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1. I.  Hiçbir şey var değildir. 
 II.  Olsa da bilinemez.
 III.  Bilinse de başkasına aktarılamaz.

	 Sofist	Gorgias’ın	bu	üç	iddiasından	hangileri	ontolojik	
bir	yargı	bildirmektedir?

A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II  E) I ve III 

2. Sartre’a göre insan için varoluş özden önce gelir. O, özü-
nü kendi tercihleriyle ve eylemleriyle gerçekleştirecek, 
yani varoluşunu şekillendirerek özünü ortaya koyacaktır. 
Kahraman ya da korkak olmak, insanın kendi yaptıklarıyla 
ilgili bir sonuçtur. 

	 Bu	parçada	ileri	sürülen	görüşler	aşağıdaki	yaklaşım-
lardan	hangisine	aittir?

A)  Nihilizm 

B)  Utilitarizm

C)  Egzistansiyalizm 

D)  Egoizm

E)  Hedonizm 

3. Farabi var olan her şeyin Tanrı’nın bir yansıması, ondan 
zorunlu bir taşmanın sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. 
Tanrı özü itibariyle akıl olduğundan ondan taşan şeyler 
de akılsaldır. Böyle olduğu içindir ki insan akılla gerek var 
olanların gerekse de Tanrı’nın bilgisine erişebilir. Doğru ve 
erdemli bir yaşam işte bu bilgiye uygun bir yaşam olacaktır.

	 Buna	göre	Farabi,	erdemli	yaşamın	ilkelerini	aşağıda-
kilerin	hangisinde	bulmaktadır?

A)  İnsansal ilişkilerde

B)  Metafizik alanda

C)  Ödev duygusunda

D)  Doğal koşullarda

E)  Koşulsuz buyrukta

4. Hobbes’a göre insan, doğası gereği bencil bir varlıktır ve 
tüm eylemlerinin temelinde ben sevgisi vardır. İnsanın 
yaşamdaki amacı kendini korumak ve kendi çıkarlarını 
gerçekleştirmektir. Bunun için başkalarının çıkarlarını gör-
mezden gelerek yalnızca kendi iyiliği ve mutluluğu için dav-
ranır. 

	 Buna	göre	 aşağıdaki	 yargılardan	hangisine	 ulaşılabi-
lir?

A)  Evrensel bir ahlak yasası yoktur.

B)  İnsan özgürlüğü evrensel bir değerdir.

C)  Ahlaki değerler insandan ve toplumdan bağımsız ola-
rak vardır.

D)  Bir eylemin değerini, en çok sayıdaki insan için en çok 
yararı belirler.

E)  İnsanın özgürlüğü tutkularını yenmesiyle sağlanabilir. 

5. Descartesçı şüphe iyimser ve kahramanca bir şüphedir, o 
felsefe binasının inşa edilmesinden önce gelen bir alan te-
mizlemedir; ilk hareket noktasıdır. Yeni bir felsefe kurmak 
için daha önceki bütün bilgilerin iradi olarak bir yana bıra-
kılması, yok sayılmasıdır. 

	 Buna	göre	 aşağıdaki	 yargılardan	hangisine	 ulaşılabi-
lir?

A)  Şüphe, insana iyimser ve sarsılmaz bir ruh hali sağlar.

B)  Nesnel doğrular yoktur; tüm bilgi şüpheyle karşılanma-
lıdır.

C)  Şüphe, doğruya ulaşmanın hizmetine sunulmuş bir 
yöntemdir.

D)  Duyulara dayalı bilginin yanıltıcılığı nedeniyle doğru bil-
giye ulaşılamaz.

E)  Zihin bilgileri tasdik etme veya inkâr etme gücüne sahip 
olmadığından her şey şüphe ile karşılanmalıdır. 
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6. Felsefenin ortaya çıktığı Antik Çağ’da Yunan felsefesi do-
ğayı konu edinmiştir. Pers savaşları sırasında filozoflar do-
ğadan insana yönelmiş ve mutluluk, ahlak, toplum yaşamı 
gibi konuları sorgulamaya başlamıştır. İskender’in Doğu 
seferleri ile farklı bir kültür ve inanç sistemi ile karşılaşan 
felsefe bu defa da dinsel unsurları kendisine konu edinme-
ye başlamıştır. 

	 Buna	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılabilir?																																																											

A)  Bilimsel gelişmeler felsefi gelişmeleri tetiklemiştir.                                                                 

B)  Felsefe, üretildiği çağın koşullarından bağımsızdır.                                                                               

C)  Felsefi gelişmeler filozofların özel ilgi alanıyla bağlantılıdır.                                                                    

D)  Felsefe gündelik hayatın sorunlarına çözüm bulmak için 
yapılan bir etkinliktir.                            

E)  Toplumsal siyasal gelişmeler ile felsefe arasında sıkı bir 
ilişki vardır.

TYT 2019
7. Levinas’a göre kişinin kendisi hakkındaki endişelerinden 

doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. 
Örneğin acıktığımda karnımı doyurmam sadece kendimi 
koruma içgüdümden kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka 
bir insana yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da 
yabancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir davranış-
tır. Benzer şekilde “kendime yardım etmem” bencillik ya da 
açgözlülükle ilgili olabilecekken, başkalarına yardım etmem 
her zaman ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas’a 
göre ahlak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya 
da birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir.

