top	lum	sal	 ya	şam	 fi	lo	zof	la	rın	 dü	şün	ce	le	ri	ni	

et	ki	ler.

	 B)	 Fi	lo	zof	lar	ya	şa	dı	ğı	 top	lum	dan	ay	rı	dü	şü	nüle

mez.

	 C)	 Fel	se	fi	 gö	rüş	ler	 ça	ğın	 ege	men	 dü	şün	ce	si	ne	

gö	re	şe	kil	le	nir.

	 D)	 Fi	lo	zof	lar	 ta	ra	fın	dan	 or	ta	ya	 ko	nan	 gö	rüş	ler	

ya	şa	nı	lan	ha	yat	tar	zı	nı	be	lir	ler.

	 E)	 Top	lum	lar	da	 mey	da	na	 ge	len	 olay	lar	 ve	 gö

rüş	ler	fi	lo	zo	fun	dü	şün	ce	si	ne	yan	sır.

3) İlk	çağ	fel	se	fe	si	nin	ilk	dö	ne	mi	bir	do	ğa	fel	se	fe	si	ni

te	li	ği	gös	te	rir.	O	dö	ne	min	fi	lo	zof	la	rı	sa	de	ce	du	yu	la

ra	da	ya	lı	ola	rak	ev	re	nin	açık	la	ma	sı	nı	yap	mış	lar	dır.	

Ya	ni	na	if	(yön	tem	siz,	sis	tem	siz)	ola	rak	ev	ren	hak

kın	da	ke	sin	bil	gi	le	re	va	rı	la	bi	le	ce	ği	ni	ka	bul	et	miş	ler

dir.	Ev	re	nin	olu	şu	mu	ve	var	lık	la	rın	kö	ke	ni	 ile	 il	gi	li	

so	ru	la	ra	ce	vap	ve	ri	lir	ken	çe	liş	ki	li	gö	rüş	le	rin	or	ta	ya	

çık	ma	sı,	her	fi	lo	zo	fun	ken	di	gö	rüş	le	ri	nin	doğ	ru,	di

ğe	ri	nin	yan	lış	ol	du	ğu	nu	id	dia	et	me	si,	bu	tür	gö	rüş

le	ri	 şüp	he	 (kuş	ku)	 ile	 kar	şı	la	yan	 ‘so	fist’	 de	ni	len	

ye	ni	bir	grup	dü	şü	nü	rün	or	ta	ya	çık	ma	sı	na	ne	den	

ol	muş	tur.

 Pa rag ra fa da ya lı ola rak aşa ğı da ki yar gı lar dan 

han gi si ne va rı la maz?

 A)	 Fel	se	fi	 gö	rüş	ler	de	ki	 fark	lı	lık,	 ye	ni	 olu	şum	la	ra	

ze	min	ha	zır	la	mış	tır.

	 B)	 İn	san	ken	din	den	ön	ce,	do	ğa	yı	in	ce	le	me	ih	ti	ya

cı	duy	muş	tur.

	 C)	 Fel	se	fe	nin	öz	nel	ya	pı	sı	tar	tış	ma	la	rı	be	ra	be	rin

de	ge	tir	miş	tir.

	 D)	 Fel	se	fe	mut	lak	bil	gi	le	rin	hâ	kim	ol	du	ğu	bir	alan	

ol	muş	tur.

	 E)	 Fel	se	fi	sis	tem	le	rin	oluş	ma	sın	da,	ya	şa	nı	lan	dö

nem	et	ki	li	ol	muş	tur.

4) “Dos	tum	 fel	se	fe;	ba	na	 ru	hum	la	ve	ak	lım	la	ba	rış	

için	de	 ya	şa	ma	yı,	 inanç	la	rı	mı	 na	sıl	 bi	çim	len	di	re

ce	ği	mi,	si	ya	sal	fi	kir	le	ri	mi	na	sıl	te	mel	len	di	re	ce	ği	mi	

öğ	ret	tin.	 Kö	rü	kö	rü	ne	 sa	vun	duk	la	rım	dan	 se	nin	

sa	yen	de	vaz	geç	tim.	Ne	re	ye	dön	sem,	ne	ye	bak

sam	hep	se	nin	iz	le	ri	ne	rast	la	dım.	Ba	zen	o	ka	dar	

kar	ma	şık	 ve	 an	la	şıl	maz	 ol	dun	 ki,	 sen	siz	 ol	mak	

bi	le	 is	te	dim.	Sen	siz	ol	mak	 is	te	di	ğim	de	bi	le	 sen,	

sen	siz	li	ğim	din.”

 Bu par ça fel se fe ye dö nük aşa ğı da ki eleş ti ri

ler den han gi si ne ce vap ni te li ğin de dir?

 A)	 Sa	de	ce	so	ru	sor	ma	et	kin	li	ği	dir.

	 B)	 Ya	şam	dan	ko	puk	boş	bir	uğ	raş	tır.

	 C)	 Bi	lim	le	rin	ge	liş	me	siy	le	ge	çer	li	li	ği	ni	yi	tir	miş	tir.

	 D)	 Ge	nelge	çer	bir	doğ	ru	luk	de	ğe	ri	ta	şı	mak	ta	dır.

	 E)	 De	ney	le	is	pat	lan	mış	bir	ger	çek	li	ği		yok	tur.
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5) Bir	ba	ba,	her	ola	yın	gö	rü	nen	den	fark	lı	yüz	le	ri	ol

du	ğu	nu	 gös	te	re	bil	mek	 ama	cıy	la,	 dört	 oğ	lu	nun	

her	bi	ri	ni,	ay	rı	mev	sim	ler	de,	ül	ke	le	rin	de	ye	tiş	me

yen	man	go	ağa	cı	nı	gör	me	ye	gön	de	rir.	Dör	dü	de	

dön	dü	ğün	de,	on	la	rı	ça	ğı	ra	rak	bir	ara	ya	top	lar	ve	

gör	dük	le	ri	ni	an	lat	ma	la	rı	nı	is	ter.	Ağa	cı	kı	şın	gö	ren	

en	bü	yük	oğ	lu;	ağa	cın	kav	rul	muş	kü	tük	ten	 fark

sız	ol	du	ğu	nu,	 onun	bir	 kü	çü	ğü;	 dan	tel	 gi	bi	 yap

rak	la	rı	ol	du	ğu	nu,	üçün	cü	oğ	lu	ağa	cın	çi	çek	le	ri	nin	

gül	ka	dar	gü	zel	ol	du	ğu	nu,	en	kü	çü	ğü	 ise	ar	mu

dun	ta	dı	nı	an	dı	ran	ne	fis	mey	ve	le	ri	ol	du	ğu	nu	söy

ler.	Bu	eği	tim	on	la	rın	ya	şa	ya	rak	öğ	ren	di	ği	dir,	fel

se	fe	 eği	ti	mi	 alan	lar	 ise	 bu	 bil	gi	yi	 za	ten	

iç	sel	leş	tir	miş	tir.

 Pa rag ra fa gö re, fel se fe eği ti mi nin ki şi ye ka

zan dır dı ğı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	 Ko	nu	la	rı	 ça	ğı	nın	 ko	şul	la	rı	na	 gö	re	 de	ğer	len

dir	mek

	 B)	 Man	tık	sal	bir	tu	tar	lı	lı	ğa	sa	hip	ol	mak

	 C)	 Ya	şa	ma	ge	niş	bir	çer	çe	ve	den	ba	ka	bil	mek

	 D)	 Bi	lim	sel	açık	la	ma	la	rı	te	mel	len	di	re	bil	mek

	 E)	 Te	orik	bil	gi	yi,	pra	tik	bil	gi	ye	dö	nüş	tü	re	bil	mek

6) Ga	li	lei’nin	“Ser	best	düş	me”	ya	sa	sı		de	ney	le	ka	nıt

la	na	bi	li	r;	 an	cak	 Pla	ton’un	 nes	ne	ler	 dün	ya	sı	nın	

dı	şın	da,	 eze	liebe	di	 var	lık	lar	dan	 olu	şan,	 de	ğiş

me	yen	 “ide	alar	 dün	ya	sı”nın	 var	lı	ğı	nı	 ka	nıt	la	mak	

müm	kün	de	ğil	dir.

 Bu açık la ma aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si ni 

ya nıt lar ken ör nek ola rak ve ri le bi lir?

 A)	 Fel	se	fey	le	bi	li	min	or	tak	özel	lik	le	ri	ne	ler	dir?

	 B)	 Fel	se	fe	nin	in	san	ve	top	lum	ya	şa	mın	da	ki	öne

mi	ne	dir?

	 C)	 Fel	se	fe	nin	araş	tır	ma	yön	te	mi	ne	dir?

	 D)	 Fel	se	fe	nin	ko	nu	su	ne	dir?

	 E)	 Fel	se	fe	yi	bi	lim	den	ayı	ran	özel	lik	ne	dir?

7)	 Fel	se	fe	ko	nu	la	rıy	la	ta	nı	şan	bir	 in	san	ken	di	ni	alı

şı	lagel	miş	 bir	 dün	ya	nın	 dı	şın	da	 bu	lur.	 Fel	se	fe	

ev	re	nin	de	ye	ni	kar	şı	laş	tı	ğı,	da	ha	ön	ce	hiç	dü	şün

me	di	ği	her	so	ru	ya	da	so	run,	ev	re	ne	da	ha	fark	lı	

göz	le	 bak	ma	ya,	 ay	rın	tı	la	rı	 ya	ka	la	ma	ya	 gö	tü	rür.	

Böy	le	ce	 in	san,	ya	şa	mı	ye	ni	den	keş	fet	me	nin	ka

pı	sı	nı	ara	la	mış	olur.

 Par ça da ki an la tı ma gö re fel se fe nin iş le vi için 

aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 

	 A)	 Ya	şa	ma	bi	linç	li	bir	yö	ne	li	şi	sağ	la	dı	ğı

	 B)	 Fark	lı	ba	kış	açı	la	rı	ka	zan	dır	dı	ğı

	 C)	 Gün	lük	so	run	la	rın	pra	tik	çö	züm	le	ri	ni	ver	di	ği

	 D)	 Ge	le	nek	sel	 dü	şün	ce	 ya	pı	sı	nı	 sor	gu	la	ma	ya	

hiz	met	et	ti	ği

	 E)	 Ye	ni	lik	ve	de	ği	şi	min	ge	rek	li	li	ği	ni	kav	rat	tı	ğı

8)	 İlkçağ	Yunan	si	te	le	ri,	Bü	yük	is	ken	der’in	ölü	mün

den	son	ra	par	ça	lan	dı	ğın	da	si	ya	si	bir	li	ğin	ye	ni	den	

ku	rul	ma	sı	nı,	bel	li	bir	ah	la	ki	ül	kü	üze	ri	n	de	bir	le	şil

me	si	ni	 is	te	yen	 fi	lo	zof	lar	 or	ta	ya	 çık	tı.	 Ör	ne	ğin,	

ak	lı	esas	alan	Ze	non’un	ah	lak	 fel	se	fe	si,	ma	ne	vi	

zev	ki	esas	alan	Epi	kü	ros’un	ah	lak	fel	se	fe	si	gi	bi.	

Bun	la	rın	ama	cı,	ha	ya	tta	mut	lu	ol	mak	için,	hik	met	

sa	hi	bi	 bir	 kim	se	nin	 ne	 yap	ma	sı	 ge	rek	ti	ği	ne	da	ir	

esas	la	rı	öğ	ret	mek	ti.	As	lın	da	ger	çek	amaç	ise	da

ğıl	mış	olan	Yu	nan	si	te	le	ri	ni	kur	tar	mak	tı.

 Par ça da aşa ğı da ki ler den han gisi an la tıl mak

ta dır?

	 A)	 Felsefenin	konuları

	 B)	 Felsefenin	işlevi

	 C)	 Felsefenin	gelişimi

	 D)	 Felsefenin	günümüzdeki	önemi

	 E)	 Felsefi	düşüncenin	ortaya	çıkışı
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1) Bilge	 kişinin	 yurdu	 be	lir	li	 sı	nır	lar	la	 çev	ril	miş	 bir	

ül	ke	 de	ğil	dir.	Onun	 yur	du	 tüm	dün	ya	dır,	 bu	 ne

den	le	 sos	yal	 ve	 eko	no	mik	 dü	ze	yi	 ne	 olur	sa	 ol

sun,	is	ter	kö	le,	is	ter	öz	gür,	is	ter	yok	sul,	is	ter	var

lık	lı	 ol	sun,	 bil	ge	 ki	şi,	 akıl	 sa	hi	bi	 ol	ma	sı	 ve	 ak	la	

uy	gun	 ha	re	ket	 et	me	si	 ned	eniy	le,	 tüm	 in	san	lar	la	

kar	deş	tir,	dün	ya	yurt	ta	şı	dır.

 Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi

ne ulaşılabilir?

	 A)	 Bilge	kişiler	felse	fey	le	uğ	ra	şan	fi	lo	zof	lar	dır.

	 B)	 Ras	yo	nel	 bir	 te	mel	deki	 bil	ge	lik	 ki	şi	ye	 ev	ren

sel	de	ğer	le	ri	ka	zan	dı	rır.

	 C)	 Bil	ge	 ola	bil	mek	 için	 in	sa	nın	 dü	şün	ce	le	ri	nin	

ge	liş	mesi	ge	re	kir.

	 D)	 Her	 in	san	 bil	ge	 ola	maz,	 bil	ge	lik	 seç	kin	le	rin	

işi	dir.

	 E)	 Ça	ğı	nın	so	run	la	rı	na	ışık	tu	tan	ki	şi	dir	bil	ge.

2)	 Pla	ton,	 Sok	ra	tes’in,	 Aris	to	te	les	 ise	 Pla	ton’un	

öğ	ren	ci	si	dir.	An	cak	böy	le	ol	mak	la	bir	lik	te	herbi	ri	

di	ğe	rin	den	fark	lı	yo	rum	la	ra	sa	hip	tir.	Me	se	la	Aris

to	te	les,	bil	gi	nin	do	ğuş	tan	de	ğil	son	ra	dan	ka	za	nı

lan	bir	özel	lik	ol	du	ğu	nu	söy	le	ye	rek	Sok	ra	tes’ten;	

ger	çek	 ola	nın	 tü	mel	 kav	ram	lar	 ol	ma	yıp,	 an	cak	

tek	tek	var	lık	la	rın	ger	çek	li	ğin	den	söz	edi	le	bi	le	ce

ği	ni	söy	le	ye	rek		de	Pla	ton’dan	ay	rı	lır.	Eğer	böy	le	

ol	ma	say	dı	 on	lar	 bi	rer	 fi	lo	zof	 de	ğil,	 bi	rer	 mü	rit	

olur	lar	dı.

 Bu na gö re, fel se fey le il gi li ola rak, aşa ğı da ki

ler den han gi si söy le ne bi lir?

	 A)	 Tü	mel	bir	bil	gi	dir.

	 B)	 Akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ne	da	ya	nır.

	 C)	 Sor	gu	la	yı	cı	ve	öz	gün	dür.

	 D)	 Ken	di	için	de	tu	tar	lı	dır.

	 E)	 Top	lum	sal	ko	şul	lar	dan	et	ki	le	nir.

3) “Fel	se	fe	ye	ya	alı	şıl	ma	mış	an	lam	lı	bir	in	san	eme

ği	ola	rak	kor	ku	yla	ba	kı	lır	ya	da	düş	kur	ma	lar	dan	

do	ğan	can	sı	kı	cı	ko	nuş	ma	lar	di	ye	yer	gi	yağ	dı	rı	lır.	

Fel	se	fe	 ya	 her	 in	sa	nı	 il	gi	len	di	ren	 bir	 so	run	 di	ye	

an	la	şı	lır	ya	da	çe	tin	bir	uğ	raş	sa	yı	la	rak	onun	la	il

gi	len	me	nin	 umut	suz	 in	san	 işi	 ol	du	ğu	 ka	nı	sı	na	

va	rı	lır.”

 Bu parçada aşağıda ki so ru lar dan han gi si ne 

ce vap ve ril mek te dir?

	 A)	 Fel	se	fe	yi	bi	lim	den	ayıran	nedir?

	 B)	 Bir	 felsefe	 sorusunun	 temel	 özellikleri	 ne	ler

dir?

	 C)	 Felsefe	nerede	ve	ne	zaman	başlamıştır?

	 D)	 Bir	insan	etkinliği	olarak	felsefe	nedir?

	 E)	 Felsefenin	gereği	nedir?

4) Fel	se	fi	dü	şü	nüş;	in	sa	nın	ken	di	si,	ev	ren,	do	ğaüs

tü	güç	ler	 ya	da	 var	lık	lar	 ko	nu	sun	da	 il	kel,	 din	sel	

ve	ya	 mi	to	lo	jik	 dü	şün	ce	le	ri	ni	 aşa	rak	 ev	re	nin	 var	

oluş	bi	çi	mi	ni,	de	ğiş	me	si	ni,	ak	la	uy	gun	bi	çim	de	ve	

göz	lem	le	re	 da	ya	lı	 ola	rak	 açık	la	ma	 de	ne	me	siy	le	

doğ	muş	tur.

 Par ça ya gö re fel se fe ye iliş kin ola rak aşa ğı da

ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Fel	se	fe,	in	sa	nın	ak	la	da	ya	lı	eleş	ti	ri	si	dir.

	 B)	 Fel	se	fe	nin	ko	nu	su	tüm	var	lık	ala	nı	dır.

	 C)	 Fel	se	fe,	 mi	to	lo	ji	le	rin	 eleş	ti	ri	siy	le	 or	ta	ya	 çık

mış	tır.

	 D)	 Fel	se	fe	den	 ön	ce	 ev	ren,	 do	ğa	 üs	tü	 güç	ler	le	

açık	lan	mış	tır.

	 E)	 Fel	se	fe,	mi	to	lo	jik	 bil	gi	le	ri	 ka	nıt	la	ma	 et	kin	li	ği

dir.

FELSEFEYLE TANIŞMA TEST 7TYT
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5) Fel	se	fe	nin	 eleş	ti	ri	 yo	luy	la	 gü	ve	ni	lir	 bil	gi	ler	 el	de	

et	mek	 gi	bi	 tek	 bir	 ama	cı	 ol	du	ğu	nu	 dü	şü	nen	ler,	

onun	 ya	şam	la	 olan	 bağ	la	rı	nı	 gö	re	me	miş	ler	 de

mek	tir.	 Çün	kü	 fel	se	fe	de,	 gü	ve	ni	lir	li	ği	 açık	ça	 ve	

se	çik	çe	 te	mel	len	di	ril	miş	 te	orik	 bil	gi	le	re	 da	ya	na

rak	bil	ge	ce	sür	dü	rül	me	si	is	te	nen	bir	ya	şa	mın	yol	

ha	ri	ta	sı	na	da	özel	bir	yer	ve	ri	lir.

 Par ça ya gö re, fel se fe hak kın da aşa ğı da ki ler

den han gi si ne ula şı la bi lir?

 A)	 Do	ğa	nın	iş	le	yi	şi	ni	kap	sam	lı	bir	bi	çim	de	açık	lar.

	 B)	 An	cak	öz	gür	bir	or	tam	da	or	ta	ya	çı	kıp	ge	li	şe	bi	lir.

	 C)	 Bes	len	di	ği	tek	kay	nak	bi	lim	dir.

	 D)	 Ku	ram	sal	ol	du	ğu	ka	dar	uy	gu	la	ma	ya	da	açık	tır.

	 E)	 Ge	le	nek	sel	dü	şün	ce	ye	sı	kı	sı	kı	ya	bağ	lı	dır.

6) Fel	se	fe	yap	mak	 için	bir	ne	den	de,	so	run	la	rı	mı	zı	

çöz	me	miz	de,	al	ter	na	tif	 düşünceler	üret	me	miz	de	

ve	 da	ha	 sağ	lık	lı	 ka	rar	lar	 ver	me	miz	de	 bi	ze	 yar

dım	cı	 ol	ma	sı	dır.	 Öy	le		 ki,	 fel	se	fe,	 yan	lış	 ola	nı	

evet	le	mek	ten	 ve	 önem	siz	 olan	la	 ye	tin	mek	ten	

sa	kın	ma	mı	zı	sağ	lar.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si fel se fey le il gi li ola

rak yu ka rı da an la tıl mak is te ni le ne ters dü şer?

	 A)	 Kar	şı	laş	tı	ğı	mız	so	run	lar	da	al	ter	na	tif	çö	züm	ler	

üret	me	mi	ze	yar	dım	cı	olur.

	 B)	 Ya	şan	tı	mı	zı	kar	ma	şa	dan	dü	ze	ne	çe	vir	me	be

ce	ri	si	sağ	lar.

	 C)	 Salt	ku	ram	sal	bir	et	kin	lik	ola	rak	bi	zi	so	yut	bir	

dün	ya	an	la	yı	şı	na	yön	len	di	rir.

	 D)	 Bi	zi	iyi	ya	şa	ma	ya	yön	len	di	rir.

	 E)	 Olum	suz	 ola	na	 kar	şı	 koy	ma	 gü	cü	 ve	 is	te	ği	

ka	zan	dı	rır.

7)	 Fel	se	fe	de	amaç	la	nan,	üze	rin	de	dü	şü	nü	len	ko	nu

nun	 her	 de	fa	sın	da	 da	ha	 açık	 ve	 da	ha	 be	lir	gin	

ol	ma	sı	nı	sağ	la	ya	bil	mek	için,	eleş	ti	rel,	ya	ra	tı	cı	ve	

bir	leş	ti	ri	ci	 bir	 araş	tır	ma	 alış	kan	lı	ğı	nı	 ka	zan	dır

mak	tır.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si fel se fe nin 

özel lik le rin den bi ri ola maz?

 A)	 Fel	se	fe	de	akıl	yü	rüt	me	yo	luy	la	bü	tün	ha	lin	de

ki	bil	gi	le	re	ula	şıl	ma	ya	ça	lı	şı	lır.

	 B)	 Fel	se	fe,	tüm	za	man	lar	için	ge	çer	li	olan	ke	sin	

bil	gi	ler	arar.

	 C)	 Fel	se	fe	de	amaç,	her	se	fe	rin	de	da	ha	net	açık

la	ma	la	ra	ulaş	mak	tır.

	 D)	 Fel	se	fe	sor	gu	la	yı	cı	ve	ya	ra	tı	cı	bir	dü	şün	ce	ye	

da	ya	nır.

	 E)	 Fel	se	fi	bil	gi,	sis	tem	li	ve	dü	zen	li	bil	gi	ler	su	nar.

8) Fi	lo	zo	fun	bi	reytop	lumev	ren	öğe	le	ri	ne	iliş	kin	or

ta	ya	 koy	du	ğu	 ta	sa	rım	 ya	 da	 kav	ram	lar,	 ge	nel	

ola	rak	 top	lu	mun	 o	 gü	ne	 ka	dar	 sa	vun	duk	la	rıy	la	

uyuş	ma	dı	ğı	için	dir	ki	fel	se	fe,	be	la	lı	bir	uğ	ra	ş	ola

rak	ni	te	len	di	ril	me	kten	kur	tu	la	ma	mış	tır.

 Bu na gö re, fel se fe nin teh li ke li gö rül me si nin 

ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Top	lu	mun	ön	yar	gı	la	rı	nı	ya	da	ge	le	nek	sel	bil

gi	le	ri	ni	sars	ma	sı

	 B)	 An	la	şıl	ma	sı	zor	olan,	so	yut	ve	ge	nel	ko	nu	la	rı	

in	ce	le	me	si

	 C)	 Kül	tü	rel	ve	top	lum	sal	iler	le	me	için	fark	lı	al	ter

na	tif	ler	sun	ma	sı

	 D)	 Sun	du	ğu	bil	gi	le	rin	doğ	ru	luk	de	ğe	ri	nin	ola	sı	lık	

içer	me	si

	 E)	 İn	ce	len	miş	olan	bir	ko	nu	yu	ye	ni	den	in	ce	le	me

ye	aç	ma	sı
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1) Fel	se	fe	yi	bir	yol	cu	lu	ğa	ben	ze	tir	sek,	bu	yol	cu	luk	ta	

her	kes	 gi	de	bil	di	ği	 ye	re	 ken	di	 aya	ğıy	la	 gi	der.	 Bu	

yüz	den	fel	se	fe	öğ	re	ti	mi	nin	ama	cı,	öğ	ren	ci	yi	ken	di

si	ne	fel	se	fe	so	ru	la	rı	sor	ma	ya	gö	tür	mek	ol	ma	lı	dır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si par ça da 

vur gu la nan dü şün ce yi des tek ler?

 A)	 Fel	se	fe	en	ku	şa	tı	cı	sor	gu	la	ma	et	kin	li	ği	dir.

	 B)	 Fel	se	fe	yi	de	ğil,	fel	se	fe	yap	ma	yı	öğ	ret	mek	ge

re	kir.

	 C)	 Fel	se	fe	 öğ	ren	mek	 her	 so	ru	ya	 ya	nıt	 ve	re	bil

me	yi	sağ	lar.

	 D)	 Fel	se	fe	öğ	re	ti	mi	nin	ama	cı	bil	gi	yi	sev	dir	mek	tir.

	 E)	 Fel	se	fe	eği	ti	mi	seç	kin	ki	şi	le	re	yö	ne	lik	ol	ma	lı	dır.

2) Fel	se	fe	yap	mak	için,	fel	se	fe	yap	mış	ve	onu	do	ru

ğu	na	çı	kar	mış	olan	dü	şü	nür	le	ri	 ta	nı	mak,	on	la	rın	

gö	rüş	le	ri	ni	bil	mek	ge	re	kir.

 Bu açık la ma aşa ğı da ki ler den han gi si ni vur gu

la ma ya yö ne lik tir?

