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1. Orta Çağ Avrupa’sına baktığımızda kilise ve din adamla-
rı Hristiyanlığa ve İncil’e uymadığı gerekçesiyle her türlü 
bilimsel çalışmaya karşı çıkmıştır. Hatta bu bilimsel çalış-
maları yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmıştır. İşte bu 
yüzden Orta Çağ’ın diğer ismi “karanlık çağ” olmuştur.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Din, bilimsel çalışmaları etkilemiştir.

B) Bilim insanı bilim yapabilmek için uygun ortamı bula-
mamıştır.

C) Orta Çağ Avrupa’sında bilimsel çalışmalar tamamen 
durmuştur.

D) Bilimin bugünlere gelmesinde bazı bilim insanları ağır 
bedeller ödemiştir.                        

E) Orta Çağ Avrupa’sında kilise ve din adamları bilimin 
önündeki en büyük engel olmuşlardır.

2. Gazâli’ye göre duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılar 
verebildiğinden yanıltıcıdır. Gerçeğin bilgisine ulaşmanın 
tek yolu inançtır. Tanrı’nın bilgisine yine Tanrı’nın insana 
vermiş olduğu bir yetiyle, kalp gözüyle ulaşılabilir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Gazali	 için	söyle-
nebilir?

A) Hakikatin bilgisi fenomenlerin içinde saklıdır.

B) Hakikati kavramanın yolu sezgidir.

C) Tüm bilgiler doğuştan insanda bulunur.

D) Kesin, genel geçer ve doğru bilginin kaynağı akıldır.

E) Duyu verilerinin akılla işlenmesi doğru bilgiye giden 
yoldur.

3. Varlık idea cinsindendir.

 Varlık madde cinsindendir.

 Varlık hem madde hem düşünce cinsindendir.

 Varlık fenomendir.

	 Yukarıda	 verilen	 varlıkla	 ilgili	 felsefi	 görüşlerin	 ortak	
yönü	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Varlığın var olup olmadığını sorgulama

B) Varlığın akılla kavranabileceğini savunma

C) Varlığın var olduğunu kabul etme

D) Varlığın duyularla kavranabileceğini savunma

E) Varlığın ne olduğunu bilememe 

4. Kant’a göre; “Bir satıcının deneyimsiz bir müşteriyi aldat-
maması ödeve uygun bir eylemdir. Yoğun alışveriş yapı-
lan bir dükkânda akıllı bir tüccar da böyle bir şey yapmaz; 
herkes için genel bir fiyat koyar. Öyle ki küçük bir çocuk 
bile herkes gibi oradan alışveriş yapabilir. Böylece insan-
lara dürüstçe hizmet edilmiş olur; ama bu, o tüccarın bunu 
ödevden dolayı ve dürüstlük ilkelerine dayandığı için yaptı-
ğına inanmamız için yetmez…” 

	 Buna	göre	bir	eylemin	ödeve	uygun	olmasının	ölçütü	
aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Topluma hizmet etmesi 

B) Özgürce yapılmış olması 

C) Kişisel çıkara dayanması 

D) Temelinde iyi niyetin bulunması 

E) Diğer insanların araçsallaştırılması

5. Max Weber, siyaset felsefesinde egemenlik kavramına 
ilişkin birtakım çıkarımlarda bulunmuştur. Ona göre üç tür 
egemenlik bulunmaktadır. Bunlar monarşi ve feodal yöne-
timlerde görülebilen töre ve toplumsal normlara göre şekil-
lenen geleneksel egemenlik; halkın, bir kişinin kahramanlık 
ve karakterinin gücüne duyduğu itaat ve saygısıyla oluşan 
karizmatik egemenlik; yönetimin anayasa ve hukuka uygun 
olarak seçimle şekillendiği rasyonel egemenliktir. 

