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1. Aristoteles’in ünlü yapıtı “Metafizik”, “Bütün insanlar doğal 
olarak bilmek ister.” cümlesi ile başlar. İnsan evreni, kendi-
sini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişi-
ni ve bütünüyle kendisini tanımak ve bilmek ister. 

	 Buna	göre	felsefe	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Kapsamlı bilgiye ulaşmaya çalışır. 

B) Varlığı anlama ve açıklama çabasıdır. 

C) İnsanın kendi yaşamını merakının bir ürünüdür. 

D) Doğuşunda büyük filozofların etkisi olmuştur. 

E) Yaşamı tüm yönleriyle bilmeye çalışır.

2. “İnsan yalnızca evrenin bir unsuru, bütün tarafından belir-
lenmiş doğanın küçük bir parçası, evren makinesi içinde 
basit bir dişlidir.” diyen	bir	düşünürün	görüşleri	aşağıda-
ki	yargılardan	hangisi	ile	çelişir?

A) Ahlaki özgürlükten söz edemeyiz.

B) Evren mekanik ve bilimsel yasalara göre işlemektedir. 

C) Ahlaki kararlar insan iradesinin dışındaki nedenlere 
bağlıdır.

D) İnsan doğal, toplumsal ve psikolojik olarak belirlenmiş-
tir.

E) İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesi ile hare-
ket eder.

3. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin 
olmama durumundan kurtulmasıdır. İnsanoğlu Orta Çağ bo-
yunca akıl anahtarlarının tek sahibi konumundaki kilisenin 
varlık anlayışını sorgulamaksızın kabul etmek yerine, artık 
aklının anahtarını eline alarak kullanma cesaretini göster-
miştir. Fakat aşırı mekanik ve aklı kutsayan yeni yaklaşımlar 
nedeniyle bu kez de, insanın duygu varlığı olduğu gerçeği 
yadsınmaya başlamıştır. Romantizm bu nedenle 18. yüzyıl-
da bilim ve aklın karşısına duygu ve sanatı koyarak, yaratı-
cılıkta özgürlük ve coşkunluğu öne çıkarmıştır. 

	 Parçadan	yola	çıkılarak	aşağıdakilerden	hangisine	ula-
şılamaz?

A) Aydınlanma öncesi dönemde dini ve geleneksel dü-
şünceler ağır basmaktadır.

B) Romantizm aklı kutsayan düşünceler yerine insani 
duyguları öne çıkarmıştır. 

C) Varlığa dair düşünceleri belirleyen kriterler zaman için-
de değişim göstermiştir. 

D) Varlığa bakış ölçütlerinde dini ve geleneksel düşünce 
her zaman hâkim olmuştur.

E) Aydınlanma dogmatik düşünceler yerine, otorite olarak 
akıl ve bilimi seçmiştir.

4. Bilmenin imkânı sorusu zaman zaman karamsarlığa kapıl-
mamıza neden olsa da, bu çarpışma yolculuğun devamı 
için bir engel değildir. Gorgias’ın “doğru yoktur!” haykırışı-
na şahit olurken, birdenbire Platon’un asıl gerçekliği baş-
ka dünyadaki idealar alemine dayandırmasına; oradan da 
Hegel’in gerçek olanı aklileştirme serüvenine geçebiliriz 
felsefede. Düşünmenin derin dehlizlerinde sonluluk olma-
dığını ve duvarın öbür tarafına geçmenin de mümkün ola-
bildiğini görürüz.

	 Parçada	 felsefe	 ile	 ilgili	 açıklanmak	 istenen	en	 temel 
problem	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bilginin kaynağının ne olduğu

B) Bilginin sınırlarının olup olmadığı

C) Bilginin değerinin ne olduğu 

D) Doğru bilginin ölçütlerinin ne olduğu

E) Bilginin kendisinin ne olduğu

5. I. Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen norm-
lar bütünüdür. 

 II. Yönetimin mevcut anayasaya uygun olmasıdır.
 III. Anayasanın bireye tanıdığı yetkidir.
 IV. İktidarı elinde bulunduran kişilerin toplumu idare etme-

sidir. 