	 A)	 Fel	se	fe	de	bil	gi	sa	hi	bi	ol	ma	dan	fi	kir	sa	hi	bi	olu

na	ma	ya	ca	ğı	nı

	 B)	 Fel	se	fi	dü	şün	ce	ler	ara	sın	da	ki	tu	tar	lı	lı	ğın	öne

mi ni

	 C)	 Ya	ra	tı	cı	düş		gü	cün	den	yok	sun	bi	ri	nin	fel	se	fe	

ya	pa	ma	ya	ca	ğı	nı

	 D)	 Top	lum	sal	ge	liş	me	nin	fel	se	fe	yi	önem	se	mek	le	

müm	kün	ol	du	ğu	nu

	 E)	 Fel	se	fi	söy	lem	le	rin,	doğ	duk	la	rı	dö	ne	min	iz	le

ri	ni	ta	şı	dı	ğı	nı

3)	 “Fel	se	fe,	bi	lim	ler	gi	bi,	 so	nu	cu	baş	ka	 tür	lü	dü	şü

nü	le	me	yen,	 for	mül	leş	miş	bil	gi	ler	ver	mez;	doğ	ru

luk	ara	yı	şın	da	ol	muş	bit	miş	ke	sin	yar	gı	lar	ka	zan

dır	maz.”	 di yen bir fi lo zof, fel se fe nin han gi 

özel li ğin e dik kat çek mek te dir?

	 A)	 Tutarlılık

	 B)	 Özgünlük

	 C)	 Sorgulayıcılık

 D) Evrensellik

	 E)	 Öznellik

4) Her	araş	tır	ma	gi	bi,	 fel	se	fe	de,	ge	li	şe	bil	mek	 için,	

ya	pı	sı	nı	be	lir	le	yen	 te	mel	so	ru	la	rı	 ko	ru	mak	la	bir

lik	te,	 ye	ni	 so	ru	la	ra	 açık	tır	 ve	öner	di	ği	 çö	züm	le	ri	

sık	sık	göz	den	ge	çi	ren	bir	ça	lış	ma	bi	çi	mi	dir.

 Aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si bu açık la ma yı 

des tek ler ni te lik te dir?

	 A)	 Fel	se	fe,	 du	ra	ğan	lık	tan	 uzak,	 ge	liş	me	ye	 açık	

bir	ya	pı	da	dır.

	 B)	 Fel	se	fe,	ya	şam	la	il	gi	li	so	run	la	ra	mut	lak	ya	nıt

lar	ara	yan	bir	et	kin	lik	tir.

	 C)	 Fi	lo	zof	lar	hiç	ya	nıt	lan	ma	ya	cak	so	ru	la	ra	ya	nıt	

arar.

	 D)	 Fel	se	fe	so	nuç	suz	bir	araş	tır	ma	dır.

	 E)	 Fel	se	fe	 ta	ri	hin	de	 so	ru	la	bi	le	cek	 tüm	 so	ru	lar	

so	rul	muş	tur.

5)	 Bir	 fi	lo	zof	tan	bir	di	ğer	 fi	lo	zo	fa	or	ta	ya	çı	kan	aşa

ma,	ger	çek	te	ye	ni	ya	şam	ko	şul	la	rıy	la	es	ki	ya	şam	

ko	şul	la	rı	 ara	sın	da	ki	 ay	rı	lı	ğı	 bel	li	 bir	 çer	çe	ve	de	

or	ta	ya	ko	yar.

 Bu par ça da açık la nan du rum, fel se fe nin han

gi ni te li ği ne bir ör nek tir?

 A)	 Man	tık	il	ke	le	ri	ne	bağ	lı	kal	ma	sı	na

	 B)	 Her	tür	lü	bil	gi	yi	ir	de	le	me	si	ne

	 C)	 Top	lum	sal	ya	şa	mı	et	ki	le	me	si	ne

	 D)	 Eleş	ti	ri	ye	açık	ol	ma	sı	na

	 E)	 Top	lum	sal	ko	şul	lar	dan	et	ki	len	me	si	ne

6) Filozoflar,	ay	nı	ko	nu	da	ben	zer	ve	ri	le	ri	kul	lan	sa	lar	

bi	le,	fark	lı	sis	tem	ler	ku	ra	bi	lir;	fark	lı	tez	le	ri	sa	vu	na

bi	lir	ler.	Bu	fel	se	fe	nin	do	ğa	sın	da	var	dır.

 Bu du ru mun ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si

dir?

	 A)	 Fel	se	fe		de	ne	den	sel	lik	ba	ğın	tı	sı	na	önem	ve	ril

me si

	 B)	 Fi	lo	zof	la	rın	ya	ra	tı	cı	ze	ka	ya	sa	hip	ol	ma	la	rı

	 C)	 Fel	se	fe	nin	so	mut	ol	gu	lar	la	ye	tin	me	si	

	 D)	 Fel	se	fe	nin	kü	mü	la	tif	(yı	ğı	lım	sal)	bil	gi	ol	ma	sı

	 E)	 Ki	şi	sel	açık	la	ma	la	rın	ken	di	için	de	tu	tar	lı	ol	ma

sı
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7) Fel	se	fi	bil	gi,	de	tay	lı	ve	ti	tiz	bir	in	ce	le	mey	le	baş	la

yan	eleş	ti	rel	bir	tav	rın	so	nu	cun	da	el	de	edi	len	tü

mel,	tu	tar	lı,	sis	tem	li	bil	gi	ler	bü	tü	nü	dür.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si fel se fi bir 

gö rüş te yer al ma ma lı dır?

 A)	 Bir	bi	riy	le	çe	liş	me	yen	dü	şün	ce	ler	içer	me	si

	 B)	 Dog	ma	tik	tu	tu	mu	dış	la	mış	ol	ma	sı	

	 C)	 Ko	nu	la	rı	bel	li	bir	dü	zen	için	de	iş	le	me	si

	 D)	 Özel	bir	 so	run	ye	ri	ne	ge	nel	 so	run	la	rı	 ele	al

ma	sı

	 E)	 Ay	rın	tı	lar	dan	uzak	ve	alı	şı	la	ge	len	bil	gi	ve	an

la	yış	la	ra	uy	gun	düş	me	si

8) Geçmişten	günümüzde	insanoğlu,	kendisinin	va

roluşu,	 dünyanın	 varoluşu,	 dünyadaki	 bir	 takım	

olayların	 nedenleri	 üzerinde	 düşünmektedir.	 Bu	

konularda	düşünmek	 felsefedir.	 Felsefe,	 düşün

me	eyleminden	oluşan	bir	disiplindir.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi fel

sefenin özelliklerine ters düşer?

 A)	 Felsefe,	 bilgi	 edinmeye	 değil,	 bilgi	 aramaya	

yönelik	bir	eylemdir.

	 B)	 Her	felsefi	sistem	kendi	içinde	tutarlıdır.

	 C)	 Felsefe,	var	olan	bilgilerle	yetinmez,	her	şeye	

şüpheyle	yaklaşır.

	 D)	 Felsefi	sistemler	genel	–	geçer	nitelik	taşırlar.

	 E)	 Felsefede	cevaplardan	çok	sorular	önemlidir.

9) Fi	lo	zof	lar,	 ça	lış	ma	la	rı	nı	 ya	par	ken,	 ken	di	 de	ne

yim	le	rin	den	 ya	rar	lan	dık	la	rı	 gi	bi,	 bi	lim,	 tek	no	lo	ji,	

din,	sa	nat	gi	bi	di	ğer	bil	gi	alan	la	rı	nın	ürün	le	rin	den	

de	fay	da	la	nır	lar.

 Fi lo zof la rın yu ka rı da ki tu tu mu, da ha çok fel se

fe nin han gi özel li ğin den kay nak lan mak ta dır?

 A)	 Tu	tar	lı	bil	gi	ler	den	oluş	ma

	 B)	 Var	lı	ğa	tü	mel	ola	rak	yak	laş	ma

	 C)	 Ge	li	şen	bir	ya	pı	da	ol	ma

	 D)	 Kav	ram	sal	dü	şün	me	ye	da	yan	ma

	 E)	 Dü	zen	li	bir	ya	pı	ya	sa	hip	ol	ma

10) Fi	lo	zof,	do	ğa,	ta	rih,	top	lum	üze	rin	de	eleş	ti	ri	ci	ba

kış	 açı	sıy	la	 dü	şü	ne	bi	le	ce	ği	 gi	bi,	 ken	di	 de	ne	yim	

ve	bil	gi	le	ri	üze	ri	ne	de	dü	şü	ne	bi	lir,	bun	la	rın	ge	çer

li	lik	de	re	ce	le	ri	ni	ve	sı	nır	la	rı	nı	so	ruş	tu	ra	bi	lir.

 Par ça da, fel se fe nin han gi özel li ği üze rin de 

du rul mak ta dır?

	 A)	 Dü	şün	ce	üze	ri	ne	dü	şün	ce	ol	ma	sı

	 B)	 Var	lı	ğı	tü	mel	ola	rak	ele	al	ma	sı

	 C)	 Top	lum	sal	ko	şul	lar	dan	et	ki	len	me	si

	 D)	 Akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ne	da	yan	ma	sı

	 E)	 Ken	di	için	de	tu	tar	lı	ol	ma	sı

11)	 “Fel	se	fe	de	önem	li	olan	fi	lo	zof	la	rın	or	ta	ya	koy	duk

la	rı	ya	nıt	lar	de	ğil,	han	gi	so	ru	la	ra	ne	şe	kil	de	ya	nıt	

ara	dık	la	rı	dır,	 baş	ka	 bir	 ifa	dey	le	 ne	 dü	şün	dük	le

rin	den	öte	na	sıl	dü	şün	dük	le	ri	dir.”

 Bu cüm le de, fel se fe ye iliş kin aşa ğı da ki ler den 

han gi si vur gu lan mak ta dır?

	 A)	 Ken	di	için	de	tu	tar	lı	bir	bü	tün	oluş	tur	du	ğu

	 B)	 So	nuç	la	rın	dan	çok	yön	te	mi	nin	önem	li	ol	du	ğu

	 C)	 İçin	de	oluş	tu	ğu	top	lum	sal	ko	şul	lar	dan	et	ki	len

di	ği

	 D)	 Ev	ren	sel	ni	te	lik	te	ki	so	ru	la	ra	ya	nıt	ara	dı	ğı

	 E)	 Geç	miş	 bil	gi	 bi	ri	ki	mi	nin	 sor	gu	lan	ma	sı	na	 da

yan	dı	ğı

12) I.	 Başkalarının	görüş	le	ri	ne	say	gı	lı	ol	ma	yı	öğre

tir.

	 II.	 Bi	lim	le	re	 yol	 gös	te	rir,	 bi	lim	le	rin	 ge	liş	me	si	nin	

di	na	mi	ği	ni	oluş	tu	rur.

	 III.	 İn	sa	nın	çev	re	sin	de	olup	bi	ten	her	şe	ye	eleş	ti

rel	yak	laş	ma	sı	nı	sağ	lar.

	 IV.	Bil	me	ve	an	la	ma	ih	ti	ya	cı	na	ce	vap	ve	rir.

	 V.	 Top	lum	sal	 ku	ral	lar	 ko	ya	rak	 sos	yal	 ya	şa	mı	

dü	zen	ler.

 Yu ka rı da ki ler den han gi si fel se fe nin iş le vle rin

den de ğil dir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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1) Fel	se	fe	in	sa	nın	çev	re	si	ne,	do	ğa	ya,	ev	re	ne	kar	şı	

olan	me	rak	ve	hay	ret	duy	gu	la	rın	dan	doğ	muş	tur.	

Olup	bi	ten	le	ri	kav	ra	ma	ya	yö	ne	lik	so	ru	sor	ma	ça

ba	sı	dır	ay	nı	za	man	da.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi flozofların 

ilgilendiği konulardan biri değildir?

	 A)	 Doğru,	yanlış,	güzel,	çir	kin	gi	bi	de	ğer	le	ri	sor

gu	la	ma

	 B)	 Var	lı	ğın	mey	da	na	ge	liş	bi	çi	mi	ni	araş	tır	ma

	 C)	 Ev	ren	sel	de	ğer	yar	gı	la	rı	nın	va	r	o	lup	ol	ma	dı

ğı	nı	sor	gu	la	ma

	 D)	 İde	al	top	lum	dü	ze	ni	ni	be	lir	le	me	ye	ça	lış	ma

	 E)	 Top	lum	sal	olay	ların	yasalarını	bul	ma

2)	 Felsefe	ilk	olarak	Es	ki	Yu	nan’da	or	ta	ya	çık	mış	tır.	

Bu	ra	da	ki	fi	lo	zof	lar	ilk	ola	rak	do	ğa	ile	il	gi	len	miş	ler

dir.	Amaç	la	rı	do	ğa	nın	 te	mel	 il	ke	le	ri	ni	kav	ra	mak

tır.	An	cak	do	ğa	 ile	 il	gi	li	 ola	rak	her	 fi	lo	zo	fun	 ile	ri	

sür	dü	ğü	dü	şün	ce	le	ri	bir	bi	rin	den	fark	lı	dır.

 Bu durum fel sefenin han gi özel liğin e ör nek 

oluş turur?

	 A)	 Öznel	olma

	 B)	 Eleştirel	olma

 C) Evrensel olma

 D) Geneli ele alma

	 E)	 Akla	dayanma

3) Ak	lı	mı	za	ilk	ge	le	nin	doğ	ru	ol	ma	ya	bi	le	ce	ği	ni	kav

ra	ma	ya	baş	la	dı	ğı	mız	da	fel	se	fe	nin	ala	nı	na	gir	me

ye	 ha	zı	rız	 de	mek	tir.	 Ön	yar	gı	la	rı	na	 sı	kı	 sı	kı	ya	

bağ	lı	bir	dü	şün	ce	fel	se	fe	ye	her	za	man	uzak	tır.

 Bu par ça aşa ğı da ve rilen ler den han gisini des

tek ler?

	 A)	 Felsefe,	akıl	ilkelerine	dayalıdır.

	 B)	 Felsefe,	şüpheden	beslenir.

	 C)	 Felsefe,	tarihinden	soyutlanamaz.

	 D)	 Felsefe,	 uygun	 toplumsal	 koşullarda	 ortaya	

çıkar.

	 E)	 Felsefe,	yaşamın	vazgeçilmez	bir	unsurudur.

4) Dü	şün	ce	ve	gö	rüş	le	ri	n	ser	best	çe	di	le	ge	ti	ri	le	bil	di

ği	top	lum	lar	da	fel	se	fe	nin	ge	liş	me	si	ka	çı	nıl	maz	dır.

 Bu yar gı da fel se fe nin ge liş me sin de ro lü vur

gu la nan et ken aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	 Di	lin	ge	liş	miş	ol	ma	sı

	 B)	 İn	san	la	rın	ze	ki	ol	ma	sı

	 C)	 Top	lum	da	bir	den	çok	di	lin	ko	nu	şul	ma	sı

	 D)	 İn	san	la	rın	bi	lin	me	yen	le	ri	me	rak	et	me	si

	 E)	 Dü	şün	ce	nin	öz	gür	ce	ifa	de	edil	me	si

5) Gü	nü	müz	de	ay	dın	lan	ma	dö	ne	mi	nin	mi	ras	çı	sı	de

mok	ra	tik	top	lum	la	rın,	fi	lo	zof	ye	tiş	ti	re	bi	li	yor	ol	ma

la	rı	 rast	lan	tı	 de	ğil	dir.	 Çün	kü	 bu	 top	lum	lar	da	 in

san	lar,	 bel	li	 bir	 ko	nu	 hak	kın	da	 de	ği	şik	 gö	rüş	ler	

ile	ri	 sü	rü	le	bi	le	ce	ği	 ger	çe	ği	 öğ	re	ti	le	rek	 ye	tiş	ti	ri	li

yor	lar.

 Par ça da sö zü edi len top lum la rın, fi lo zof ye tiş

ti re bil me le ri, aşa ğı da ki özel lik ler den han gi si

ne da yan dı rıl mış tır?

	 A)	 De	mok	ra	si	bi	lin	ci	ni	eği	tim	yo	luy	la	ak	tar	ma

	 B)	 Eko	no	mik	açı	dan	yük	sek	bir	stan	dar	da	sa	hip	

ol ma

	 C)	 Top	lu	mun	her	ala	nın	da	fır	sat	eşit	li	ği	ne	önem	

ver me

	 D)	 Eği	tim	 sis	te	min	de	 fel	se	fe	 ders	le	ri	ne	 ağır	lık	

ver me

	 E)	 Güç	lü	bir	si	ya	sal	or	ga	ni	zas	yo	na	sa	hip	ol	ma

6) Felsefe	 tarihi	 içinde	 yer	 alan	Platon,	Aristoteles	

ve	Descartes,	sistemleri	her	ne	kadar	birbirlerin

den	farklı	da	olsalar	ortak	bir	noktada	birleşirler.	

O	da	bu	sistemlerin	her	birinin	belli	bir	varlık	ve	

evren	görüşünü	ifade	etmesidir.

 Aşağıdakilerden hangisi parçadaki yargıya 

ters düşen niteliktedir?

 

 A)	 Genel	açıklamaları	içerir.

	 B)	 Sistemli	bir	disiplindir.

	 C)	 Bütünlükçü	yaklaşıma	sahiptir.

	 D)	 Öznel	yaklaşımları	içerir.

	 E)	 Varlık	ve	evrenin	belli	yönlerini	ele	alır.
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7) Filozof,	 dış	 dün	ya	da	 olup	 bi	ten	le	ri	 sor	gu	lar	ken	

ken	dini	duy	gu	ve	dü	şün	ce	le	rin	den,	ya	şa	dı	ğı	top

lu	mun	önem	ver	di	ği	de	ğer	ler	den	ve	o	dö	nem	de	o	

top	lum	için	de	ya	şa	nan	olay	lar	dan	so	yut	la	ya	maz.	

Tüm	bu	ya	şa	nan	lar	dan	et	ki	le	nir	ve	or	ta	ya	koy	du

ğu	sis	te	mi	bu	ya	şa	nan	la	rın	iz	le	ri	ni	ta	şır.

 Bu par ça da fi lo zo fun han gi özel li ğe sa hip ol

ma ya ca ğı vurgulanmaktadır?

	 A)	Sistemlilik	 	 B)	Tutarlılık

	 C)	Özgünlük	 	 D)	Nesnellik

	 	 	 								E)	Bütünsellik

8)	 Fi	lo	zof,	 ge	liş	tir	di	ği	 öğ	re	ti	 için	de	 yer	 ver	di	ği	 bir	

kav	ra	mı	 bir	den	 faz	la	 alan	da	 kul	lan	ma	 lük	sü	ne	

sa	hip	de	ğil	dir.	Çün	kü	ay	nı	kav	ra	ma	fark	lı	an	lam

lar	yük	le	mek	ten	kay	nak	la	na	cak	kav	ram	kar	ga	şa

sı,	söz	ko	nu	su	fel	se	fi	öğ	re	ti	nin	sis	te	ma	tik	de	ğe	ri

ne	za	rar	ve	rir.

 Bu par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mak ta dır?

 A)	 Ge	le	ce	ği	ön	gör	me	de	fel	se	fe	nin	iş	lev	sel	ol	du	ğu

	 B)	 Fel	se	fe	nin	 is	te	se		de	 ta	rih	sel	kök	le	rin	den	ko

pa	ma	dı	ğı

	 C)	 Fel	se	fi	öğ	re	ti	için	de	ki	kav	ram	çe	şit	li	li	ği	nin	öğ

re	ti	ye	za	rar	ver	di	ği

	 D)	 Fel	se	fe	nin	bi	lim	sel	açık	la	ma	lar	dan	des	tek	al	dı	ğı

	 E)	 Fel	se	fe	de	di	li	tu	tar	lı	kul	lan	ma	nın	önem	li	ol	du	ğu

9) Aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si fel se fe yi il gi len

di ren bir so ru de ğil dir?

 A)	 Var	olmamızın	bir	amacı	var	mı?

	 B)	 Ruh	var	mıdır?

	 C)	 İrade	özgür	müdür?

	 D)	 Hangi	vitaminler	belleği	güçlendirir?

	 E)	 İdeal	yönetimin	ilkeleri	nelerdir?

10)	 Fel	se	fe	eği	ti	mi,	fel	se	fe	ta	ri	hin	de	di	le	ge	ti	ril	miş	gö

rüş	le	ri	 öğ	ren	ci	le	re	 kav	rat	mak	tan	 öte	 bir	 an	la	ma	

sa	hip	tir.	Her	şey	den	ön	ce	öğ	ren	ci	le	rin	me	rak	ve	

so	ru	sor	ma	gü	dü	sü	nü	ha	re	ke	te	ge	çir	mek,	o	gü	ne	

dek	sor	gu	la	ma	dık	la	rı	ko	nu	lar	hak	kın	da	tu	tar	lı	dü

şün	ce	ler	üret	me	le	ri	ni	sağ	la	ya	cak	di	sip	lin	li	bir	dü

şün	me	 edi	mi	 oluş	tur	ma	la	rı	na	 yar	dım	cı	 ol	mak	

ge	re	kir.

 Bu na gö re fel se fe eği ti mi nin te mel iş le vi aşa

ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	 Top	lum	sal	doğ	ru	la	ra	bağ	lı	lı	ğı	pe	kiş	tir	mek

	 B)	 Sis	te	ma	tik	ve	man	tık	lı	dü	şün	me	yi	öğ	ret	mek

	 C)	 Var	olan	la	rı	bü	tün	cül	bir	ba	kış	açı	sıy	la	kav	rat

mak

	 D)	 Gün	cel	ko	nu	la	ra	il	gi	yi	ar	tır	mak

	 E)	 Fark	lı	 dü	şün	ce	le	re	 hoş	gö	rü	lü	 bir	 ba	kış	 açı	sı	

ge	liş	tir	mek

11) Aşağıdakilerden hangisi “felse	fi	 dü	şün	ce	nin	

özü	nü”	en iyi şe kil de ta nım la ma ya uy gun dur?

	 A)	 Özgür	düşünce	ye	da	ya	lı	ola	rak,	bü	tün	de	ğer

le	ri,	ön	yar	gı	la	rı	ir	de	le	ye	rek	doğ	ru	bil	gi	ye	ulaş

ma		çabasıdır.

	 B)	 Fel	se	fe	 var	lı	ğı	 sor	gu	lar	ken,	 so	mut	 ve	ri	le	re	

ulaş	ma	ça	bas	ını	ta	şır.

	 C)	 Fel	se	fe	sor	gu	la	ma	ya,	eş	leş	tir	me	ye	bağ	lı	ola

rak	 ke	sin	 so	nuç	la	rı	 elde	 et	me	ye	 yö	ne	lik	 bir	

et	kin	lik	tir.

	 D)	 Fel	se	fe,	akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ne	bağ	lı	kalarak	

yap	tığı	 sor	gulamaların	 sonuçlarını	 in	san	lığa	

fay	da	sağ	lamasıy	la	öl	çer.

	 E)	 Felsefe	 ilerlemesini	 objektif	 verilere	 dayana

rak	gerçekleştirmek	zorundadır.
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1) –	 Dü	şün	me	üze	ri	ne	dü	şün	me	dir.

	 –	 Var	lı	ğı	eleş	ti	rel	ve	tü	mel	bir	yak	la	şım	la	an	la

ma	ça	ba	sı	dır.

	 –	 İn	ce	le	nen	 ko	nu	ya	 iliş	kin	 so	rular	 sor	ma,	 bu	

so	ru	la	ra	tu	tar	lı	ve	sis	tem	li	ola	rak	ya	nıtlar	ara

ma	et	kin	li	ği	dir.

 Bu bil gi ler, aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si ni 

açık la ma ya yö ne lik tir?

	 A)	 Dü	şün	me	ne	dir?	 	

	 B)	 Bil	gi	na	sıl	olu	şur?

	 C)	 Bil	gi	ne	dir?	 	

	 D)	 Bi	lim	ne	dir?

	 E)	 Fel	se	fe	ne	dir?

2)	 “İn	sa	nın	ev	re	ni	an	la	ma,	yo	rum	la	ma	ça	ba	sı	nın	bir	

an	la	tı	mı	 du	ru	mun	da	ki	 çe	şit	li	 ku	ram	sal	 gö	rüş	 ve	

eği	lim	ler	ara	sın	da	ki	so	nuç	suz	sa	va	şım,	fel	se	fe	si

nin	öz	gün	bir	ni	te	li	ği	ola	gel	miş	tir.”	di yen bir ki şi, 

aşa ğı da ki ler den han gi si ni vur gu la mış olur?

 

	 A)	 Fel	se	fe	nin	top	lum	sal	ko	şul	la	rın	bir	so	nu	cu	ol

du	ğu	nu

	 B)	 Fel	se	fe	de	ke	sin	ya	nıt	la	ra	ulaş	ma	nın	müm	kün	

ol	ma	dı	ğı	nı

	 C)	 Fel	se	fe	nin	ken	di	ne	öz	gü	bir	ta	ri	hi	nin	ol	du	ğu	nu

	 D)	 Fel	se	fe	nin	di	ğer	bil	gi	 tür	le	riy	le	et	ki	le	şim	 için

de	ol	du	ğu	nu

	 E)	 Fel	se	fe	de	 de	ney	 ve	 göz	le	min	 bir	 bil	gi	 ara	cı	

ola	rak	kul	la	nıl	ma	dı	ğı	nı

3)	 Fe	lse	fe	de	 “Dü	şün	ce	nin	 te	me	li	 ve	 kay	na	ğı	 ne

dir?,”	 “İn	san	 ha	ya	tı	nın	 an	la	mı	 ve	 ama	cı	 ne	dir?”	

gi	bi	so	ru	la	ra	ak	la	da	ya	na	rak	ce	vap	ver	me	ye	ça

lı	şan	ilk	dü	şü	nür	ler	An	tik	Yu	nan’da	ye	tiş	miş	tir.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine ce

vap niteliğindedir?

	 A)	 Fel	se	fe	nin	ko	nusu	ne	dir?

	 B)	 Fel	se	fe	nin	iş	le	vi	ne	dir?

	 C)	 Fel	se	fi	dü	şün	ce	ne	re	de	ve	na	sıl	baş	la	mış	tır?

	 D)	 Fi	lo	zof	la	rın	özel	lik	le	ri	ne	ler	dir?

	 E)	 Fel	se	fe	ve	top	lum	ara	sın	da	na	sıl	bir	iliş	ki	var

dır?

