
Soru 1 

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel 
işlevlerinden biri değildir? 

A) İnsanların farklı fikirlerine  açık olması 
B) İnsanların kendi hayatlarına yön verebilmesi 
C) Başkalarının fikirlerine bağlı olması 
D) Olaylara yaklaşımda  akıl yolunun tercih 
edilmesi 
E) Çok yönlü bakış açısı kazandırabilmesi 
 
 
Soru 2 

Aşağıdakilerden hangisi çelişik önermeye 
örnektir? 

A) Ya sinemaya ya da tiyatroya gidersin. 
B) İnsan düşünen bir canlı değildir. 
C) Bilenle bilmeyen bir olmaz. 
D) Bazı çiçekler açar veya hiçbir çiçek açmaz. 
E) Dünya Güneş etrafında döner. 
 
 
Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin 
kavramlarından değildir?A) Hakikat 
B) İyi 
C) Erdem 
D) Özgürlük 
E) Sorumluluk 
 
 

Soru 4 

Varlık felsefesinde, olgusal olmayan, zihinsel 
varlıkları inceleyen alanını ifade etmek için 
kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ontoloji 
B) Metafizik 
C) Epistemoloji 
D) Arkhe 
E) Öz 
 
 
Soru 5 

-Genelden özele ya da tümelden tikele doğru 
yapılan akıl yürütme biçimidir. 

- Özelden genele ya da tikelden tümele yapılan 

Soru 51 

   "Su 100 °C'de kaynar, 0 °C'de donar" önermesi 
aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisiyle 
ilgilidir? 

  

A) Bilgi Felsefesi 

  

 
B) Sanat Felsefesi 

  

 
C) Varlık Felsefesi 

  

 
D) Değerler Felsefesi 

  

 
E)  Siyaset Felsefesi 
 
 
Soru 52 

F. Saussure, dili bir yapı olarak ele almış ve dili 
kendi iç öğelerinin işleyişi bakımından 
değerlendirmiştir. Ona göre: "Düşünce, kâğıdın 
ön yüzü, ses ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü 
kestiniz mi ister istemez arka yüzünü de kesmiş 
olursunuz. Dilde de durum aynı: Ne ses 
düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce sesten" 

Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

  

A) Dilin düşünceden türediği 
B) Dil ve düşüncenin bir bütün olduğu 
C) Düşüncenin dilden önce geldiği 
D) Dil ve düşüncenin değişmez olduğu 
E) Dil ve düşüncenin birbirine karşıt içerikler 
olduğu 
 
 



akıl yürütme biçimidir. 

- Özelden özele  ve benzerlikten yola çıkılarak 
yapılan akıl yürütme biçimidir. 

Tanımı verilen kavramların doğru sıralaması 
aşağıdakilerden hangisidir?" 

A) Önerme-tümdengelim-analoji 
B) Analoji- tümevarım-tümdengelim 
C) Tümdengelim-tümevarım-analoji 
D) Tümdengelim-analoji-tümevarım 
E) Tümevarım-tümdengelim-analoji 
 
 
Soru 6 

Felsefe, tarih boyunca  bir tek şeyi dünyaya, 
insana ve topluma açıklamayı amaç edinmiş ve 
buna çeşitli yollarla ulaşmaya çalışmıştır. 

Parçadan çıkarılabilecek  yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Felsefenin amacı insanın doğa üzerinde 
kontrolünü sağlamaktır. 
B) Doğruya ancak felsefi yöntemle ulaşılabilir. 
C) Felsefe amaca ulaşmak için bilimden 
yararlanmalıdır. 
D) Felsefe insanın kendi üzerine düşünmesidir. 
E) Felsefe dünyayı ve toplumu anlamak için çeşitli 
yollara başvurur. 
 
 
Soru 7 

“Var olan” denilince, yalnızca beş duyu 
organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. 
Atomdan galaksilere, ruhtan Kaf dağına dek pek 
çok nesne gerçek dünyada yahut zihinde ayrı bir 
varlık alanına karşılık gelmektedir. 

Bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak 
istenen temel düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olgusaldır. 
B) Fenomendir. 
C) Maddedir. 
D) Hem gerçek hem ideadır. 
E) Hem değişen hem değişmeyendir. 
 
 

Soru 53 

Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Akla dayalıdır. 
B) Konuları bakımından evrenseldir. 
C) Kesinlik içerir. 
D) Fenomenleri sorgulama faaliyetidir. 
E) Eleştirel bir tavırdır. 
 