	 Verilen	tanımlar	ile	aşağıdaki	kavramlar	eşleştirildiğin-
de	hangi	seçenek	açıkta	kalır?

A) Egemenlik

B) Hak 

C) Hukuk

D) Meşruiyet

E) Yönetim

6. Deizm: “Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çeki-
lir ve yarattıklarına müdahale etmez.”

 Teizm: “Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıkları-
na müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muh-
taçtır.”

 Panteizm: “Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür.” 

	 Verilen	 yaklaşımların	 ortak	 özelliği	 aşağıdakilerden	
hangisidir?	

A) Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşün-
meleri 

B) Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı olduğunu ileri 
sürmeleri 

C) Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünmeleri

D) Yaratıcının olduğunu kabul etmeleri 

E) Doğa ile Tanrı’yı özdeş olarak görmeleri



VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ YKS
TYT-AYTFelsefe Grubu TEST-7

7. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

 Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 

 Ya gözler altındaki mor halkalar? 

 Neden böyle düşman görünürsünüz,

 Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

 Zamanla nasıl değişiyor insan! 

 Hangi resmime baksam ben değilim

 Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

 Bu güler yüzlü adam ben değilim;

 Yalandır kaygısız olduğum yalan.

																																										Cahit	Sıtkı	Tarancı

	 Verilen	şiirin	ana	teması,	aşağıdaki	iddialardan	hangisi-
nin	anlatmak	istediği	ile	benzerlik	göstermektedir?

A) Bir ırmakta aynı şekilde iki kere yıkanılmaz.

B) Varoluş özden önce gelir.

C) İnsan her şeyin ölçüsüdür. 

D) Düşünüyorum o hâlde varım. 

E) Varlık birdir ve değişmez.

 

ÖSS	2003

8. Kimi sanatçılar dünyayı, ona ilişkin her türlü bayat algının; 
pembe ten, sarı veya kırmızı elmalara ilişkin her türlü ön-
yargının dışında, yepyeni görmemizi isterler. Basmakalıp 
düşüncelerden kurtulmak kolay değildir elbette; ama bu 
kalıplardan kurtulan sanatçılar, genellikle en ilginç yapıtla-
rı veriyorlar. Bize, doğadaki varlıkların hiç düşlemediğimiz, 
yepyeni güzelliklerini görmeyi öğretenler de onlardır. Eğer 
onları izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden dı-
şarı bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

	 Bu	parçaya	göre,	sözü	edilen	sanatçılar	bize	aşağıdaki-
lerden	hangisini	kazandırmaktadır?

A) Heyecanları denetleme yetisi

B) Değerleri karşılaştırma yetisi

C) Renkleri doğadaki gibi algılama gücü

D) Farklı güzellik anlayışlarını kabul etme eğilimi

E) Doğadaki güzellikleri resme yansıtma isteği

YGS	2011

9. Nesnenin bilgisinin söz konusu olabilmesi için önce nesne-
nin var olması gerekir. Örneğin; ağacın ne olduğundan, tür-
lerinden, yararlarından söz edebilmek için öncelikle “ağaç” 
denilen bir şey var olmalıdır.

	 Bu	parça	aşağıdaki	yargılardan	hangisini	destekler?

A) Bilgi kuramı ontolojiye dayanır.

B) Varlığın varlığı, onun bilgisine bağlıdır.

C) Bilgi, bilinçteki bir şeyin bilgisidir.

D) Bilgi, varlığın bilgisiyse nesneldir.

E) Kesin bilgi, deney verilerine dayanan bilgidir.

