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“Senden evvel de pek çok insan aynı gökyüzünü paylaş-

4.
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Erdem içselleştirilmedikçe uygulanabilir bir meziyet değil-

tı. Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi

dir. Altıncı kattan düşmek üzere olan bir çocuğu tutup tut-

gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz

mamayı düşünen insan henüz erdemli sayılmaz. Duruma

hayatın meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet duy-

göre tutabilir ya da tutamaz o ayrı bir konu. Fakat erdemli

gusuyla ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt

insan tutsam ne çıkarım olur, tutmasam ne olur hesapları

duymadan geldiler, baktılar ve gerçeği görmeden göçtüler

asla yapmaz. Erdemli olmayı içselleştirmiş ve erdemi temel

bu dünyadan. Görmek isteyenlerin ise en büyük yardımcısı

bir yaşantı ilkesi haline getirmiş bir kişi doğru eylemin kara-

felsefe oldu.

rını hemen verebilir ve çocuğu tutar.

Buna göre felsefi bilginin insana ve insanlığa en önem-

Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ula-

li katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

şılabilir?

A) Akıl yürütme becerisi kazandırmıştır.

A) Doğru eylemde bulunmak için bir insanın erdemi özümsemiş olması gerekir.

B) Bilginin temellendirilmesini sağlamıştır.

B) İçselleştirilmeden uygulanabilecek en önemli meziyet

C) Gerçekliği sorgulamayı sağlamıştır.

erdemdir.

D) Aklı çelişkilerden kurtarmıştır.

C) Yapılan davranışın sonucu olumlu olursa, kişi erdemi

E) Doğru bilgiyi mümkün kılmıştır.

yaşantı ilkesi yapmış olur.
D) Erdemli olmak, yaptığın davranışın sonucunu düşüne-

2.

rek davranmaktır.

Felsefe tarihinde pek çok filozof, töz problemiyle ilgilenmiş-

E) Çıkar düşünülmeden yapılan eylemlerde erdem aran-

tir. Leibniz cevherlerin sonsuz sayıda, her biri bölünemez

maz.

bir “monad”; yani bir “birlik”ten oluştuğunu düşünmektedir.
Demokritos’un söylediğinin tersine, cevherin etkinliğini ve
gücünü, maddî bir şey olarak değil, maddî olmayan bir şey
olarak düşünmüştür. Descartes ise varlığın “ruh-beden”
olmak üzere iki, Spinoza ise “bir” cevherden oluştuğunu
ifade etmektedir.
Parçada anlatılan görüşlerin ortak problemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığın özünde madde olup olmaması
B) Tözün nitelik ve niceliğinin ne olduğu
C) Cevherin mahiyetinin anlaşılamaması
D) Varlığın somut ya da soyut olması
E) Cevherin niteliği ve sayısının değişmemesi

3.

Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her
zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir
bağlantı içindedir. Buna göre sanat, toplumsal tepkilerin ve
düşünce farklılıklarının etkisinde kalmıştır. Toplumsal bilinç
biçimi geliştikçe ve toplumun manevi yaşam içindeki rolü
arttıkça, toplumsal devinimlerin sanat yaratımı üstündeki
etkisi de o denli artmıştır.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumun sanat üzerinde bir etkisi yoktur.
B) Sanat evrensel ürünler ortaya koyar.
C) Sanatçı topluma yön veren bir kişidir.
D) Sanat üretildiği toplumdan etkilenir.
E) Toplumun sanata etkisi sanatçıyı kısıtlar

5.

Evrende gözle görünür mükemmel bir düzen olduğunu
kimse inkâr edemez. Evrendeki bu düzenin kendiliğinden
oluştuğunu söylemek ne kadar doğrudur? Biz evimizde
bir düzen sağlayamazken sonsuz evrende bu düzen nasıl
sağlanmaktadır?
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Her dinin farklı bir evren anlayışı vardır.
B) Evrende bir düzen olduğu öznel bir iddiadır.
C) İnsan doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyar.
D) Evrendeki düzen rastlantılar sonucunda oluşmuştur.
E) Var olan düzen, o düzeni oluşturanın en büyük işaretidir.
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Locke, pınardan akan suyun ayrı ayrı her bir kişiye ait olmasına rağmen, testideki suyun sadece testiyle su çekene
ait olduğunu savunur. Emek, suyu eskiden müşterek ve eşit
biçimde çocuklarına ait olduğu doğanın ellerinden alarak çıkarmış ve böylece emekçi, suyu kendisine edinmiştir. Kişi
bunu artık dilediği gibi kullanabilir.
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ÖSS 2005
9.