 
Soru 54 

I. Gerçekten bir şeyler var mı? 

II. Varlık kaç türdür? 

III. Varlığın ana maddesi nedir? 

IV. Gerçek varlık nedir? 

V. Dünyanın şekli ve hareketleri nasıldır? 

Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlıkla 
ilgili temel sorularından değildir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız V 
D) I ve II 
E) III ve V 
 
 
Soru 55 

Üniversite sınavına girecek olan Aslı, doğaüstü bir 
gücün sınavda başarılı olup olamayacağını 
önceden belirlediğini düşünmektedir. Aslı, 
“Kaderimde ne yazıldıysa o olur. Çalışmama 
gerek yok.” der. 

Aslı’nın bu savunması aşağıdaki görüşlerden 
hangisine uygundur? 

A) Otodeterminizm 
B) İndeterminizm 
C) Fatalizm 
D) Determinizm 
E) Liberteryanizm 
 
 
Soru 56 



Soru 8 

    Antik Çağ'ın ünlü filozoflarından biri 
öğrencisinin kendisinin söylediği her şeyi 
onayladığını fark etmiş ve şöyle demiş: 
"Söylediklerimden herhangi birine karşıt bir 
düşünce ileri sür ki karşılıklı konuştuğumuzu 
bileyim." 

Parçaya göre filozof öğrencisinden, 
aşağıdakilerden hangisini istemektedir? 

  

A) Tutarlı düşünceler üretmesini 
B) Doğru bilgi arayışında olmasını 
C) Genel-geçer konularla ilgilenmesini 

  

 
D)   Sezgilerle bilgi üretmesini 

  

 
E) Eleştirel bir tutum takınmasını 
 
 
Soru 9 

I. Türkiye’nin başkenti neresidir? 
II. Özgürlük nedir? 
III. Herkesin kabul edebileceği bir ahlak ilkesi var 
mıdır? 
IV. Zamanda yolculuk mümkün müdür? 
V. Semizotu astıma iyi gelir mi? 

Numaralandırılmış ifadelerden  hangileri felsefi 
sorudur? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız IV 
C) I-II 
D) II-III 
E) III-V 
 
 
Soru 10 

• Varlığın niceliği nedir? 

• Varlığın niteliği nedir? 

“Felsefenin kesin tanımını yapmak mümkün 
olamamıştır. Gerek felsefi düşüncenin kişiye özgü 
olması, gerek toplumsal ve tarihsel koşulların 
etkisi felsefenin algılanışını ve tanımlanmasını 
etkilemiştir. Ancak felsefeye dair bu farklı 
algılanış, zenginlik olarak kabul edilmektedir.” 

Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
felsefeyle ilgili olarak söylenemez? 

A) Felsefe öznel bir etkinliktir. 
B) Felsefe toplumsal koşullardan etkilenebilir. 
C) Filozoflar, düşüncelerini ortaya koyarken 
yaşadıkları çağdan etkilenir. 
D) Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması 
eksikliktir. 
E) Felsefe, bilim gibi kesinliğe sahip değildir. 
 
 
Soru 57 

Felsefenin "bilgelik sevgisi" olarak 
tanımlanmasının temel gerekçesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilgiyi sevmek özel bir yetenektir. 
B) Bilge olmak değil, bilginin peşinden gitmek 
önemlidir. 
C) Her şeyin başı sevgidir. 
D) Sevgisiz yapılan işler doğru sonuçlar veremez. 
E) Bilge olanlar huzura ulaşırlar. 
 
 
Soru 58 

Din felsefesi ile ilgili;  

I.  Din üzerine düşünür. 
II. Belli bir dine ait kuralları haklı kılmaya çalışır. 
III.Dinin iddialarını akli incelemeden geçirir. 
IV.Dinlerin önermelerini felsefi bakış açısıyla 
irdeler. 

Din felsefesinin konusuna dair yukarıdaki 
ifadelerden hangisi ya da hangileri kesin olarak 
söylenir? 

A) Yalnız I 
B) II, III 
C) Yalnız III 
D) I, II, III 
E) I, III, IV 
 



• Varlık var mıdır? 

• Gördüklerimiz gerçek midir? 

Bu sorularla aşağıdaki seçeneklerde verilen 
cevaplar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 

A) Varlık birbirine indirgenemez iki tözden oluşur. 
B) Varlık ilk kez Aristoteles tarafından 
tanımlanmıştır. 
C) Varlık dış dünyada gördüklerimizden ibarettir. 
D) Var olan her şeyin özü maddedir. 
E) Varlık esasen yoktur. 
 
 
Soru 11 

Felsefe öğretmeni ahlak felsefesi dersinde sınıfa 
bir soru yöneltmiş ve öğrencilerden aşağıdaki 
cevapları almıştır. 

-Ahlak insanın ortaya koyduğu bir ürün değildir. 
Doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. 

-Bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür. 

Bu cevaplara göre öğretmenin sorusunun 
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? 

A) Ahlakın kaynağı nedir? 
B) Ahlaki eylemlerin amacı nedir? 
C) Evrensel ahlak yasaları mümkün müdür? 
D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür 
müdür? 
E) Bütün insanlar için ortak bir iyi ve kötü var 
mıdır? 
 
