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1. Kimileri felsefenin çözümsüz meseleler ile soyut ve yaşam-
dan kopuk fikirlerden ibaret olduğunu sanır. Hatta bunlar 
felsefenin “boş konuşma” olduğunu bile söylerler. Yaşamın 
hızlıca akıp geçtiğine, bu yüzden derin düşünmenin gerekli 
olmadığına inanırlar. Dahası birtakım önemli konulara kıyı-
sından köşesinden ilişenleri “Felsefe yapma!” diyerek azar-
ladıkları bile olur. Oysa felsefe yapmak, “hayatı doğrudan 
deneyimleme tavrından” ve “yaşamla yüzleşme” düşünce-
sinden ayrı tutulamaz. Hatta felsefeyle iç içe olan insan, 
yaşamın ne olduğunu sorgularken aynı zamanda yaşamın 
görünen yüzünün ötesine de nüfuz eder. 

	 Bu	parçadan	felsefeyle	ilgili	aşağıdaki	yargıların	hangi-
sine ulaşılamaz? 

A) Var olanın ardındaki gerçeği arar. 

B) Bireyin deneyimlerinden bağımsız değildir. 

C) Sorunlara genelgeçer soyut çözümler sunar. 

D) Herkesin ilgilendiği bir alan değildir. 

E) Hayatın özünü ve anlamını sorgular. 

ÖSS 2002 

2. Filozoflar işlerini yaparken sorulardan yararlanırlar. 
Filozofun elindeki sorular, problemlere çözüm getirmenin 
anahtarıdır. Genellikle, karşılaşılan problemler zaman içe-
risinde pek fazla değişmez. Zamanla değişen, filozofun 
problemin çözümünde rol oynayan farklı etkenleri seçe-
bilmesidir. Problemi farklı sorular sorarak irdelediğinde, 
“varolan”ın daha önce gözden kaçmış olan yanları aydın-
lanmaya başlar. Böylece her doğru soru, onu problemi çöz-
meye bir adım daha yaklaştırır.

	 Bu	 parçada	 filozofun	 sorduğu	 soruların	 hangi	 yönü	
vurgulanmıştır?

A) Problemin çözümüne ışık tutması

B) Olaylarda fazla değişiklik olmadığını göstermesi

C) Herkes tarafından sorulduğunda önemini yitirmesi

D) Dünyaya egemen olma isteğinden kaynaklanması

E) Çözülemeyecek problemler için zaman harcanmasını 
önlemesi

ÖSS 2003 

3. Filozof “kavram dostu”dur. Bu, felsefenin yalnızca basit 
bir kavram derleme, keşfetme sanatı olmadığını söylemek 
demektir. Çünkü kavramlar ille de bir takım formlar ya da 
keşifler değillerdir. Bir başka deyişle felsefe, kavramlar 
yaratmayı da içeren bir disiplindir. Dost, kendi yaratıları-
nın dostudur. Örneğin; Platon “İdea”, Aristoteles “Töz”, 
Descartes “Cogito” kavramlarıyla neredeyse birlikte anılır-
lar. Çünkü felsefelerinin temelini bu kavramlar oluşturur ve 
bu kavramlar onların tanımlamalarına göre anlam kazan-
mıştır.

	 Bu	parçaya	dayanarak	aşağıdaki	yargılardan	hangisi-
ne	varılabilir?

A) Kavramlar basit bilgilerdir.

B) Felsefenin temelinde merak vardır.

C) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasıdır.

D) Kavramlar yaratıcılarının güçlü izlerini taşır. 

E) Düşünme kavramlar arasında ilişki kurmaktır.

ÖSS 2000 

4. Doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerden biri de tüme-
varımdır. Bu yöntemle, belirli gözlemlerden yola çıkarak, 
gözlenmemiş olanları da içine alan genellemelerde bulu-
nulur. Bu akıl yürütme biçiminin güvenilmez olduğunu iddia 
edenler, pazardan elma alan bir kişinin tavrını örnek ve-
rirler. Bu kişi tezgâhtaki elmalardan birkaçını inceledikten 
sonra diğerlerinin de inceledikleri gibi olması gerektiğine 
karar vererek elmaların tümünü satın alır. Elmaların hepsi-
ni incelemediği için, eve geldiğinde bu kişinin beklediğine 
uymayan, biçimsiz, çürük bir elma ile karşılaşma olasılığı 
her zaman vardır. 