TYT	2020

10.	 Varoluşçu filozof A. Camus ’ye göre, insan üstün olan de-
ğerleri yıkabilecek ve kolay edinilemeyen özgürlüğü çabala-
yarak elde edebilecek olandır. Özgürlük ne yasanın mutlak 
egemenliği ne de bütünüyle yokluğudur. Yasanın boyundu-
ruğu altında ezilmek de her şeyi istediğimiz gibi yapabilmek 
de özgürlük değildir. Üstün bir değerle yazgıya yön veril-
miyorsa, rastlantı kralsa karanlıklar içinde yürüyüştür söz 
konusu olan. Körün korkunç özgürlüğüdür bu. Bir eylemi 
yasaklamak veya seçmek, bir değer ya da ereğin varlığını 
gerekli kılar.

	 Bu	 parçadan	 aşağıdaki	 yargıların	 hangisine	 ulaşılabi-
lir?

A) Özgürlük, seçimlerimize dışsal bir müdahalenin yoklu-
ğudur.

B) Her türlü yasa, insanın özgürlüğünü kısıtlar.

C) Toplum kuralları, özgürlük esas alınarak belirlenmelidir.

D) Özgürlük eylemin amaca yönelik ve değer odaklı olma-
sıdır.

E) Bize doğuştan biçilen yazgıya ayak uydurmak özgürlük-
tür.

 

11. I. İdeolojik kavramlarla ilgilenme 
 II. Soyut önermelerle mantıklı düşünme 
 III. Evrensel ahlak ilkelerini benimseme 
 IV. Otoriteye itaat etme
 V. Ahlaki konular üzerinde akıl yürütme

	 Verilenlerden	 hangisi	 Kohlberg’in	 açıkladığı	 gelenek	
sonrası	ahlaki	döneme	özgü	özelliklerden	biri	değildir?

A) I  B) II C) III D) IV  E) V
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12. I. Kavramsal benzerliğe sahip olan malzeme bellekte daha 
kısa süre kalır.

 II. Anlamlı konular daha çabuk hatırlanır.
 III. Tekrar edilen bilgiler daha çabuk hatırlanır.
 IV. Malzemenin örgütlenmiş olması hatırlamayı kolaylaştı-

rır.
 V. İhtiyaca dayanan bilgiler daha geç unutulur. 

	 Hatırlama	ve	unutmaya	ilişkin	yukarıda	verilen	yargılar-
dan	hangileri	yanlıştır?

A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) Yalnız III

  D) III ve IV  E) IV ve V

13. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artması so-
nucu paranın alım gücünün azalmasıdır. Enflasyonun eko-
nomik ve sosyal açıdan bazı sonuçları vardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	enflasyonun	sonuç-
larından	biri	değildir?

A) İşsizlik oranı azalır. 

B) Düşük gelirlilerin satın alma gücü azalır. 

C) Bireysellik ön plana çıkar.

D) Yardımlaşma duygusu zayıflar.

E) Girişimcilerin yeni iş alanları açmasını engeller. 

14. Bir toplumu oluşturan maddi ve manevi unsurların birbirini 
tamamlayacak biçimde uyumlu bir yapı oluşturması duru-
mudur. Bu sayede toplum varlığını, birliğini ve işleyişini sür-
dürmektedir. 

	 Tanımı	verilen	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Toplumsal yapı 

B) Toplumsal gelişme

C) Toplumsal çözülme

D) Toplumsal bütünleşme

E) Toplumsal değişme

 
 

15. Hiçbir mühendis doktor değildir. 

 Bazı matematikçiler mühendistir.

 O hâlde hiçbir matematikçi doktor değildir.

	 Bu	akıl	yürütmede	aşağıdaki	kıyas	kurallarından	hangi-
sine uyulmamıştır? 

A) Orta terim sonuç önermesinde yer almaz.

B) Öncüllerden biri tikel ise sonuç tikel olur.

C) İki tikel ile kıyas yapılmaz. 

D) Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç olumsuz olur. 

E) Öncüller olumluysa sonuç olumsuz olmaz.
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SORU	NO CEVAP	ANAHTARI

1. D

2. E

3. D

4. B

5. A

6. D

7. A

8. D

9. A

10. D

11. D

12. A

13. A

14. D

15. B


