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81. Filozof �kavram dostu�dur. Bu, felsefenin yalnõzca 
basit bir kavram derleme, keşfetme sanatõ olmadõğõ-
nõ söylemek demektir. Çünkü, kavramlar ille de bir-
takõm formlar ya da keşifler değillerdir. Başka bir de-
yişle felsefe, kavramlar yaratmayõ da içeren bir disip-
lindir. Dost, kendi yaratõlarõnõn dostudur. Örneğin; 
Platon �İdea�, Aristoteles �Töz�, Descartes �Cogito� 
kavramlarõyla neredeyse birlikte anõlõrlar. Çünkü fel-
sefelerinin temelini bu kavramlar oluşturur ve bu kav-
ramlar onlarõn tanõmlamalarõna göre anlam kazan-
mõştõr. 

Bu parçaya dayanarak aşağõdaki yargõlardan han-
gisine varõlabilir? 

A) Kavramlar basit bilgilerdir. 

B) Felsefenin temelinde merak vardõr. 

C) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasõdõr. 

D) Kavramlar yaratõcõlarõnõn güçlü izlerini taşõr. 

E) Düşünme kavramlar arasõnda ilişki kurmaktõr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Düşünmek, herkesin yürüdüğü yollardan başka yol-
larda yürüme yürekliliği göstermeyi gerektirir. O yollar 
bireyi dönüp dolaşõp herkesin gittiği yola götürse bile, 
hazõr yollarõn çok sayõdaki yolcusuyla kendi yolunu 
kendi açan tek yolcu arasõnda büyük ayrõlõklar vardõr. 

Bu parçada sözü edilen �yüreklilik� aşağõdaki dü-
şünme biçimlerinden hangisine ortam hazõrlar? 

A) Bağõmsõz B) Tutarlõ C) Çağrõşõmlõ 

 D) Eleştirel E) Sistemli 

 

 

 

 

 

 

 

83. En büyük bilgi, bildiklerimizden başka bilgilerin de 
olduğunu bilmektir. 

Bu cümlede savunulan görüş aşağõdakilerden 
hangisiyle paralellik gösterir? 

A) İnsan, aklõyla her şeyi bilebilir. 

B) Bilgiler bizim bildiklerimizle sõnõrlõ değildir. 

C) En doğru bilgi, işimize en çok yarayan bilgidir. 

D) Doğru bilgiye yalnõzca sezgilerle ulaşõlamaz. 

E) Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edin-
diklerimizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Gerçek sadece deneyimde vardõr, hem de sadece 
herkesin kendi deneyiminde. Bu deneyimler, bir baş-
kasõna nakledildiği an öyküye dönüşür. Olaylardaki 
gerçeği, kesin gerçeği ispatlama olanağõ yoktur. Ol-
sa da bundan kaçõnmak gerekir. Hayatõn gerçekliği 
konusunu tartõşmayõ filozoflara bõrakmalõyõz. Gerçek 
olan, benim şu an denizin kõyõsõnda oturuyor olmam, 
ay õşõğõnõn yansõmasõnõ denizin sularõnda görmem. 
Gerçek olan benim. 

Bu parçadan aşağõdaki sonuçlarõn hangisi çõkarõ-
lamaz? 

A) Yaşantõlarõn öznel olduğu 

B) Gerçekliğin, yaşadõklarõmõzõ fark etmemizle ilgili 
olduğu 

C) Gerçeğe ancak yaşayarak ulaşõlabileceği 

D) Yaşanõlanlarõn başkasõna aynen aktarõlamaya-
cağõ 

E) Gerçekliği filozoflarõn dõşõnda kimsenin anlaya-
mayacağõ 
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85. Dünyanõn ya da bilimin bana herhangi bir felsefi so-
run sunacağõnõ sanmõyorum. Bana felsefi sorunlar 
sunan, diğer filozoflarõn dünya ya da bilim hakkõn-
daki yorumlarõdõr. Genelde iki tür sorunla ilgileniyo-
rum: Birincisi filozofun ne demek istediğini tam ve 
doğru olarak kavramak, ikincisi de söylediklerinin 
doğruluğuyla ilgili doyurucu dayanak olup olmadõğõ- 
nõ bulmak. 

Bu parçada sözü edilen iki sorun, sõrasõyla aşağõ-
dakilerin hangisinde verilmiştir?  

A) Anlama � Temellendirme  

B) Doğrulama � Yanlõşlama  

C) Açõklama � Anlama  

D) Yorumlama � Tanõmlama  

E) Öndeyide bulunma � Açõklama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algõlarõmõz 
bazõ varsayõm ve kavramlar çerçevesinde oluşmak-
tadõr. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevre-
mizde olup biten her şeyi değil, ancak bazõ şeyleri 
algõlar veya gözleriz. Araştõrmasõnõn amacõna göre  
bir ayõklama yapmak, yalnõz konusuna ilişkin olgu-
larla ilgilenmek, bilim adamõ için hem doğaldõr hem 
de bir zorunluluktur. 

Bu parçaya dayanarak aşağõdaki yargõlardan han-
gisine ulaşõlabilir?  