Proust, kitapları için şöyle der: “Kitabımı dışarıya yönelmiş
bir gözlükmüş gibi alın. Size uygun değilse, uyanı bulun; tökezlememek için kullanmak zorunda olduğunuz aracı, yani
kendi gözlüğünüzü bulmayı size bırakıyorum.” Proust’un bu
görüşü bilimsel kuramlar için de kullanılabilir. İlgilendiğiniz

Locke’un bu düşüncesi aşağıdaki ifadelerden hangisi

konuları, olayları açıklamada yetersiz kalan bir kuramı ora-

ile uygunluk gösterir?

dan buradan çekiştirip uygun hâle getirmeye çalışmak yeri-

A) Bireylerin doğaya uygun yaşamaları gerektiği
B) Üretim araçlarının devletin tekelinde olması gerektiği
C) Bireyin çıkarları ile toplumun çıkarlarının aynı olduğu
D) İnsanların özgürlüklerinden doğan özel mülkiyetin varlığı
E) Üretim faaliyetlerinin toplum yararı gözetilerek yapılması gerektiği

ne, yeni bir kuram oluşturmak gerekir.
Bu parçaya göre, bir bilimsel kuram aşağıdaki koşullardan hangisini karşılamıyorsa yenisini oluşturmak gerekir?
A) Olgularla tutarlı olma
B) Ekonomik olma
C) Geniş kapsamlı olma

7.

Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı arkhe

D) Yaygın olarak benimsenme
E) Basit açıklamalar getirme

problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış ve ilk defa
“Doğru bilgi mümkün müdür?” sorusunu sormaya başlamışlardır. Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insan
farklı duyumlarla bilgiler elde etmektedir.
Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Sofistlerle birlikte bilgi, felsefenin konusu haline gelmiştir.
B) Sofistlere göre değişmez, genel geçer bir bilgi yoktur.
C) Sofistler varlığın mutlak bilgisinin elde edilebileceği iddiasındadır.
D) Sofistler doğa felsefesi ile ilgilenmemişlerdir.
E) Sofistler epistemolojik problemlere yönelmiştir.

YGS 2010
10. Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbirine

8.

Antik Çağ için Tanrı bu evrenin bir mimarıdır ve adeta bir
yapı ustası gibidir. Demiourgus biçimlendirdiği maddeyi hazır bulmuştur. Tanrı varlığın kendisidir, geri kalan tüm var
olanlar Tanrısal varlık dolayısıyla, ondan pay aldıkları için
var olmuşlardır. Orta Çağ’da ise Tanrı ile yaratık aynı hamurdan değil, başka başka özlerdendir. Onun için de arala-

çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta benden başka
kimse yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım edebileceğimi düşündüm.
Yardıma ihtiyaçları vardı ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir eylemin diğerinden daha akıllıca olduğundan
emin olmak için asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı

rında kapanmaz bir aralık vardır.

düşünerek eylemsiz kaldım.

Buna göre Orta Çağ’da varlıkların oluşumu için aşağı-

Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ilişki-

dakilerden hangisi söylenemez?

lendirilebilir?

A) Evren ve Tanrı’nın özü farklıdır.

A) Pyrrhon’un kuşkuculuğuyla

B) Dünya Tanrı’nın kendisini açmasıdır.

B) Kant’ın ahlaki emir anlayışıyla

C) Tüm var olanlar varlıklarını Tanrı’nın istemesine borçlu-

C) John Dewey’nin yararcılığı esas alan görüşüyle

dur.
D) Bu dünyadaki tüm otoriteler Tanrısal istenci temsil eder.
E) Madde de Tanrı’nın kendisi gibi öncesizdir.