4) Dün	ya’da	fi	lo	zof	la	r›n	ele	al	ma	ya	ca	ğ›	hiç	bir	var	l›k	

ala	n›	yok	tur	ve	 fel	se	fe	nin	arafl	t›r	ma	ko	nu	su	çok	

ge	nifl	bir	ala	n›	kap	lar.	Bu	ne	den	le	bü	tün	öm	rü	nü	

fel	se	fe	arafl	t›r	ma	la	r›	na	ada	yan	bir	kim	se	bi	le,	fel

se	fe	nin	 ala	n›	n›	 bü	tün	lü	ğü	 ile	 kav	ra	ya	bi	le	cek	 bir	

du	rum	dan	çok	uzak	ka	l›r.

 Par ça da sö zü edi len du rum, fel se fe bil gi si nin 

han gi özel li ğin den kay nak la nır?

	 A)	 Ko	nu	la	r›	na	öz	nel	ba	k›fl	aç›	s›y	la	yak	lafl	ma

	 B)	 Sis	tem	li	ve	dü	zen	li	ol	ma

	 C)	 Ken	di	için	de	tu	tar	l›	ol	ma

	 D)	 Var	l›	ğa	tü	mel	ola	rak	yak	lafl	ma

	 E)	 Top	lum	la	et	ki	le	flim	ha	lin	de	ol	ma

5)	 Yan	lış	la	rı,	 ha	ta	la	rı	 gös	te	ril	di	ğin	de	 bu	na	lan,	 sa

vun	ma	psi	ko	lo	ji	si	 için	de	yan	lış	ta	ve	ha	ta	da	ıs	rar	

eden	 in	san	lar,	 öz	gür	 dü	şün	ce	ye	 kat	kı	da	 bu	lun

ma	dık	la	rı	 gi	bi,	 za	ma	nı	 da	 doğ	ru	 ya	şa	ya	maz	lar.	

Sok	ra	tes,	 bu	 du	ru	mu,	 “Bir	 in	sa	nın	 tar	tı	şı	lan	 bir	

ko	nu	da	sap	lan	tı	la	rı	nın	ol	ma	sın	dan	da	ha	kö	tü	bir	

şey	ola	maz.”	di	ye	be	lir	tmiş	tir.

 Par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si nin eleş ti ri si 

ya pıl mak ta dır?

 

	 A)	 İn	sa	nın	bil	gi	siz	li	ği	nin

	 B)	 Kuş	ku	nun	sağ	la	dı	ğı	ya	ra	rın

	 C)	 Ge	nel	le	yi	ci	an	la	yı	şın

	 D)	 Ev	ren	sel	de	ğer	le	rin

	 E)	 Dog	ma	tik	dü	şün	ce	le	rin

6)	 Yal	nız	ca	ha	zır	ya	nıt	la	ra	il	gi	du	yan	ve	on	lar	la	ye

ti	nen	 öğ	ren	ci	ler,	 gös	te	riş	li	 ama	 içi	 boş,	 söz	de	

bil	gi	yı	ğın	la	rı	nın	al	tın	da	ko	lay	ca	ezi	le	bi	lir	ler.	 İş	te	

fel	se	fe	 eği	ti	mi	 sa	ye	sin	de	 ka	za	nı	lan	 sor	gu	la	yı	cı	

ba	kış	açı	sı,	 in	sa	nı	böy	le	bir	du	ru	ma	düş	mek	ten	

ko	rur.

 Par ça da vur gu la nan fel se fe nin han gi özel li ği

dir?

	 A)	Man	tık	sal	lık	 	 B)	Tü	mel	lik	

	 C)	Eleş	ti	rel	lik	 	 D)	Öz	nel	lik

	 	 	 							E)	Dü	zen	li	lik
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7) Fel	se	fe	den	öğ	re	ni	le	cek	tek	şey	var	dır;	fel	se	fe	yap

mak.	Ta	rih	bo	yun	ca	her	fi	lo	zof,	bi	zi	tar	tış	ma	ya	aç	tı

ğı	so	run	la	ra	eğil	me	ye	ça	ğır	mış	tır.	Fel	se	fe	yap	mak	

iş	te	 bu	 çağ	rı	ya	 uy	mak	la	 baş	lar.	 Fi	lo	zof	la	rın	 öner

me	le	ri	ni	sor	gu	la	mak,	eleş	ti	ri	ye	yö	nel	tir	bi	re	yi.	Böy

le	ce	ak	lın	ışı	ğın	da	doğ	ru	lar	araş	tı	rıl	mış	olur.

 Bu parçaya göre felsefe yapmak nedir?

	 A)	 Düşüncelerimizde	tutarlı	olmaktır.

	 B)	 Aklın	ilkelerinden	destek	alarak	düşünmektir.

	 C)	 Yarar	sağlayanı	bulmaktır.

	 D)	 Evrene	bütün	olarak	bakabilmektir.

	 E)	 Bilimin	çözemediği	konularla	ilgilenmektir.

8) Çözümleme,	 karşılaştırma	 ve	 değerlendirme,	

felsefe	arazisinin	haritasını	çıkarmanın	ve	felsefe	

madenini	işlemenin	araçlarıdır.	Sorular	ve	yanıt

lar	 ham	maden	 cevheri	 gibidir;	 elekten	 geçirilip	

ayrılıp	 arıtılıp	 alaşım	 haline	 getirilinceye	 kadar	

onlara	kuşkuyla	bakılır.

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanla 

çelişir?

	 A)	 Felsefe,	çözümleyici	bir	etkinliktir.

	 B)	 Felsefede	 yanıtlar,	 kuşkuya	 yer	 bırakmaya

cak	kadar	mutlaktır.

	 C)	 Felsefede	yöntem	önemli	rol	oynar.

	 D)	 Felsefede	 bilgiye	 ulaşmada	 sistemli	 bir	 yol	

izlenir.

	 E)	 Felsefeyi	dogmatik	olmaktan	kurtaran,	sorunla

ra,	başlangıçta	kuşkuyla	yaklaşıyor	olmasıdır.

9) Bi	lim	 insanı,	 ko	nu	su	 olan	 ol	gu	la	ra	 yak	la	şır	ken,	

te	mel	de,	“na	sıl	olu	yor?”	di	ye	so	rar.	Oy	sa	fi	lo	zof,	

bir	 şe	yin	 na	sıl	 ol	du	ğu	nu	 bil	me	den	 ön	ce,	 onun	

“ne”	ol	du	ğu	nu	an	la	mak	is	ter.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si fi lo zof tan 

çok bi lim insanını il gi len di ren bir so ru dur?

 A)	 Bi	li	min	top	lum	üze	rin	de	ki	et	ki	si	ne	dir?

	 B)	 Yön	tem	siz	bi	lim	olur	mu?

	 C)	 Or	ga	niz	ma	uya	rı	cı	la	rı	na	sıl	al	gı	lar?

	 D)	 Do	ğa	da	ki	dü	zen	li	li	ğin	bir	ama	cı	var	mı	dır?

	 E)	 Bil	gi	in	san	için	ne	den	ge	rek	li	dir?

10) “Fel	se	fe	bil	gi	siz	ce	or	ta	ya	ko	nan	ku	ram	la	rın	eleş

ti	ril	di	ği	zi	hin	sel	bir	et	kin	lik	tir.	Bun	dan	do	la	yı	fel	se

fe	her	kes	ta	ra	fın	dan	bi	li	nen	so	ru	la	rın	ce	vap	la	rıy

la	 tat	min	ol	maz.	Fel	se	fe,	 so	ru	la	ra	 ya	nıt	 ara	mak	

de	ğil,	 ya	nıt	la	rı	 sor	gu	la	mak	tır.”	 di yen bir dü şü

nü rün bu gö rü şün den ha re ket le aşa ğı da ki ler

den han gi si ne va rı la maz?

	 A)		Felsefe,	düşünme	üzerine	bir	düşünmedir.

 B) Fe	lse	fe	 ha	ki	ka	ti	 araş	tı	rır	ken,	 bü	tün	 za	man	lar	

için	ge	çer	li	ola	bi	le	cek	so	nuç	lar	or	ta	ya	koy	maz.

 C) Fel	se	fi	et	kin	lik	sü	rek	li	de	vam	eden	bir	sü	reç	tir.

	 D)	 Fel	se	fe	de	önem	li	olan	fel	se	fi	so	nuç	lar	dan	çok	

bu	so	nuç	la	ra	ulaş	ma	ça	ba	sı	dır.

 E)	 Fel	se	fe	top	lum	sal	ya	şam	dan	ba	ğım	sız	de	ğil	dir.

11)	 Fel	se	fe,	ge	nel	an	lam	da	 fi	lo	zof	la	rın	var	lı	ğı	ve	 in

sa	nı	 an	la	ma	 ça	ba	la	rı	nın	 ürü	nü	dür.	 Bu	 ça	ba	lar	

sü	re	cin	de	 filozoflar	bir	çok	so	ru		or	ta	ya	ko	yar	lar.	

Bu	yüz	den	so	ru	lar	fel	se	fe	de	çok	önem	li	dir.	Ama	

her	so	ru	da	“fel	se	fe”	kap	sa	mın	da	de	ğil	dir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si fel se fe yi 

il gi len di ren bir so ru de ğil dir?

	 A)	 Ger	çek	lik	ve	doğ	ru	luk	ay	nı	şey	mi	dir?

	 B)	 İde	al	 bir	 top	lum–dev	let	 dü	ze	ni	 na	sıl	 ol	ma	lı

dır?

	 C)	 Mut	lak	ger	çek	lik	bi	li	ne	bi	lir	mi?

	 D)	 Sağ	lık	lı	bir	ya	şa	mın	ge	rek	le	ri	ne	ler	dir?

	 E)	 Var	lı	ğın	özü	ne	dir?

12) Sok ra tes’in “Sor	gu	lan	ma	yan	 ha	yat	 ya	şan	ma	ya	

değ	mez.”	 sö zü fel se fe nin da ha çok han gi 

yö nü nü be lirt mek tedir?

	 A)	 Özgür	düşüncenin	ürünü	olmasını	

	 B)	 Evrensel	konuları	incelemesini

	 C)	 Mantık	ilkelerine	dayalı	olmasını

	 D)	 Verilenle	yetinmeyip	eleştirici	olmasını

	 E)	 Tümelin	bilgisini	konu	edinmesini
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1) Bi	linç	li	ve	akıl	lı	bir	var	lık	ola	rak	in	sa	nın	en	bü	yük	

özel	li	ği,	nes	ne	ler	le	çok	çe	şit	li	tür	den	iliş	ki	le	re	gi

re	rek	tek	tür	bil	gi	de	ğil,	fark	lı	bil	gi	ler	üre	ten	ol	ma

sı	dır.	İn	san	lar	geç	miş	te	nes	ne	le	ri	din	sel	ve	gün

de	lik	 bil	gi	ler	le	 kav	ra	ma	ya	 ça	lı	şır	ken,	 gü	nü	müz	

in	sa	nı	nes	ne	le	re	bi	lim	sel	ola	rak	yak	laş	mak	ta	dır.	

Öz	ne	nin	 nes	ne	ye	 yö	nel	me	sin	de	 kul	lan	dı	ğı	 yön

tem	ve	iliş	ki	tü	rü,	bilginin	ne	tür	bilgi	olduğunu	da	

belirler.

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir?

	 A)	 İn	sa	nın	dış	dün	yaya	yö	nel	me	si	nin	ne	de	ni,	bi

l	me	is	te	ği	dir.

	 B)	 İn	san	ak	lı,	dış	dün	ya	nın	mut	lak	bil	gi	si	ne	ula

şa	bi	lir.

	 C)	 İn	san	lar,	gün	de	lik	ya	şam	da	ya	rar	la	na	bi	le	cek

le	ri	bil	gi	le	re	ulaş	ma	ya	ça	lı	şır.

	 D)	 Bil	gi	nin	 tü	rü	nü	 be	lir	le	yen,	 öz	ne	nin	 dış	 dün

yay	la	kur	du	ğu	iliş	ki	nin	tü	rü	dür.

	 E)	 İn	sa	nın	dış	dün	yay	la	kur	du	ğu	iliş	ki	in	sa	ni	va

ro	lu	şun	ko	şu	lu	dur.

2) “Bil	gi	nin	han	gi	tür	den	bir	bil	gi	ol	du	ğu	na	ka	rar	ve

re	bil	mek	için	nes	ne	si	nin	“ne	ol	du	ğu	na”	ve	bi	lin	cin	

nes	ne	si	ne	“na	sıl	yak	laş	tı	ğı	na”	bak	mak	ge	re	kir.”

 Bu cüm le den, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı la bi lir?

	 A)	 Bil	mek	ve	an	la	mak	ih	ti	ya	cı	do	ğuş	tan	ge	ti	ri	len	

bir	özel	lik	tir.

	 B)	 Bil	gi	 in	sa	nı	 do	ğa	 kar	şı	sın	da	 ege	men	 kı	lan	

güç	tür.

	 C)	 Her	bil	gi	tü	rü	nün	ko	nu	su	ve	ko	nu	su	na	yak	la

şım	bi	çi	mi	fark	lı	dır.

	 D)	 An	la	mak	 in	sa	nı	 di	ğer	 can	lı	lar	dan	 ayı	ran	 bir	

özel	lik	tir.

	 E)	 Bil	me	 sü	re	cin	de	 nes	ne	 öz	ne	den	 da	ha	 et	kin	

ko	nu	m	da	dır.	

3) Du	yu	la	rı	mı	zın	 dün	ya	da	 olan	lar	 hak	kın	da	 bi	ze	

doğ	ru	 bil	gi	 ve	re	ce	ği	ni	 te	red	düt	 et	me	den	 ka	bul	

ede	riz.	Pe	ki,	bu	ko	nu	da	ki	da	ya	nak	la	rı	mız	ye	ter	li	

mi?	Ör	ne	ğin	kar	be	yaz	mı	dır?	Ön	ce	ka	ra,	son	ra	

gü	ne	şe	ve	tek	rar	ka	ra	ba	kı	nız;	bi	raz	ev	vel	be	yaz	

gö	rü	nen		kar,	şim	di	sa	rı	gö	rü	ne	cek	tir.	Ka	rın	üze

rin	de	 kır	mı	zı	 ışık	 ve	ren	bir	 lam	ba	 ya	kın,	 kar	 da	

kır	mı	zı	gö	rü	ne	cek	tir.

 Bu na gö re du yu sal bil gi han gi özel li ğe sa hip 

de ğil dir?

	 A)		De	ğiş	ken	 	 										

	 B)		Gö	re	ce	li

	 C)		Ob	jek	tif	 	 										

	 D)		Yo	ru	ma	açık

	 E)		Ki	şi	sel

4)	 İn	sa	nın,	 ken	di	si	 ve	 dı	şın	da	ki	 dün	ya	 ile	 kur	du	ğu	

bağ	lan	tı	bi	çim	le	ri	ve	bun	la	rın	ifa	de	edil	me	tarz	la

rı,	de	ği	şik	bil	gi	le	rin	ve	ya	bi	liş	tarz	la	rı	nın	bu	lun	du

ğu	nu	or	ta	ya	koy	mak	ta	dır.	Baş	ka	bir	de	yiş	le	bi	liş	

tarz	la	rı	bel	li	so	run	lar,	bel	li	amaç	lar	kar	şı	sın	da	in

sa	nın	 top	lum	sal	 ey	le	mi	 ile	 il	gi	li	 gö	zük	mek	te	dir.	

Bel	li	bir	et	kin	li	ği	de	amaç	la	yan	bu	ey	lem	bi	çi	mi,	

bel	li	 bil	gi	le	rin	 bu	 doğ	rul	tu	da	 el	de	 edi	lip	 kul	la	nıl

ma	sı	nı	 ve	 ge	liş	ti	ril	me	si	ni	 de	 be	ra	be	rin	de	 ge	tir

mek	te	dir.

 Par ça da aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si ne ya nıt 

ve ril mek te dir?

 A)	 İn	sa	nın	bil	me	ih	ti	ya	cı	ne	re	den	kay	nak	la	nır?

	 B)	 Bil	gi	le	ri	mi	zin	kay	na	ğı	ne	dir?

	 C)	 Bil	gi	ile	inanç	ara	sın	da	ki	fark	ne	dir?

	 D)	 İn	san	bil	gi	si	nin	sı	nı	rı	ne	dir?

	 E)	 Bil	gi	tür	le	ri	nin	çe	şit	li	li	ği	ne	re	den	kay	nak	la	nır?
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5) Aha	li	den	 bi	ri	 Nas	ret	tin	 Ho	ca’ya	 git	mek	te	 olan	

bak	la	va	 tep	si	si	ni	 gös	te	rir:	 “Bak	 Ho	ca	 ko	ca	 bir	

tep	si	 bak	la	va	 gi	di	yor.”	 der.	 Ho	ca	 is	ti	fi	ni	 boz	ma

dan:	“Ba	na	ne!”	di	ye	kar	şı	lık	ve	rir.	Adam,	“İyi	de	

Ho	cam	bak	la	va	si	zin	eve	doğ	ru	gi	di	yor.”	der.	Ho

ca	bu	se	fer:	“Sa	na	ne!”	di	ye	kar	şı	lık	ve	rir.

 Bu na gö re bil gi nin kul la nı mı na iliş kin aşa ğı

da ki ler den han gi si ne ula şı la bi lir?

 A)	 Gün	de	lik	ya	şam	da	fay	da	sağ	la	yan	ve	iş	lev	sel	

kul	la	nı	mı	olan	bil	gi	ler	ge	çer	li	dir.

	 B)	 İn	san	lar	ara	sın	da	or	tak	kul	la	nım	ala	nı	bu	lan	

bil	gi	ler	doğ	ru	ka	bul	edi	lir.

	 C)	 Apa	çık	 ol	ma	yan	 bil	gi	le	rin	 ya	şam	sal	 alan	da	

uy	gu	la	na	bi	lir	li	ğin	den	söz	edi	le	mez.

	 D)	 De	ney	 ve	 göz	lem	le	 doğ	ru	la	na	ma	yan	 bil	gi	ler	

kul	la	nım	özel	li	ği	ta	şı	maz.

	 E)	 Bil	gi	le	ri	miz	akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ne	da	yan	dı	ğı	

öl	çü	de	doğ	ru	ka	bul	edi	lir.

6) Gün	lük	 ya	şam	 sı	nır	la	rı	 için	de	 yön	tem	siz	 ola	rak	

el	de	edil	miş	bil	gi	ler	“gün	de	lik	bil	gi”	ola	rak	ta	nım

la	nır.	Bu	bil	gi	 tü	rü,	ke	sin	bir	ne	denso	nuç	iliş	ki	si	

gös	ter	mez.	Bu	 yüz	den	 ge	nelge	çer	 ni	te	lik	te	 de

ğil	dir.	Fa	kat	bu	na	rağ	men	bu	bil	gi,	pra	tik	ha	yat	ta	

kü	çüm	sen	me	ye	cek	oran	da	kul	la	nım	ala	nı	na	sa

hip	tir.

 Bu par ça da, sö zü edi len bil gi tü rü için ile ri 

sü rü len “ge	nelge	çer	de	ğil	dir.” özel li ği ile aşa

ğı da ki ler den han gi si vur gu lan mış tır?

	 A)	 Ge	lip	ge	çi	ci	ol	ma	yıp	ka	lı	cı	ol	ma

	 B)	 Gün	lük	 ya	şam	da	 ge	niş	 bir	 kul	la	nım	 ala	nı	na	

sa	hip	ol	ma

	 C)	 Her	ko	şul	da	ve	her	za	man	ge	çer	li	ol	ma

	 D)	 Ben	zer	du	rum	la	r	için	ge	nel	le	ne	bi	lir	ol	ma

	 E)	 Ke	sin	bir	doğ	ru	luk	de	ğe	ri	özel	li	ğin	den	yok	sun	

ol ma

7) Gün	de	lik	bil	gi	nin	ham	mad	de	si	ni,	dü	zen	li	ve	 tek

rar	eden	ol	gu	lar,	va	ro	luş	bi	çi	mi	ni	ise	bü	tün	in	san

la	rın	 te	mel	de	 ay	nı	 bi	yo	lo	jik	 ya	pı	ya	 ve	 ben	zer	

çev	re	sel	özel	lik	le	re	sa	hip	ol	ma	la	rı	oluş	tu	rur.	İs	ter	

da	hi,	is	ter	sı	ra	dan	in	san	ol	sun	her	kes	yağ	mu	run	

ıs	lat	tı	ğı	nı,	ate	şin	yak	tı	ğı	nı	ve	ya	yük	sek	ten	bı	ra	kı

lan	ağır	ci	sim	le	rin	dü	şe	ce	ği	ni,	ye	te	rin	ce	so	ğu	tul

muş	su	yun	do	na	ca	ğı	nı	bi	lir.	Çün	kü,	sağ	lık	lı	du	yu	

or	gan	la	rı	 olan	 her	kes	 bu	 bil	gi	le	re	 ulaş	mak	 için	

ge	rek	li	olan	tüm	de	ne	yi	mi	far	kın	da	ol	ma	dan	bi	rik

tir	miş	tir.

 Par ça da, gün de lik bil gi nin han gi özel li ği vur

gu lan mış tır?

	 A)	 Du	yum	ve	al	gı	sü	re	ci	ne	da	yan	dı	ğı	

	 B)	 Dü	zen	siz	bir	bil	gi	tü	rü	ol	du	ğu

	 C)	 Fark	lı	bil	gi	tür	le	ri	ne	kay	nak	lık	et	ti	ği

	 D)	 Ya	şa	mı	ko	lay	laş	tır	dı	ğı

	 E)	 Kül	tür	den	kül	tü	re	de	ği	şik	lik	gös	ter	di	ği

8)	 İn	sa	nın	 gün	lük	 al	gı	la	rı	na,	 du	yu	 or	gan	la	rı	nın	 bil

dir	dik	le	ri	ne	 da	ya	na	rak	 el	de	 et	ti	ği	 bil	gi	 çe	şi	di	dir.	

Gök	yü	zün	de	bir	bu	lut	ya	da	kı	zar	tı	gö	rün	ce	yağ

mu	run	ya	ğa	ca	ğı	na,	dün	ya	nın	et	ra	fın	dan	kuy	ruk	lu	

yıl	dız	ge	çin	ce	sa	vaş	çı	ka	ca	ğı	na	ve	ya	Gü	neş	tu

tul	ma	sı	nın	ar	dın	dan	dep	rem	ola	ca	ğı	na	da	ir	 ina

nış	lar	 bu	 bil	gi	ye	 ör	nek	 gös	te	ri	le	bi	lir.	 Çün	kü	 bu	

bil	gi	tü	rü...

 Bu cüm le yi ta mam la mak için aşa ğı da ki ler den 

han gi si nin ge ti ril me si uy gun olur?

	 A)	 ak	la	de	ğil	duy	gu	ya,	coş	ku	ya	ve	sez	gi	ye	da	ya

nır.	Ye	te	nek,	ha	yal	gü	cü	ve	ya	ra	tı	cı	lık	ge	rek

ti	rir.

	 B)	 do	ğa	da	ki	nes	ne	le	ri	bir	ama	ca	yö	ne	lik	ola	rak	

araç	 ha	li	ne	 ge	ti	re	rek	 in	san	 ya	şa	mı	nı	 ko	lay

laş	tır	ma	esa	sı	na	da	ya	nır.

	 C)	 göz	le	me,	de	ne	ye	ve	ak	la	da	ya	na	rak	yön	tem	li	

bir	şe	kil	de	el	de	edi	lir.	

	 D)	 öz	nenes	ne	iliş	ki	si	nin	öte	sin	de,	aş	kın	bir	var

lık	bi	lin	ci	ne	da	ya	nır.

	 E)	 var	 olanları	 tek	 tek	 al	gı	la	ma	 ve	 al	gı	la

nanlardan	so	nuç	çı	kar	ma	esa	sı	na	da	ya	nır.
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1)	 Sa	na	tın	ama	cı	gü	ze	li	ger	çek	leş	tir	mek	tir.	Sa	nat	çı	

gö	rü	nüş	le	rin	ar	dın	da	ya	tan	gü	zel	lik	le	ri	ya	ka	lar	ve	

bu	gü	zel	lik	le	re	ken	di	yo	ru	mu	nu	da	ka	ta	rak	sa	na

tı	na	 yan	sı	tır.	 Fa	kat	 her	 sa	nat	çı	nın	 ya	ka	la	dı	ğı	

gü	zel	lik	ve	bu	na	kat	tı	ğı	yo	rum	fark	lı	dır.

 Bu par ça da, sa nat bil gi si nin han gi özel li ği 

vur gu lan mak ta dır?

	 A)	 İn	san	da	 es	te	tik	 haz	 uyan	dır	ma	ya	 dö	nük	 ol

ma	sı

	 B)	 De	ney	ve	göz	lem	yo	luy	la	el	de	edil	me	si

	 C)	 İn	sa	nın	ya	ra	tı	cı	ze	ka	sı	na	da	ya	lı	öz	nel	bil	gi	ler	

ol	ma	sı

	 D)	 Öz	ne	ve	nes	ne	iliş	ki	si	nin	inan	ç	yo	luy	la	ku	rul

ma	sı

	 E)	 İn	san	ya	şa	mı	nı	ko	lay	laş	tır	mak	ama	cı	ta	şı	ma	sı

2)	 Sa	nat	ese	ri,	bi	lim	sel	bir	eser	den	fark	lı	ola	rak	bi	ze	

ol	gu	lar	dün	ya	sı	na	 iliş	kin	dü	zen	li	bil	gi	ler	ver	mez,	

hiç	bir	ya	sa	ile	ri	sür	mez.	Sa	nat	ta	hiç	bir	şey	doğ	ru	

ya	da	yan	lış	de	ğil	dir.	Sa	nat,	sa	nat	çı	nın	dün	ya	sı

nı,	onun	ger	çe	ği	ni	bi	ze	ak	ta	rır.

 Bu par ça da, sa na tın han gi özel li ği vur gu lan

mak ta dır?