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	tümevarım	yönte-
minin	sakıncalı	bir	yönü	olarak	ileri	sürülmektedir?

A) Duyulara dayalı bilgi edinme yolu olan gözlemlerden 
yararlanılması

B) Doğanın akışına müdahale edilmeyip, gözlenecek nes-
nelerin doğanın kendi akışı içinde ortaya çıkmasının 
beklenmesi

C) Bütünün sınırlı sayıdaki elemanıyla ilgili deneyimlere 
dayanarak bütün hakkında yargıya varılması

D) Genellemenin herhangi bir olguya dayanmadan, akıl 
ve mantık ilkeleriyle yapılması

E) Doğadaki her olayın bir nedeni olduğu varsayımının te-
mel alınması
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5. Bir filozofa göre, deney dünyasında karşılaştığımız bütün 
varlıklar, bir modele göre ve belli bir işlevi yerine getirmek 
üzere hareket ederler ve değişme içerisindedirler. Çınar to-
humundan her zaman çınar ağacı meydana gelir. Göz gör-
mek, burun koklamak, kulak ise duymak içindir. Kısacası 
evrendeki varlığa ilişkin bütün hareket ve değişimler belli bir 
potansiyeli yerine getirmek üzere gerçekleşmektedir.

	 Filozofun	bu	görüşleri,	ontolojinin	hangi	sorusuna	ce-
vap	niteliğindedir?

A) Varlık var mıdır? 

B) Evrende düzen var mıdır? 

C) Evrende amaçlılık var mıdır? 

D) Evrende özgürlük var mıdır? 

E) Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?

ÖSS 2009 

6. Çiçek açmış bir erik ağacının önünde duruyoruz ve ağaç da 
karşımızda. Ağaç oradayken ve biz onun karşısında dur-
duğumuzda, ağaç ve biz, karşılıklı bulunuyoruz. Birbirimize 
göre, karşılıklı konumumuz içinde varız. Demek ki bu kar-
şılaşmada söz konusu olan şey kafamızın içinde uçuşan 
tasarımlar değil.

		 Bu	parça	 aşağıdakilerden	hangisinin	 varlıkla	 ilgili	 gö-
rüşlerine	örnek	oluşturur?	

A) Rasyonalizm

B) Septisizm

C) Realizm

D) Nominalizm

E) Nihilizm

ÖSS 2005 

7. Arabamın motoru çalışmıyor. Tamirciye gösterip 
“Karbüratörde ne var?” diye sorduğumda, “Hiç.” diyor. 
Bunun bir önerme olduğunu kabul edersek, bu önerme 
doğru olabilir mi? Elbette doğru olabilir. Ama bir önerme 
doğruysa gerçekliğin de onun söylediği gibi olması gerekir. 
Doğruluğun tanımı bu. Öyleyse karbüratörde bir hiç olması 
gerekir.

	 Bu	parçaya	göre,	doğru	önermede	bulunması	gereken	
özellik	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) İfadesinin kısa ve basit olması

B) Yanlış yoruma kapalı olması

C) Akla uygun olması

D) Gerçeğe uygun olması

E) Duruma göre değişebilmesi

ÖSS 2003

8. Dünyanın ya da bilimin bana herhangi bir felsefi sorun 
sunacağını sanmıyorum. Bana felsefi sorunlar sunan, di-
ğer filozofların dünya ya da bilim hakkındaki yorumlarıdır. 
Genelde iki tür sorunla ilgileniyorum: Birincisi filozofun ne 
demek istediğini tam ve doğru olarak kavramak, ikincisi de 
söylediklerinin doğruluğuyla ilgili doyurucu dayanak olup ol-
madığını bulmak.