A) Bilimsel çalõşmalar birikimli olarak ilerler. 

B) Bilimsel çalõşmalarda seçicilik söz konusudur. 

C) Bilimsel yasalar uygulanabilir niteliktedir. 

D) Bilimde amaç, genellenebilir sonuçlara ulaşmak-
tõr. 

E) Bilimsel yasalar evrenseldir. 

 

 

 

 

87. Bir kişi, bir eylemin kendini haksõz duruma düşüre-
ceğini bile bile o eylemi yapõyorsa, bu kişi bilinçli 
olarak haksõzdõr. Öte yandan haksõzlõk alõşkanlõk 
haline geldiğinde, haksõzlõktan kaçõnmanõn kişinin 
elinde olmadõğõ da bir gerçektir. Fakat yine de kişi 
alõşkanlõklarõndan sorumludur; çünkü o, alõşkanlõk-
larõnõn gerçek yaratõcõsõdõr. Her ne kadar eylemin 
yinelenmesi alõşkanlõğa neden olsa da eylemin da-
yanağõ özgürlüktür. 

Bu parçada savunulan görüşün temelindeki dü-
şünce aşağõdakilerden hangisidir?  

A) Alõşkanlõklar yaşamõ kolaylaştõrõr. 

B) Toplum bireylere sorumluluklarõnõ hatõrlatmalõdõr. 

C) Haksõz eylemleri yapanlar cezalandõrõlmalõdõr. 

D) Sõnõrsõz özgürlük olumsuzluklarõn nedenidir. 

E) İnsan, ahlakla ilgili eylemlerinde özgürdür.  

 

 

 

 

 

 

 

88. Brian Redhead�e göre, siyasal düşünce tarihi, belli  
bir soruyu yanõtlama çabalarõnõn tarihidir. Soru aynen 
durmakta yalnõzca yanõtlar değişmektedir. Verilen ya-
nõtlarõn başlõcalarõ şunlardõr:  

− Çünkü, varlõğõm devletin varlõğõna bağlõdõr.  
− Çünkü, devlet Tanrõ�nõn iradesidir.  
− Çünkü, devlet ve ben bir anlaşma yaptõk. 
− Çünkü, devlet ahlaki düşüncenin gerçekleşme-

sidir.  

Buna göre, siyasal düşünce tarihi aşağõdakiler-
den hangisinin sorgulanmasõna dayanõr? 

A) Bürokrasinin gereğinin 

B) Devlet-ekonomi ilişkisinin 

C) Devlete itaat nedeninin 

D) İdeal düzenin olabilirliğinin 

E) Bireyin devlet için vazgeçilmezliğinin 
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89. Kimi sanatçõlar dünyayõ, ona ilişkin her türlü bayat al-
gõnõn; pembe ten, sarõ veya kõrmõzõ elmalara ilişkin 
her türlü önyargõnõn dõşõnda, yepyeni görmemizi is-
terler. Basmakalõp düşüncelerden kurtulmak kolay 
değildir elbette; ama bu kalõplardan kurtulan sanat-
çõlar, genellikle en ilginç yapõtlarõ veriyorlar. Bize, do-
ğadaki varlõklarõn hiç düşlemediğimiz, yepyeni güzel-
liklerini görmeyi öğretenler de onlardõr. Eğer onlarõ 
izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden 
dõşarõ bakmak bile heyecan verici bir serüvene dö-
nüşecektir.  

Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçõlar bize aşa-
ğõdakilerden hangisini kazandõrmaktadõr? 

A) Heyecanlarõ denetleme yetisi 

B) Değerleri karşõlaştõrma yetisi  

C) Renkleri doğadaki gibi algõlama gücü  

D) Farklõ güzellik anlayõşlarõnõ kabul etme eğilimi 

E) Doğadaki güzellikleri resme yansõtma isteği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Hukuk kurumunun var olmasõnõn benim yararõma ol-
duğunu biliyorum. Ayrõca bu kurumun, insanlarõn ge-
nel olarak ona saygõ duymasõ sayesinde var olabildi-
ğini de görüyorum. Bu durumda, benim bu kuruma 
saygõ gösterip göstermememin pek de önemli olma-
dõğõ düşünülebilir. Ancak, özçõkar gerektiğinde, her-
kes benim gibi düşünür ve bu kuruma saygõ duyma-
yarak onu zedelerse, yararõmõza olan bu kurum yõkõ-
lõr. Ben bu zedelenmeyi, dolayõsõyla kurumun yõkõl-
masõnõ istemem. 

Bu parçaya göre, hukuk kurumunun varlõğõnõ sür-
dürmesi aşağõdakilerden hangisine bağlõdõr?  

A) Toplumsal denetim mekanizmalarõnõn varlõğõna  

B) Evrensel hukuk kurallarõnõn geçerliliğine  

C) İnsanlarõn bu kurumun gereğine inanõp onu ko-
rumalarõna  

D) Özçõkarlarõn bu kurumun isteklerinden farklõ ol-
masõna  

E) Devletin güvence vermesine 
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