 
Soru 12 

Var olanlar genel olarak ikiye ayrılır: Kimi 
zihnimizden bağımsız olarak vardır ve insandan 
bağımsız olarak varlıklarını sürdürür. Kimi var 
olanlarında varlığı zihnimize bağlıdır ve insan 
zihni olmadan bu tür var olanların varlığından söz 
edilemez. 

Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

A) Ağrı dağı- deniz kızı 
B) Çam ağacı- Ege Denizi 
C) Kaf dağı- peri 

 
Soru 59 

Derse geç gelen öğrencinin öğretmene 
gerekçesini açıklarken doğruyu söylemesi - - - -, 
yalan söylemesi - - - - olarak değerlendirilir. Bu 
davranışlardan birini seçmesi - - - -, doğru 
söylemeyi seçmesi yani iyiye yönelmesi - - - -
  kavramı ile açıklanabilir. 

Açıklamadaki boşluklara aşağıdaki kavramlar 
uygun şekilde yerleştirildiğinde hangisi açıkta 
kalır? 

A) Erdem 
B) Kötü 
C) İyi 
D) Özgürlük 
E) Sorumluluk 
 
 
Soru 60 

Tehlikelere gözü kara bir şekilde atılmak cesaret 
değildir. Varını yoğunu savurganca dağıtmakla da 
cömert olunmaz. Her şeyin bir ortası vardır. 
Erdemli insan orta yolu bulup ona göre davranan 
insandır. 

Bu parçaya göre bir insanı erdemli yapan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçülü olması 
B) Vicdanlı olması 
C) Kendini tanıması 
D) Kötülükten sakınması 
E) Duygularını bastırması 
 
 
Soru 61 

Evreni ve insanı açıklamaya çalışan dinin 
kaynağında Tanrı inancı vardır. Bu inanç dinde 
sezgi, vahiy ya da kutsal kitap aracılığıyla 
temellendirilir. Dinde eleştiriye, temel iddiaların 
doğruluğundan kuşku duymaya hiçbir şekilde yer 
yoktur. 

Bu parçada vurgulanan dini bilginin özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sorgulamaya kapalı olması 
B) Evrensel mesajlar vermesi 



D) Doğa-Evren 

  

 
E) Ruh-Pi sayısı 
 
 
Soru 13 

“Felsefe, konusu ve yöntemi bakımından akıl ve 
mantık kurallarına uygundur. Cevapları öznel olsa 
dahi soruları ve konuları tüm insanlığı 
ilgilendirir.” 

Bu parçada vurgulanan felsefenin özellikleri 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla 
verilmiştir? 

A) Rasyonel olma-evrensel olma 
B) Birikimli olma-tutarlı olma 
C) Rasyonel olma-tutarlı olma 
D) Merak etme-evrensel olma 
E) Refleksif olma-şüphe duyma 
 
 
Soru 14 

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi ile ilgili 
değildir? 

A) Tablonun güzelliği 
B) Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi 
C) İrade sorunu 
D) Erdemin mahiyeti 
E) İyi ve kötünün ne olduğu problemi 
 
 
Soru 15 

Aşağıda felsefeyle ilgili verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Felsefede cevaplar öznel, sorular ise 
evrenseldir. 
B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama 
çabasıdır. 
C) Felsefe eleştirel düşünmeyi temel alır. 
D) Felsefe; merak, şüphe ve sorgulamaya 
dayanır. 
E) Felsefenin ortaya koyduğu bilgiler, bilimsel 
olarak kanıtlanmıştır. 
 

C) Toplumsal yaşamı şekillendirmesi 
D) Ahlaki ögeler içermesi 
E) Toplumsal kontrol aracı olması 
 
 
Soru 62 

Din felsefesi, incelediği din ile ilgili kavramları 
sorgulayıp analiz eder. 

 Bu cümlede din felsefesinin hangi özelliği 
vurgulanmaktadır?  

A) Duygulara dayalı olması  
B) Kapsayıcı olması  
C) Objektif olması  
D) Tutarlı olması  
E) Eleştirel olması 
 
 
Soru 63 

“Annesi Gamze’ye telefon açarak okuldan 
gelirken süt, maydanoz, yumurta, soda ve 
yumuşatıcı almasını söyler. Tam o sırada 
Gamze’nin şarjı biter ve telefonu kapanır. 
Siparişleri alan Gamze, sodayı almadan eve gider 
çünkü hangi sodayı alacağını bilemez. İçecek, 
pasta hamuru ya da çamaşır için olan sodalardan 
hangisi gerekmektedir?” 

Bu parçaya göre bilginin hangi doğruluk ölçütü 
sağlanamadığı için Gamze kararsız kalmıştır? 

