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17. Gündelik yaşantımızda bazı kavramları birbirinin 
yerine kullanırız ve bunun çoğu zaman farkında bile 
olmayız. Örneğin bir resim gördüğümüzde çok “iyi” 
bir resim ya da yolda yere çöp atan birini gördüğü-
müzde çok “çirkin” bir davranış gibi yargılarda bulu-
nuruz. Ancak cümleler dikkatli bir şekilde incelen-
diğinde “iyi” ve “çirkin” kavramlarının yanlış olarak 
kullanıldığını fark ederiz.

Verilen parçada aşağıdakilerden hangisine vur-
gu yapılmaktadır?

A) Kavramların yanlış kullanılmasına

B) İnsanın evrendeki yerine

C) Doğada bir düzenin olduğuna

D) Sorumluluğun özgürlükten ayrı düşünülemeye-
ceğine

Aralık 2019

18. Dili kullanan insan hem “şimdi ve burada” yaşar 
hem de bu yaşamasını toplumsal-kültürel-tarihsel 
bir varlık oluşuna borçlu olduğunu anlar. İşte böyle 
bir yapının temel taşıyıcısı da onun düşünmesi ve 
dilidir; düşünce ve dil varlığı oluşudur. Çift anlam-
lı bir terim olarak tarih birinci anlamda “konuşan” 
insanla, ikinci anlamda ise “yazan” insanla birlik-
te başlar. Bu bize tarihin dil ile birlikteliğini açık bir 
biçimde göstermektedir.

Bu parçada aşağıdaki alanlardan hangilerinin 
ilişkisi üzerinde durulmuştur?

A) Dil-tarih B) Matematik-dil

C) Tarih-psikoloji D) Psikoloji-dil

Aralık 2019

19. Aşağıdakilerden hangisi “dilin kavramlaştırma 
işlevi”yle ilgili bir ifadedir?

A) Dil, kültürün aktarıcısı durumundadır.

B) Dil, insanların birbiriyle iletişim kurmasını ola-
naklı kılar.

C) Dil, düşüncelerimizi başkalarına iletmemizi sağ-
lar.

D) Dil sayesinde dış dünyayı algılayıp kavramlara 
dönüştürebiliriz.

Aralık 2019

20. Felsefeyi “bir eleştirme ve tespit etme faaliyeti” ola-
rak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Nurettin Topçu

B) Takiyyettin Mengüşoğlu

C) Hilmi Ziya Ülken

D) Necati Öner

Aralık 2019

21. I. Kesin cevabı olmalıdır.

II. Sorgulamaya götürmelidir.

III. Bakış açımızı genişletmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri felsefi soruyla ilgili 
doğru bilgilerdir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) I ve III.  D) II ve III.

Aralık 2019

22. Felsefe ulaştığı sonuçları temellendirmeye çalışır-
ken, olgulara değil, mantıksal analize yönelir. Filo-
zof ortaya koyduğu bilginin güvenirliğini iç tutarlılığa 
bakarak denetler.

Buna göre, iç tutarlılık kavramının açıklaması 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyayı ve insan yaşamını anlayabilme

B) Çelişkili düşünceye yer vermeme

C) Olaylara objektif bakabilme

D) Eleştirel tavrı benimseme

Ocak 2016
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Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefe 2

Varlık Felsefesinin Konusu
Ontoloji olarak da adlandırılabilecek olan varlık felsefesi 
varlığın ilk ilkelerini, özünü, yapısını, türlerini, biçimlerini 
inceleyen disiplindir. Varlık felsefesinin konusu varlıktır; 
yani var olan her şeydir. 

Örnek 1 

Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler 
olarak adlandırılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir 
problemdir?

A) Varlığın nitelikleri nelerdir?

B) Bilginin kaynağı nedir?

C) Doğru bilgi mümkün müdür?

D) Bilgi doğuştan mıdır?