D) Thomas Hobbes’un bencilik görüşüyle
E) Jeremy Bentham’ın hazzı temele alan yararcı anlayışıyla
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11. Son yıllarda obezite toplumsal bir sağlık sorunu haline gel-

14. Geçmişten günümüze, hiçbir toplumun homojen bir ya-

miştir. Bazı çalışmalar obezitenin kaygı ile ilişkili olduğunu

pıda olduğu söylenemez. Üstten alta doğru, toplumsal

göstermektedir. Ancak bu bir deneysel çalışma olamaz,

işleyişi etkileyen belirli kesimler hep var olmuştur; Roma

çünkü insanları obezleştirecek bir uygulama deneyle de

İmparatorluğu’nda soylular, Hint toplumunda Brahmanlar,

olsa etik açıdan mümkün değildir. Bunun yerine katılımcıla-

Osmanlı döneminde saray eşrafı gibi. Toplumsal tabakanın

rın ağırlığı ve bir ölçekle kaygı düzeylerinin ölçümü yapıldık-

en üstünde yer alan bu kesimler, aynı zamanda bulunduğu

tan sonra ilişkisel yöntemle istatistiksel teknik kullanarak iki

toplumun düzeni için de vazgeçilmezdirler.

değişken arasındaki ilişki miktarı ve bunun yönü hesaplanabilir. Obezite ile kaygı arasında örneğin; “+0.60 yönünde ve
düzeyinde bir ilişki vardır.” gibi bir sonuç ortaya konulabilir.
Buna göre ilişkisel çalışma ile ilgili bu örnekten yola

Paragraftan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Toplumsal yapı tabakalar üzerinden incelenebilir.

çıkarak aşağıda verilenlerden hangisine kesinlikle ula-

B) Her toplum aynı tabakalaşma yapısına sahiptir.

şılabilir?

C) Tüm toplumlarda tabakalaşma görülür.

A) Obezitenin nedeni genetiktir.

D) Tabakalar sosyal işleyişin bir parçasıdır.

B) Kaygının nedeni kişilik özelliğidir.

E) Tabakalar üstten alta doğru etkilidir.

C) Obezite kaygının nedenidir.
D) Kaygı obezitenin nedenidir.
E) Kaygı ile obezite arasında karşılıklı pozitif bir ilişki vardır.

12. Duyduğumuz bir ses, gördüğümüz bir ışık, aldığımız bir tat
aslında bizi davranışa iten temel birer uyarıcıdır. İçsel ve
dışsal uyarıcılar, davranışın ortaya çıkmasının biricik sağlayıcılarıdır.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi, diğerlerinden farklı bir uyarıcıdan kaynaklanmaktadır?
A) Şiddetli ses ve irkilme
B) Aniden soğuk bir ortama girince titreme
C) Açlık hissi ve yemek yeme
D) Diz kapağına vurulunca ayağın hareketi
E) Kuvvetli ışık sebebiyle göz bebeğinin küçülmesi

13. Bir yetişkinin çocuk gibi, bir çocuğunda yetişkin gibi davranması tuhaf karşılanır. Aynı şekilde köy ortamında insanlarla
selamlaşmamak veya kent ortamında her önüne çıkan insanla sohbet etmek de garip karşılanabilir. Bu durumu farklı
toplumların davranışları üzerinden de örnekleyerek çoğalt-

LYS 2013
15. Ahmet derslerine çalışırsa sınıfını geçer.
Ahmet derslerine çalışıyor.

mak mümkün...

O halde Ahmet sınıfını geçer.

Sosyalleşme açısından paragraftan çıkarılabilecek en

Bu çıkarımın sembolleştirilmesi aşağıdakilerden hangi-

doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sosyalleşme özel bir eğitim gerektirir.

A) p , q

B) Her insan her yerde sosyal davranamaz.

B) p ⇒ q , p ∴ q

C) Sosyal insanlar her yerde aynı davranırlar.

C) p ⇔ q , p ∴ q

D) Sosyalleşme kişiye, ortama ve toplumlara göre değişir.

D) p ∧ q , p ∴ q

E) Farklılıklar yeni bir sosyalleşme süreci oluşturur.

E) p ∨ q , p ∴ q

∴p
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

E

2.

B

3.

D

4.

E

5.

E

6.

D

7.

C

8.

E

9.

A

10.

A

11.

A

12.

C

13.

D

14.

B

15.

B
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