A) Uygunluk 
B) Tutarlılık 
C) Açık seçiklik 
D) Tümel uzlaşım 
E) Fayda 
 
 
Soru 64 

Bir argümanın ya da argümanı oluşturan 
önermelerin kendi içinde veya birbiriyle uygun 
olması o argümanın ya da önermenin ……………… 
olduğunu gösterir. 

Parçadaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan 
hangisi getirilmelidir? 

A) Çelişmez 
B) Gerçek 



 
Soru 16 

Aşağıdakilerden hangisi  felsefi soruların 
özelliklerinden biridir? 

  

  

A) Gündelik yaşama yöneliktir. 
B) 'Niçin' sorusunun cevabını verir. 
C) Özü bulmaya yöneliktir. 
D) Olgularla saptanabilir. 
E) Kesin cevapları vardır. 
 
 
Soru 17 

Aşağıdakilerden hangisi “adalet” kavramıyla 
doğrudan ilintili bir soru değildir? 

A) Adalet ve eşitlik aynı şeyler midir? 
B) Hak nedir? 
C) Güzellik kişiye göre değişir mi? 
D) Tam anlamıyla adaleti sağlamak mümkün 
müdür? 
E) En iyi yönetim biçimi nedir? 
 
 
Soru 18 

“Felsefeyle uğraşan kişilere filozof (philosophos) 
denir. Bu ismin ilk defa Phytagoras [Pisagor (MÖ 
580-500)] tarafından kullanıldığı kabul edilir. O 
dönemde düşünürlere sophos (bilge/bilgelik) 
denirdi. Phytagoras, bu kelimenin başına philia 
(sevgi, arayış) kelimesini getirip kendinin 
philosophos (bilgiyi seven, bilgeliği seven) 
olduğunu belirtir. Düşünür bilme ihtiyacını 
giderirken var olan bilgisinden şüphe ederek aklı 
rehber edinir. ”  

Parçaya göre filozofla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Filozof bildikleri ile yetinmeyen ve sürekli bir 
arayış içinde olan kişidir. 
B) Filozof bilgisinin tam olmadığının farkında olan 
kişidir. 
C) Filozof doğuştan bilgi elde etme yeteneği olan 
kişidir. 
D) Filozof bilgeliği seven, aklını kullanan kişidir. 

C) Doğru 
D) Tutarlı 
E) Geçerli 
 
 
Soru 65 

● Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır. 

● Evren ile Tanrı aynı şeydir. 

● Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz. 

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine 
aittir? 

A) Panteizm 
B) Deizm 
C) Teizm 
D) Politeizm 
E) Agnostisizm 
 
 
Soru 66 

“Tasarruftan kaçının, suyu boşa harcamayın.” 
ifadesinde tasarruf kavramı yanlış kullanılmıştır. 
Anlam hatasını düzeltmek için onun yerine 
aşağıdaki kavramların hangisi getirilmelidir? 

A) Tasavvur 
B) İsraf 
C) Ücret 
D) Tevazu 
E) Cimrilik 
 
 
Soru 67 

Deizm: “Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir 
kenara çekilir ve yarattıklarına müdahale etmez.” 
der. 

Teizm: “Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve 
yarattıklarına müdahale eder. Yaratılan var olmak 
için yaratana muhtaçtır.” der. 

Panteizm: “Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir 
bütündür.” der. 

Verilen görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 



E) Filozof bilgiyi ararken şüphe ve akıl süzgecini 
temel alan kişidir. 
 
 
Soru 19 

• En iyi yönetim, adalete dayanandır. 
• Sanatsal güzellik de estetiğin konusudur. 
• Bilimsel bilgiler genel geçerdir. 
• Bilgi kişiden kişiye değişir. 
• Güzellik görecelidir. 

Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer 
almamaktadır? 

A) Bilgi felsefesi 
B) Bilim felsefesi 
C) Siyaset felsefesi 
D) Din felsefesi 
E) Sanat felsefesi 
 
 
Soru 20 

Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile 
ilgili değildir? 

A) İnanç nedir? 
B) Vahiy mümkün müdür? 
C) Evren sonsuz mudur? 
D) Varlığın ana maddesi nedir? 
E) Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 
 
Soru 21 

“Bir masanın kendine dair bir algısı yoktur. 
Rengini, şeklini ve işlevini bilemez. İnsan için ise 
durum böyle değildir. İnsan; fiziksel, zihinsel ya 
da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun 
olan ya da olmayan fikirlere sahiptir.” 
  Bu durum  felsefeyle ilgili aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? 