Aralık 2018

Varlık, hem felsefenin hem de bilimin konusudur. An-
cak varlığa yönelmeleri bakımından felsefe ve bilim 
arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır:

 ✤ Felsefe, bilimden farklı olarak varlığın ne olduğu soru-
su üzerinde durur. Varlıkla ilgili eleştirel ve şüpheci bir 
tavır takınır. 

 ✤ Bilim, varlığın var olup olmadığından kuşku duymaz 
ve bununla ilgili soru da sormaz; çünkü bilim, varlığı 
her durumda var olarak kabul ederek araştırmalarını 
yapar.

 ✤ Felsefe, varlığı akıl yoluyla açıklamaya çalışır.

 ✤ Bilim, varlığı deneysel yöntemlerle ele alır.

 ✤ Felsefe, varlığı incelerken hem olgular dünyasındaki 
hem de düşünsel alandaki varlığı kendine konu edinir. 

 ✤ Bilimin konusunu, nesnel olgular ile doğrudan veya 
dolaylı olarak gözlemlenebilir ve üzerinde deney yapı-
labilir varlıklar oluşturur.

Örnek 2 

“An oluyor bir garip duyguya varıyorum

Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum

Verilen dizelerden Necip Fazıl, aşağıdaki felsefi alan-
ların hangisinde sorgulama yapıyor olabilir?

A) Bilim B) Varlık C) Sanat D) Siyaset

Aralık 2018

Metafizik, Yunanca kökenli bir sözcük olup, dilimizde fi-
zikötesi olarak ifade edilmektedir. Metafizik, bilimin eksik 
bıraktığı alanları tamamlama çabası gösteren bir felsefe 
disiplinidir.

Örnek 3 

Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar 
yapan bir felsefe alanıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi metafiziğin ko-
nusu olamaz?

A) Tanrı  B) Öteki dünya

C) Ölümsüzlük  D) Yer çekimi

Aralık 2018

Varlık Felsefesinin Temel Soruları

 ✤ Gerçekten bir şey var mıdır?

 ✤ Varlığın mahiyeti nedir?

 ✤ Varlığın kökeni nedir?
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 ✤ Varlık değişken midir, durağan mıdır?

 ✤ Varlığın ana maddesi nedir?

 ✤ Varlık bir midir, çok mudur?

 ✤ Evrende düzen ve amaç var mıdır?

 ✤ Evrende özgürlük var mıdır?

 ✤ Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?

 ✤ Evrende amaçlılık var mıdır?

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi

Nihilizm (Hiççilik): Hem bilgi felsefesi hem ahlak felse-
fesi hem de varlık felsefesi ile ilgili bir görüştür. Bilgi felse-
fesi alanındaki anlamında doğru bilginin mümkün olmadı-
ğını savunur. Ahlak felsefesi alanındaki anlamında hiçbir 
kuralı, ahlaki ilkeyi kabul etmeyen görüştür. Varlık felsefe-
si alanındaki anlamında ise hiçbir şeyin var olmadığını ve 
bilinemeyeceğini savunur. Kurucusu Gorgias bunu şöyle 
açıklar: “Hiçbir şey yoktur, olsaydı da bilemezdik, bilsey-
dik de başkalarına aktaramazdık.”

Realizm (Gerçekçilik): Varlığın var olduğunu ve insan 
zihninden bağımsız olduğunu savunan görüştür. Gerçe-
ğin (varlığın) düşünceden önce geldiğini yani var olduğu-
nu savunur.

Varlığın Mahiyeti Problemi

Varlığı Oluş Olarak Kabul Edenler:

Bu anlayışa göre, varlığın durağan olması mümkün değil-
dir. Yani varlık statik değildir. Varlık, sürekli bir değişim ve 
oluşum içerisindedir. Bu anlayışın temsilcileri; Herakleitos 
ve Whitehead’tir.

