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1-Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin 

sorularından değildir? 
A) Evrenin bir amacı var mıdır? 

B) Varlığın özü nedir? 

C) Tüm varlıkların temelinde yer alan ilk varlık nedir? 

D) Var olanlar madde cinsinden midir? 

E) Güzellik öznede midir? 

 

Var olanlar genel olarak ikiye ayrılır: Kimi zihnimizden 

bağımsız olarak vardır ve insandan bağımsız olarak 

varlıklarını sürdürür. Kimi var olanlarında varlığı 

zihnimize bağlıdır ve insan zihni olmadan bu tür var 

olanların varlığından söz edilemez. 

2-Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
A) Ağrı dağı- Deniz kızı            

B) Çam ağacı- Ege Denizi 

C) Kaf dağı- Peri              

D) Doğa- Evren 

E) Ruh- Pi sayısı 

 

3-Varlık felsefesinde, olgusal olmayan, zihinsel 

varlıkları inceleyen alanı ifade etmek için kullanılan 

kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ontoloji   

B) Metafizik       

C) Epistemoloji 

D) Arkhe   

E) Öz 

 

Varlıkların özü, 

I. Onu oluşturan düşüncedir. 

II. Onu oluşturan maddi temelleridir. 

4-Varlığın mahiyetine dair açıklaması yapılan görüşler 

sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 
A) Materyalizm- Düalizm 

B) Düalizm- İdealizm  

C) Materyalizm- İdealizm  

D) Düalizm- Materyalizm 

E) İdealizm- Materyalizm 

 

Descartes’e göre ruhun öz niteliği düşünmedir. Maddenin 

temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden 

özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir. 

5-Buna göre Descartes’in düalizmi ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Maddenin öz niteliği ruhtur. 

B) Düşünen töz yer kaplar. 

C) Asıl varlık ruhtur. 

D) Maddenin varlığı ruha bağlıdır. 

E) Varlığın ruh ve madde olarak ayrı iki yönü vardır. 

 

 

 

Herakleitos’a göre varlık dinamiktir. Zıtlar birbirine 

dönüşür. Bu yüzden değişmeyen tek şey değişimin 

kendisidir.  

6-Buna göre varlıkla ilgili hangisi söylenebilir? 
A) Varlık maddedir            

B) Varlık ideadır      

C) Varlık oluştur       

D)Varlık yoktur 

E)Varlık idea ve maddedir   
 

 “Var olan” denilince, yalnızca beş duyu organımızla 

algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, 

ruhtan Kaf dağına dek pek çok nesne gerçek dünyada 

yahut zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir. 

7-Bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak istenen 

temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Olgusaldır.        

B) Fenomendir.  

C) Maddedir. 

D) Hem gerçek hem ideadır. 

E) Hem değişen hem değişmeyendir. 

 

 

• En iyi yönetim, adalete dayanandır. 

• Sanatsal güzellik de estetiğin konusudur. 

• Bilimsel bilgiler genel geçerdir. 

• Bilgi kişiden kişiye değişir. 

• Güzellik görecelidir. 

8-Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer 

almamaktadır? 
A) Bilgi felsefesi 

B) Bilim felsefesi 

C) Siyaset felsefesi 

D) Din felsefesi 

E) Sanat felsefesi 

 

Gorgias göre “Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse 

de başkasına aktarılamaz.” 

9-Gorgias bu sözünü hangi felsefi yaklaşımın görüşüdür. 

A) Nihilizm   

B) İdealizm       

C) Materyalizm 

D) Düalizm   

E) Realizm 

 

Ben olmayınca bu güller, bu selviler yok 

Güzel gözler, tatlı diller yok 

Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok 

Ben düşündükçe var dünya, ben yoksam o da yok 

10-Bu dörtlük, varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki 

görüşlerden hangisini destekler? 

A) dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır. 

B) Varlığın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır. 

C) bazı şeylerin varlığı somuttur. 

D) soyut varlıklar düşünebilir varlıklardır. 

E) sevgi her şeyi var kılar. 



 

 “Annesi Gamze’ye telefon açarak okuldan gelirken süt, 

maydanoz, yumurta, soda ve yumuşatıcı almasını söyler. 

Tam o sırada Gamze’nin şarjı biter ve telefonu kapanır. 