	 A)	 Do	ğa	nın	tak	li	di	ne	da	yan	dı	ğı

	 B)	 Öz	nel	li	ğin	yan	sı	ma	sı	ol	du	ğu

	 C)	 Top	lum	sal	ko	şul	lar	dan	et	ki	len	di	ği

	 D)	 Mü	kem	mel	li	ğe	ulaş	ma	ya	ça	lış	tı	ğı

	 E)	 İn	san	duy	gu	la	rı	na	ses	len	di	ği

3) Sa	nat	bil	gi	si,	sa	nat	çı	nın,	va	ro	la	na	da	ha	çok	ya	ra

tı	cı	ha	yal	gü	cü,	sez	gi	ve	duy	gu	lar	la	yak	laş	ma	sı

nın	so	nu	cun	da	or	ta	ya	çı	kar	dı	ğı	bir	ya	pı	tın,	alım

la	yı	cı	da	 be	ğe	ni	 duy	gu	su	 uyan	dır	ması	 sonucu	

ortaya	çıkan	bir	bil	gi	tü	rü	dür.

 Par ça ya gö re sa nat bil gi si hak kın da aşa ğı da

ki ler den han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Alım	la	yı	cı	ile	sa	nat	ya	pı	tı	iliş	ki	sin	den	do	ğar.

	 B)	 Nes	ne	si	nin	or	ta	ya	çı	kı	şın	da	ya	ra	tı	cı	lı	ğın	et	ki

si	bü	yük	tür.

	 C)	 Alım	la	yı	cı	da	es	te	tik	haz	uyan	dı	rır.

	 D)	 Önem	li	öl	çü	de	kül	tü	rel	et	ki	ler	ta	şır.

	 E)	 Va	ro	la	na	 yak	la	şım	 bi	çi	mi	 di	ğer	 bil	gi	 tür	le	rin

den	fark	lı	dır.

4) Sa	nat	çı	ele	al	dı	ğı	ko	nu	yu,	 için	de	bu	lun	du	ğu	ruh	

ha	li	nin	 ve	 ken	di	ne	 öz	gü	 du	yar	lı	lı	ğı	nın	 et	ki	siy	le;	

ha	ya	ta	 dö	nük	 kav	ra	yı	şı	nın,	 sez	gi	si	nin	 ve	 ha	yal	

gü	cü	nün	bi	leş	ke	siy	le;	sa	na	tı	na	uy	gun	ifa	de	araç

la	rı	 kul	la	na	rak	 bir	 de	fa	da	 ürü	ne	 dö	nüş	tü	rür.	 Bu	

ne	den	le	her	sa	nat	ese	ri...

 Bu par ça nın aşa ğı da ki ler den han gi siy le ta

mam lan ma sı yan lış olur?

	 A)	 ger	çek	li	ği	sim	ge	ler	le	an	la	tır.

	 B)	 duy	gu	ya,	coş	ku	ya	ve	sez	gi	ye	da	ya	nır.

	 C)	 ye	te	nek,	ha	yal	gü	cü	ve	ya	ra	tı	cı	lık	ge	rek	ti	rir.

	 D)	 sub	jek	tif	bir	ka	rak	ter	ta	şır.

	 E)	 ev	re	ne	ait	tümel	açık	lamalar	da	bulunur.

5) Her	han	gi	bir	sa	nat	ala	nıy	la	uğ	ra	şan	bir	sa	nat	çı

nın,	si	ya	si,	sos	yal	ya	da	aşk	gi	bi	psi	ko	lo	jik	ko	nu

la	r	dan	 han	gi	si	ni	 iş	le	di	ği	 önem	li	 de	ğil	dir;	 önem	li	

olan	 bu	nu	 kim	se	nin	 an	lat	ma	dı	ğı	 bi	çim	de,	 ona	

öz	gü	bir	an	la	tım	la	or	ta	ya	koy	ma	sı	dır.

 Bu du rum sa nat bil gi si nin han gi özel li ği ile 

il gi li dir?

	 A)	 Öz	nel	ol	ma

	 B)	 Ye	te	ne	ğe	da	yan	ma

	 C)	 Va	r	o	la	nı	an	lat	ma

	 D)	 Sez	gi	sel	ol	ma

 E) Ev ren sel ol ma

6)	 Bil	gi	edin	me	sü	re	cin	de	eğer	öz	nenes	ne	ba	ğın	tı

sı	 inanç	te	me	lin	de	ku	ru	lu	yor	sa,	or	ta	ya	din	sel	ni

te	lik	li	 bil	gi	ler	 çı	ka	cak	tır.	 Bu	 bil	gi	yi	 “inan	ma”	 ile	

be	nim	se	yen	 bir	 kim	se	 için	 sor	gu	la	ma	nın,	 sı	na

ma	nın,	ras	yo	nel	 il	ke	le	rin	faz	la	bir	an	la	mı	yok	tur;	

çün	kü	inan	mak	için	bun	la	ra	ge	rek	yok	tur.

 Bu na gö re din sel bil gi nin te mel ni te li ği aşa ğı

da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Gün	lük	ya	şa	mı	ko	lay	laş	tır	ma

	 B)	 Do	ğa	nın	nes	nel	bir	açık	la	ma	sı	nı	sağ	la	ma

	 C)	 So	run	la	ra	çö	züm	öner	ile	ri	sun	ma

	 D)	 Mut	lak	yar	gı	lar	içer	me

	 E)	 İn	sa	na	eleş	ti	rel	bir	tu	tum	ka	zan	dır	ma
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7) Her	din	men	sup	la	rın	dan,	ver	di	ği	bil	gi	le	re	ve	öner

di	ği	dav	ra	nış	bi	çim	le	ri	nin	doğ	ru	lu	ğu	na	inan	ma	la

rı	nı	is	ter.	Bu	ne	den	le	her	han	gi	bir	di	nin	men	su	bu,	

bu	 di	nin	 ver	di	ği	 bil	gi	le	ri	 sa	de	ce	 bi	len	 bi	ri	 de	ğil,	

on	la	ra	ina	nan	bi	ri	dir.

 Bu par ça da, din sel bil gi nin han gi özel li ği vur

gu lan mak ta dır?

	 A)	 Ev	re	ni	bir	bü	tün	ola	rak	açık	la	ma	ya	ça	lış	ma	sı

	 B)	 Ken	di	için	de	tu	tar	lı	bir	bü	tün	ol	ma	sı

	 C)	 Öz	ne		nes	ne	iliş	ki	si	nin	iman	yo	luy	la	ku	rul	ma

sı

	 D)	 İla	hi	bir	kay	na	ğa	sa	hip	ol	ma	sı

	 E)	 Gün	de	lik	ya	şa	mı	dü	zen	le	me	ye	dö	nük	ol	ma	sı

8)	 Ger	çek	bir	hay	van	dos	tu	olan	Henry,	pek	çok	ke

di	ve	kö	pe	ği	bes	le	mek	tey	di.	On	lar	la	kur	du	ğu	iliş	ki	

tak	dir	edil	miş	ol	sa	da,	tüm	ev	hal	kı	bu	hay	van	la

rın	 tüy	le	rin	den	 ra	hat	sız	 ol	duk	la	rı	nı	 giz	le	me	mek

tey	di	ler.	 Bir	 gün	 eş	ya	la	rı	nı	 pa	ket	le	mek	te	 olan	

Henry,	kul	lan	dı	ğı	pa	ket	ban	dı	nın	ya	pış	kan	yü	ze

yi	nin	bu	tüy	le	ri	te	miz	le	mek	için	kul	la	nı	lab	ile	ce	ği	ni	

keş	fet	ti.	Keş	fi	ne	bir	şe	kil	ve	ren	Henry	ya	pış	kan	lı	

bir	ru	lo	üre	te	rek	bu	nu	ti	ca	ri	bir	mal	ha	li	ne	ge	tir	di.	

Böy	le	lik	le	 pek		 ço	ğu	mu	zun	 kul	lan	dı	ğı	 ya	pış	kan	lı	

ru	loy	la	ev	le	ri	mi	ze	gir	miş	ol	du.

 Bu par ça ya da ya na rak tek nik bil giy le il gi li 

aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Do	ğa	da	ki	nes	ne	le	ri	bir	ama	ca	yö	ne	lik	ola	rak	

araç	ha	li	ne	ge	ti	rir.

	 B)	 İn	sa	nın	 ya	şa	mı	nı	 ko	lay	laş	tı	rır	 ve	 ona	 ya	rar	

sağ	lar.

	 C)	 Var	lı	ğı	nı	 bü	yük	 öl	çü	ler	le	 gün	lük	 ya	şam	da	ki	

so	run	lar	dan	alır.

	 D)	 Va	ro	lu	şun	da	 rast	lan	tı	la	rın	 ve	 ani	 kav	ra	yış	la

rın	da	pa	yı	var	dır.

	 E)	 Ge	li	şi	gü	zel	bir	ne	den	sel	li	ğin	ürü	nü	dür.

9)	 Eğer	 tek	no	lo	ji	nin	 bi	li	me	 ih	ti	ya	cı	 ol	ma	say	dı,	 tek

no	lo	ji	 ken	di	 ba	şı	na	 ye	ni	 tek	no	lo	ji	ler	 ge	liş	ti	re	bil

sey	di,	 çok	 es	ki	den	 be	ri	 kul	la	nı	lan	 ka	no	lar	dan,	

mo	dern	 de	niz	 ta	şıt	la	rı	na	 ça	bu	cak	 ge	çi	le	bil	me	si	

ge	re	kir	di.	Oy	sa	bu,	an	cak	uzun	bir	bi	ri	kim	sü	re	ci	

so	nu	cun	da	 ger	çek	le	şe	bil	miş	tir.	 Tek	no	lo	ji,	 gü	nü

müz	de	her	ne	ka	dar	ye	ni	tek	no	lo	ji	ler	or	ta	ya	çı	kar

tı	yor	ol	sa	da,	bu	ba	şa	rı	yı	sağ	la	yan,	 te	mel	bi	lim

ler	de	ki	ge	liş	me	ve	iler	le	me	dir.

 Bu par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mak ta dır?

	 A)	 Tek	nik	bil	gi,	gün	de	lik	ha	ya	tı	ko	lay	laş	tı	rır.

	 B)	 Bi	lim	sel	bil	gi	yi	bes	le	yen,	tek	nik	bil	gi	dir.

	 C)	 Bi	lim	sel	bil	gi	en	ni	te	lik	li	bil	gi	tü	rü	dür.

	 D)	 Bu	gün	le	re	 ulaş	ma	mız	da	 tek	nik	 bil	gi	nin	 pa	yı	

bü	yük	tür.

	 E)	 Tek	nik	bil	gi	nin	 kay	na	ğın	da,	bi	lim	sel	bil	gi	 yer	

alır.

10)	 Fi	zik	sel	 şart	la	rın	 et	ki	si	ne	 uzun	 sü	re	 da	ya	na	cak	

bir	 re	sim	 yap	mak	 is	ti	yor	sa	nız	 ön	ce	lik	li	 ola	rak	

bek	len	ti	ni	ze	uy	gun	bir	tu	val	oluş	tur	ma	nız	ge	re	ke

cek	tir.	Bu	nun	için	do	ğal	şart	lar	da	ku	ru	tul	muş	dört	

adet	 me	şe	 ağa	cı	 çı	ta	sı	na,	 ye	ter	 uzun	luk	ta	 sık	

do	kun	muş	Ame	ri	kan	be	zi	ne	ve	be	zir	ya	ğıy	la	el	de	

edil	miş	as	tar	bo	ya	sı	na	ih	ti	ya	cı	nız	var	de	mek	tir.

 Bu par ça aşa ğı da ki bil gi tür le rin den han gi si

ne ör nek gös te ri le bi lir?

	 A)		Gün	de	lik	bil	gi	 	

	 B)		Di	ni	bil	gi

	 C)		Bi	lim	sel	bil	gi	 	 	

	 D)		Sa	nat	bil	gi	si

	 E)		Tek	nik	bil	gi
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1) “Uzay	da	ne	re	de	han	gi	ga	lak	si	le	rin	bu	lun	du	ğu	nu,	

di	na	zor	la	rın	han	gi	ne	den	ler	le	or	ta	dan	kalk	tık	la	rı

nı,	ev	re	nin	na	sıl	oluş	tu	ğu	nu	vb.	bil	mek	in	sa	na	ne	

ya	rar	 sağ	lar?	 Hiç	bir	 ya	rar	 sağ	la	ma	dı	ğı	 açık	tır;	

ama	bu	du	ru	mun	bi	lim	sel	araş	tır	ma	la	rın	ama	cı	na	

ters	dü	şen	bir	ya	nı		da	yok	tur.”

 Bu par ça dan, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı la bi lir?

	 A)	 İn	san	bi	lim	sel	bil	gi	ler	yo	luy	la	do	ğa	yı	ege	men

lik	al	tı	na	alır.

	 B)	 Bi	lim	in	sa	na	ya	şa	mın	da	kul	la	na	bi	le	ce	ği	pra	tik	

bil	gi	ler	su	nar.

	 C)	 Bi	lim	de	 amaç	 fay	da	 sağ	la	mak	 de	ğil,	 bil	me	

ih	ti	ya	cı	na	ya	nıt	ver	mek	tir.

	 D)	 Bi	lim	 ile	 di	ğer	 bil	gi	 tür	le	ri	 ara	sın	da	 et	ki	le	şim	

var	dır.

	 E)	 Bi	lim,	yön	te	me	da	ya	lı	ola	rak	el	de	edil	miş	ke

sin	bil	gi	ler	dir.

2) “Bi	lim	 insanı,	de	ğer	le	ri	ne	uy	sun	ya	da	uy	ma	sın,	

ol	gu	la	rı,	doğ	ru	luk	için	de	ve	tas	ta	mam	ola	rak,	hiç

bir	bö	lü	mü	nü	giz	le	me	den	ve	boz	ma	dan	göz	lem

le	yip	çö	züm	le	me	le	ri	ne	ka	ta	bil	me	li	dir.”

 Bu cüm le den aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı la bi lir?

	 A)	 Bi	lim	 insanı,	değerlerinin	göz	lem	le	ri	ni	sap	tır

ma	sı	na	ola	nak	ver	me	me	li	dir.

	 B)	 Bi	lim	insanı,	ye	ter	li	sa	yı	da	de	ney	ve	göz	lem	le	

so	nu	ca	ula	şa	bil	me	li	dir.

	 C)	 Bi	lim	insanı,	di	ğer	bi	lim	adam	la	rı	nın	gö	rüş	ve	

öne	ri	le	ri	ne	baş	vu	ra	bil	me	li	dir.

	 D)	 Bi	lim	insanı,	top	lum	sal	ih	ti	yaç	lar	doğ	rul	tu	sun

da	ol	gu	la	ra	yö	ne	le	bil	me	li	dir.

	 E)	 Bi	lim	 insanı	 so	nuç	la	rı	nı	 oluş	tu	rur	ken	 çe	liş	ki	li	

yar	gı	la	ra	yer	ver	me	me	li	dir.

3) Bi	lim	sel	 bil	gi	nin	 or	ta	ya	 ç›k	ma	s›	 için,	 in	sa	n›n	 d›

fl›n	da	 bir	 ol	gu	lar	 dün	ya	s›	n›n	 var	 ol	du	ğu	na,	 bu	

dün	ya	n›n	 in	san	lar	 ta	ra	f›n	dan	bi	li	ne	bi	le	ce	ği	ne	ve	

bu	dün	ya	y›	an	la	ma	ça	ba	s›	n›n	ve	bil	me	nin	 in	san	

için	ne	ka	dar	önem	li	bir	ça	ba	ol	du	ğu	na	inan	mak	

ge	re	kir.

 Bu na gö re bi lim sel bil gi nin or ta ya çık ma sı 

aşa ğı da ki ler den han gi si ne bağ lı  de ğil dir?

 

	 A)	 D›fl	 dün	ya	n›n	 in	san	 ak	l›	na	 bağ	l›	 ola	rak	 var	

ol	ma	s›	na

	 B)	 Ol	gu	sal	bir	dün	ya	n›n	var	l›	ğ›	n›n	ön	ka	bu	lü	ne

	 C)	 ‹n	sa	n›n	dün	ya	y›	ta	n›	ma,	an	la	ma	ça	ba	s›	na

	 D)	 Dün	ya	y›	bil	me	nin	müm	kün	ol	du	ğu	na	inan	ma

s›	na

	 E)	 Bil	me	nin	en	önem	li	uğ	rafl	ol	ma	s›	na

4)	 “Bi	lim,	 do	ğa	yı	 an	la	mak	 ve	 açık	la	mak	 ama	cı	

gü	der;	tek	no	lo	ji	ise	do	ğa	yı	in	san	var	lı	ğı	nın	amaç

la	rı	için	kont	rol	al	tı	na	al	ma	yı	amaç	lar.”

 Bu cüm le de, aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mış tır?

	 A)	 Bi	li	min	so	nuç	la	rı	tek	no	lo	ji	ye	dö	nü	şe	rek	ya	şa

ma	uy	gu	la	nır.

	 B)	 Bi	lim	ile	tek	no	lo	ji	ara	sın	da	et	ki	le	şim	var	dır.

	 C)	 Bi	lim	ve	tek	no	lo	ji	in	sa	na,	ön	ce	den	gö	re	bil	me	

ola	na	ğı	sağ	lar.

	 D)	 Bi	lim	te	orik,	tek	nik	ise	pra	tik	bir	et	kin	lik	tir.

	 E)	 Tek	ni	ğin	 ola	nak	la	rı	 bi	lim	sel	 ge	liş	me	ye	 kat	kı	

sağ	lar.

5)	 Bü	tün	in	san	lık	bir	ara	ya	ge	lip	“Dün	ya	tep	si	şek	lin

de”	de	se	ler	de	yer	yü	zü	nün	yu	var	lak	ol	du	ğu	dü

şüncesi	 de	ğiş	mez.	 Çünkü	 bu	 düşünce	 Dünya	

realitesiyle	örtüşmektedir.

 Bu du rum, bi lim sel bil gi nin han gi özel li ği ni 

gös te rir?

 A)	Bi	ri	kim	li	ol	ma	sı	nı	 B)	Nes	nel	li	ği	ni

	 C)	Man	tık	sal	lı	ğı	nı	 D)	Yön	tem	li	li	ği	ni

	 	 																	E)	Sistemliliğini
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6)	 Fel	se	fi	 dü	şün	ce	 eleş	ti	ri	sel	 bir	 dü	şün	ce	dir,	 ya	ni	

ken	di	si	ne	 ve	ri	 ola	rak	ele	al	dı	ğı	 her	 tür	lü	mal	ze

me	yi	eleş	ti	ri	 süz	ge	cin	den	ge	çi	rir.	Fel	se	fe	ci	doğ

ru	dan	doğ	ru	ya	ta	rih,	do	ğa,	top	lum	üze	rin	de	eleş

ti	ri	ci	bir	ba	kış	açı	sıy	la	dü	şü	ne	bi	le	ce	ği	gi	bi	çe	şit	li	

bi	lim	ler	 ta	ra	fın	dan	 var	lık	 alan	la	rıy	la	 il	gi	li	 ola	rak	

ken	di	si	ne	sağ	la	nan	ve	ri	ler	üze	ri	ne	de	dü	şü	ne	bi

lir,	 bun	la	rın	 ge	çer	li	lik	 de	re	ce	le	ri	ni	 ve	 sı	nır	la	rı	nı	

so	ruş	tu	ra	bi	lir.

 Bu par ça ya gö re fel se fi bil gi ile il gi li ola rak 

aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

	 A)	 Dü	şün	me	üze	ri	ne	ve	ken	di	si	üze	ri	ne	dü	şü	nen	

ref	lek	si	yon	lu	bir	bil	gi	ol	du	ğu

	 B)	 Ve	ri	le	ri	ni	 gün	de	lik	 ya	şam	dan,	 ta	rih	ten	 ve	

do	ğa	dan	ala	bi	len	bir	bil	gi	ol	du	ğu

	 C)	 Bi	lim	sel	 so	nuç	lar	 üze	rin	de	 eleş	ti	rel	 ola	rak	

dü	şü	nmeye	dayalı	bir	bil	gi	ol	du	ğu

	 D)	 En	tel	lek	tü	el	 et	kin	lik	le	rin	 el	de	 et	ti	ği	 mal	ze	me	

üze	ri	ne	dü	şü	nmeye	dayalı	bir	bil	gi	ol	du	ğu

	 E)	 De	ğiş	mez	 so	nuç	lar	 el	de	 eden	 dog	ma	tik	 bir	

bil	gi	ol	du	ğu

7) Aka	de	mik	ka	ri	yer	pe	şin	dey	ken	de,	gün	lük	ya	şa

mın	koş	tur	ma	ca	sın	da	da	ken	di	dün	ya	nı	zı	baş	ka	

dün	ya	la	rın	 bas	kı	sın	dan	 ko	ru	mak	 için	 du	yar	lı	

ol	mak	 zo	run	da	sı	nız	dır.	 Fel	se	fey	le	 il	gi	le	nen	 ki	şi

nin	ay	rı	ca	lı	ğı	da	bu	ra	da	dır.	O,	ken	di	si	ne	ve	ri	len	le	

ye	tin	me	yen,	 zi	hin	 genç	li	ği	ne	 sa	hip,	 di	na	mik,	

araş	tır	ma	cı	özel	lik	le	re	sa	hip	bir	ki	şi	dir.

 Bu par ça da fel se fe ye il gi du yan ki şi nin han gi 

özel li ği ve ril miş tir?

	 A)	 Bil	gi	bi	ri	ki	mi	ne	sa	hip	ol	ma

	 B)	 Bil	me	ça	ba	sı	nı	sür	dür	me

	 C)	 Var	lı	ğı	bir	bü	tün	ola	rak	ele	al	ma

	 D)	 Ya	şa	dı	ğı	ça	ğı	ve	top	lu	mu	et	ki	le	me

	 E)	 Salt	doğ	ru	yu	amaç	la	ma

8)	 Kardiyolog	 kalp	 yapısını,	 fizyolog	 organ	 ve	

dokuların	 işleyişini,	 nörolog	 sinir	 sistemini,	

psikolog	 ise	 insanın	 davranışlarını	 inceler.	 Bu	

uzmanların	hiçbiri	bütünlük	içinde	“İnsan	nedir?”	

sorusuna	yanıt	aramaz.	Bu	soruya	yanıt	arayan	

sadece	filozoftur.

 Parçada felsefenin bi lim den ay rı lan han gi 

yö nü ör nek len di ril miş tir?

	 A)	 Bireysel	 çaba	 sonucu	 elde	 edilen	 bir	 bilgi	

olması

	 B)	 Gerçekliği	tümel	olarak	ele	alması

	 C)	 Akıl	ve	mantık	ilkelerine	dayalı	olması

	 D)	 Sonuçlarının	kesinlik	taşımaması

	 E)	 Evrensel	bir	disiplin	olması

9)	 Fel	se	fe	de	 dog	ma	lar	 ve	 “do	ku	nul	maz	lık”	 yok	tur.	

Her	ol	gu	ak	lın	süz	ge	cin	den	ge	çer.	Akıl	ta	ra	fın	dan	

ir	de	len	me	yen	 ol	gu	lar	 üze	ri	ne	 fel	se	fe	nin	 sö	zü	

yok	tur.

 Bu du rum, fel se fe nin han gi özel li ği ne uy gun 

bir be lir le me dir?

	 A)	Eleş	ti	ri	ci	lik		 B)	Bir	leş	ti	ri	ci	lik

 C) Bi ri kim sel lik D) Ev ren sel lik

	 	 	 			E)	Tu	tar	lı	lık

10)	 Fel	se	fe	öz	gür	ak	la	 ve	man	t›	ğa	da	ya	nan	dü	flün

ce	ler	 olufl	tur	ma	ya	 ça	l›fl	t›	ğ›n	dan	 ken	di	si	ne	 ha	z›r	

ola	rak	ve	ri	len	le	ri	ka	bul	et	mez.		

 Par ça da fel se fi bil gi nin han gi özel li ği vur gu

lan mış tır?

	 A)	 Ev	ren	sel	ko	nu	lar	la	il	gi	len	me	si

	 B)	 Bü	tün	sel	yak	la	fl›m	da	bu	lun	ma	s›

	 C)	 Ya	n›t	lar	dan	çok	so	ru	la	ra	önem	ver	me	si

	 D)	 Elefl	ti	ri	yi	te	mel	al	ma	s›

	 E)	 Man	t›k	il	ke	le	ri	ne	da	yan	ma	s›
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1)	 Bi	lim	sel	 bil	gi	 göz	le	ne	bi	len,	 sı	na	na	bi	len	 so	mut	

ol	gu	lar	ara	sın	da	ki	ne	denso	nuç	ba	ğın	tı	sı	nı	in	ce

ler	ken,	 felsefe	gö	rü	nü	şün	arka	sın	da	ki	ger	çek		li	ği	

sor	gu	lar.

 Bu du rum, fel se fe bil gi si nin han gi özel li ği 

ne de niy le bi lim sel bil gi den ay rıl dı ğı nın gös

ter ge si dir?

	 A)		Birikimli	(kümülatif)	olma

	 B)		Mantık	ilkelerine	uygun	olma

	 C)		Varlığı	eleştirel	bir	anlayışla	ele	alma

 D)  Evrensel olma

	 E)	 Metafiziğe	açık	olma

2)	 Fel	se	fe,	 ilk	çağ	da,	 mi	to	lo	ji	den	 ko	puş	 ve	 do	ğal	

olay	la	rın	 yi	ne	 do	ğal	 ne	den	ler	le	 açık	lan	ma	sı	

ge	rek	ti	ği	dü	şün	ce	siy	le	baş	la	mış	tır.	Bu	sü	re	ci	pek	

çok	et	ken	hız	lan	dır	mış	tır.

 Bu na gö re fel se fe nin or ta ya çı kı şın da aş ağı

da ki ler den han gi si nin et ki li ol du ğu söy le ne

mez?