Varlığı Maddesel Olarak Kabul Edenler

Bu anlayışa göre, evrendeki ilk varlık maddeseldir. Mad-
de, düşünceden bağımsız olarak vardır. Bütün varlıklar 
maddeden oluşur. Düşünce, maddeden sonra gelir ve 
varlığı maddeye bağlıdır. Bu yaklaşıma materyalizm de-
nir. 

Materyalizm, mekanik materyalizm ve diyalektik ma-
teryalizm diye ikiye ayrılır:  

 ✤ Mekanik materyalistlere (Demokritos, T. Hobbes, La 
Mettrie) göre var olan her şey maddedir, evren bir ma-
kine gibidir. Varlığı açıklarken fizik bilimini temele alırlar.

 ✤ Diyalektik materyalistlere (Karl Marx) göre varlıklar, 
maddenin çatışma ve etkileşimi sonucunda oluşur.

Örnek 4 

Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin madde-
sel olduğunu savunmaktadır?

A) Demokritos’a göre evrenin temelinde atomlar vardır.

B)  Anaksimandros’a göre her şeyin kaynağında sınır-
sızlık vardır.

C) Hegel’e göre var olanların temelinde akıl, mutlak zihin 
veya tin denilen “Geist” vardır.

D)  Platon’a göre varlığın ana ilkesi ideadır ve sadece 
akılla kavranabilir.

Aralık 2018

Varlığın mahiyetinin duyu organları ile algılanan nes-

neler değil; zihinsel, akılsal, kavramsal yani soyut bir 

nitelik olduğunu kabul edenler: İdealizm olarak adlan-

dırılan bu görüş materyalizmin karşısındadır.

Varlığın, idea (düşünce) olduğunu savunan öğretiye ide-

alizm denir. Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan 

düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var ol-

madığını savunan felsefi öğretidir. 

 ✤ Platon’a göre iki farklı dünya vardır. Bunlar nesneler 

dünyası ve idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası idea-

lar dünyasının bir yansımasıdır. Gerçek olan idealardır. 

 ✤ Aristoteles’e göre gerçekte var olan idea yani formdur. 

Her şey madde ve formdan oluşmuştur. 

 ✤ Farabi ise Aristoteles’in fikirlerini temel almış ve İslam 

inancıyla uzlaştırmaya çalışmıştır. Farabi’nin varlık gö-

rüşüne göre iki çeşit varlık vardır. Bunlar mümkün var-

lık ve zorunlu varlıktır. Farabi’ye göre, mümkün varlık-

lar varoluşlarını ilk varlık olan Tanrı’dan alırlar. Zorunlu 

varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır. 

 ✤ Hegel de varlığın idea türünden olduğunu savunur. Var 

olanın idea, mutlak ruh ve tin ya da Geist adını verdiği 

mutlak akıl olduğunu savunur.
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Örnek 5 

 ✤ İki çeşit varlık vardır; mümkün ve zorunlu varlık 
(Vacibü-l Vücut) 

 ✤ Mümkün varlıklar var oluşlarını ilk varlık olan Tanrı’dan 
alırlar. 

 ✤ Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır. Tanrı va-
rolmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaz. 

Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir? 

A) Farabi  B) Descartes 

C) Sokrates  D) Demokritos

Ocak 2015

Varlığın mahiyetinin iki farklı öğeden meydana geldi-

ğini kabul edenler: Materyalizm ve idealizm görüşünün 

ortasında yer alan bu görüş Düalizm (ikicilik) olarak ad-

landırılır.

Kurucusu Descartes’tır. Ona göre varlık; birbirine indirge-

nemeyen madde (beden) ve ruh (düşünme) gibi iki öğe-

den oluşur. Varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen 

iki töz olduğunu kabul eden bu görüşe düalizm denir. 

Düalizm (İkicilik) görüşünün temsilcisi Descartes’a göre 

varlığın temelinde iki ayrı töz olarak ruh ve beden bulun-

maktadır.