	 Bu	parçada	ahlaki	değerlendirmenin	amacı	olarak	aşa-
ğıdaki	kavramlardan	hangisi	vurgulanmaktadır?

 A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk  
 D) Fayda  E) Dinginlik 

YGS 2013
8. Walter Benjamin mekanik yeniden üretimin, bütün bir çağa 

damgasını vurmasına bağlı olarak sanatın bütün sahiciliğini 
kaybettiğini söyler. Ona göre özgün bir sanat eseri, her yeni-
den üretimiyle birlikte, “aura”sından hep bir şeyler daha yitirir. 
Bundan ötürü kültür bir bütün olarak meta üretim endüstrisine 
dönüşür, buna bağlı olarak da kültür ürünleri şeyleşir.

	 Bu	 parçada	 kullanılan	 “aura”	 kavramı,	 sanat	 eserinin	
hangi	özelliğini	dile	getirmektedir?

A)  Evrenselliğini                    

B)  Yaratıcılık gerektirdiğini    

C)  Kalıcı olmasını                  

D)  Estetik kaygıyla bağını

E)  Biricikliğini

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	ergenlik	dönemi	bilişsel	gelişi-
mine	özgü	davranışlardan	biri	değildir?	

A)  Soyut düşünme ve nedenselliği fark etme

B)  Mantık kurallarına dayalı gelişmiş dil kullanma

C)  Sembol kullanımında gelişme

D)  Felsefe, din, politika ve etikle ilgilenmeye başlama

E)  Cinsiyete bağlı olarak gelişen bedensel değişme

10.	 Tropikal	iklimin	görüldüğü	bölgelerde	hiç	kış	mevsimi	
yaşanmadığı	halde	arıların	kış	hazırlığı	yapması	aşağı-
daki	kavramlardan	hangisiyle	ifade	edilebilir?	

A)  Öğrenme

B)  Dengelenme

C)  Alışkanlık

D)  İçgüdü

E)  Refleks

AYT 2020
11.	 Duygularla	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A)  Bireyin engellendiği durumlar onda çoğu zaman öfke 
duygusuna yol açar. Öfke ise saldırgan davranışa ne-
den olabilir.

B)  Kaygının aksine korkunun nesnesi yoktur. Birey kendi-
sini korkutanın ne olduğunu somut olarak hiçbir zaman 
bilemez.

C)  Korkuların bir kısmı doğuştan var olsalar da bazı korku-
lar bireyin deneyimleri sonucunda sonradan edinilir.

D)  Bireyin duyduğu hazzın kaynağı farklı gelişim dönemleri 
boyunca değişkenlik gösterebilir.

E)  Bazı fizyolojik tepkiler birden çok duygu türünde ortak 
olarak görülür. Örneğin kalp atım hızı artan bireyin öfke-
lendiğinden emin olamayız.  
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12.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 toplumsal	 kontrolün	 işlevle-
rinden	biri	değildir?	

A)  Toplumda belirli bir düzen ve uyum sağlar.

B) Toplumsal kurallara uyma konusunda baskı oluşturur.

C)  Toplumsal ilişkilerin karşılıklı uyumunu sağlar.

D)  Toplumda bireylerin istediği gibi davranmalarına olanak 
sağlar.

E)  Toplum içinde bireylerin benzer davranışlar sergileme-
sine sebep olur.

13. Bilimin gelişmesi modern bakış açısının eleştirel ve yeni-
likçi niteliğinin ortaya çıkışına katkıda bulunmuştur. Artık 
gelenek ya da alışkanlıkların, eskiden beri sahip oldukları 
otoriteden dolayı kabul edilmesi gerektiğini varsaymıyoruz. 
Tam tersine, yaşama biçimlerimizi giderek artan bir biçimde 
rasyonel bir temele oturtma ihtiyacı hissediyoruz. 

		 Bu	parçada	toplumsal	değişmeyi	etkileyen	hangi	faktö-
re	vurgu	yapılmaktadır?

A)  Kültür

B)  Fiziki çevre

C)  Demokratikleşme

D)  Nüfus

E)  Ekonomi 

14. Bütün giysiler kirlenir.

 Ceket giysidir.

 O hâlde ceket kirlenir.

	 Bu	kıyasın	orta	terimi	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A)  Bütün

B)  giysi

C)  kirlenir

D)  Ceket

E)  O hâlde

15. I. Birbirine benzeyen varlıkları ortak özellikleri ile düşüne-
bilmektir. 

 II. Nesnelerin zihindeki tasarımlarıdır. 
 III. Nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri nesne-

den ayırarak düşünebilmektir. 

	 Verilen	açıklamalara	karşılık	gelen	kavramlar	aşağıdaki	
seçeneklerin	hangisinde	doğru	sıralanmıştır?	

A)  Genelleme - Kavram - Soyutlama  

B)  Genelleme - Soyutlama - Kavram  

C)  Soyutlama - Kavram - Genelleme  

D)  Kavram - Genelleme - Soyutlama  

E)  Kavram - Soyutlama - Genelleme 
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

6. E

7. C

8. E

9. E

10. D

11. B

12. D

13. A

14. B

15. A