	 A)	 Ge	le	nek	sel	inanç	la	rın	eleş	ti	ril	me	si

	 B)	 Din	sel	açık	la	ma	la	rın	ye	ter	li	gö	rül	me	me	si

	 C)	 Olay	la	rın	ol	gu	sal	ne	den	ler	le	açık	lan	ma		is	te	ği

	 D)	 Dog	ma	la	rın	re	fe	rans	alın	ma	sı

	 E)	 Fark	lı	fi	kir	le	re	hoş	gö	rüy	le	ba	kıl	ma	sı

3) Pek	çok	dü	şü	nür	fel	se	fe		din	iliş	ki	si	ni	ay	nı	an	ne

nin	 fark	lı	 me	me	le	rin	den	 süt	 emen	 iki	 kar	de	şe	

ben	ze	tir.	 Bu	 ben	zet	me	nin	 te	me	lin	de	 in	sa	noğ	lu

nun	çev	re	si	ni	an	lam	lan	dır	ma	sü	re	ci	ya	tar.	Fa	kat	

bu	sü	reç	te,	fel	se	fe	so	nu	gel	mez	so	ru	lar	la,	din	ise	

de	ğiş	mez	ce	vap	lar	la	il	gi	le	nir.

 Bu na gö re fel se fe  din iliş ki si aşa ğı da ki kav

ram çift le rin den han gi siy le ta nım la na bi lir?

	 A)	 Ne	den	sel		Ob	jek	tif

	 B)	 Eleş	ti	rel		Dog	ma	tik

	 C)	 Ras	yo	nel		Sub	jek	tif

	 D)	 Ol	gu	sal		Ge	nel

	 E)	 Me	ta	fi	zik		Ev	ren	sel

4)	 I.	 Ev	ren,	an	cak	al	gı	la	na	bil	di	ği	oran	da	bi	li	ne	bi	lir.

	 I	I.	 Su	ya	ba	tı	rı	lan	her	ci	sim,	hac	mi	ka	dar	su	ta	şı

rır.

	 I	I	I.	 Her	şey	ya	ra	tı	cı	güç	ten	olu	şur	ve	tek	rar	o	na	

dö	ner.

	 IV.	 Ha	yat	 her	 za	man	 gös	ter	miş	tir	 ki;	 ça	lı	şan	

ka	za	nır.

 Bu yar gı lar a ra sın da a şa ğı da ki bil gi tür le ri nin 

han gi si ne ör nek ve ril me miş tir?

	 A)	Fel	se	fi	bil	gi	 B)	Bi	lim	sel	bil	gi

	 C)	Din	sel		bil	gi	 D)	Gün	de	lik	bil	gi	

	 	 	 E)	Sa	nat	bil	gi	si

 

5)	 I.	 Ka	nıt	la	ma	ola	na	ğı	ver	me	yen,	üze	rin	de	de	ney	

ve	göz	lem	ya	pı	la	ma	yan	var	lık	la	rı	ko	nu	edin

mez.	 Dog	ma	ya,	 ön	yar	gı	ya	 ve	 duy	gu	sal	lı	ğa	

yer	yok	tur.

	 II.	 Öz	nel	dir,	 ya	ra	tı	cı	 ak	la	 ve	 duy	gu	ya	 da	ya	nır.	

Akıl	il	ke	le	ri	nin	sı	nır	la	rı	nı	zor	lar.

 Özel lik le ri be lir til miş bu bil gi tür le ri aşa ğı da

ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak sı ra lan mış

tır?

           I                   II         

	 A)		Bilimsel	bilgi		 Sanat	bilgisi

	 B)		Felsefe	bilgisi	 Gündelik	bilgi

	 C)	 Sanat	bilgisi		 Dinsel	bilgi

	 D)	 Gündelik	bilgi	 Bilimsel	bilgi

	 E)	 Teknik	bilgi			 Felsefe	bilgisi

6) Ak	la	 ve	 ak	lın	 yö	net	ti	ği	 de	ney	le	rin	 bil	dir	dik	le	ri	ne	

da	ya	nan	bil	gi	ye,	“bi	lim	sel	bil	gi”	de	nir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si bi lim sel 

bil gi nin özel lik le ri nden bi ri de ğil dir?

	 A)	 Ki	şi	sel	dir.

	 B)	 Ge	nel	lenebilirdir.	

	 C)	 De	ney	yön	te	mi	ne	da	ya	nır.

	 D)	 Ke	sin	lik	var	dır.

	 E)	 Bi	ri	kim	li	dir.
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7) Dağ	lar,	 taş	lar,	ağaç	lar,	kuş	lar,	bö	cek	ler	vb.	var

lık	lar;	ısı,	düş	me,	gen	leş	me	vb.	ol	gu	lar;	mev	sim

ler,	 ge	cegün	düz	 vb.	 sü	reç	ler	 ‘ger	çek’tir.	Çün	kü	

va	rol	mak	 ya	 da	 var	lık	la	rı	nı	 sür	dür	mek	 için	 bir	

öz	ne	ta	ra	fın	dan	dü	şü	nül	me	ye	ih	ti	yaç	duy	maz	lar.	

Ger	çek	lik	ni	te	li	ği	ne	sa	hip	bu	tür	den	var	lık	lar	hak

kın	da	ile	ri	sü	rü	len	yar	gı	lar,	eğer	ger	çek	lik	le	ör	tü

şü	yor	sa	 doğ	ru,	 ör	tüş	mü	yor	sa	 yan	lış	 de	ğe	ri	ne	

sa	hip	tir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne

bi lir?

 A)	 Akıl	ger	çek	li	ği	kav	ra	ma	da	ye	ter	siz	dir.

	 B)	 Ger	çek	lik	nes	ne	nin,	doğ	ru	luk	bil	gi	nin	özel	li	ği	dir.

	 C)	 Ger	çek	li	ğin	sı	nı	rın	dan	söz	edi	le	mez.

	 D)	 Ger	çek	lik	ve	doğ	ru	luk	ay	nı	şey	dir.

	 E)	 Mut	lak	doğ	ru	lu	ğa	ula	şı	la	maz.

8) Ger	çek	lik	(re	ali	te),	öner	me	nin	ya	da	ile	ri	sü	rü	len	

ifa	de	nin	bir	özel	li	ği	de	ğil	dir.	Ger	çek	lik	in	sa	nın	bil

me	ey	le	min	de	ken	di	si	ne	yö	nel	miş	ol	du	ğu	var	lı	ğın	

bir	özel	li	ği	dir.	Bu	var	lık	lar	dü	şün	ce	nin	bir	ürününü	

de	ğil,	 on	dan	 ba	ğım	sız	 ola	rak	 var	 olan	 bir	 şe	yi	

gös	te	rir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si “ger çek

lik”e uy gun bir ör nek tir?

	 A)	De	niz	kı	zı		 	 B)	Mut	lu	luk	

	 C)	Mun	zur	Da	ğı		 	 D)	Pe	ri	kı	zı	

	 	 	 												E)	Üç	gen

9) Ger	çek	lik,	bi	zim	dı	şı	mız	da,	bi	lin	ci	miz	den	ba	ğım

sız	ve	her	ke	sin	göz	le	mi	ne	açık	olan	dır.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si bir ger

çek lik ör ne ği de ğil dir?

	 A)	 Şu	an	oku	mak	ta	ol	du	ğu	muz	so	ru

	 B)	 Elim	de	tut	mak	ta	ol	du	ğum	ka	lem

	 C)	 Üze	ri	ne	so	ru	yaz	dı	ğım	ka	ğıt

	 D)	 Bu	so	ru	yu	ya	nıt	la	ya	cak	olan	öğ	ren	ci	ler

	 E)	 So	ru	yu	ya	zar	ken	ya	şa	dı	ğım	duy	gu	lar

10)	 "Hava	kapanırsa	yağmur	yağar."	önermesi	doğru	

ya	 da	 yanlıştır.	 Ancak	 "hava"	 ve	 "yağmur"	 kav

ramları	için	doğru	ya	da	yanlış	olmak	söz	konusu	

değildir.	Onlar	birer	gerçekliktir.	Yani	doğada	so

mut	olarak	vardırlar.

 Buna göre	 "gerçeklik"	 için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?

	 A)	 Ele	aldığı	konuyu	olduğu	gibi	yansıtır.

	 B)	 Dış	dünyada	varolandır.

	 C)	 Bilginin	dayanaklarını	göstermektir.

	 D)	 Bilginin	dış	dünyaya	uygunluğudur.

	 E)	 Düşüncenin	gerçeklik	ile	örtüşmesidir.

11)	 Sokakta	bir	kedi	görürüz,	bu	nesnel	bir	gerçeklik

tir.	Bu	kedi	bilincimize	yansır	ve	bununla	ilgili	zi

hin	 bir	 yargı	 üretir.	 Düşüncemiz	 veya	 yargımız,	

sokaktaki	 kediye	 uygun	 olarak	 doğru	 yansıdığı	

ölçüde	doğruluk	adını	alır.

 Buna göre doğruluk nedir?

 A)	 Düşünceyle	nesnesi	arasındaki	uygunluktur.

	 B)	 Dış	dünyada	var	olandır.

	 C)	 Yargılar	arasındaki	tutarlılıktır.

	 D)	 Pratik	değeri	olan	sonuçlardır.

	 E)	 Bilgiye	ulaşma	yöntemidir.

12)	 Bir	 yargı	 ya	 da	 önerme,	 gerçekliği	 dile	 getirdiği	

oranda	doğrudur.	Örneğin;	"Türkiye'de	81	il	var

dır."	 önermesi,	 ancak	 Türkiye'deki	 illerin	 sayısı

nın	 81	 tane	 olması	 durumunda	 doğrudur.	

Türkiye'deki	 şehirlerin	 sayısı	 ve	Türkiye	üzerine	

söylenmiş	 yargı	 birbirine	 uygunsa,	 yani	 ikisi	 de	

aynı	şeyi	ifade	ediyorsa	doğru,	etmiyorsa	yanlış

tır.

 Buna göre bir önermenin doğruluğu aşağıda

kilerden hangisine bağlıdır?

 A)	 Düşünceyle	gerçekliğin	uygun	düşmesine

	 B)	 En	az	iki	terimden	oluşmasına	

	 C)	 Bir	yargı	bildirmesine

	 D)	 Olgular	dünyasına	ait	olmasına

	 E)	 Çelişkiden	uzak	olmasına
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1) Bilen bir özne (süje) ile bilinen bir nesne 

(obje) arasındaki ilişki sonucunda ortaya çı

kan ürün, felsefede hangi kavramla dile getiri

lir?

 A)	Töz	 	 B)	Realite	 C)	Bilgi

	 	 	 D)	Logos							E)	Temellendirme

2) ‹n	sa	noğ	lu	 sis	tem	li	 bi	lim	sel	 ve	ri	le	re	 sa	hip	 ol	ma

d›	ğ›	dö	nem	ler	de	de	tar	la	s›	n›	ekip	biç	ti,	ev	ler	yol

lar	 in	fla	 et	ti,	 has	ta	l›k	lar	la	 mü	ca	de	le	 et	ti.	 Bü	tün	

bun	la	r›	ku	flak	tan	ku	fla	ğa	akan	gün	cel	göz	lem	le	ri	

›fl›	ğ›n	da	ger	çek	lefl	tir	di.

 Par ça da aşa ğı da ki bil gi tür le rin den han gi si 

vur gu lan mak ta dır?

 

	 A)	Di	ni	bil	gi	 	 B)	Gün	de	lik	bil	gi

	 C)	Tek	nik	bil	gi	 	 D)	Fel	se	fi	bil	gi

	 	 	 								E)	Sa	nat	bil	gi	si

3) “Sanatta	hayatı	ve	varlığı	derin	bir	şekilde	kavra

ma	gücü	vardır.”

 Bu yar gı da sö zü edi len kav ra ma gü cü nün bi

lim den ve fel se fe den far kı aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

 A)	 Duygu,	coşku	ve	sezgiye	dayanması

	 B)	 Akla	dayanması

	 C)	 Objektif	olması

	 D)	 Sanatkârın	yoktan	var	etmesi

	 E)	 Evrensel	olması

4) Din	sel	bil	gi	le	rin	kay	na	ğı	olan	va	hiy,	din	adam	la

rın	ca	mut	lak	 doğ	ru	 de	ğe	ri	ne	 sa	hip	 ola	rak	 ka	bul	

edi	lir.	 Doğ	ru	lu	ğun	dan	 şüp	he	 edilmediği	 için	 de,	

tar	tış	ma	ya	açık	de	ğil	dir.

 Yu ka rı da din sel bil gi nin han gi özel li ği üze rin

de du rul mak ta dır?

 A)	 Tu	tum	la	rı	et	ki	le	me

	 B)	 Var	lı	ğı	açık	la	ma

	 C)	 Dog	ma	tik	ol	ma

	 D)	 Ma	ne	vi	ge	rek	sin	me	yi	kar	şı	la	ma

	 E)	 Top	lum	la	ra	gö	re	fark	lı	la	şa	bil	me

5) Dinlerde	 suje–obje	 ilişkisini	 inanç	 sağlar.	

Dolayısıyla	dinsel	bilgilerin	temelinde	inanç	yatar.

 Buna göre, dinsel bilgiler için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

 A)	 Değişime	dirençlidir.

	 B)	 Gözlem	ve	deneyle	kanıtlanmıştır.

	 C)	 Eleştiriye	kapalıdır.

	 D)	 Mutlak	doğruluk	savındadır.

	 E)	 Belirli	kalıplara	bağlıdır.

6) İnsanın	 doğanın	 zorlukları	 karşısında	 düştüğü	

çaresizlik,	 onu,	 doğayı	 anlayıp	 açıklamaya	 ve	

denetimi	altına	almaya	itmiştir.	Bunun	sonucunda	

biriken	uygulamaya	yönelik	bu	bilgiler,	insan	ha

yatını	kolaylaştıracak	alet	ve	araçların	üretilmesi

ni	sağlamıştır.

 Yukarıda önemi vurgulanan uygulamaya yö

nelik bilgi türü, aşağıdakilerden hanisidir?

 A)	 Dinsel	bilgi

	 B)	 Felsefe	bilgisi

	 C)	 Sanat	bilgisi

	 D)	 Teknik	bilgi

	 E)	 Gündelik	bilgi	

7) İn	sa	nın	 ken	di	si	ni	 ko	ru	ya	cak	 si	lah	lar	dan	 yok	sun	

ola	rak	dün	ya	ya	gel	di	ği	ni,	bu	ne	den	le	hay	van	lar

dan	 da	ha	 aşa	ğı	 ol	du	ğu	nu	 sa	vu	nan	la	rı	 şid	det	le	

eleş	ti	ren	 Aris	to	te	les;	 “in	sa	nın	 el	le	ri	 hem	 ku	şun	

pen	çe	si,	hem	atın	aya	ğı,	hem	de	keçinin	boy	nu

zu	dur.	Ay	nı	za	man	da	mız	rak,	kı	lıç	ve	is	te	di	ği	miz	

her	han	gi	bir	si	lah	tır.	 İn	san	ayak	ka	bı	sı	nı	 imal	et

mek	 zo	run	da	 ola	bi	lir,	 hay	van	lar	 ise	 ayak	ka	bı	la

rıy	la	uyu	mak	zo	run	da	dır.”	der.

 Bu na gö re Aris to te les’in in san eli ne yük le di ği 

an lam aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Akıl	 	 B)	Sez	gi	 C)	Araç

	 	 					D)	Tec	rü	be	 E)	Şüp	he
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8)	 Bilim,	doğayı	bütünüyle	değil,	ilgi	alanlarına	göre	

bölümleyerek,	kendini	 ilgilendiren	yönlerini	konu	

edinir.

 Burada bilimin hangi özelliğinden söz edil

mektedir?

 A)	Nesnelliğinden	 B)	Genelliğinden

	 C)	Yöntemliliğinden	 D)	Seçiciliğinden

	 	 	 E)	Evrenselliğinden

9)	 (I)	Latince,	bilmek	kökünden	türetilen	bilim,	doğa

da	meydana	gelen	olayların	nedenlerini,	 (II)	bir

birleriyle	 olan	 bağlantılarını	 bulur,	 (III)	 bunları	

kuramsallaştırır	 ve	 bu	 kuramsal	 çerçeve	 yardı

mıyla	sonradan	meydana	gelecek	olayların	nasıl	

ve	 ne	 zaman	 meydana	 geleceğini	 saptar.	 (IV)	

Kısaca	söylemek	gerekirse	bilim	olgusal	dünyayı	

tanımaya,	 açıklamaya	 yönelik	 sistematik	 olma

yan	bilgi	kümesidir.

 Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde 

bilgi yanlışı vardır?

 A)	Sadece	IV		 B)	I	ve	II

	 B)	Sadece	III		 D)	Sadece	II

	 	 	 E)	Sadece	I

10) Bi	lim	 ge	çer	li	 yön	tem	ler	le	 el	de	 edil	miş,	 nes	nel,	

tu	tar	lı,	sis	tem	li	ve	ke	sin	bil	gi	ler	bü	tü	nü	dür.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si bi lim sel 

bil gi ye ör nek de ğil dir?

	 A)	 Ev	ren	mut	lak	ru	hun	so	mut	laş	mış	yan	sı	ma	sı

dır.

	 B)	 Işı	ğın	gel	me	açı	sı	kı	rıl	ma	açı	sı	na	eşit	tir.

	 C)	 Mo	ti	vas	yon	öğ	ren	me	yi	olum	lu	yön	de	et	ki	ler.

	 D)	 Top	lam	ta	lep	top	lam	arz	dan	faz	lay	sa	mal	ve	

hiz	met	fi	yat	la	rı	ar	tar.

	 E)	 Dün	ya	 gü	neş	 sis	te	min	de	 yer	 alan	 bir	 ge	ze

gen	dir.

11)	 Bi	lim,	 ol	gu	sal	 bir	 ze	min	den	 ha	re	ket	le,	 ken	di	ne	

öz	gü	 inceleme	yolları	kullanarak	 iler	le	yen	ve	bu	

iler	le	me	so	nu	cun	da,	edi	ni	len	bil	gi	ler	le	ye	ni	bo	yut

lar	ka	za	nan	bir	araş	tır	ma	ala	nı	dır.	Bi	lim	sel	alan

da	ya	pı	lan	tüm	bu	ye	ni	lik	ler,	ön	ce	ki	ça	lış	ma	la	rın	

sor	gu	la	na	rak	göz	den	ge	çi	ril	me	si	ne	da	ya	nır.

 Yu ka rı da bi lim sel bil gi nin han gi özel li ğin den 

sö z e dil me miş tir?

	 A)	 Ol	gu	sal	lık	 	 		

 B) Bi ri kim sel lik

	 C)	 Ge	nel	le	ne	bi	lir	lik	 	

	 D)	 Yön	tem	li	lik

	 E)	 Eleş	ti	rel	lik

12)	 Felsefeden	başka	konusu	her	şey	olan,	başka	bir	

etkinlik	 bulamayız.	 Var	 oluşu	 bütünlüğü	 içinde	

kavramak,	araştırmak	yalnızca	felsefenin	işidir.

 Burada, felsefe bilgisinin hangi özelliği konu 

edilmektedir?

 A)	 Tümel	olma

	 B)	 Refleksiyonlu	olma

	 C)	 Eleştirel	olma

	 D)	 Öznel	olma

	 E)	 Kümülatif	olma

13) Aşağıdakilerden hangisi felsefeyi bilimden 

ayıran özelliklerden biridir?

 A)	 Açıklamalarının	evrensel	olması

	 B)	 Konusunu	olgularla	sınırlaması

	 C)	 Evreni	bir	bütün	olarak	incelemesi

	 D)	 Varlığın	sınırlı	bir	alanının	konu	edinmesi

	 E)	 Sistemli	ve	düzenli	olması
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1)	 Bil	gi	fel	se	fe	si,	bil	gi	yi	bir	ob	je	ola	rak	ele	alır	ve	bil

gi	nin	 ya	pı	sı	nı	 or	ta	ya	 çı	kar	ma	ya	 ça	lı	şır.	 Ta	rih	sel	

ge	li	şi	mi	açı	sın	dan	ba	kıl	dı	ğın	da,	bil	gi	fel	se	fe	si	nin	

ilk	ola	rak	gü	ve	ni	lir	bil	gi	nin	el	de	edi	lip	edi	le	meye

ce	ği	prob	le	mi	ni	ele	al	dı	ğı	gö	rü	lür.

 Bu par ça da bil gi fel se fe si nin üze rin de dur du

ğu ilk prob lem aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Öz	ne	nin,	bil	mek	için	yö	nel	di	ği	var	lı	ğın	bil	gi	si

nin	ola	nak	lı	olup	ol	ma	dı	ğı

	 B)	 Bil	gi	nin	 olu	şum	 sü	re	cin	de	 han	gi	 öğe	le	rin	 rol	

oy	na	dı	ğı

	 C)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	nın	ve	ya	kö	ke	ni	nin	ne	ol	du	ğu

	 D)	 Su	je	(öz	ne)	ile	ob	je	(nes	ne)	iliş	ki	sin	de	“bi	linç	

al	tı”nın	ro	lü	nün	ne	ol	du	ğu

	 E)	 Bil	gi	le	rin	ne	den	fark	lı	tür	le	re	ay	rıl	dı	ğı

2) Yağ	mur	yağ	ma	dan	ön	ce	kur	ba	ğa	la	rın	bağ	rış	tı	ğı

nı	gö	ren	il	kel	in	san	lar,	ku	rak	lık	gün	le	rin	de,	kur	ba

ğa	lar	gi	bi	ba	ğı	ra	rak	yağ	mur	yağ	dır	mak	için	bü	yü	

ya	par	lar	dı.

 İl kel in san la rın böy le dav ran ma la rı na ne den 

ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si gös te ri le bi lir?

	 A)	 Ki	şi	sel	göz	lem	ler	den	oluş	tu	ru	lan	bil	gi	le	rin	ge

nel	le	ne	bi	lir	ol	du	ğu	inan	cı

	 B)	 Ger	çek	le	re	be	lir	li	il	ke	ler	den	yo	la	çı	kı	la	rak	va

rı	la	ca	ğı	inan	cı

	 C)	 Ev	ren	de	her		şe	yin	bir	ne	de	ni	ol	du	ğu	inan	cı	

	 D)	 Tan	rı	nın	var	ol	du	ğu	inan	cı

	 E)	 Ev	ren	de	ki	olay	la	rın	bi	li	ne	mez	ol	du	ğu	inan	cı

3) Ha	ki	ka	tin	pe	şin	de	koş	mak	ha	ya	tın	an	la	mı	nın	pe

şin	de	 koş	mak	 gi	bi	dir.	 Bu,	 in	sa	nı	 ge	rek	siz	 ye	re	

yo	ran,	hiç	bir	za	man	ba	şa	rı	lı	ola	ma	ya	ca	ğı	bir	et

kin	lik	tir.	 Her	 in	san	 bil	gi	le	ri	 ve	 an	lam	la	rı	 ken	di	

gör	gü,	 duy	gu	 ve	 dü	şün	ce	 ek	se	nin	de	 oluş	tu	rur.	

Bu	ek	sen	her	han	gi	bir	onay	lan	ma	nın	ve	ya	red	de

di	li	şin	ko	nu	su	ola	maz.	Çün	kü	in	san,	ken	di	doğ	ru

la	rıy	la	in	san	olur.

 Bu gö rüş le ri sa vu nan bir dü şü nü rün aşa ğı da

ki yar gı lar dan han gi si ni ka bul et me si bek le

nir?

	 A)	 De	ney	 ve	 göz	lem	le	 de	net	le	ne	bi	len	 bil	gi	ler	

doğ	ru	dur.

	 B)	 Ke	sin	bil	gi	yok	tur,	sa	de	ce	doğ	ru	gi	bi	gö	rü	nen	

sa	nı	lar	var	dır.

	 C)	 Bu	gün	 doğ	ru	lu	ğu	 is	pat	 edi	le	me	yen	 bil	gi	ler	

ge	le	cek	te	bi	li	ne	bi	lir.

	 D)	 Ge	nelge	çer	bil	gi	ler	an	cak	akıl	la	or	ta	ya	çı	kar

tı	la	bi	lir.

	 E)	 Şüp	he,	doğ	ru	bil	gi	ye	ulaş	ma	nın	tek	ara	cı	dır.

4) Tıp	kı	 gü	neş	 göz	lü	ğü	 tak	tı	ğı	mız	 za	man,	 be	yaz	

renk	te	olan	bir	ara	ba	yı	kah	ve	ren	gi	renk	te	gör	me

miz	gi	bi,	dün	ya	yı	da	zih	ni	mi	zin	ya	pı	sı	na	gö	re	al

gı	lar	ve	de	ğer	len	di	ri	riz.

 Par ça dan ula şı la bi le cek so nuç aşa ğı da ki ler

den han gi si dir?

 A)	 Doğ	ru	la	rın	de	ğiş	me	si,	 ya	şa	mın	da	de	ğiş	me

si	ne	ne	den	olur.

	 B)	 Du	yu	la	rın	 içi	ne	düş	tü	ğü	ya	nıl	ma	lar,	yi	ne	du

yu	lar	ta	ra	fın	dan	dü	zel	ti	lir.

	 C)	 Şüp	hey	le	yo	la	çık	mak,	doğ	ru	bil	gi	ye	ulaş	ma

da	te	mel	yön	tem	dir.

	 D)	 İn	san	zih	ni,	nes	ne	le	ri	ve	olay	la	rı	ger	çek	te	ol

duk	la	rı	şek	liy	le	bi	le	mez.

	 E)	 İn	san	üret	ti	ği	her	şe	yin	bil	gi	si	ne	sa	hip	de	ğil	dir.
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5) İn	san	her	şe	yin	öl	çü	sü	dür.	Her	şey,	in	sa	na	na	sıl	

gö	rü	nü	yor	sa	 öy	le	dir.	 Ölüm,	 has	ta	 ih	ti	yar	lar	 için	

bir	kur	tu	luş,	sağ	lık	lı	genç	ler	 için	 ise	kor	ku	lan	bir	

du	rum	dur.

 Pro ta go ras’ın yu ka rı da ki dü şün ce si, aşa ğı da

ki bil gi an la yış la rın dan han gi si ne ait tir?