 ✤ Plüralizm (Çokçuluk) Varlığın açıklanmasını birden 

çok ilkeyle açıklayan görüştür. Temsilcisi Empedokles 

varlığın su, ateş, hava ve topraktan oluştuğunu savu-

nur.

Varlığı Fenomen Olarak Kabul Edenler

Varlığın mahiyeti ne madde ne de ruhtur. Varlığın mahi-

yeti dış dünyadaki nesne ve olayların insan bilincindeki 

yansıması ya da görünüşü olan fenomenlerdir.

Fenomen, terimsel anlamda “Görünen ve öz” demektir. 

Genel anlamda ise fenomen, “algılanan veya bilince gö-

rünen şey olup gözlemlenebilir olay/olgudur.” Temsilcisi 

Edmund Husserl’dir.

Varlık Türleri

Gerçek Varlıklar: İnsan zihninden bağımsız olarak dış 

dünyada bulunan varlıklardır (Uludağ, kalem, masa gibi). 

Biz onları algılasak da algılamasak da onlar hep vardır. 

Gerçek varlıklar zamana ve mekâna bağlıdır. Bu yüzden 

değişirler, yok olurlar ve var olurlar.

Düşünsel Varlıklar: İnsan zihnine bağımlı olan yani 

onun ürünü olan varlıklardır (Kaf Dağı, denizkızı, pi sayısı 

gibi). Onlar ancak düşüncede var olurlar. Düşünsel varlık-

lar zaman ve mekân dışıdır, bu nedenle değişmezler, hep 

kendi kendisiyle aynıdır. Varlık felsefesi işte bu varlıkların 

oluşturduğu genel varlıkla ilgilenir ve “Varlık nedir?” gibi 

sorulara cevap arar.

Örnek 6 

Jean Paul Sartre’a göre “kendinde varlık” maddi dünya-

daki her şeydir; beden de dâhil olmak üzere bilinç dışında 

kalan her şeydir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kendinde varlık 

örneği değildir?

A) Masa B) Kalem C) Kâğıt D) Bilinç

Aralık 2018
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1. “An oluyor bir garip duyguya varıyorum 

Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum” 

Verilen dizelerde Necip Fazıl, aşağıdaki felsefi 
alanların hangisinde sorgulama yapıyor olabi-
lir?

A) Bilim  B) Varlık

C) Sanat  D) Siyaset

Aralık 2018

2. Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problem-
ler olarak adlandırılır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir 
problemdir?

A) Varlığın nitelikleri nelerdir?

B) Bilginin kaynağı nedir?

C) Doğru bilgi mümkün müdür?

D) Bilgi doğuştan mıdır?

Aralık 2018

3. Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıkla-
malar yapan bir felsefe alanıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin 
konusu olamaz?

A) Tanrı  B) Öteki dünya

C) Ölümsüzlük  D) Yer çekimi

Aralık 2018

4. Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin 
maddesel olduğunu savunmaktadır?

A) Demokritos’a göre evrenin temelinde atomlar 
vardır.

B) Anaksimandros’a göre her şeyin kaynağında 
sınırsızlık vardır.

C) Hegel’e göre var olanların temelinde akıl, mutlak 
zihin veya tin denilen “Geist” vardır.

D) Platon’a göre varlığın ana ilkesi ideadır ve sade-
ce akılla kavranabilir.

Aralık 2018

5. “Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nda Feride idealist bir 
öğretmendir. Gerçekte Feride yok. Öyleyse bu var 
olanlar ya gerçek olur veyahut sanal. Bu sanal olan-
ları yani bütün hikâye ve roman kahramanları, mito-
lojileri insan reelden uydurmuştur.” 

Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Zaman ve mekân dâhilinde varlıktan söz edile-
bilir.

B) Bütün varlıkların dış dünyada karşılığı vardır.

C) Varlıklar, reel ve sanal olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Duyu organlarıyla algılanan varlıklar vardır.