	 Bu	parçada	sözü	edilen	 iki	sorun,	sırasıyla	aşağıdaki-
lerden	hangisinde	verilmiştir?

A) Anlama – Temellendirme

B) Doğrulama – Yanlışlama

C) Açıklama – Anlama

D) Yorumlama – Tanımlama 

E) Öndeyide bulunma – Açıklama
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9. Dünyada kötülük, çoğu zaman bilmemekten kaynaklanır. 
Tek başına iyi niyet, iyiyi istemek bir eylemin iyi sonuç ver-
mesi için yeterli değildir. Sadece iyiyi istemekten yola çıkan 
bir eylem, eğer bilgiyle aydınlatılmamışsa, kötüyü istemek 
kadar zarar verebilir.

	 Bu	parçada	savunulan	görüş	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?

A) İyiyi istemek, iyinin gerçekleşmesi için yeterli olmasa da 
ahlaki bir görevdir.

B) Kötü niyetle yapılan bir eylem de yarar sağlayabilir.

C) Bilgiye dayalı her eylem, iyi niyetle yapılmamış olsa da 
iyi eylemdir.

D) İyinin gerçekleşmesi için hem iyinin amaçlanması hem 
de bilgiden yararlanılması gerekir.

E) İnsanlık değerlerini korumak ve yüceltmek amacıyla ya-
pılan her eylem, iyi eylemdir.

YGS 2012

10. Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için mi 
yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik ya-
parsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim diye mi 
düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul.” demişler. Asıl neden bu 
mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başkalarına iyilik yapmam 
gerektiğini söylüyor yoksa iyilik yapmak toplumsal hayatın 
vazgeçilmezi mi? 

	 Bu	parçada	ahlak	felsefesinin	hangi	temel	sorusu	üze-
rinde	durulmaktadır?	

A) Niçin erdemli olmak gerekir? 

B) Ahlaki eylemin amacı nedir? 

C) Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi?

D) Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz?

E) Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?

ÖSS 2003 

11. Bir kişi, bir eylemin kendini haksız duruma düşüreceğini bile 
bile o eylemi yapıyorsa, bu kişi bilinçli olarak haksızdır. Öte 
yandan haksızlık alışkanlık haline geldiğinde, haksızlıktan 
kaçınmanın kişinin elinde olmadığı da bir gerçektir. Fakat 
yine de kişi alışkanlıklarından sorumludur; çünkü o, alışkan-
lıkların gerçek yaratıcısıdır. Her ne kadar eylemin yinelen-
mesi alışkanlığa neden olsa da eylemin dayanağı özgürlük-
tür.

	 Bu	 parçada	 savunulan	 görüşün	 temelindeki	 düşünce	
aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Alışkanlıklar yaşamı kolaylaştırır.

B) Toplum bireylere sorumluluklarını hatırlatmalıdır.

C) Haksız eylemleri yapanlar cezalandırılmalıdır.

D) Sınırsız özgürlük olumsuzlukların nedenidir. 

E) İnsan, ahlakla ilgili eylemlerinde özgürdür. 

 
 

TYT 2018 

12. Platon için Demiurgos, yaratıcı değil de mimari bir Tanrı’dır. 
İdeaları model alarak fenomenler dünyasında maddeye şe-
kil vermiştir. Platon’un öğrencisi Aristoteles’e göre Tanrı, 
varlığın yaratıcısı değil onun amacıdır. Aristoteles’ten 
önemli ölçüde etkilenen Farabi ise ölümsüz olduğuna inan-
dığı ruhlar dâhil, tüm varlığın Tanrı’dan bir tür taşmayla 
ortaya çıktığını ileri sürer. Orta Çağ’ın ünlü isimlerinden 
Anselmus ise Hristiyanlıktaki yaratılış anlayışını temel ala-
rak Tanrı’nın her şeyi yoktan var ettiğini savunur. 

	 Bu	 parça	 din	 felsefesinin	 aşağıdaki	 problemlerinden	
hangisiyle	ilişkilidir?	