	 A)	 Doğ	ru	bil	gi	ye	akıl	la	ula	şı	la	bi	le	ce	ği	ni	sa	vu	nan,	

akıl	cı	lık

	 B)	 Bil	gi	le	ri	mi	zin	de	ne	yim	le	edi	nil	di	ği	ni	 sa	vu	nan,	

de	ney	ci	lik

	 C)	 Her	yar	gı	nın	kar	şı	tı	nın	da	doğ	ru	ola	bi	le	ce	ği	ni	

sa	vu	nan,	şüp	he	ci	lik

	 D)	 Mut	lak	bil	gi	nin	ola	nak	sız	lı	ğı	nı	sa	vu	nan,	gö	re	ce	lik

	 E)	 Ol	gu	la	rın	dı	şın	da	gü	ve	ni	lir	bir	bil	gi	ol	ma	dı	ğı	nı	

sa	vu	nan,	ol	gu	cu	luk

6) Ay	nı	 pen	ce	re	den	 dı	şa	rı	 ba	kan	 iki	 bi	rey	den	 bi	ri,	

so	kak	ta	ki	 çöp	le	ri	 di	ğe	ri	 ise	gök	te	ki	 yıl	dız	la	rı	 gö

rür.

 Bu na gö re aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne 

ula şı la bi lir?

	 A)	 Bil	gi	ler	do	ğuş	tan	ge	lir.

	 B)	 Doğ	ru	bil	gi	ya	rar	lı	olan	dır.

	 C)	 Olay	la	rı	de	ğer	len	dir	me	öz	nel	lik	ta	şır.

	 D)	 Göz	lem	bil	gi	len	me	nin	te	mel	yo	lu	dur.

	 E)	 Doğ	ru	bil	gi	ken	di	için	de	tutar	lı	olan	dır.

7) Sok	ra	tes,	 in	san	la	rın	 baş	ka	la	rı	na	 ye	ni	 bir	 şey	ler	

öğ	re	te	me	ye	ce	ği	ni;	an	cak	akıl	da	var	olan	bil	gi	le

rin	gün	ışı	ğı	na	çı	ka	rı	la	bi	leceğini,	çünkü		

savunur.

 Par ça da boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 

han gi si ge ti ril me li dir?

 

	 A)	 bilgilerin	doğuştan	getirildiğini

	 B)	 nesne	ler	 ile	olay	lar	ara	sın	da	 iliş	ki	 ku	ru	la	ma

ya	ca	ğı	nı

	 C)	 zihnin	boş	bir	levha	olduğunu

	 D)	 genelgeçer	bir	bilginin	olamayacağını

	 E)	 her	şeyin	göreli	bir	yapıda	olduğunu

8) Her	 çağ	 ken	di	 için	de	 fark	lı	 doğ	ru	lar	 ba	rın	dı	rır.	

Çün	kü	her	ça	ğın	öz	gün	so	run	la	rı	nı	çöz	me	ye	yö

ne	lik	 iç	 di	na	mik	le	ri	 fark	lı	dır.	 Do	la	yı	sıy	la	 bel	li	 bir	

çağ	için	iş	lev	sel	olan	bil	gi	le	rin	o	ça	ğı	iz	le	yen	çağ

lar	da	iş	le	vi	ni	yi	tir	me	si	do	ğal	dır.

 Bu de ğer len dir me aşa ğı da ki ler den han gi si ne 

ait tir?

 A)	 Doğ	ru	bil	gi	nin	kay	na	ğı	nı	ak	la	da	yan	dı	ran	ras

yo	na	list	öğ	re	ti	ye

	 B)	 Fel	se	fe	nin	ol	gu	sal	sı	nır	lar	için	de	kal	ma	sı	ge

rek	ti	ği	ni	sa	vu	nan	po	zi	ti	vist	an	la	yı	şa

	 C)	 Doğ	ru	bil	gi	nin	ko	şul	la	ra	gö	re	de	ği	şe	bi	le	ce	ği	ni	

sa	vu	nan	prag	ma	tist	yak	la	şı	ma

	 D)	 Mut	lak	 doğ	ru	 bil	gi	nin	 ola	ma	ya	ca	ğı	nı	 id	dia	

eden	sep	tik	ba	kış	açı	sı	na

	 E)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	nı	de	ney	ve	göz	lem	de	bu	lan	

em	pi	rist	öğ	re	ti	ye

9) Her	ke	sin	 dış	 dün	ya	yı	 ay	nı	 ni	te	lik	te	 al	gı	la	dı	ğı	na	

iliş	kin	sağ	lam	ve	ri	ler	den	yok	su	nuz.	Kal	dı	ki	du	yu	

or	gan	la	rı	mız	bi	zi	ço	ğu	za	man	ya	nılt	ma	ya	yat	kın	

bir	ya	pı	ya	sa	hip.	O	hal	de	sa	hip	ol	du	ğu	muz	bil	gi

ler	den	kuş	ku	duy	ma	ma	mız	müm	kün	de	ğil.

 Bu açık la ma aşa ğı da ki ler den da ha çok han gi

si ni sor gu la ma ya yö ne lik tir?

 A)	 Bil	gi	nin	sı	nır	la	rı	nı

	 B)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	nı

	 C)	 Bil	gi	nin	ama	cı	nı

	 D)	 Bil	gi	nin	ya	ra	rı	nı

	 E)	 Bil	gi	nin	gü	ve	ni	lir	li	ği	ni
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1)	 İn	sa	nın	dün	ya	ile	kur	du	ğu	iliş	ki	bi	çim	le	ri	ve	bun

la	rın	 ifa	de	edil	me	 tarz	la	rı,	de	ği	şik	bil	gi	le	rin	ve	ya	

bi	liş	tarz	la	rı	nın	or	ta	ya	çık	ma	sı	na	ne	den	ol	muş	tur.	

Baş	ka	bir	 de	yiş	le,	 bil	gi	le	ri	miz,	 va	r	o	lan	lar	la	ara

mız	da	ku	ru	lan	ba	ğın	ni	te	li	ği	ne	gö	re	çe	şit	le	nir.

 Bu na gö re bil gi le ri mi zin çe şit li li ği nin ne de ni, 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 İn	sa	nın	sı	nır	sız	bil	me	ih	ti	ya	cı	

	 B)	 Öz	ne	ile	nes	ne	ara	sın	da	ki	iliş	ki	nin	ni	te	li	ği

	 C)	 Bil	gi	ile	inanç	ara	sın	da	ki	fark	la	rın	be	lir	siz	li	ği

	 D)	 İn	san	da	ki	me	rak	duy	gu	su

	 E)	 Dün	ya	hak	kın	da	ki	bil	gi	le	ri	mi	zin	ek	sik	li	ği

2)	 Ke	di	 ile	 fa	re	yi	 kı	yas	la	dı	ğımız	da	 "ke	di	ye,	 bü	yük

tür,	fa	re	ye	kü	çük	tür."	di	yo	ruz.	Oy	sa,	ke	di	fil	kar	şı

sın	da	kü	çük	tür.	Böy	le	ce	ke	di	hak	kın	da	hem	bü

yük	tür	hem	de		kü	çük	tür	şek	lin	de	bir	bi	ri	ne	zıt	iki	

yar	gı	da	 bir	den	 bu	lu	nu	yo	ruz.	 Pe	ki	 ke	di	 için	 bu	

yar	gı	lar	dan	han	gi	si	doğ	ru	dur?	Ay	nı	an	da	"bir	şey	

hem	o	şey,	hem	de	baş	ka	bir	şey	ol	ama	ya	ca	ğı	na	

gö	re"	bil	gi	le	ri	miz	ne	doğ	ru	dur	ne	de	yan	lış	tır.

 Kuş ku cu luk yak la şı mı doğ rul tu sun da olan bu 

par ça ya gö re aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı lır?

	 A)	 Ak	lın	yo	lu	bir	dir.

	 B)	 Kuş	ku	 duy	ma,	 doğ	ru	la	ra	 ulaş	ma	da	 bir	 araç	

ol	ma	lı	dır.

	 C)	 Mut	lak	bir	doğ	ru	yok	tur.

	 D)	 Bil	gi	ler,	de	ney	sel	yol	la	el	de	edil	miş	se	gü	ve	ni

lir	dir.

	 E)	 Bir	bil	gi,	ya	rar	lıy	sa	doğ	ru	dur.

3) Du	yu	la	rı	mı	zın	 dün	ya	da	 olup	 bi	ten	ler	 hak	kın	da	

bi	ze	doğ	ru	bil	gi	ve	re	ce	ği	ni	te	red	düt	et	me	den	ka

bul	ede	riz.	Pe	ki,	su	do	lu	bir	bar	dak	ala	lım	ve	içi	ne	

düz	bir	 çu	buk	ko	ya	lım.	Bar	da	ğın	 için	de	ki	 çu	buk	

kı	rık	 gö	rü	ne	cek	tir.	 Çu	bu	ğu	 çı	kart	tı	ğı	mız	da	 ise	

böy	le	ol	ma	dı	ğı	nı	gö	rü	rüz.	Çu	buk	ay	nı	çu	buk,	göz	

ay	nı	 göz	dür	 ama	 ve	ri	le	bi	le	cek	 ke	sin	 doğ	ru	 bir	

yar	gı	yok	tur.

 Bir kuş ku cu ya ait bu par ça göz önün de bu

lun du rul du ğun da, aşa ğı da ki ler den han gi si 

söy le ne bi lir?

 A)	 Ak	la	da	ya	lı	bil	gi	le	rin	gü	ve	nil	mez	ol	du	ğu

	 B)	 Bil	gi	le	ri	mi	zin	 kay	na	ğı	nın	 akıl	 ve	 du	yu	la	rı	mız	

ol	du	ğu

	 C)	 Du	yu	la	ra	da	ya	lı	bil	gi	le	rin	ke	sin	lik	ta	şı	dı	ğı

	 D)	 Ak	la	da	ya	lı	bil	gi	le	rin	gü	ve	ni	lir	ol	du	ğu

	 E)	 Du	yu	la	ra	da	ya	lı	bil	gi	le	rin	ke	sin	lik	ta	şı	ma	dı	ğı

4) Pyrrhon	(Pi	ron),	er	de	min	ve	mut	lu	lu	ğun	te	me	lin

de	bil	gi	nin	bu	lun	du	ğu	nu	ka	bul	eden	dü	şü	nür	le	rin	

ara	sın	da	yer	alır.	Bun	dan	ötü	rü,	er	dem	li	ve	mut	lu	

bir	ya	şa	ma	ulaş	ma	mız	için,	ön	ce	bil	gi	nin	ne	ol	du

ğu	nu	araş	tır	mak	ge	rek	ti	ği	ni	dü	şü	nür.

 Par ça ya gö re “bil	gi	nin	ne	ol	du	ğu	so	ru	nu”	ne den 

araş tı rıl ma lı dır?

 A)	 Ya	şa	mı,	ah	lak	sal	yön	den	dü	zen	le	mek	için

	 B)	 Me	ra	kı	gi	der	mek	için

	 C)	 Dü	şün	ce	gü	cü	nü	ge	liş	tir	mek	için

	 D)	 Ün	lü	ve	zen	gin	ol	mak	için

	 E)	 Sa	vu	nu	lan	gö	rüş	te	yer	alan	dü	şün	ce	le	ri	tu	tar

lı	kıl	mak	için
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5) Diş	he	ki	mi,	hiç	diş	ağ	rı	sı	çek	me	miş	ol	sa	da,	kuş

ku	suz	diş	ağ	rı	sı	hak	kın	da	be	nim	bil	di	ğim	den	da

ha	ço	ğu	nu,	ağ	rı	nın	ne	den	le	ri	ni	 ve	 te	da	vi	si	ni	bil

mek	te	dir.	Fa	kat,	bu	ki	şi	sel	be	den	sel	ra	hat	sız	lı	ğın	

acı	sı	nı	ve	zah	me	ti	ni,	ben	da	ha	iyi	bi	li	rim.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si ne va rı la

bi lir?

	 A)	 Bil	gi	sa	hi	bi	ol	ma	dan	fi	kir	sa	hi	bi	olu	na	maz.

	 B)	 Bil	gi	ak	lın	ve	tec	rü	be	nin	or	tak	ürü	nü	dür.

	 C)	 Du	yuve	ri	le	ri	ya	nıl	tı	cı	ola	bi	lir.

	 D)	 Hiç	bir	bil	gi	mut	lak	de	ğil	dir.

	 E)	 Do	la	ysız	 al	gı	lar,	 do	lay	lı	 olan	la	ra	 gö	re	 da	ha	

gü	ven	ilirdir.

6) Sok	ra	tes’e	gö	re	öğ	ret	men	le	rin	iş	le	vi	öğ	ren	ci	le	rin	

za	ten	zi	hin	le	rin	de	var	olan	bil	gi	le	ri	ha	tır	lat	mak	tan	

iba	ret	tir.	 On	lar,	 öğ	ren	ci	le	re	 ye	ni	 bir	 şey	 öğ	ret

mez	ler.	He	pi	miz,	 dün	ya	ya	 ge	lir	ken,	 tüm	bil	gi	le	ri	

zih	ni	miz	de	 ta	şı	dı	ğı	mız	 için,	 “bil	mek,	 öğ	ren	mek

tir.”	id	di	ası	yan	lış	tır;	onun	doğ	ru	su,	“bil	mek,	ha	tır

la	mak	tır.”	ol	ma	lı	dır.

 Bu na gö re, Sok ra tes’in “bil	mek	 ha	tır	la	mak	tır.” 

id di ası aşa ğı da ki ler den han gi si ne da yan mak

ta dır?

 A)	 Bil	gi	le	rin	do	ğuş	tan	gel	di	ği	te	zi	ne

	 B)	 Bil	gi	le	rin	za	man	la	de	ği	şe	bi	le	ce	ği	ön	gö	rü	sü	ne

	 C)	 Bil	gi	le	rin	 “mut	lak	doğ	ru”	ni	te	lik	 ta	şı	dı	ğı	gö	rü

şü	ne

	 D)	 Bil	gi	le	rin	 ya	şan	tı	lar	la	 ka	za	nıl	dı	ğı	 sap	ta	ma	sı

na

	 E)	 Bil	gi	le	rin	iş	lev	sel	ol	ma	sı	ge	rek	ti	ği	ka	nı	sı	na

7)	 Hu	me’a	gö	re	bir	A	ol	gu	su	nun	he	men	ar	dın	dan	bir	

B	ol	gu	su	nun	ge	li	yor	ol	ma	sı,	ak	la	da	ya	lı	bir	zo	run

lu	luk	de	ğil	dir.	Biz,	B	ol	gu	su	nun	sü	rek	li	A	ol	gu	sun

dan	son	ra	ge	li	yor	ol	ma	sı	nın	 iz	le	ni	mi	ni	 içe	ren	bir	

al	gı	ya	 sa	hip	 ol	du	ğu	muz	dan,	 bu	 du	ru	mu	 bir	 zo

run	lu	luk	muş	gi	bi	gö	rü	rüz.

 Hu me’un ne den sel lik il ke si bağ la mın da ele 

al dı ğı bu açık la ma için aşa ğı da ki ler den han gi

si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Ne	denso	nuç	iliş	ki	si	sez	gi	ye	da	ya	lı	bil	gi	ve	rir.

	 B)	 Ne	den	sel	lik	il	ke	si	“ap	ri	ori”	ola	rak	ka	bul	edi	lir.

	 C)	 Ne	denso	nuç	 iliş	ki	si	 de	ne	yim	le	re	 da	ya	lı	 bir	

alış	kan	lık	tır.

	 D)	 Ne	den	sel	lik	for	mel	bir	zo	run	lu	luk	ge	rek	ti	rir.

	 E)	 Ne	denso	nuç	iliş	ki	si	do	ğuş	tan	ge	lir.

8)	 “Ha	yal	gü	cü	ve	bel	lek	ye	ti	le	ri,	du	yu	la	rın	al	gı	la	rı	nı	

tak	lit	ya	da	kop	ya	ede	bi	lir;	ama	hiç	bir	za	man	ilk	

du	yu	mun	gü	cü	ne	ve	can	lı	lı	ğı	na	ula	şa	maz.	Ör	ne

ğin	şi	irin	bü	tün	renk	le	ri,	ne	ka	dar	pı	rıl	pı	rıl	olur	sa	

ol	sun,	do	ğal	nes	ne	le	ri	bir	ger	çek	man	za	ra	ye	ri	ne	

ge	çe	cek	şe	kil	de	be	tim	le	ye	mez.”

 D. Hu me’un bu gö rü şün den yo la çı ka rak aşa

ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 Dü	şün	ce	de	ki	 im	ge	ler	her	açı	dan	nes	nel	ger

çek	lik	le	ör	tüş	me	gös	te	rir.	

	 B)	 Bil	gi,	göz	lem	ve	dü	şün	me	nin	bel	li	bir	bi	ri	ki	mi	

so	nun	da	bir	den	bi	re	ger	çek	le	şir.	

	 C)	 Her	ye	ni	bil	gi	ken	din	den	son	ra	ki	bil	gi	le	re	 te

mel	oluş	tu	rur.	

	 D)	 En	can	lı	dü	şün	ce,	en	sö	nük	du	yum	dan	da	ha	

az	ger	çe	ğe	uy	gun	luk	ta	şır.

	 E)	 Ki	mi	 in	san	lar	da	 du	yum	la	ma	 ki	mi	le	rin	de	 ise	

dü	şün	me	da	ha	ge	liş	miş	tir.
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1) He	rak	le	itos’a	gö	re;	ger	çe	ği	ara	mak,	al	tın	ara	ma

ya	ben	zer.	Al	tın	ara	yan	 ise	çok	ka	zar,	az	bu	lur.	

Ay	nı	 şe	kil	de	 sı	ra	dan	 in	sa	nın	 ger	çe	ğe	 ula	şa	ma

ya	ca	ğı	nı	söy	ler;	çün	kü	ger	çe	ğe	ulaş	mak	için	göz

lem	ve	de	ney	den	da	ha	önem	li	bir	şey	da	ha	var

dır.	 Tıp	kı,	 boş	 bul	du	ğun	 ara	zi	yi	 sü	rek	li	 ka	za	rak	

al	tın	bu	la	ma	ya	ca	ğın	gi	bi,	bil	gi	ye	ulaş	mak	için	de	

be	lir	li	 bir	plan	 	prog	ram	da	hi	lin	de	ça	lış	ma	yap

mak	ge	re	kir.

 Par ça da bil giy le il gi li ola rak vur gu la nan aşa

ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Yön	tem	li	ve	bi	linç	li	bir	ça	ba	nın	ürü	nü	ol	ma	sı

	 B)	 Gün	de	lik	de	ne	yim	le	rin	so	nu	cu	ol	ma	sı

	 C)	 Akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ne	da	yan	ma	sı

	 D)	 İn	sa	nı	ya	şam	da	güç	lü	kıl	ma	sı

	 E)	 Top	lum	sal	ih	ti	yaç	la	rın	so	nu	cu	ola	rak	oluş	ma	sı

2) “Ma	sa	mın	 üze	rin	de	 kı	zım	la	 bir	lik	te	 çek	tir	di	ği	miz	

bir	 fo	toğ	raf	du	ru	yor.”	de	di	ğim	de,	bir	baş	ka	sı	nın,	

bu	nun	 doğ	ru	 olup	 ol	ma	dı	ğı	nı,	 ya	ni	 ger	çek	li	ği	

ol	du	ğu	gi	bi	yan	sı	tıp	yan	sıt	ma	dı	ğı	nı	an	la	mak	için	

ma	sa	mın	üze	ri	ne	bak	ma	sı	ge	re	kir.

 Bu na gö re, doğ ru luk aşa ğı da ki ler den han gi si 

ile ta nım la na bi lir?

	 A)	 İn	san	bi	lin	ci	nin	or	ta	ya	koy	du	ğu	yar	gı	dır.

	 B)	 Ak	la	uy	gun	dü	şen	yar	gı	dır.

	 C)	 Ken	di	için	de	çe	li	şik	ol	ma	yan	yar	gı	dır.

	 D)	 Öz	nel	li	ğe	da	ya	lı	yar	gı	dır.

	 E)	 Dış	dün	ya	ya	uy	gun	dü	şen	yar	gı	dır.

3) Bir	yar	gı	nın	an	lam	lı	ol	ma	sı	ait	ol	du	ğu	di	lin	man	tı

ğıy	la	il	gi	li	dir.	Di	lin	man	tı	ğı	na	uy	gun	olan	yar	gı	lar	

an	lam	lı	dır,	ak	si	hal	de	an	lam	sız	dır.	An	cak	bu	her	

an	lam	lı	 yar	gı	nın	 doğ	ru	 ol	du	ğu	nu	 gös	ter	mez.	

Doğ	ru	luk,	 yar	gı	nın	nes	ne	si	ne	uy	gun	olup	ol	ma

ma	sı	na	 gö	re	 be	lir	le	nir.	Ör	ne	ğin;	 “Bü	tün	 ba	lık	lar	

ka	ra	da	 ya	şar.”	 yar	gı	sı	 an	lam	lı	dır,	 ama	 doğ	ru	

de	ğil	dir.

 Bu par ça da, aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mak ta dır?

	 A)	 Doğ	ru	luk	an	lam	lı	lı	ğın	zo	run	lu	ko	şu	lu	dur.

	 B)	 An	lam	lı	lık	ve	doğ	ru	luk	ki	şi	den	ki	şi	ye	de	ği	şir.

	 C)	 An	lam	lı	her	ifa	de	ay	nı	za	man	da	doğ	ru	dur.

	 D)	 Doğ	ru	luk	ol	gu	sal	an	lam	lı	lık	ise	man	tık	sal	dır.

	 E)	 Doğ	ru	luk,	yar	gı	nın	nes	ne	sin	den	ba	ğım	sız	bir	

özel	lik	tir.

4) Bir	 yar	gı	nın	 doğ	ru	lu	ğu	na	 iliş	kin	 ka	nıt	 gös	ter	me	

iş	le	mi	ne	 “te	mel	len	dir	me”	 de	nir.	 Te	mel	len	dir	me,	

söz	 ko	nu	su	 yar	gı	nın	 ala	nı	na	 iliş	kin	 bir	bi	rin	den	

fark	lı	 iş	lem	ler	ge	rek	ti	rir.	Ör	ne	ğin	 fel	se	fe	de	da	ha	

çok	man	tık	sal	da	ya	nak	la	ra,	bi	lim	de	ise	de	ney	sel	

da	ya	nak	la	ra	baş	vu	ru	lur.

 Bu na gö re, te mel len dir me iş le mi nin bir bi rin

den fark lı yol lar la ger çek leş me si nin ne de ni 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	 Bil	gi	 tür	le	ri	nin	bir	bir	le	rin	den	 fark	lı	ni	te	lik	ler	de	

ol	ma	sı

	 B)	 Öz	ne	nin	nes	ne	hak	kın	da	ki	bil	gi	bi	ri	ki	mi	nin	yo

ğun	lu	ğu

	 C)	 Nes	ne	le	rin	in	san	ha	ya	tın	da	ki	öne	mi

	 D)	 Doğ	ru	lu	ğun	be	lir	siz	bir	de	ğer	ta	şı	ma	sı

	 E)	 Ger	çek	li	ğin	 son	 de	re	ce	 kar	ma	şık	 bir	 ya	pı	da	

ol	ma	sı
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5)	 Dog	ma	tiz	me	 gö	re,	 in	san	 ken	di	si	 dı	şın	da	ki	 ger

çek	li	ğin	bil	gi	si	ne	ula	şa	bi	lir.	Var	lı	ğa	 iliş	kin	her	kes	

için	ge	çer	li	mut	lak	doğ	ru	luk	lar	var	dır.	Sep	ti	siz	me	

gö	re,	in	san	ken	di	si	dı	şın	da	ki	ger	çek	li	ğin	bil	gi	si	ne	

ula	şa	maz.	Var	lı	ğa	iliş	kin	her	kes	için	ge	çer	li	mut

lak	doğ	ru	luk	lar	yok	tur.

 Bu na gö re, dog ma tizm ve sep ti sizm aşa ğı da

ki ler den han gi siy le il gi li akım lar dır?

	 A)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı

	 B)	 Doğ	ru	lu	ğun	öl	çü	tü

	 C)	 Bil	gi	nin	ya	ra	rı

	 D)	 Bil	gi	nin	doğruluğu

	 E)	 Bil	gi	nin	olu	şu	mu

6)	 Bu	gün	ya	şa	dı	ğı	mız	dün	ya	da	bi	li	min	so	nuç	la	rı	na	

gö	regö	re	ce	de	ol	sa	doğ	ru	ve	de	ğiş	mez	bil	gi	ye	

ulaş	ma	mız	 müm	kün	dür.	 O	 va	kit	 ar	tık	 sep	tik	ler	

gi	bi	kuş	ku	cu	bir	ta	vır	la	olay	la	rı	de	ğer	len	dir	me	nin	

ge	re	ği	yok	tur.	Fa	kat	yi	ne	de	sep	tik	ler,	ya	şa	dık	la	rı	

dö	ne	min	pek	çok	ta	bu	ve	ön	yar	gı	la	rı	nın	yı	kıl	ma

sın	da	rol	oy	na	mış	lar	dır.

 Bu açık la ma doğ rul tu sun da sep tik ler (kuş ku cu

lar) için aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne bi lir?

 A)	 Doğ	ru	lu	ğun	öl	çü	tü	nü	in	sa	na	bağ	la	mış	lar	dır.

	 B)	 Dog	ma	tik	 dü	şün	ce	ye	 du	yu	lan	 gü	ve	ni	 sars

mış	lar	dır.

	 C)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	nı	ak	la	da	yan	dır	mış	lar	dır.

	 D)	 Ge	le	nek	sel	dü	şün	ce	le	ri	doğ	ru	la	mış	lar	dır.

	 E)	 Eleş	ti	ri	yi,	 doğ	ru	 bil	gi	ye	 gö	tü	ren	 araç	 ola	rak	

kul	lan	mış	lar	dır.

7) Aşa ğı da ki ler den han gi si “bil	gi	nin	 doğruluğu”	

prob le mi ne iliş kin bir so ru de ğil dir?

 A)	 Bil	gi	le	ri	miz	 ger	çe	ği	 tam	 ola	rak	 yan	sı	ta	bi	li	yor	

mu?

	 B)	 Doğ	ru	bil	gi	müm	kün	mü	dür?

	 C)	 Ger	çek	bi	li	ne	bi	lir	mi?

	 D)	 Ev	ren	sel	bir	ha	ki	kat	söz	ko	nu	su	mu	dur?