Aralık 2018

6. Jean Paul Sartre’a göre “kendinde varlık” maddi 
dünyadaki her şeydir, beden de dâhil olmak üzere 
bilinç dışında kalan her şeydir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendinde 
varlık örneği değildir?

A) Masa  B) Kalem

C) Kağıt  D) Bilinç

Aralık 2018
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7. Varlık felsefesi diğer adıyla ontoloji, varlığın ne oldu-
ğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve tür-
lerini araştıran felsefe disiplinidir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi 
ontolojik bir sorudur?

A) Ahlak yasaları evrensel midir?

B) Varlık bir midir, çok mudur?

C) Bilginin kaynağı nedir?

D) İdeal yönetim biçimi hangisidir?

Nisan 2019

8. “Varlık nedir?” sorusuna aşağıdakilerden hangisi 
materyalist (maddeci) bir cevap olarak verilmiş-
tir?

A) Atom  B) Oluş

C) İdea  D) Sonsuzluk

Nisan 2019

9. Beş duyu ile algılanıp kavranılan varlıklar gerçek 
varlık olarak nitelenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık 
kategorisine yerleştirilemez?

A) Masa  B) Çiçek

C) Güneş  D) Sayı

Nisan 2019

10. Ontoloji, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, 
yapısını, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disip-
linidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir 
ifadedir?

A) Ahlaki kurallar topluma göre değiştiği için evren-
sel değildir.

B) Bizim dar bilgimiz evrende sadece küçük bir 
adadır.

C) Gerçekçi düşünürlere göre var olan nesnel olan-
dır.

D) Tüm bilgimizin kaynağı deneydir.

Temmuz 2019

11. Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıkla-
malar yapan bir felsefe alanıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir 
ögedir?

A) Toprak  B) Güneş

C) Yer çekimi  D) Tanrı

Temmuz 2019

12. Bayılırım şu düzenli dünyaya 

Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla 

Ağaçların kökü içerde 

İnsanların aklı başında 

Beş parmak yerli yerinde 

Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe. 

Diyelim ki kalksa da serçe, orta parmağa doğru 
yürüse 

Ne haddine...

Melih Cevdet Anday’ın verilen dizelerinden hare-
ketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Dış dünyadaki bütün varlıklar zihnimizdeki kur-
gulardır.

B) Evrendeki her şey belli bir düzen içerisinde 
meydana gelir.

C) Evrendeki tüm nesneleri düzenleyen varlık 
Tanrı’dır.

D) Doğa matematik diliyle yazılmış bir kitap gibidir.

Temmuz 2019
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13. Herakleitos “ Her şey akar.” sözüyle aşağıdakiler-
den hangisini belirtmek istemiş olabilir?

A) Esas olanın değişim olduğunu

B) İnsanın sınırsız istekleri olduğunu

C) Evrenin sonsuz olduğunu

D) Evrenin ana maddesinin atom olduğunu

Temmuz 2019

14. Genel olarak varlığın ne olduğunu, anlamını ve 
doğasını ele alan ve sorgulayan felsefe alt disip-
lini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlık  B) Sanat

C) Ahlak  D) Bilgi

Aralık 2019

15. Ölçülülük, oran ve orantıya ağırlık veren 
Pythagoras’a göre matematiğin temel ilkeleri aynı 
zamanda varlığın da temel ilkeleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlığın 
temel ilkesi olabilir?

A) Su  B) Sayı

C) Ateş  D) Hava

Aralık 2019

16. Zaman ve mekân içinde yer alan ve dışsal gerçekliği 
olan varlıklara reel (gerçek) varlıklar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi reel (gerçek) 
varlık değildir?

A) Masa  B) Bilgisayar

C) Deniz kızı  D) Kalemlik

Aralık 2019

17. Var olanların temelinde akıl, mantık, zihin veya tin 
denilen “Geist” vardır. Bu dünyadaki nesneler, birey-
ler, gerçekleşen olaylar mutlak zihnin farklılaşmış 
hâlidir.