A) Tanrının varlığı 

B) Maddenin sonsuzluğu 

C) Tanrı evren ilişkisi 

D) Tanrının ezelî ebedî oluşu 

E) Ruhun ölümsüzlüğü
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13. • Hobbes’a göre, insan bencildir ve onun bütün eylemleri 
bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu 
durum, çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürek-
li savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tuta-
bilmek için, devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır. 

 • Locke insanların, doğaları gereği iyi olduğunu; bunun 
sonucu olarak, ilişkilerinin iyi niyet, yardımlaşma ve işbirli-
ğine dayandığını ileri sürer. İnsanlar arasındaki iyi ilişkilerin 
sürdürülebilmesi, tek bir gücün değil, çoğunluğun egemen 
olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür. 

	 Bu	bilgilere	göre,	Hobbes	ve	Locke’un	devlet	anlayışla-
rındaki	 fark,	 aşağıdakilerden	hangisinin	 farklı	 oluşun-
dan	kaynaklanmaktadır?

A) İnsanlığın geleceğiyle ilgili beklentilerinin

B) İnsanın psikolojik yapısı ve özelliklerine ilişkin görüşleri-
nin

C) Yaşadıkları çağa egemen olan siyasi görüşlerin

D) Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı konu-
sundaki inançlarının

E) Çevrelerindeki insanlarla karşılıklı ilişkilerinin

YGS 2011 

14. Toplumsal varlık olarak bir arada yaşamak zorunda olan 
insanlar arasında, çeşitli istek ve amaçların bir noktada ça-
tışacak şekilde toplanması nedeniyle bir çekişme durumu 
ortaya çıkar. Eğer ortada uyuşmazlıkları önleyecek bir erk 
olmazsa çatışmalar insanlığın yok olmasına yol açar. Böyle 
durumlarda kural koyucuya sahip olma ve ona boyun eğme 
gereği duyulur. Bu ihtiyacı giderecek kurum da devlettir. 
Üstün bir otoriteye sahip olan devlet ve onun koyduğu ku-
rallar, bireyi diğer insanların saldırı ve eziyetlerinden korur. 

	 İbn-i	Haldun’un	görüşlerini	yansıtan	bu	parçadan	aşa-
ğıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılabilir?	

A) Devlet, toplumu baskı altında tutabilmek için sınırsız 
yetkiyle donatılmalıdır. 

B) Devletin varlığı doğal ve zorunludur. 

C) Devlet toplumsal iradenin ürünüdür. 

D) Devlet, bireylerin ve kurumların karşılıklı güveniyle var-
lığını sürdürür.

E)   Devlet, mutlak bir güç değil toplumun amaçlarını ger-
çekleştirmek için bir araçtır. 

ÖSS 2009 

15. Bir resim, düşünülerek bulunmaz, bizzat ele alınmadan kur-
gulanmaz. Bir insanın düşüncelerinin değişmesi gibi, bir re-
sim de yapılırken sürekli değişir. Ve hatta bittiğinde bile, ona 
bakanların bilinç durumlarıyla bağlantılı olarak değişmeye 
devam eder. Günden güne ve yaşamın bize dayattığı deği-
şimlere katlanarak… Bir canlı gibi resmin de kendine özgü 
bir yaşamı vardır. Aslında bu çok doğal, resim ona bakan 
insan aracılığıyla yaşar. 

	 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisi	çıkarılamaz? 

A) Resim alımlayıcıya göre şekillenir. 

B) Sanat ürünü olmuş bitmiş bir yapıda değildir. 

C) Sanatçının yapmayı düşündüğüyle yaptığı aynı değildir. 

D) Sanat ürününün varlığı alımlayanın olmasına bağlıdır. 

E) Sanat yapıtı olmadan sanattan söz edilemez. 
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. C

2. A

3. D

4. C

5. C

6. C

7. D

8. A

9. D

10. B

11. E

12. C

13. B

14. B

15. E