	 Buna	göre	Weber’in	egemenlik	türlerini	açıklarken	kul-
landığı	ölçüt	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Bireyler arası ilişki biçimi 

B) İktidarın gücünün kaynağı 

C) Sınıflar arası ilişki biçimleri 

D) Toplumsal kurumların doğası 

E) Bürokrasinin yönetimdeki etkinliği

6. Küçük yaşlarda merakı desteklenen kişi sorgulamaya baş-
ladığında düşünmeye ve bilmeye başlar. Felsefeyle üst 
düzey düşünmeye başlayanlarsa ulaştıkları sonucu da sor-
gulamaya başlarlar. Bu durum düşünmeyi düşünme yani 
düşüncenin kendi üzerine yönelmesidir.

	 Paragraftaki	düşünce	felsefenin	hangi	özelliğini	 ifade	
eder?

A) Tutarlılık

B) Refleksif olma

C) Akla dayanma

D) Öznellik

E) Eleştirel olma
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7. Demokritos’a göre gerçek, cisimsel olan atomlar ve atomla-
rın hareketleridir. Algı ve düşünme; bu iki ruh olayı ona göre 
vücudumuzdaki atomların en hafifi, en düzü olan ateş atom-
larının hareketidir. Platon için ise kavramlar birer gerçektir. 
Bir yanda asıl varlıkların dünyası olan idealar dünyası vardır 
ve kavramlar bu dünyaya aittir. Öbür yanda ise duyumlanan 
tek tek nesnelerin dünyası olan görünüşler dünyası vardır.

	 Buna	göre	Demokritos	ve	Platon’un	görüşleri	aşağıda-
kilerden	hangisinde	doğru	sırayla	verilmiştir?

A) Materyalizm - Düalizm

B) İdealizm - Materyalizm

C) Fenomenoloji - İdealizm

D) Entüisyonizm - Materyalizm

E) Materyalizm - İdealizm 

8. Kuhn’a göre bilimsel gelişmeler düz bir doğru şeklinde iler-
lemez. Bilimsel araştırmalar statik bir süreç değildir. Bu sü-
reç birikimden ziyade değişimle, bu değişim ise sıçramalar 
şeklinde gerçekleşir.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	
ulaşılabilir?	

A) Bilimsel savlar olgusal doğrulamaya uygun olmalıdır.

B) Bilim, bilim insanlarının sergilediği bir etkinliktir.

C) Bilim, devrimsel olarak ilerleyen dinamik bir süreçtir.

D) Bilim içinde yaşanılan toplumsal koşullardan bağımsız 
olarak gelişir.

E) Bilim, bilim insanlarından bağımsız ilerleyen tarihsel ve 
birikimsel bir süreçtir.

YGS	2016

9. Epiktetos şöyle der: “At şarkı söyleyemediği için mutsuz 
mudur? Hayır. Köpek uçamadığı için mutsuz mudur? Hayır. 
İnsan aslanları boğazlayamadığı için mutsuz mudur? Hayır. 
Çünkü at koşamadığı, köpek duyumsayamadığı zaman 
mutsuz olur. Ya insan? İnsan ise utancını, iyiliğini, bağlı-
lığını, adaletliliğini yitirdiği zaman, tanrıların onun ruhunda 
yaratmış olduğu tanrısal özellikler silindiği zaman mutsuz 
olur.”

	 Epiktetos’un	bu	sözlerinden	aşağıdaki	yargıların	hangi-
sine	ulaşılabilir?	

A) Mutluluk, ahlaklılığın ölçütüdür. 

B) Her varlık doğasına uygun davrandığında mutlu olur.

C) Hayvanlarda da ahlaklılıktan söz edilebilir.

D) İnsanı hayvanlardan farklı değerlendirmek gerekir. 

E) Mutluluk her canlının doğal arzusudur.

               

      

YGS	2014          

10.	 Her bireyin hakları vardır ve adalet bu hakların korunmasıy-
la ilgilidir. Eğer biri bu hakları ihlal ederse adalet bu kişinin 
işlediği suçla orantılı olarak cezalandırılmasını gerektirir. 
Peki hakların sınırları nelerdir? Kimine göre haklar bencil 
çıkarlarla ilgili ayrıcalıklardır kimine göre ise sadece varsa-
yımlardan ibarettir. Kimi, hakların insanın doğasından kay-
naklandığını söyler kimi de akıl yürütme kapasitemize bağlı 
olduğunu ileri sürer. 