Siparişleri alan Gamze, sodayı almadan eve gider çünkü 

hangi sodayı alacağını bilemez. İçecek, pasta hamuru ya da 

çamaşır için olan sodalardan hangisi gerekmektedir?” 

11-Bu parçaya göre bilginin hangi doğruluk ölçütü 

sağlanamadığı için Gamze kararsız kalmıştır? 
A) Uygunluk 

B) Tutarlılık 

C) Açık seçiklik 

D) Tümel uzlaşım 

E) Fayda 

 

Bir yargı ya da önerme gerçeklikle uyuşuyorsa ya da ifade 

ettiği bilgi, gerçekliğe denk düşüyorsa o bilgi doğrudur. 

Örneğin “‘Bu kapı demirdendir.” önermesi ancak ve ancak 

o kapının demirden olması durumunda doğrudur. 

12-Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine 

cevap niteliğindedir? 
A) Doğru bilgi mümkün müdür? 

B) Doğru bilginin ölçütü nedir? 

C) Bilgilerimizin kaynağı nedir? 

D) Doğru bilginin sınırları var mıdır? 

E) Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir? 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin 

sorularından değildir? 
A) Bilgi nasıl oluşur? 

B) Bilgi mümkün müdür? 

C) Doğru bilginin kaynağı nedir? 

D) Bilimsel bilginin aşamaları nelerdir? 

E) Neyi bilebiliriz? 

 

I. Doğru bilginin imkanı vardır. 

II. Doğru bilginin kaynağı akıldır. 

III. doğru bilgi doğuştan gelir sonradan hatırlanır. 

14-Verilen ifadeler hangi filozofa aittir. 
A) Sokrates 

B) Locke 

C) David Hume 

D) Gazali 

E) A. Comte 

 

15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın epistemolojik 

görüşünü yansıtan bir yargıdır? 
A) Bilginin kaynağı hem akıl hem deneyimdir. 

B) Doğru bilgi mümkün değildir. 

C) Sezgiye dayalı bilgi gerçektir. 

D) Akıl tek başına bilgi elde etmek için yeterlidir. 

E) Fenomenlerin bilgisi özseldir. 

 

16-Bütün bilgilerin sonradan deneyimle kazanıldığını 

savuna J.Locke hangi felsefi yaklaşımı benimser? 

A) Rasyonalizm        

B) Empirizm      

C) Entüisyonizm  

D) Pozitivizm          

E) Kritisizm 

 

 

 

Duyular ve akıl bize nesneleri olduğu gibi değil, 

göründükleri gibi yansıttıklarından şüphelidirler ve bunlara 

güvenemeyiz. Ayrıca ileri sürülen her yargı için karşıtı bir 

yargı ileri sürülebilir. Bu nedenle kesin bilgilerden söz 

edilemez. 

17-Yukarıdaki açıklamayı yapan bir filozof 

aşağıdakilerden hangisini benimser? 

A) Dogmatizm           

B) Empirizm      

C) Septisizm   

D) Pozitivizm          

E) Pragmatizm 

 

18- Bilginin kaynağında faydayı gören işe yarar 

bilginin doğru bilgi olduğunu ifade yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dogmatizm           

B) Empirizm     

C) Septisizm   

D) Pozitivizm          

E) Pragmatizm 

 

-Hiçbir bilgi sonradan elde edilemez. 

-Bilginin kaynağı akıldır. Bilgi doğuştandır. 

-İnsan dünyaya bilgi edinme potansiyeli ile gelir. 

19-Yukarıdaki açıklamaları yapan bir filozof, aşağıdaki 

yaklaşımlardan hangisini benimser? 

A) Rasyonalizm        

B) Empirizm      

C) Entüisyonizm  

D) Pozitivizm          

E) Kritisizm 

 

Suçluların mahkemelerde çapraz sorguya alınması verdiği 

ifadelerde bir çelişki var mı yok mu bunu ortaya koymak 

içindir. Suçlu çelişkili ifadeler vermiyorsa onun doğru 

söylediği kanaatine varılır. 

20-Yukarıdaki açıklama bilginin doğruluk 

ölçütlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir. 

A) Tümel Uzlaşım       

B) Tutarlılık     

C) Uygunluk  

D) Yarar          

E) Apaçıklık   

 
              Not: Test soruları 4 puandır. 
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