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1. Felsefe tarihinde sistematik bir filozof olarak bilinen 
Platon’un sanat anlayışı, varlık anlayışı ile ilişkilidir. Ona 
göre sanat, gerçeğin silik bir kopyası olan dış dünyadaki 
nesnelerin birer kopyasını yapmaya koyulursa değersiz bir 
ürün ortaya çıkar ve aslından uzaklaşır.

	 Buna	göre	Platon’un	aşağıdakilerden	hangisini	eleştir-
diği	söylenebilir?	

A) Sanat eserinin dış dünyadan uzaklaşmasını

B) Güzelin kişiden kişiye değişmesini 

C) Evrenin yaradılıştan bir sanat eseri olarak algılanması-
nı 

D) Kopyaların aslını yansıtmadığını

E) Pratik olarak işe yarayan eserlerin üretilmemesini

2. Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte 
ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında 
birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır. 

	 Demokritos’un	 bu	 görüşüne	 göre	 gerçekte	 var	 olan	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Düşünce 

B) Ateş

C) Ruh 

D) Atom

E) Töz

3. Yaratılmış her varlığı sevmek gerektiğini söyleyen Anadolu 
bilgeleri için insanı sevmek iyi, sevmemek kötüdür. İyilik 
yapmak, hoşgörülü olmak, Tanrı’ya giden yolda en önemli 
değerlerdir. İnsanı sevmek Tanrı’yı sevmektir. 

	 Anadolu	bilgelerine	ait	olan	bu	görüşler	aşağıdaki	söz-
lerden	hangisiyle		doğru	şekilde	ifade	edilmiştir?

A) Hoşgörüde akarsu gibi ol.

B) Doğruluk seni bulmaz, sen eğri isen. 

C) Yaradılanı sevdik, yaradandan ötürü. 

D) Kibir bele bağlanan ağır bir taş gibidir.

E) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

4. Hegel’e göre her şey bir amaç doğrultusunda varlığa gel-
di. Bu amacı belirleyen de geist’tı. Geist başlangıçta so-
yuttu ama kendini somut olan doğada gerçekleştirdi. Ama 
doğada geist kendine yabancılaştı. Soyut olan geist artık 
somuttu. Bu çelişkiden kurtulmak isteyen geist insan aklı-
nın ürünü olan devlette, kültürde kendini gerçekleştirdi ve 
tanıdı.

	 Bu	 parçada	 açıklanan	 süreç	 aşağıdaki	 kavramlardan	
hangisiyle	ifade	edilir?	

A) Diyalektik

B) İroni 

C) Skolastik 

D) Patristik 

E) Ödev ahlakı

 

5. Husserl’e göre bilmek, fenomenin içindeki özü kavramak-
tır. Bunun için de ilk yapılması gereken nesnenin özüne ait 
olmayan rastlantısal özelliklerin bir kenara bırakılması yani 
paranteze alınmasıdır. Ancak varlığın özüne ait olmayan 
bilgiler paranteze alındığında özün bilgisine ulaşılabilir.

	 Buna	 göre	 fenomenolojik	 bir	 yöntem	 olan	 paranteze	
almanın	amacı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Öznel doğruya ulaşmak 

B) Aşkın varlığın bilgisine ulaşmak 

C) Varlığın özünün bilgisine ulaşmak

D) Varlığın bilgisine ulaşılamayacağını göstermek

E) Nesnelerin duyular aracılığı ile algılanmasını sağlamak

 

6. Hartmann’a göre ontolojinin problemleri metafiziğin prob-
lemleriyle aynı değildir. Ontoloji sadece varlık konusuyla 
ilgilenir. Metafiziğin problemlerinden farklı olarak, ontolo-
jinin bazı problemleri zamanla çözülebilir hale gelmiş ve 
felsefenin alanından çıkarak bilimin konusu olmuştur.

	 Buna	göre	metafiziği	ontolojiden	ayıran	temel	fark	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?	

A) Bazı varlık sorunlarına çözüm üretmesi

B) Varlığın var olup olmadığını sorgulaması

C) Varlığı reel gerçekliği içinde ele alması 

D) Kimi varlık sorunlarının bilimsel olması

E) Fizik dünyanın ötesindeki önermeleri konu edinmesi
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7. Bergson’a göre bize hem doğruyu hem de iyiyi gösterecek 
olan kendi içimizdeki sestir. Çünkü bizim dışımızda, bizden 
bağımsız bir doğru ya da iyi yoktur. Yani bir insana yardım 
edip etmeyeceğimize dair bilgiyi bize ancak kendi içimizdeki 
ses verebilir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılabilir?	

A) Evrensel ahlak yasasının içselleştirilmesi doğru davra-
nışı gerçekleştirmemizi sağlar.

B) Evrensel ahlak yasasının temelinde sezgi vardır. 

C) Eylemlerimize yön veren ahlak yasası nesneldir

D) Evrensel bir ahlak yasası yoktur. 

E) Tüm ahlaki değerler görelidir.

ÖSS 1999

8. Sokrates, konuşmalarında, kendisinin hiçbir şey bilmediği 
gerekçesiyle, karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu soru-
lar ve onlara aldığı cevaplarla önce, o kişinin ortaya koy-
duğu düşüncenin üstünkörülüğünü, temelsizliğini gösterir. 
Sorularına devam ederek, konuştuğu kişinin doğru düşün-
ceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku 
halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya” uğraşır.

	 Sokrates’in	bu	yaklaşımının	temelinde	aşağıdaki	görüş-
lerden	hangisi	vardır?

A) Bilgiye, o konuda uzman kişilerin görüşleri alınarak ula-
şılır.