	 Bu	parçadan	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz? 

A) Hak kavramının, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yoktur. 

B) Haklar adaletin temelini oluşturur. 

C) Hakların ihlali suç sayılır. 

D) Cezalar suça bağlı olarak verilmelidir. 

E) Haklara saygı her bireyin yükümlülüğüdür. 
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11. Uzayda yolculuk yapan araştırmacıların, astronotların 
sosyal ilişki yoksunluğundan kaynaklı uyarıcı gereksinim-
leri artar ve davranışlarında çeşitli farklılaşmalar belirir. 
Astronotların yolculuk dönüşlerinde ruhsal çöküntü yaşa-
maları söz konusu olabilir. 

	 Parçada	belirtilen	sorunun	nedeni	aşağıdaki	kavramlar-
dan	hangisi	ile	açıklanabilir?	

A) Duyum eşiği

B) Aşırı uyarılma 

C) Alışma 

D) Yetersiz uyarılma

E) Duyarsızlaşma 

LYS	2016

12. Ali mahallede bulduğu sahipsiz bir kediyi konserve mama 
ile beslemeye başlar. Bir süre sonra kedi ne zaman Ali’nin 
elinde herhangi bir teneke kutu görse miyavlayarak yanına 
gelir. Ancak zamanla Ali’nin yanına sadece konserve mama 
kutusunu gördüğünde miyavlayarak gelmeye başlar. 

	 Bu	parçada	kedinin	önceleri	Ali’nin	elinde	diğer	teneke	
kutuları	görünce	de	miyavlayarak	yanına	gelip	zamanla	
sadece	mama	kutusunu	gördüğünde	gelmesi	sırasıyla	
aşağıdaki	kavramlardan	hangilerine	örnektir?	

A) Genelleme - Ayırt etme 

B) Sönme - Kendiliğinden geri gelme 

C) Sönme - Ceza 

D) Ceza - Olumsuz pekiştirme 

E) Genelleme - Ceza

13. İnsanoğlu aklı sayesinde doğayı kendi ihtiyaçları için kullan-
mayı öğrenmiştir. Önceleri gideceği yere yürüyerek giden 
insanlar kendinden daha güçlü ve hızlı koşan hayvanları 
evcilleştirmiş ve kullanmıştır. Zamanla tekerleği icat etmiş, 
otomobili, uçağı son olarak uzay araçlarını yapmıştır. 

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	
ulaşılabilir?	

A) Toplumsal gelişmeler sorunlara çözüm getirdiği gibi 
yeni toplumsal sorunlar yaratabilir.

B) Toplumsal değişmeler uygun toplumsal koşullarda ger-
çekleşir. 

C) Toplumsal gelişmeler toplumdan topluma farklılık gös-
terir. 

D) Toplumsal ilerleme zamana yayılarak aşama aşama 
gerçekleşir. 

E) Olumsuz tepkiler yeniliklerin yaygınlaşmasını engel-
ler.  

 

14. Bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam bi-
çimlerinde belirgin ve önemli değişikliklere neden olan, alt 
tabakadan üst tabakaya, üst tabakadan da alt tabakaya ge-
çiş biçimindeki değişimlerdir. Örneğin bir memurun genel 
müdür olması, bir fabrika sahibinin iflas edip işçi olması.

	 Bu	parçada	hakkında	açıklama	yapılan	 kavram	aşağı
dakilerden	hangisidir?	

A) Dikey hareketlilik 

B) Yatay hareketlilik 

C) Toplumsal değişim 

D) Kapalı tabakalaşma 

E) Toplumsal gelişme

15. Kollektif kavram bireyler grubunu ifade edip, grupta gerçek-
leşen kavramdır.

	 Bu	bilgi	doğrultusunda	aşağıdaki	kavramlardan	hangisi	
kollektif	kavrama	örnektir?

A) İşçi

B) Aile

C) Asker

D) Baba

E) Öğrenci 
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SORU	NO CEVAP	ANAHTARI

1. C

2. B

3. C

4. D

5. B

6. B

7. E

8. C

9. B

10. E

11. D

12. A

13. D

14. A

15. B