	 E)	 De	ne	yim	le	re	da	yan	ma	yan	bil	gi	var	mı	dır?

8)	 Le	ib	niz	 iki	 tür	doğ	ru	luk	tan	söz	eder:	 “Ak	la	da	ya	lı	

doğ	ru	lar	(akıl	ha	ki	kat	le	ri)	ve	ol	gu	sal	doğ	ru	lar	(ol	gu	

ha	ki	kat	le	ri).	Ak	la	da	ya	lı	doğ	ru	lar	zo	run	lu	dur;	ter	si

ni	 dü	şün	mek	müm	kün	 de	ğil	dir.	 Ol	gu	sal	 doğ	ru	lar	

ise	zo	run	lu	de	ğil,	rast	lan	tı	sal	dır,	kar	şıt	la	rı	da	müm

kün	dür.”	 Zo	run	lu	luk	 ta	şı	yan	 akıl	sal	 doğ	ru	la	rın	

esas	ka	nı	tı,	 an	la	ma	ye	ti	sin	de,	ol	gu	sal	doğ	ru	la	rın	

ka	nı	tı	ise	du	yu	la	ra	da	ya	nan	de	ne	yim	ler	de	dir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si “ak	la	da	ya

lı” bir doğ ru ör ne ği dir?

	 A)	 Ha	va	la	rın	so	ğu	ma	sı	kı	şın	ha	ber	ci	si	dir.

	 B)	 Ye	ter	siz	uya	rıl	ma	or	ga	niz	ma	nın	güç	süz	düş

me	si	ne	ne	den	olur.

	 C)	 Bir	şey	ne	ise	odur.

	 D)	 Kay	gan	 yol	lar	da	 şö	för	le	rin	 zin	cir	 kul	lan	ma	sı	

can	gü	ven	li	ği	için	önem	li	dir.

	 E)	 Ay	va		bol	ol	du	ğun	da	kış	sert	ge	çer.

9) He	gel’e	gö	re,	ak	la	uy	gun	olan	ger	çek	tir,	ger	çek	

olan	da	ak	la	uy	gun	dur.

 Bu na gö re, He gel’in var lık an la yı şı için aşa ğı

da ki ler den han gi si söy le ne bi lir?

 A)	 Ger	çek	li	ğin	kav	ra	na	ma	ya	ca	ğı	gö	rü	şün	de	dir.

	 B)	 Ger	çek	li	ği	du	yu	lar	la	kav	ra	na	bi	len	bir	ya	pı	ola

rak	açık	la	mak	ta	dır.

	 C)	 Ak	lın	ya	sa	la	rı	ile	var	lık	ya	sa	la	rı	ara	sın	da	fark	

gö	zet	mez.

	 D)	 Du	yu	la	rın	ak	la	gö	re	ön	ce	lik	li	ol	du	ğu	gö	rü	şü	nü	

sa	vun	mak	ta	dır.

	 E)	 Var	lı	ğı	oluş	il	ke	si	ne	gö	re	açık	la	mak	tan	ya	na	dır.

10) Bil	gi	fel	se	fe	si	bil	gi	nin	kay	na	ğı	nı	ve	de	ğe	ri	ni	in	ce

le	yen	fel	se	fe	da	lı	dır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bil gi nin kay na ğıy la 

il gi li bir so ru de ğil dir?

	 A)	 Bil	gi	ler	 do	ğuş	tan	 mı	dır	 yok	sa	 son	ra	dan	 mı	

ka	za	nı	lır?

	 B)	 Bil	gi	nin	doğ	ru	lu	ğu	nu	be	lir	le	yen	öl	çüt	ne	dir?

	 C)	 Akıl	var	lı	ğın	bil	gi	si	ne	ulaş	ma	da	ye	ter	li	mi	dir?

	 D)	 De	ne	yi	me	da	yan	ma	yan	bil	gi	müm	kün	mü	dür?

	 E)	 Sez	gi	nin	ke	sin	bil	gi	le	re	ulaş	ma	da	ki	ro	lü	ne	dir?
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1) Es	ki	Yu	nan’da	ya	şa	mış	olan	So	fist	ler,	“Her	ke	sin	

üze	rin	de	uz	la	şa	bi	le	ce	ği	doğ	ru	bil	gi	ler	var	mı	dır?”,	

“Var	lı	ğı	her	yö	nüy	le	bi	le	bi	lir	mi	yiz?”	gi	bi	so	ru	la	rı	

şöy	le	 ya	nıt	la	mış	lar	dır:	 “Doğ	ru	 tek	 tek	 in	san	la	ra	

gö	re	 de	ği	şir.	 Be	nim	 için	 doğ	ru	 olan	 sa	na	 gö	re	

yan	lış	ola	bi	lir.”

 So fist le rin bu gö rüş le rin de yer alan te mel var

sa yım aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	 Akıl	ara	cı	lı	ğıy	la	ke	sin	doğ	ru	lu	ğa	sa	hip	bil	gi	ler	

el	de	edi	le	bi	lir.

	 B)	 Bil	gi	nin	doğ	ru	luk	de	ğe	ri	gö	re	li	ni	te	lik	te	dir.

	 C)	 Kuş	ku	 ara	cı	lı	ğıy	la	 ha	ta	lı	 so	nuç	la	ra	 düş	mek

ten	ko	ru	nu	la	bi	lir.

	 D)	 Ol	gu	ya	da	ya	nan	bil	gi	doğ	ru	bil	gi	dir.

	 E)	 De	ne	ye	da	ya	nan	bil	gi	gü	ve	ni	lir	dir.

2) Par	me	ni	des,	 özü	 ge	re	ği	 “de	ğiş	me	yen,	 ön	ce	siz	

ve	 son	ra	sız	 bir	 alan”	 di	ye	 ta	nım	la	dı	ğı	 ger	çek’in	

bil	gi	si	ne	 du	yu	lar	la,	 de	ney	le	 ula	şı	la	ma	ya	ca	ğı	nı	

söy	ler.	 Du	yu	la	rın	 bi	zi	 bil	gi	si	ne	 ulaş	tır	dı	ğı	 de	ğiş

me,	çok	luk	ve	ha	re	ket	sa	de	ce	bir	gö	rü	nüş	tür.	O	

hal	de	ger	çek	ola	nın	bil	gi	si	ne	an	cak	salt	dü	şün	me	

yo	luy	la	ula	şı	la	bi	lir.

 Par me ni des’in bu gö rüş le rin den aşa ğı da ki ler

den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	 De	ğiş	me	ve	ha	re	ket	 fik	ri	duy	u	la	rın	yol	aç	tı	ğı	

bir	al	dan	ma	dır.

	 B)	 Ak	lın	dı	şın	da	nes	nel	bir	ger	çek	lik	yok	tur.

	 C)	 Ev	ren	son	suz	bir	ha	re	ket	ve	de	ğiş	me	sü	re	ci

dir.

	 D)	 Var	lık	in	san	ak	lı	ta	ra	fın	dan	hiç	bir	za	man	bi	li

ne	mez.

	 E)	 Dış	dün	ya	ile	ku	ru	lan	iliş	ki	ol	ma	dan	bil	gi	olu

şa	maz.

3) Gö	zü	or	ta	dan	kal	dı	rı	nız,	ay	nı	za	man	da	gör	me	ye	

ait	 tüm	 fi	kir	le	ri	 de	 or	ta	dan	 kal	dır	mış	 olur	su	nuz.	

Bur	nu	kal	dı	rı	nız,	ay	nı	za	man	da	ko	ku	al	ma	ya	ait	

bü	tün	fi	kir	le	ri		de	or	ta	dan	kal	dır	mış	olur	su	nuz;	bu	

du	rum	tat	ma,	işit	me,	do	kun	ma	için		de	ay	nı	dır.

 Bu par ça dan, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula

şı la bi lir?

	 A)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğın	da	sez	gi	var	dır.

	 B)	 Doğ	ru	bil	gi	ye	şüp	he	yo	luy	la	ula	şı	la	bi	lir.

	 C)	 Bil	gi	ye	ulaş	ma	da	te	mel	araç	akıl	dır.

	 D)	 Bil	gi	ler	dış	dün	ya	ya	uy	gun	sa	doğ	ru	dur.

	 E)	 Bil	gi	nin	te	me	lin	de	duyumlar	var	dır.

4) “İz	le	nim	le	ri	 öl	çe	cek,	 on	la	rın	 doğ	ru	lu	ğu	nu	 sap	ta

ma	ya	ya	ra	ya	cak	nes	nel	bir	öl	çüt	ya	da	stan	dart	

bu	lun	ma	dı	ğı	na	gö	re,	her	in	san	var	lık	hak	kın	da	ki	

bil	gi	nin	öl	çü	tü	dür.”	di yen bir ki şi, bil gi nin han gi 

özel li ği ni vur gu la mış olur?

	 A)	 Nes	nel	li	ği	ni

	 B)	 Ol	gu	sal	lı	ğı	nı

	 C)	 Gö	re	li	li	ği	ni

	 D)	 Ev	ren	sel	li	ği	ni

	 E)	 So	mut	lu	ğu	nu

5) Bir	 dü	şü	nü	re	 gö	re	 as	lo	lan,	 du	yu	 or	gan	la	rı	mız	la	

al	gı	la	dı	ğı	mız	ob	je	ler	de	ğil,	bun	la	rın	ar	dın	da	ki	zi

hin	sel	“öz”ler	dir.	Bu	öz	le	ri	de	an	cak	du	yu	ve	ri	le	ri

ni	bir	ke	na	ra	bı	ra	kıp	dü	şün	sel	bir	et	kin	lik	le	kav	ra

ya	bi	li	riz.

 Par ça da sö zü edi len dü şü nü rün gö rüş le ri için 

aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne bi lir?

 

 A)	 Ma	ter	ya	list	ya	nı	ağır	bas	mak	ta	dır.

	 B)	 İde	alist	öğ	re	ti	kap	sa	mın	da	dır.

	 C)	 Prag	ma	tik	bir	ba	kış	açı	sı	nı	yan	sıt	mak	ta	dır.

	 D)	 Em	pi	rist	bir	yak	la	şı	mı	be	nim	se	miş	tir.

	 E)	 Pozitivist,	bir	yaklaşım	sergilemektedir.
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6) Pla	ton’a	gö	re,	bir	kim	se,	bir	öner	me	nin	da	ha	ön

ce	 doğ	ru	 ol	du	ğu	nu	 bil	mez	se,	 öğ	ren	di	ği	 za	man	

da,	onun	doğ	ru	olup	ol	ma	dı	ğı	nı	söy	le	ye	mez.	Da

ha	sı,	bir	ki	şi	bil	di	ği	ni	de	öğ	re	ne	mez.	Çün	kü	onu	

za	ten	bil	mek	te	dir.	So	nuç:	İn	san	lar	hiç	bir	şey	öğ

re	ne	mez	ler;	 sa	de	ce	da	ha	ön	ce	bil	dik	le	ri	ni	ha	tır

lar	lar.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si bu gö rü

şe ay kı rı dır?

 A)	 Bir	öner	me	nin	doğ	ru	ol	du	ğu	nu	an	cak	ön	ce	ki	

bil	gi	le	ri	miz	le	bi	le	bi	li	riz.

	 B)	 Ön	ce	den	doğ	ru	yu	bi	li	yor	ol	ma	say	dık,	yan	lı	şı	

hiç	bir	za	man	far	ke	de	mez	dik.

	 C)	 Okul	 in	sa	na	 an	cak	 bil	di	ği	 şey	le	ri	 ha	tır	lat	ma	

iş	le	vi	ne	sa	hip	tir.

	 D)	 İn	san,	 hiç	bir	 za	man	 ye	ni	 bir	 şey	 öğ	ren	di	ği	ni	

id	dia	ede	mez.

	 E)	 Ço	cuk,	 bü	yü	dük	çe,	 de	ne	dik	çe,	 ya	şa	dı	ğı	 her	

sü	reç	te,	ye	ni	şey	ler	öğ	re	nir.

7) Loc	ke’un	 sa	vı	 şuy	du:	 İn	san	 doğ	du	ğun	da	 zih	ni,	

üze	rin	de	du	yu	sal	ve	ri	le	rin	ken	di	şe	kil	le	ri	ni	oy	duk

la	rı	düz	bir	bal	mu	mu	tab	le	ti	(ta	bu	la	ra	sa)	gi	bi	dir.	

Ya	şam	iler	le	dik	çe,	da	ha	çok	iz	le	nim	kop	ya	edi	lir.	

Du	yum	la	rın	bir	leş	ti	ril	me	sin	den	ve	kar	şı	laş	tı	rıl	ma

sın	dan,	kar	ma	şık	fi	kir	ler	üre	ti	lir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si Loc ke’un 

dü şün ce si ni des tek ler?

	 A)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	akıl	dır.

	 B)	 Gü	ve	ni	lir	bil	gi,	du	yu	ve	ri	le	rin	den	el	de	edi	le	mez.

	 C)	 İn	sa	nın	do	ğuş	tan	ge	tir	di	ği	hiç	bir	bil	gi	yok	tur.

	 D)	 Doğ	ru	bil	gi	le	re	ulaş	mak	ola	nak	lı	de	ğil	dir.

	 E)	 Bil	mek,	ön	ce	ki	ha	ya	tın	de	ne	yim	le	ri	ni	ha	tır	la

mak	tır.

8) •	 D.Hu	me,	“Din	le	rin	Do	ğal	Ta	ri	hi”	ad	lı	ya	pı	tın	da	

çok	tan	rı	cı	lı	ğın	do	ğu	şu	nu	top	lum	sal	ya	şam	da

ki	olay	lar	la	iliş	ki	len	dir	miş	tir.	Hu	me	bu	gö	rü	şü

nü	an	tik	çağ	la	ra	ait	bel	ge	ler	de	yer	alan	ör	nek

le	ri	gös	te	rek		te	mel	len	dir	me	ye	gi	riş	miş	tir.	

	 •	 Tha	les,	ar	khe	(ana	mad	de)	so	ru	nu	nu	“Her	şe

yin	ana	kay	na	ğı	‘su’dur.”	var	sa	yı	mıy	la	açık	la

ma	ya	gi	riş	miş	ve	bu	gö	rü	şü	nü,	‘su’yun	ya	şa

mın	 her	 ala	nın	da	 ne	 den	li	 ge	rek	li	 ol	du	ğu	nu	

ör	nek	le	ye	rek	te	mel	len	dir	me	ye	yö	nel	miş	tir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si “te	mel	len

dir	me” kav ra mı nı açık lar?

 A)	 Bir	dü	şü	nü	rün	ele	al	dı	ğı	so	ru	na	yö	ne	lik	id	di	ası	

	 B)	 Bir	dü	şün	ce	ya	da	 id	di	anın	doğ	ru	lu	ğu	na	yö

ne	lik	da	ya	nak	gös	ter	me	iş	le	mi	

	 C)	 İn	san	bi	lin	ci	dı	şın	da	var	olan	ol	gu	lar	dün	ya	sı	

	 D)	 Dü	şün	ce	nin,	ko	nu	su	olan	ger	çek	lik	le	ör	tüş	me	si	

	 E)	 Bir	 dü	şün	ce	nin	 her	 dö	nem	de	 ve	 top	lum	da	

pay	la	şıl	ma	sı

9) Kant’a	gö	re	du	yum	lar	“ken	din	de		şey”in	(nes	ne

nin)	 du	yu	 or	gan	la	rı	 üze	rin	de	ki	 et	ki	sin	den	 do

ğar.	Bu	du	yum	lar	zi	hin	de	ki	a	pri	ori	du	yar	lık	form

la	rı	 (za	man	 ve	 me	kân)	 ve	 zi	hin	 form	la	rı	 (bir	lik,	

çok	luk,	 ne	den	sel	lik,	 zo	run	lu	luk,	 vb.)	 ara	cı	lı	ğıy	la	

dü	ze	ne	so	ku	la	rak	bil	gi	ye	ula	şı	lır.

 Kant bu gö rü şüy le, aşa ğı da ki ler den han gi si ni 

vur gu la mak ta dır?

	 A)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğın	da	hem	du	yum	la	rın	hem	de	

ak	lın	bu	lun	du	ğu	nu

	 B)	 İn	san	zih	nin	de	bu	lu	nan	tüm	form	la	rın	ya	şan

tı	lar	dan	kay	nak	lan	dı	ğı	nı

	 C)	 İn	san	ak	lı	nın	du	yu	öte	si	me	ta	fi	zik	var	lık	la	rı	da	

bi	le	bi	le	ce	ği	ni

	 D)	 Ak	lın,	 de	ne	yin	 ve	ri	le	ri	 ol	ma	dan	da	nes	ne	nin	

bil	gi	si	ne	ula	şa	bi	le	ce	ği	ni

	 E)	 Var	lı	ğın	mut	lak	bil	gi	si	ne	an	cak	sez	gi	ile	ula	şı

la	bi	le	ce	ği	ni
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1) Ger	çek	lik,	zi	hin	den	ba	ğım	sız,	so	mut	ola	rak	va	ro

lan	nes	ne	ler,	du	rum	lar	ve	sü	reç	ler	le	il	gi	li	dir.	Doğ

ru	luk	ise,	ger	çek	lik	hak	kın	da	ile	ri	sü	rü	len	yar	gı	la

rın,	ger	çek	lik	le	ör	tüş	me	si	dir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A)	 Doğ	ru	lu	ğun	öl	çü	tü	ger	çek	lik	le	uygunluğudur.

	 B)	 Ger	çek	lik,	 nes	ne	le	rin;	 doğ	ru	luk	 ise	 bil	gi	le	rin	

ni	te	li	ği	dir.

	 C)	 Ken	di	ba	şı	na	ger	çek	lik,	ne	doğ	ru	ne	yan	lış	tır.

	 D)	 Ger	çek	olan	her	şey	doğ	ru	dur.

	 E)	 Ger	çek	lik	zi	hin	den	ba	ğım	sız	dır.

2)	 Bilginin	 doğruluğuna	 ilişkin	 dogmatizme	 karşı	

olan	kuşkucuların	ortaya	koydukları	görüşler,	sı

radan	ve	nedensiz	düşünceler	değildir.	Her	felse

fi	 sistemde	 olduğu	 gibi	 onların	 görüşlerini	 de	

haklı	kılacak	bir	çok	kanıt	gösterilebilir.

 Bu na gö re, kuş ku cu dü şü nür le ri hak lı gös te

re cek ne den ler ara sın da aşa ğı da ki ler den han

gi si yer al maz?

	 A)	 Her	gö	rüş	için	kar	şıt	bir	ka	nıt	ile	ri	sü	re	bil	me	le	ri

	 B)	 Ken	di	le	rin	den	 ön	ce	ki	 dü	şü	nür	ler	 ara	sın	da	ki	

gö	rüş	ay	rı	lık	la	rı

	 C)	 Do	ğa	ya	sa	la	rı	nın	sü	rek	li	lik	gös	ter	me	si

	 D)	 İn	san	 ak	lı	nın	 var	lı	ğı	 tam	 ola	rak	 kav	ra	ma	da	

ye	ter	siz	ol	ma	sı

	 E)	 Al	gı	la	ma	nın	 bu	lu	nu	lan	 ko	şul	la	ra	 gö	re	 fark	lı

laş	ma	sı

3)	 Aca	ba	bil	gi	nin	el	de	edil	me	sin	de	ge	nel	ola	rak	zih

nin	 pa	yı	mı	 da	ha	 önem	li	dir,	 yok	sa	 zih	nin	 dı	şar

dan,	çev	re	den	al	dık	la	rı	nın	mı?	Aca	ba,	zi	hin	ya	da	

akıl	ye	te	ne	ği	ken	di	ba	şı	na	bil	gi	yi	el	de	et	me	kud

re	ti	ne	sa	hip	mi	dir,	yok	sa	in	san	an	cak	duy	u	la	rı	ve	

al	gı	la	rı	yo	luy	la	mı	bil	gi	el	de	eder?

 Bu par ça da bil gi fel se fe si nin han gi te mel so

ru su üze rin de du rul mak ta dır?

 A)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	ne	dir?

	 B)	 Do	ğru	bil	gi	nin	öl	çü	tü	ne	dir?

	 C)	 Bi	lim	sel	bil	gi	nin	de	ğe	ri	ne	dir?

	 D)	 Te	mel	len	dir	me	na	sıl	ol	ma	lı	dır?

	 E)	 Bil	gi	le	rin	sı	nır	la	rı	ne	ler	dir?

4) Pla	ton’a	gö	re,	te	mel	ger	çek	lik	ide	alar	dan	olu	şur.	

Bu	 ide	alar	mut	lak	 ve	 de	ğiş	mez	 şe	kil	de	 her	 za

man	ve	her	kes	için	va	ro	lan	tü	mel	bi	çim	ler	dir.	Bu	

bi	çim	ler	an	cak	te	me	lin	de	akıl	olan	bir	sez	gi	sü	re

ci	so	nu	cun	da	bi	li	ne	bi	lir.	Ya	ni	bil	gi,	dü	zen	li,	akıl	cı	

dü	şün	ce	sü	re	ci	es	na	sın	da	olup	bi	ten	bir	ke	şif	tir.

 Bu na gö re, Pla ton’un bil gi ku ra mı hak kın da 

aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A)	 Mutlak	 bilgilerin	 kay	na	ğı	 ola	rak	 ak	lı	 ka	bul	

eder.

	 B)	 İde	ala	rın	ge	nel		ge	çer	ol	du	ğu	id	di	ası	na	da	ya

nır.

	 C)	 Bil	gi	nin	 oluş	ma	sın	da	 dü	zen	li	 bir	 du	yum	la	ma	

sü	re	ci	ni	ön	gö	rür.

	 D)	 Asıl	 ger	çek	li	ğin	 ide	alar	dan	 oluş	tu	ğu	 te	zi	ne	

da	ya	nır.

	 E)	 Bil	gi	nin	 tü	mel	 bi	çim	ler	 ha	lin	de	 akıl	da	 ha	zır	

bu	lun	du	ğu	gö	rü	şün	de	dir.

5)	 Des	car	tes,	bü	tün	bil	dik	le	ri	nin	ve	ya	bil	di	ği	ni	 zan

net	tik	le	ri	nin	ken	di	si	ne	du	yu	lar	ve	ge	le	nek	ler	yo

luy	la	gel	di	ği	ni	ve	du	yu	la	rın	al	da	tı	cı	ol	du	ğu	nu	gö

re	rek,	 her		 şey	den	 şüp	he	 et	mek	le	 işe	 baş	lar;	

ge	le	nek	çi	 bi	li	me	 kar	şı	 kök	ten	 bir	 şüp	he	 or	ta	ya	

atar.	 Ama	 as	la	 şüp	he	 et	mek	 için	 süp	he	 et	mez.	

Kök	ten	 ol	mak	la	 bir	lik	te	 şüp	he	ci	li	ği	 ge	çi	ci	dir	 ve	

ama	cı	ke	sin	ve	biz	zat	akıl	yo	luy	la	el	de	et	ti	ği	bir	

bi	li	me	ulaş	mak	tır.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si, Des car

tes’in ulaş ma ya ça lış tı ğı so nuç lar dan bi ri ola

maz?

	 A)	 Ke	sin	bil	gi	le	re	ulaş	ma	da	 işe	ya	ra	ma	yan	la	rın	

dı	şa	atıl	ma	sı	nı	sağ	la	mak.

	 B)	 Ge	nel		ge	çer	doğ	ru	luk	la	ra	sa	de	ce	akıl	yo	luy

la	ula	şı	la	bi	le	ce	ği	ni	gös	ter	mek

	 C)	 Akıl	la	te	mel	len	di	ril	me	miş	her	tür	lü	ge	le	nek	sel	

bil	gi	nin	bir	ya	na	itil	me	si	ni	sağ	la	mak

	 D)	 Bil	gi	le	ri	mi	zin	 tü	mü	 du	yu	la	ra	 da	yan	dı	ğı	 için	

ke	sin	bil	gi	le	rin	ola	ma	ya	ca	ğı	nı	gös	ter	mek

	 E)	 Her	 tür	lü	oto	ri	te	nin	dı	şın	da	ak	la	da	ya	lı	ke	sin	

bir	bi	lim	oluş	tur	mak



46

BİLGİ FELSEFESİ

6)	 Hu	me’a	 gö	re	 “ne	den	sel	lik”	 bir	 alış	kan	lık	tan	 iba

ret	tir.	İki	ola	yın	sa	yı	sız	kez	bir	bi	ri	ar	dın	dan	gel	di

ği	ni	 gö	rün	ce,	 bu	 bağ	lan	tı	ya	 alı	şı	yor	 ve	 bu	nun	

zo	run	lu	 bir	 bağ	lan	tı	 ol	du	ğu	na	 ina	nı	yo	ruz.	 Oy	sa	

in	san	 ken	di	 göz	lem	le	ri	nin	 dı	şın	da	 böy	le	 bir	 zo

run	lu	 ba	ğın	tı	nın	 olup	 ol	ma	dı	ğı	nı	 hiç	bir	 za	man	

ke	sin	ola	rak	bi	le	mez.

 Hu me’un bu gö rüş le ri nin te me li ni oluş tu ran 

yar gı, aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 İn	san	 var	lı	ğa	 iliş	kin	 tüm	 ke	sin	 yar	gı	lar	dan	

uzak	laş	ma	lı	dır.

	 B)	 Var	lık,	 in	san	 bi	lin	ci	nin	 dı	şın	da	 bir	 ger	çek	lik	

de	ğil	dir.

	 C)	 İn	san	bi	lgi	si	du	yu	la	rın	bil	dir	dik	le	riy	le	sı	nır	lı	dır.

	 D)	 İn	san	ak	lın	da	do	ğuş	tan	ge	ti	ri	len	ke	sin	doğ	ru

luk	lar	var	dır.

	 E)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	ne	akıl	ne	de	du	yu	lar	dır;	bil

gi	ye	sez	gi	ile	ula	şı	lır.

7)	 “İn	sa	nın	 bu	 dün	ya	da	ki	 bil	gi	si	 ken	di	 duyumlarını	

aşa	maz.”	di yen Loc ke bil gi nin kay na ğı na aşa

ğı da ki ler den han gi si ni koy mak ta dır?