B) Bilgi, karşıt görüşlerin uzlaştırılmasıyla oluşur.

C) Saklı olan doğrular, insanın sorgulama yoluyla düşün-
dürülmesi sonucu ortaya çıkarılabilir.

D) Apaçık olmayan gerçeklere, erdemli kişiler gibi, erdem-
siz kişiler de ulaşabilir. 

E) Doğrular, duyularımızın ve aklımızın kavrayabilme gü-
cüyle sınırlıdır.

ÖSS 2006

9. Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? 
Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu 
bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, “Kaf 
Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var.” diyor-
sam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.

	 Bunları	 söyleyen	 kişinin	 görüşü,	 bilgi	 kuramıyla	 ilgili	
aşağıdaki	yaklaşımlardan	hangisine	uymaktadır?

A) Kuşkuculuk 

B) Pragmatizm 

C) Empirizm 

D) Sezgicilik 

E) Fenomenolojizm

 
 

ÖSS 2006

10. İki arkadaş bir kentin kalabalık kaldırımlarında yürüyor-
muş. Ansızın bir tanesi olduğu yerde durup yanındaki-
ne, “Duyuyor musun? Bir ağustos böceği ötüyor.” demiş. 
Arkadaşı şaşkın, dikkatle çevreyi dinlemiş. “Ben duymuyo-
rum; ama bu gürültülü trafikte zaten nasıl duyulabilir, imkân-
sız değil mi?” diye sormuş. Ağustos böceğini duyan, “Ben 
bir zooloğum, nasıl duymam!” yanıtını vermiş.

		 Bu	 parçada	 anlatılanlar,	 aşağıdakilerden	 hangisinin	
algı	üzerindeki	etkisine	örnektir?

A) İlgilerin 

B) Gereksinimlerin 

C) Uyarıcı şiddetinin 

D) Algı yanılmasının 

E) Uyarıcının tekrarlanmasının
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11. Savunma mekanizmaları, sorunla başa çıkma çabasının 
yerini alır. Bireyin yaşadığı koşullara uyum sağlamasını en-
gelleyecek oranda devam ettirilirse sağlıksız bir nitelik ka-
zanır. Birey sorunlarına çözüm bulamaz, sürekli birilerinden 
destek arar hale gelir. 

	 Parçaya	göre	savunma	mekanizmalarıyla	ilgili	aşağıda-
ki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Bireyin kaygı yaratan durumdan bilinçli olmayan bir şe-
kilde kurtulma çabasıdır.

B) Bireyin karşılaştığı sorunların tamamını çözmesini sağ-
lar.

C) Hemen herkes tarafından kullanılır.

D) Yaşanılan sorunla ilgili kaygıyı azaltır. 

E) Aşırı kullanımı ruh sağlığını bozabilir.

12. Toplumsal yapıdaki her unsur bir görevi yerine getirmek 
için vardır. Dolayısıyla her toplum sürekli ve dengeli unsur-
lardan meydana gelmiştir. Toplumsal yapıyı oluşturan un-
surların herhangi birinde meydana gelebilecek bir aksaklık, 
diğer unsurları olumsuz yönde etkileyip toplumsal bütünleş-
menin gerçekleşmesini engelleyebilir. 

	 Buna	göre	toplumsal	bütünleşme	aşağıdakilerden	han-
gisine	bağlıdır?	

A) Toplumsal yapının gelişmesine

B) Toplumun kültürel açıdan yozlaşmasına

C) Toplumsal yapı unsurlarının uyumuna

D) Toplumların ekonomik gelişmişliğine 

E) Sosyal farklılaşmanın azalmasına 

13. Sosyalist ekonomik sistem kapitalizmin hızla geliştiği 19. 
yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sosyalizm, kapitalizmin yarattığı 
toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırma iddia-
sıyla geliştirilmiş ekonomik bir sistemdir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	sosyalist	ekonomik	
sistemin	bir	özelliğidir?	

A) Özel mülkiyet esastır.

B) Özel girişimci, kamusal alanlarda yatırımda bulunur.

C) Ekonomide bireyin değil, toplumun çıkarı ön plandadır.

D) Ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler.

E) Üretimde belirleyici olan kârdır.

14. Bazı canlılar dört bacaklıdır. (1.Öncül)

 Bazı varlıklar canlıdır. (2. Öncül)

 O hâlde - - - - ? (Sonuç)

 Bu örnekteki kıyas geçerli olmadığı için sonuç çıkmamakta-
dır.

	 Bu	kıyastan	geçerli	bir	sonuç	çıkarmak	 için	aşağıdaki	
değişikliklerden	hangisi	yapılmalıdır?

A) 1. öncül olumsuz yapılmalıdır. 

B) 2. öncül olumsuz yapılmalıdır.

C) Orta terim sonuç önermesine alınmalıdır. 

D) Öncüllerden en az biri tümel yapılmalıdır. 

E) Öncüllerin özne ve yüklemleri yer değiştirmelidir. 

15. I. Filiz, Gül öğrenci değildir.
 II. Ancak ve ancak çalışan insan başarılı olur.
 III. Dürüstlük erdemdir. 

	 Bu	 önermelerden	 hangileri	 sembolleştirildiğinde	 bile-
şik	yapıda	olur?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız II. 

C) I ve II. 

D) I ve III.

E) I, II ve III.



VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ YKS
TYT-AYTFelsefe Grubu Test-11

VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ YKS
TYT-AYTFelsefe Grubu Test-11

SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D

3. C

4. A

5. C

6. E

7. B

8. C

9. B

10. A

11. B

12. C

13. C

14. D

15. C