Hegel’in bu görüşü aşağıdaki sorulardan hangi-
sine yanıt olarak verilmiştir?

A) Varlık nedir?

B) Varlık bir midir çok mudur?

C) Doğru bilgi mümkün müdür?

D) Bilginin kaynağı nedir?

Aralık 2019

18. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin 
temel kavramlarından değildir?

A) İdea  B) Arkhe

C) Hipotez  D) Metafizik

Ocak 2017

19. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var 
olmadığını savunan görüşler arasında yer alır?

A) İdealizm  B) Nihilizm

C) Oluşçuluk  D) Pozitivizm

Ocak 2017

20. Felsefede varlıkla ilgili, “gerçek varlık” ve “ideal 
(düşünülen) varlık” ayrımı yapılır. Doğada nesnel 
gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sade-
ce düşüncede var olan varlıklara “ideal (düşünülen) 
varlıklar” denir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi gerçek 
varlık değildir?

A) Kaf dağı  B) Ağrı Dağı

C) Çam ağacı  D) Ege Denizi

Seç. Ocak 2017

1-B 2-A 3-D 4-A 5-C 6-D 7-B 8-A 9-D 10-C 11-D 12-B 13-A 14-A 15-B 16-C 17-A 18-C 19-B 20-A
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1. “Realizm” kavramının sözcük anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İkicilik  B) Hiççilik

C) Şüphecilik  D) Gerçekçilik

Seç. Ocak 2017

2. Materyalist filozofların varlık konusunda savun-
dukları temel düşünce aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Varlık yoktur.

B) Varlık maddedir.

C) Varlık fenomendir.

D) Varlık düşüncedir.

Seç. Ocak 2017

3. Varlığın hem maddeden hem de düşünceden 
oluştuğunu savunan filozof aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Karl Marks

B) Rene Descartes

C) Thomas Hobbes

D) Edmund Husserl

Seç. Ocak 2017

4. Herakleitos’a göre evren sürekli değişim, akış ve 
oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni 
ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli 
değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gös-
teren yasadır.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygun-
luk gösterir?

A) Değişmeyen tek şey değişimdir.

B) Hiçbir şey değişmez.

C) Varlığı bilemeyiz.

D) Varlık idealardır.

Seç. Ocak 2016

5. Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var 
olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın 
bulunmadığını, maddenin var olmak için düşün-
ceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı 
hangisidir?

A) İdealizm  B) Düalizm

C) Nihilizm  D) Materyalizm

Seç. Ocak 2016

6. • Platon’a göre nesneler dünyasindaki masa, 
insan, çiçek günü geldiğinde yok olurken güzel-
lik ideası kalıcı ve sürekli var olacaktır. İdealar, 
dış dünyadaki varlıkların kendisinden pay aldık-
ları özlerdir.

• Aristoteles’e göre gerçekten var olan şu masa, 
şu çiçek, şu insandır. İdea somut varlıkların 
dışında ayrı bir dünyada değildir.

Buna göre Platon’un varlık görüşünü 
Aristoteles’in varlık görüşünden ayıran özellik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdea’yı somut varlıkların dışında ayrı bir dünya-
da görmesi

B) İdeayı somut varlıklarla sınırlandırması

C) Tek gerçekliği somut varlıkların oluşturması

D) Varlığı idea olarak kabul etmesi

Seç. Ocak 2016

7. Herakleitos’a göre evren, sürekli değişim ve akış 
halindedir. Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. 
Bu durumu “iki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta” 
sözüyle ifade eder.

Herakleitos’un bu görüşü aşağıdakilerden han-
gisine uygundur?

A) Hiçbir şey değişmez.

B) Varlık statik bir yapıya sahiptir.

C) Varlık sürekli değişim halindedir.

D) Varlığın var olmasıyla ilgili bir kesinlik yoktur.

Mayıs 2015