A) Öz bilinç 
B) Bilgi 
C) Şüphe 
D) Özne 
E) Obje 
 
 
Soru 22 

A) Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu 
düşünmeleri 
B) Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı 
olduğunu ileri sürmeleri 
C) Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini 
düşünmeleri 
D) Yaratıcının olduğunu kabul etmeleri 
E) Doğa ile Tanrı’yı özdeş olarak görmeleri 
 
 
Soru 68 

I. Deneysel olma 
II. Tutarlı olma 
III. Sadece toplumu konu alma 
IV. Evrensel olma 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri felsefi 
düşünüşün özellikleri arasında yer almaz? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız IV 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) III ve IV 
 
 
Soru 69 

Platon, “Ölümden sonra ruhun yaşamına devam 
etmesi mümkündür.” derken Marx, bunun 
mümkün olamayacağını ileri sürer. 

Verilen iddiaları dile getiren düşünürler 
aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
vermektedirler? 

A) Tanrı var mıdır? 
B) Vahiy mümkün müdür? 
C) Ruh ölümsüz müdür? 
D) Evren yaratılmış mıdır? 
E) Tanrı bir midir, çok mudur? 
 
 
Soru 70 

● Tanrı evrenin yaratıcısıdır. 

● Tanrı evreni yarattıktan sonra olup bitenlere 
müdahale etmemektedir. 

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine 



• Varlık nedir? 

• Var olanların ana maddesi nedir? 

• Görünenlerin arkasında görünmeyen bir şey var 
mıdır? 

• Çoklukta birlik mi vardır? 

• Değişmelerin arkasında değişmeyen bir şey var 
mı? 

Verilen sorulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Soruların bazıları nelik ve anlam sorularıdır. 
B) Ontolojinin temel sorularıdır. 
C) Tüm sorulara bilim de cevap aramaktadır. 
D) Sorulara verilen cevaplar farklılık gösterir. 
E) Tarihte  felsefeyi başlatan sorulardır. 
 
 
Soru 23 

Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı 
niteliklerden biridir? 

A) Görüneni olduğu gibi benimseme 
B) Yeni ve farklı fikirlere kapalı olma 
C) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış 
sonuçlarla yetinme 
D) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı 
çözümler getirme 
E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalma 
 
 
Soru 24 

         

Platon: Var olanı bilmek için yöntemli düşünme 
etkinliğidir. 

      Aristoteles: Var olmanın ilk temellerini ve 
ilkelerini araştıran bilimdir.  

      Farabi: Var olmaları bakımından varlıkların 
bilinmesidir. 

      Karl Jaspers : Felsefe yolda olmaktır.  

 
Verilen görüşler felsefenin aşağıdaki 

aittir? 

A) Panteizm 
B) Deizm 
C) Teizm 
D) Politeizm 
E) Agnostisizm 
 
 
Soru 71 

Tanrının varlığına ya da yokluğuna ilişkin her 
önerme metafiziktir. İnsan aklı Tanrı’nın var 
olduğu ya da var olmadığı inancını 
temellendirmek için gerekli delilleri ve rasyonel 
temelleri sağlamak açısından yetersizdir. 

Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki 
görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

A) Deizm 
B) Teizm 
C) Ateizm 
D) Panteizm 
E) Agnostisizm 
 
 
Soru 72 

Astronomi, uzayı; biyoloji, canlıları; psikoloji ise 
insan davranışlarını inceler. Bütün bunlarda ortak 
olan ise var olan şeyler olmalarıdır. Bu bizi varlık 
hakkındaki en temel soruya götürür. 

Parçada söz edilen durumla ilgili felsefe disiplini 
ve disiplinin temel sorusu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ontoloji - Varlık nedir? 
B) Epistemoloji - Doğru bilgi mümkün müdür? 
C) Etik - Evrensel ahlaki ilkeler var mıdır? 
D) Epistemoloji -Bilginin kaynağı nedir? 
E) Ontoloji -Evrende amaçlılık var mıdır? 
 
 
Soru 73 

I. Her insan öncelikle kendi benliğini dikkate alır 
ve eylemlerini buna uygun olarak düzenler. 

II. Ahlaki eylem, mümkün olan en çok sayıda 
insana en fazla mutluluğu getirmelidir. 



özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir? 

A) Evreni anlama çabasıdır. 
B) Bilgeliğin peşindedir. 
C) Bilim olma yolundadır 

  

 
D) Eleştirel bir etkinliktir. 
E) Evrensel bir etkinliktir. 
 
 
Soru 25 

      Din, insanlara bir inanç ve anlam bütünlüğü 
içinde sunduğu yaşam biçimini, bir dünya görüşü 
kapsamında kurallaştıran toplumsal kurumdur. 
Din felsefesi ise dine felsefi açıdan yaklaşır ve onu 
akılcı, eleştirel ve tutarlı bir biçimde sorgular.   

         Buna göre aşağıdakilerden hangisi  dinin değil, 
din felsefesinin alanına girer? 