	 A)	Sez	gi	yi	 B)	Du	yu	la	rı	 C)	Ak	lı

	 	 	 D)	İnan	cı	 E)	Man	tı	ğı

8) Kant’a	gö	re	bil	gi	miz	de	ney	den	baş	lar	ama	de	ney

den	doğ	maz.	Bil	gi	nin	mey	da	na	gel	me	si	için	de	ney	

ka	dar	baş	ka	bir	kay	na	ğa	da	ha	ih	ti	yaç	var	dır:	Zi	hin.	

Biz	nes	ne	le	ri	ve	olay	la	rı	zih	ni	miz	de	do	ğuş	tan	bu	lu

nan	 ka	te	go	ri	le	ri	mi	ze	 gö	re	 bi	li	riz.	 O	 hal	de,	 in	san	

zih	ni	da	ha	fark	lı	bir	ya	pı	ya	sa	hip	ol	say	dı,	dün	ya	yı	

bu	gün	bil	di	ği	miz	den	baş	ka	tür	lü	bi	le	cek	ti.

 Bu par ça dan aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı

la maz?

	 A)	 İn	san	 ak	lı	 de	ney	 dı	şı	 ko	nu	lar	da	 ke	sin	 bil	gi	

oluş	tu	ra	maz.

	 B)	 İn	san	bil	gi	si	in	san	de	ne	yim	le	ri	ile	sı	nır	lı	dır.

	 C)	 Bil	gi	le	ri	oluş	tu	rur	ken	kul	lan	dı	ğı	mız	ka	te	go	ri	le

rin	kay	na	ğı	de	ney	dir.

	 D)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğın	da	hem	de	ney	hem	de	akıl	

var	dır.

	 E)	 Zi	hin	dış	dün	ya	yı	ken	di	sin	de	bu	lu	nan	ka	te	go

ri	le	re	gö	re	şe	kil	len	di	rir.

9) Bil	mek,	akıl	da	do	ğuş	tan	ha	zır	ola	rak	bu	lu	nan	dü

şün	ce	ka	te	go	ri	le	ri	ni	 za	man	ve	me	kan	çer	çe	ve	si	

için	de	 al	gı	la	ra	 uy	gu	la	mak	tır.	 Ör	ne	ğin,	 “Gü	neş	

taş	la	rı	ısı	tı	yor.”	de	di	ği	miz	de	gü	neş	ve	taş	la	rın	sı

cak	lı	ğı	ara	sın	da	bir	ne	den	sel	lik	ba	ğı	ku	ra	rak	du

yum	lar	 ala	nın	dan	 dü	şün	ce	ye	 geç	miş	 olu	ruz.	

Böy	le	ce	 şey	ler	 ar	tık	 al	gı	lan	maz,	dü	şü	nü	lür.	Dü

şün	ce,	al	gı	la	rı	ne	den	sel	lik	ba	ğın	da	top	la	mak	tır.

 Bu gö rüş le riy le Kant, aşa ğı da ki ler den han gi

si ni vur gu la mak ta dır?

	 A)	 Bil	gi	nin	 kay	na	ğın	da	 hem	 ak	lın	 hem	 de	 du

yum	la	rın	bu	lun	du	ğu	nu

	 B)	 Ak	lın	 ke	te	go	ri	le	riy	le	 var	lı	ğın	 ka	te	go	ri	le	ri	nin	

fark	lı	ya	pı	da	ol	du	ğu	nu

	 C)	 Var	lı	ğa	iliş	kin	bil	gi	le	rin	in	san	zih	nin	de	do	ğuş

tan	ha	zır	ola	rak	bu	lun	du	ğu	nu

	 D)	 İn	san	ak	lı	nın	var	lı	ğın	ke	sin	bil	gi	si	ne	ula	şa	ma

ya	ca	ğı	nı

	 E)	 İn	san	 ak	lı	nın	 dı	şın	da	 nes	nel	 bir	 ger	çek	li	ğin	

bu	lun	ma	dı	ğı	nı

10) Gün	lük	ya	şam	da	ya	lan	söy	le	mek	ba	zen	bir	kim

se	 için	 “ya	rar	lı”	 ola	bi	lir.	 Söy	le	yen	 ki	şi	nin	 işi	ne	

ya	ra	ma	sı,	söy	le	nen	ya	la	nın	doğ	ru	de	ğe	ri	ni	 ta	şı

dı	ğı	 an	la	mı	na	 gel	mez.	 De	mek	 ki	 doğ	ru	 bil	gi	nin	

öl	çü	tü	nü	 işe	 ya	rar	lı	lı	ğa	 in	dir	ge	mek	 ge	çer	siz	 bir	

yak	la	şım	dır.

 Bu par ça da aşa ğı da ki akım lar dan han gi si nin 

yak la şı mı eleş ti ril mek te dir?

 A) Po zi ti vizm   

 B) Kri ti sizm

	 C)	 Ras	yo	na	lizm	 	 	

	 D)	 Prag	ma	tizm

	 E)	 Fe	no	me	no	lo	ji
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1) Tha	les	 bir	ma	te	ma	tik	çi	 ve	 fi	zik	çi,	He	rak	le	itos	 fi

zik	çi,	Pla	ton,	Des	car	tes	ve	Le	ib	niz	bi	rer	ma	te	ma

tik	çi	 idi.	Com	te’un	 ça	ba	la	r›y	la	 sos	yo	lo	ji	 ku	rul	du.	

Tüm		bu	bi	lim	 in	san	la	r›	n›n	or	tak	özel	li	ği	ay	n›	za

man	da	fi	lo	zof	ol	ma	la	r›y	d›.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu nun bir ne de ni 

ola maz?

	 A)	 Fel	se	fe	de	ke	sin	lik	yok	tur	an	cak	bi	lim	ke	sin	dir.

	 B)	 Fel	se	fe	her	dö	nem	bi	lim	le	ilifl	ki	için	de	ol	mufl	tur.

	 C)	 Fel	se	fe	tüm	bi	lim	le	ri	ku	fla	tan	en	ge	nel	bil	gi	dir.

	 D)	 Fel	se	fe	ile	bili	min	var	l›	ğa	ba	k›	fl›	bel	li	nok	ta	lar

da	or	tak	t›r.

	 E)	 Bi	lim	ler	M.Ö.	 300	 y›	l›	na	 ka	dar	 fel	se	fe	 ile	 bir	

bü	tün	dü.

2)	 Karl	Jas	pers,	ün	lü	ese	ri	“Fel	se	fe	ye	Gi	rifl”te	bil	ge	lik	

ve	 bil	gi	 sev	gi	si	 ara	s›n	da	 ay	r›m	 ya	par.	 Fel	se	fe	de	

bil	gi	ye	sa	hip	ol	ma	 id	di	as›	de	ğil	bil	gi	yi	sev	me,	onu	

el	de	et	me	ye	ça	l›fl	ma	ar	zu	su	da	ha	ön	plan	da	d›r.

 Bu na gö re aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si bu 

du ru mu des tek le mek te dir?

	 A)	 Fel	se	fe	sü	rek	li	yol	da	ol	mak	de	mek	tir.

	 B)	 Sa	b›r	l›	ol	mak,	bil	ge	li	ği	de	be	ra	be	rin	de	ge	ti	rir.

	 C)	 Fel	se	fe	tüm	bi	lim	le	rin	üs	tün	de	bir	bil	gi	dir.

	 D)	 ‹n	san	her	fle	yin	öl	çü	sü	dür.

	 E)	 Bil	gi	de	ney	le	bafl	lar	ama	de	ney	den	doğ	maz.

3) Par	me	ni	des,	 du	yu	lar	la	 al	gı	la	nan	 dün	ya	nın,	

de	vam	lı	 fark	lı	laş	ma	 yü	zün	den	 an	la	şıl	ma	sı	nın	

ola	nak	sız	lı	ğı	nı	 sa	vu	nur.	 Ona	 gö	re	 de	ği	şim,	 bir	

ya	nıl	sa	ma	lar	 yı	ğı	nın	dan	 baş	ka	 bir	 şey	 de	ğil	dir.	

Ger	çek	lik,	 fark	lı	laş	ma	yan	dır.	 De	ney	le	ri	miz,	 akıp	

gi	den	le	il	gi	li	dir.	Oy	sa	asıl	olan,	de	ğiş	me	den	ka	la

nı	gö	re	bil	mek	tir.	Bu	nu	da	bi	ze,	ak	lı	mız	ve	rir.

 Par me ni des’in bu gö rü şü ile aşa ğı da ki ler den 

han gi si çe li şir?

	 A)	 De	ği	şim	ol	gu	su	ger	çek	li	ği	tam	ola	rak	yan	sıt	maz.

	 B)	 Hiç	bir	 şey	 bi	li	ne	mez;	 hiç	 bir	 şey	 an	la	mak	

de	ğil	dir.

	 C)	 De	ğiş	mez	ger	çek	li	ğin	bil	gi	si	ni	akıl	ka	zan	dı	rır.

	 D)	 Ger	çek	li	ğin	özü,	ka	lı	cı	lık	tır.

	 E)	 De	ney	bil	gi	le	ri	gö	rü	nü	şün	bil	gi	si	ni	verir.

4) Üç	gen,	 da	ire	 ya	 da	 ka	re	 fik	ri	 oluş	ma	dan	 ön	ce	

in	san	lar	 gün	lük,	 pra	tik	 et	kin	lik	le	ri	 için	de	 fark	lı	

bo	yut	 ve	 bi	çim	ler	de	 çok	 sa	yı	da	 nes	ney	le	 kar	şı

laş	mış	lar	dır.	 On	la	rı	 öl	çüp	 bir	bi	riy	le	 kar	şı	laş	tı	rır

ken,	fark	lı	özel	lik	le	re	sa	hip	ol	du	kla	rı	nı	gör	müş	ler

dir.	On	la	rın	özel	lik	le	ri	nin	ta	nın	ma	sı	bu	kav	ram	la

rın	oluş	ma	sı	nı	sağ	la	mış	tır.

 Parçadaki gö rüş aşa ğı da ki ler den han gi si nin 

eleş ti ri si ni te li ğin de dir?

	 A)	 Tüm	bil	gi	le	ri	mi	zin	kay	na	ğı	akıl	dır.

	 B)	 Bil	gi	du	yu	mal	ze	me	si	nin	iş	len	me	siy	le	olu	şur.

	 C)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	dış	dün	ya	 ile	ku	ru	lan	et	ki	le

şim	dir.

	 D)	 Du	yu	 ve	 akıl	dan	 fark	lı	 ola	rak	 araç	sız	 bil	gi	yi	

sez	gi	sağ	lar.

	 E)	 Bil	gi	nin	doğ	ru	lu	ğu	nun	öl	çü	tü	yol	aç	tı	ğı	so	nuç

tur.

5) Loc	ke’a	gö	re,	ya	şan	tı	mı	zı	sür	dü	rür	ken	beş	du	yu	

or	ga	nı	mız	la	alı	nan	du	yu	sal	ve	ri	ler	bey	ni	miz	de	ilk	

bil	gi	le	ri	oluş	tu	rur.	Bu	bil	gi	ler	be	yin	de	çö	züm	le	me,	

bir	leş	tir	me,	kar	şı	laş	tır	ma,	so	yut	la	ma	vb.	zi	hin	sel	

de	ne	yim	ler	den	 ge	çi	ri	lir.	 Böy	le	ce	 do	ğar	ken	 boş	

bir	lev	ha	gi	bi	olan	zi	hin,	bil	gi	le	re	ka	vuş	muş	olur.

 Loc ke’un bu gö rü şü nün te me lin de aşa ğı da ki 

dü şün ce ler den han gi si yer alır?

 A)	 Bil	gi	ler,	al	gı	la	ya	nın	için	de	bu	lun	du	ğu	du	ru	ma	

gö	re	de	ği	şir.

	 B)	 De	ney	ara	cı	lı	ğıy	la	el	de	edi	len	her	bil	gi,	ya	rar

lı	dır.

	 C)	 Bil	gi	ler,	ak	lı	mı	zın	kav	ra	ya	bil	me	gü	cüy	le	sı	nır

lı	ol	mak	zo	run	da	dır.

	 D)	 Doğru	bilgiye	de	ne	yim	ler	so	nu	cun	da	ula	şı	lır.

	 E)	 Bir	nes	ne	yi	varolduğu	yan	sı	tan	bil	gi	doğ	ru	dur.
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6) •	 Aris	to	te	les’e	gö	re	akıl,	bil	gi	yi	do	ğuş	tan	“ta	şı

yan”	 de	ğil,	 ya	şam	 sü	re	sin	ce	 edi	ni	len	 du	yu	

ve	ri	le	ri	 ve	 ya	şan	tı	la	rı	 kul	la	na	rak	 bil	gi	yi	 “üre

ten”	bir	un	sur	dur.	

	 •	 Kant’a	 gö	re	 du	yu	sal	 ve	ri	ler	 akıl	 form	la	rıy	la	

an	lam	ka	za	nır	 ve	bil	gi	ye	dö	nü	şür.	Ya	ni	 bil	gi	

de	ney	le	baş	lar	an	cak	de	ney	den	doğ	maz.

 Bu na gö re, Aris to te les ile Kant’ın bil gi an la yı

şı han gi ba kım dan ben zer lik gös te rir?

 A)	 Mut	lak	doğ	ru	bil	gi	nin	var	lı	ğın	dan	kuş	ku	duy	ma

	 B)	 Bil	gi	nin	 olu	şum	 sü	re	cin	de	 ak	lın	 ve	 de	ne	yin	

bir	lik	te	li	ği	ni	sa	vun	ma

	 C)	 Doğ	ru	bil	gi	nin	öl	çü	tü	nü	“fay	da”ya	in	dir	ge	me

	 D)	 Me	ta	fi	zik	tar	tış	ma	lar	dan	fel	se	fe	yi	uzak	tut	ma

	 E)	 Ya	şa	mı	salt	bi	lim	sel	ve	ri	ler	ışı	ğın	da	yo	rum	la	ma

7) Kant’a	gö	re	in	san	ak	lı,	dış	dün	ya	dan	ge	len	du	yu	

ve	ri	le	ri	ni	dü	zen	le	ye	rek	bil	gi	ye	dö	nüş	tü	rür.	Bu	tıp

kı	 bi	ra	 fab	ri	ka	sı	na	 ge	len	 ar	pa	mal	tı	 ve	 şer	bet	çi	

otu	nun	 suy	la	 bir	leş	ti	ri	lip	 alt	 ve	ya	üst	 fer	man	tas

yon	la	bi	ra	ya	dö	nüş	tü	rül	me	si	gi	bi	dir.

 Bu açık la ma ya gö re Kant’ın bil gi an la yı şı aşa

ğı da ki ler den han gi si üze ri ne ku rul muş tur?

	 A)	 Man	tık	sal	ana	li	zin	ge	rek	li	li	ği

	 B)	 Ak	lın	ve	de	ne	yin	bir	lik	te	li	ği

	 C)	 Du	yu	la	ra	da	ya	lı	bil	gi	nin	zo	run	lu	lu	ğu

	 D)	 Ak	la	bağ	lı	bil	gi	nin	ye	ter	li	li	ği

	 E)	 Gün	lük	ya	şa	ma	uyar	la	na	bi	lir	li	ği

8) Po	zi	ti	viz	min	 ku	ru	cu	su	 olan	Com	te,	 sa	de	ce	 du	yu	

or	gan	la	rı	mı	zın	bi	ze	ver	di	ği	fe	no	men	le	ri	bi	lebile	ce	ği

mi	zi;	 fe	no	men	le	rin	 oluş	tur	du	ğu	 bil	gi	nin	 de	mut	lak	

de	ğil,	 gö	re	li	 ol	du	ğu	nu;	 de	ney	den	 ge	len	 ve	ri	le	rin	

dı	şın	da	hiç	bir	şey	bi	le	me	ye	ce	ği	mi	zi	ile	ri	sü	rer.

 Bu yak la şı mıy la Com te’un, aşa ğı da ki ler den 

han gi si ni amaç la dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	 Fel	se	fe	ile	di	ni	uz	laş	tır	ma	yı

	 B)	 Var	lı	ğın	nes	nel	li	ği	ni	red	det	me	yi

	 C)	 Bi	lim	ile	me	ta	fi	zi	ği	uz	laş	tır	ma	yı

	 D)	 Me	ta	fi	zi	ği	akıl	la	te	mel	len	dir	me	yi

	 E)	 Me	ta	fi	zi	ği	bilgi	alanının	dı	şı	na	çı	kar	ma	yı

9)	 “Nes	ne	ler	 ya	 da	 dü	şün	ce	ler	 yal	nız	ca	 bi	rer	 ey	lem	

ara	cı	ola	rak	önem	ta	şır	lar.	Bir	dü	şün	ce	nin	doğ	ru	lu

ğu,	o	dü	şün	ce	nin	sağ	la	dı	ğı	ya	ra	ra	bağ	lı	dır.	Be	yin,	

her		 şey	den	 ön	ce	 dün	ya	yı	 bil	me	yi	 de	ğil,	 be	lir	li	 bir	

bi	çim	de	 dav	ra	na	bi	l	me	yi	 sağ	lar.	Çün	kü	 dü	şün	ce	

in	sa	nın	ken	di	si	ni	bir	du	ru	ma	ye	ni	den	uy	du	ra	bil	me	si	

için	bir	alet	tir.	Kol,	ba	cak	gi	bi	bir	iş	le	ve	sa	hip	tir.”

 Bu par ça da, aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu

lan mak ta dır?

 

	 A)	 Dü	şün	ce,	in	sa	nın	çev	re	ye	uyu	mu	nu	sağ	la	yan	

bir	araç	tır.

	 B)	 Dü	şün	ce,	 nes	nel	 ger	çek	li	ğe	 uy	gun	 dü	şü	nü

yor	sa	doğ	ru	dur.

	 C)	 Doğ	ru	luk	ev	ren	sel	dir,	ki	şi	den	ki	şi	ye	de	ğiş	mez.

	 D)	 Dış	dün	ya	ya	 iliş	kin	ke	sin	yar	gı	lar	dan	vaz	ge

çil	me	li	dir.

	 E)	 İn	sa	nın	 ama	cı	 var	 ola	nın	 ge	ri	sin	de	ki	 esas	

ger	çek	li	ği	bul	mak	tır.

10)	W.	Ja	mes,	 din	sel	 inanç	la	rı	mı	zın,	 bi	ze	 iç	 hu	zu	ru	

ver	di	ği	ve	ha	ya	ta	da	ha	olum	lu	bak	ma	mı	zı	sağ	la

dı	ğı	için	doğ	ru	ol	duk	la	rı	nı	söy	ler.

 Bu na gö re, W. Ja mes için bil gi nin doğ ru lu ğu

nun öl çü tü aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Yön	te	mi	 	 B)	Ko	nu	su	

	 C)	Tü	rü	 	 D)	Kay	na	ğı	

	 	 	 E)	So	nu	cu

11)	 Var	lık	de	ğiş	ken	dir.	Akıl,	var	lı	ğı	bu	ni	te	li	ğiy	le	kav

ra	ya	maz.	Doğ	ru	bil	gi	ye	ulaş	ma	nın	yo	lu,	varlığın	

di	na	mik	bütünlüğünü	ve	 işleyişini	 sez	giy	le	an	la

mak	tır.	Bu,	in	sa	nın	duy	gu	la	rıy	la	ze	ka	sı	nın	ör	tüş

me	si	ni	ge	rek	ti	rir.

 Berg son’un bu açık la ma sı doğ rul tu sun da 

aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Ak	lın	ulaş	ama	dı	ğı	ger	çek	ler	var	dır.

	 B)	 Var	lık	de	vin	gen	bir	gö	rü	nüm	için	de	dir.

	 C)	 Doğ	ru	bil	gi	ola	nak	lı	dır.

	 D)	 Var	lı	ğı	sez	giy	le	kav	ra	mak	ge	re	kir.

	 E)	 Var	lık,	 par	ça	la	nıp	 durağanlaştıralarak	 in	ce

len	me	li	dir.
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1)	 Pa	zar	dan	 al	dı	ğı	mız	 be	lir	li	 renk	 ve	 bü	yük	lük	te	ki	

bir	kar	pu	zu	ke	sip	 tat	tı	ğı	mız	da	 is	te	di	ği	miz	ol	gun

luk	ta	ol	du	ğu	nu	gö	rüp	 se	çi	mi	miz	le	övü	nü	rüz.	Bu	

de	ne	yim	den	 yo	la	 çı	ka	rak	 ikin	ci	 bir	 kar	puz	 sa	tın	

alır	ken	 renk	 ve	 bi	çim	 ba	kı	mın	dan	 il	ki	ne	 ben	zer	

ol	ma	sı	na	dik	kat	ede	riz.	Fa	kat	bu	kar	pu	zu	kes	ti	ği

miz	de	ön	ce	ki	gi	bi	ol	gun	ol	ma	dı	ğı	nı	gö	rüp	şaş	kın

lı	ğa	dü	şe	bi	li	riz.

 Bu par ça da be lir ti len ya nıl gı ya yol açan du

rum, aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi siy le açık la

na bi lir?

	 A)	 De	ney	 yap	ma	ya	 el	ve	riş	li	 ol	ma	yan	 bir	 ko	nu	

hak	kın	da	ke	sin	so	nuç	la	ra	ula	şı	la	maz.

	 B)	 İki	 ol	gu	nun	 ba	zı	 açı	lar	dan	 ben	zer	 ol	ma	sı,	

bun	la	rın	her	ba	kım	dan	ay	nı	ola	ca	ğı	nın	ka	nı	tı	

ola	maz.

	 C)	 Be	lir	li	bir	ekip	ça	lış	ma	sı	na	da	yan	ma	yan	ki	şi

sel	de	ğer	len	dir	me	ler	nes	nel	ola	maz.

	 D)	 De	ney	ve	göz	lem,	doğ	ru	so	nuç	la	ra	ulaş	ma	da	

ye	ter	li	de	ğil	dir.

	 E)	 Doğ	ru	so	nuç	la	ra	an	cak	bilim	insanları	ula	şa

bi	lir.

2) Su	ya	ba	tı	rı	lan	çu	buk	kı	rık	gö	rü	lür.	Bir	kim	se,	su

ya	ba	tı	rıl	mış	bir	çu	bu	ğu	ilk	de	fa	gör	dü	ğün	de,	çu

buk	su	dan	çı	ka	rıl	ma	dık	ça,	o	nun	ger	çek	ten	kı	rık	

ol	ma	dı	ğı	nı	bi	le	mez	di.

 Bir em pi rist ta ra fın dan sa vu nu lan bu söz ler le 

a şa ğı da ki yar gı lar dan han gi si e leş ti ril mek te

dir?

	 A)	 Bil	gi	ler	du	yu	ve	de	ne	yim	le	rin	ü	rü	nü	dür.

	 B)	 Do	ğar	ken	a	kıl	da	hiç	bir	bil	gi	yok	tur.

	 C)	 Gü	ve	ni	lir	bil	gi	le	re	an	cak	a	kıl	yo	luy	la	u	la	şı	la	bi

lir.

	 D)	 De	ney	yo	luy	la	u	la	şı	lan	bil	gi	le	rin	doğ	ru	lu	ğun

dan	şüp	he	e	di	le	mez.

	 E)	 Ak	lın	du	yu	ve	ri	le	ri	ni	dü	zen	le	me	iş	le	vi	var	dır.

3) “İn	san	zih	nin	de	do	ğuş	tan	ba	zı	fi	kir	ler	ve	dü	şün

ce	ler	var	dır.”	yar	gı	sı	doğ	ru	de	ğil	dir.	Öy	le	ol	say	dı,	

bu	gün	Kır	gız	 yay	la	la	rın	da	gö	çe	be	ya	şa	yan	ka

vim	ler	de	 sa	de	ce	 söz	lü	 kül	tür	 ge	liş	mez,	 ya	zı	lı	

kül	tür	de	 de	 di	ğer	 top	lum	la	rın	 dü	ze	yi	ne	 eri	şi	lir	di.	

Ay	rı	ca	 ku	tup	lar	da	 ya	şa	yan	 Es	ki	mo	la	rın	 dil	le	rin

de	ki	kum	la	ve	çöl	le	il	gi	li	söz	cük	sa	yı	sı,	Arap	ça	da

kin	den	da	ha	az	ol	maz	dı.

 Bu yak la şım da ki dü şü nü rün, bil gi nin kay na ğı

na iliş kin dü şün ce si aşa ğı da ki ler den han gi si 

ola bi lir?

 A)	 Doğ	ru	bil	gi	yi	el	de	et	mek	im	kân	sız	dır.

	 B)	 Bil	gi	nin	kay	na	ğı	akıl	dır.

	 C)	 Bil	gi	le	ri	miz	do	ğuş	tan	ge	lir.

	 D)	 Doğ	ru	bil	gi	bi	rey	le	re	gö	re	de	ği	şir.

	 E)	 Bil	gi,	ya	şan	tı	la	rın	ürü	nü	dür.

4) Condillac’a	göre	duyumlarımız	 içerisinde	baskın	

olanına	 yoğunlaşmak	 dikkati,	 dikkatin	 bizde	 bı

raktığı	kuvvetli	etki	ise	hatırlamayı	meydana	geti

rir.	Birlikte	alınan	 iki	duyum	 ise	karşılaştırma	ve	

yargılama	 yapılmasında	 neden	 olur.	 Biraradaki	

duyumların	 birbirlerinden	 ayrılması	 da	 soyutla

mayı	 doğurur.	 Yan	 yana	 bulunan	 duyumlar	 ise	

orantı	ve	bağıntıların	yapılmasını	olanaklı	kılar.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangi

sine ulaşılabilir?

 A)	 Bütün	 ruhsal	 işlevler,	 biçim	 değiştirmiş	 du

yumlarla	meydana	gelmişlerdir.

	 B)	 Mutlak	olanın	bilgisine	sadece	akılla	ulaşılabilir.

	 C)	 Tümel	bir	gerçekliğin	bilgisine	ulaşmak	müm

kün	değildir.

	 D)	 Doğuştan	getirilen	bilgilerden	şüphe	edilemez.

	 E)	 Bazı	gerçeklikler	deneyin	ve	gözlemin	dışın

dadır.