A) Evrenin yaratılışını açıklamak 
B) Vahyin temelini ve amacını belirlemek 
C) İnsanların ahiret inancını güçlendirmek 
D) İnsanların Tanrı'ya inanıp itaat etmelerini 
sağlamak 
E) Tanrı'nın var olup olmadığını sorgulamak 
 
 
Soru 26 

Descartes’e göre ruhun öz niteliği düşünmedir. 
Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile 
madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle 
uzlaşamayan iki cevherdir. 

Buna göre Descartes’in düalizmi ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Maddenin öz niteliği  ruhtur. 
B) Düşünen töz yer kaplar. 
C) Asıl varlık ruhtur. 
D) Maddenin varlığı ruha bağlıdır. 
E) Varlığın ruh ve madde olarak ayrı iki yönü 
vardır. 
 
 
Soru 27 

“Önermelerin tek tek doğruluğundan 

Verilen görüşler sırasıyla aşağıdaki 
yaklaşımlardan hangisine uygundur? 

A) Nihilizm - Egoizm 
B) Hedonizm - Ahlaksal Determinizm  
C)  Egoizm - Utilitarizm 
D) Entüisyonizm - Pragmatizm  
E) Determinizm - Egzistansiyalizm 
 
 
Soru 74 

Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, 
zamanda ve mekânda var olan nesnelerin 
yanında, zihinde varlık bulan nesneler de 
kastedilmektedir. 

Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Sadece olgulardan ibarettir. 
B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır. 
C) Zihnin dışında algılanan her şeydir. 
D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır. 
E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir. 
 
 
Soru 75 

  --- Birey ve toplum tarafından benimsenen, 
yaşanan, onların hayatına yön veren kurallar 
bütünü 

  ---Ahlak üzerine düşünmek, ahlakla ilgili 
kavramları araştırmak ve bir takım sonuçlara 
varmak 

        Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek 
kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Sorumluluk - vicdan 
B) Özgürlük-ahlak 
C) Ahlak - ahlak felsefesi 
D) Özgürlük -sorumluluk 
E) Erdem - ahlak yasası 
 
 
Soru 76 

Tanrı evreni kusursuz bir şekilde yaratmış, evreni 
yarattıktan sonra onu kendi haline bırakmıştır. 
Tanrı evrene artık müdahale etmez. 



bahsedilebilir. Tutarlılık ise tek tek doğru kabul 
edilen önermelerin birbirini yanlışlamaması, 
birbiriyle çelişmemesi durumudur. Örneğin 
“Deniz mavidir.” ya da “Deniz gridir.” önermeleri, 
havanın ve bölgenin durumuna göre doğru kabul 
edilseler de bir arada tutarsız önermelerdir.” 

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir yanıttır? 
  

A) Geçerlilik nedir? 
B) Doğruluk ve gerçeklik aynı şey midir? 
C) Gerçeklik göreceli midir? 
D) Doğruluk uygunluk mudur? 
E) Doğru olan tutarlı mıdır? 
 
 
Soru 28 

Aşağıdakilerden hangisi dinin felsefeden temel 
farkını ifade eden kavramdır? 

A) Tutarlılık 
B) Öznellik 
C) Dogmatiklik 
D) Akılsallık 
E) Tarafsızlık 
 
 
Soru 29 

Bazı filozoflara göre 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 durumdur. 
C) İnsan doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyar. 
D) Evrendeki düzen rastlantılar sonucunda 
oluşmuştur. 
E) Var olan düzen, o düzeni oluşturanın en büyük 
işaretidir. 
 
 
Soru 30 

Tanımı verilen yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Teizm  
B) Panteizm  
C) Deizm 
D) Ateizm  
E) Panenteizm 
 
 
Soru 77 

• Evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır? 

• Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının 
yeri nedir? 

• Evrenin tözü nedir? 

• Var olmanın koşulu nedir? 

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorulara bir 
cevap olamaz? 

A) Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz, her şey değişir. 
B) Evrende rastlantıya yer yoktur. 
C) Var olan her şeyin temeli maddedir. 
D) Varlık onu algılayan özneye bağlıdır. 
E) Bilginin kaynağı duyumdur. 
 
 
Soru 78 

-İnsanın kendisini, çevresini ve olan biteni 
tanıma, algılama, kavrama ve fark etme yetisi 

-Bireyin kendine dönük farkında olma yetisi 

-Bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan 
ilişkiden ortaya çıkan ürün 

Tanımı yapılan kavramlar aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 

A) Hakikat, Gerçeklik, Doğruluk 
B) 

Bilinç, Özbilinç, Bilgi 
C) Öznellik, Özbilinç, Doğruluk 
D) Farkındalık, İçedönüklük, Gerçeklik 
E) Bilme, Bilgelik, Hikmet 
 
 



Aşağıdakilerin hangisi din felsefesinin cevap 
aradığı sorulardan biri değildir? 
  

A) Dinlerin ortak noktası var mıdır? 
B) Sabah namazı kaç rekattır? 
C) İman ve inancın farkı nedir? 
D) İnanmak bir ihtiyaç mıdır? 
E) Tanrı’nın varlığı bilinebilir mi? 
 
 
Soru 31 

“Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.” 
sözü ahlakın hangi alanla ilişkisini 
göstermektedir? 

A) Sanat 
B) Siyaset 
C) Bilgi 
D) Varlık 
E) Bilim 
 
 
Soru 32 

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin bir 
özelliğidir? 

A) Sıradan günlük tecrübelerimize dayalı bir 
bilgidir. 
B) Hayal gücüne dayalı bir bilgidir. 
C) Vahye dayalı olarak edindiğimiz bir bilgidir. 
D) Akla, tefekküre dayalı bir bilgidir. 
E) Gözlem, deney ve ölçmeye dayalı bir bilgidir. 
 
 
Soru 33 

Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların 
özellikleri arasında yer almaz? 

A) Hakikati bulmaya yönelik sorulardır. 
B) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır. 
C) Sadece somut varlıklara yönelik sorulardır. 
D) Zamanın ötesindeki sorulardır. 
E) Kendi başına anlamlı olan sorulardır. 
 
 
Soru 34 

Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi soru 

Soru 79 

Yunanca philia ve sophia kelimelerinin bir araya 
gelmesinden oluşan felsefenin anlamı aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

A) Felsefe ilk nedenlerin bilimidir. 
B) Felsefe varlık olmak bakımından varlıkların 
bilinmesidir. 
C) Felsefe mutlu olma sanatıdır. 
D) Bilgelik sevgisidir. 
E) Felsefe üst düzey bir sorgulama faaliyetidir. 
 
 
Soru 80 

I. Evrenin ana maddesi nedir? 

II. İnsan eylemlerinde özgür müdür? 

III. Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır, yoksa 
tinsel varlıklar da var mıdır? 

IV. Varlık var mıdır? V. Varlık kaç tarzdadır? 

Aşağıdakilerden hangisi ontolojiye ait bir soru 
değildir? 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 
 
 
Soru 81 

“Herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği 
ortaya konamıyorsa bilim insanları o bilgiye 
kuşkuyla bakar.” 

Bu parçada bilim insanının hangi özelliği 
vurgulanmıştır? 

A) Tutarlı olma 
B) Şüphe duyma 
C) Mantıklı olma 
D) Denemekten vazgeçmeme 
E) Objektif olma 
 
 
Soru 82 



değildir? 

A) En iyi yönetim şekli nedir? 
B) Evrensel ahlak yasası var mıdır? 
C) Gökkuşağı nasıl oluşur? 
D) Sanatta ilerleme var mıdır? 
E) Evrenin bir amacı var mıdır? 
 
 
Soru 35 

Felsefe tarihinde Tanrı'nın varlığı ile ilgili farklı 
görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlar Tanrı'nın 
varlığını kabul etmek, Tanrı'nın varlığını 
reddetmek ve Tanrı'nın varlığı ile yokluğunun 
bilinemeyeceğini öne sürmek biçiminde 
sıralanabilir. 

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Tanrı'nın varlığını 
reddeder?  

A) Agnostisizm  
B) Teizm 
C) Deizm 
D) Ateizm  
E) Panteizm 
 
 
Soru 36 

Her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. 
Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu 
ve kontrolü altında gerçekleşir. Yeryüzünün ve 
insanlığın kaderini yaratıcı belirler. 

Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine 
aittir? 

A) Deizm 
B) Agnostisizm 
C) Panteizm 
D) Teizm 
E) Ateizm 
 
 
Soru 37 

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin 
sorularından değildir? 

A) Evrenin bir amacı var mıdır? 
B) Varlığın özü nedir? 
C) Tüm varlıkların temelinde yer alan ilk varlık 

İnancın temel iddiaları hakkında akılcı, nesnel, 
tutarlı ve kapsamlı bir şekilde düşünmektir. 

Bu açıklama felsefenin hangi temel disiplini 
hakkında bilgi vermektedir? 

A) Bilgi felsefesi 
B) Varlık felsefesi 
C) Ahlak felsefesi 
D) Din felsefesi 
E) Siyaset felsefesi 
 
 
Soru 83 

İnsanın istenç ve eylemleri, içten ve dıştan gelen 
nedenlerle belirlenmiştir. Kararlarımız, içinde 
yaşadığımız koşullara bağlıdır. İnsanın Tanrı, doğa 
veya toplum tarafından belirlenmiş bir yazgısı 
vardır. 

Bu görüşleri savunan bir düşünüre göre, ahlaki 
eylemin temel niteliği ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Ahlaki eylem irademizle gerçekleşir. 
B) Her ahlaki eylemin temel bir amacı vardır. 
C) Evrensel ahlakın amacı sorumlu davranışlar 
sergilenmesidir. 
D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür 
değildir. 
E) Bir davranış ödev ahlakına uygun değilse ahlaki 
sayılmaz. 
 
 
Soru 84 

“İnsan yalnızca evrenin bir unsuru, bütün 
tarafından belirlenmiş doğanın küçük bir parçası, 
evren makinesi içinde basit bir dişlidir.” diyen bir 
düşünürün görüşleri aşağıdaki yargılardan 
hangisi ile çelişir? 

A) Ahlaki özgürlükten söz edemeyiz. 
B) Evren mekanik ve bilimsel yasalara göre 
işlemektedir. 
C) Ahlaki kararlar insan iradesinin dışındaki 
nedenlere bağlıdır. 
D) İnsan doğal, toplumsal ve psikolojik olarak 
belirlenmiştir. 
E) Ahlaki eylemde bulunurken insanı sınırlayan 
birşey olamaz. 
 



nedir? 
D) Var olanlar madde cinsinden midir? 
E) Güzellik öznede midir? 
 
 
Soru 38 

“Varlığın kesin bir tanımı yapılamasa da var 
olanlar sınıflandırılarak ayrıma gidilebilir.” 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir 
varlık sınıfına aittir? 

A) Su 
B) Ağaç 
C) Asal sayılar 
D) Ateş 
E) Toprak 
 
 
Soru 39 

 Yaşadıklarının anlamını düşünmeyen insanların 
hayatı, kendi ellerinde ya da kontrollerinde 
değildir. Onlar başkalarınca idare edilmektedirler. 
 
Sokrates'in sözlerinden hareketle felsefenin en 
önemli işlevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) 

Genelleme yapma 
 
B) 
Olaylara bütüncül yaklaşma 
 
C) Kuşatıcı olma 
D) Sorgulama yapma 
E) Şeylerin aslını araştırma 
 
 
Soru 40 
Aşağıdaki kavramlardan hangisi felsefenin terim 
anlamıyla doğrudan ilişkili değildir? 
A) Sevgi 
B) Hakikat 
C) Hikmet 
D) Bilgi 
E) Şüphe 
 
 
Soru 41 
"Hiç kimse, bilerek kötülük yapmaz" 

 
Soru 85 

“Locke, insanın bilgi edinme noktasında ilk 
kaynağının deneyim olduğunu ileri sürmüş ve 
Descartes’ın aksine insanın doğuştan bilgi sahibi 
olmadığını belirtmiştir. Ona göre insan zihni 
doğuştan boş bir levha gibidir ve deneyimle, 
sonradan bilgiyle dolmaktadır.” 

Bu parçaya göre Locke’un bilgi görüşüne 
aşağıdakilerin hangisi uygundur? 

A) Aklın yanında deneyim olmadan bilgi 
edinilemez. 
B) İnsan, bilgilerini sezgi yoluyla edinir. 
C) Pratik olarak fayda sağlayan şeyler bilgidir. 
D) İnsan, deneyimlediği şeyi zihinde tasarlayarak 
bilgi edinir. 
E) Metafiziksel şeylerin bilgisine ulaşmak 
mümkündür. 
 
 
Soru 86 

İnsanın doğasında acıdan kaçıp, hazza yaklaşmak 
isteyen bir yapı vardır. Haz bize mutluluğu 
sağlarken, acı bu mutluluğa engel olur. Ancak 
buradaki haz, toplumun faydası ön planda 
tutularak seçildiğinde bizi mutluluğa ulaştırır ki 
bu, ahlaki eylemin temelinde yer alması gereken 
bir şeydir. 

Bu parçadaki ifadeler aşağıdaki görüşlerden 
hangisine uygundur? 

A) Bencillik ahlakı 
B) Hazcılık 
C) Sezgicilik 
D) Nihilizm 
E) Utilitarizm 
 
 
Soru 87 

“Bugünün felsefesi yarının bilimi, bugünün bilimi 
de yarının felsefesi olabilir.” 

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Felsefe ve bilim şüphe ile başlar. 
B) Bilimler nesneleri inceleyerek belirli kanunlara 



diyen  Sokrates bu argümanı aşağıdaki gibi bir 
akıl yürütmeyle ortaya koymuştur. 
Öncül önerme 1: Hiçbir kötü iyilik yapmaz. 
Öncül önerme 2: Kötülük bilgisizlikten doğar. 
Sonuç önermesi: O halde "Hiç kimse, bilerek 
kötülük yapmaz" 

Verilen açıklamaya  ve örneğe  göre 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

A) Önermeler felsefi argümanların bir parçasıdır. 
B) Felsefi görüşler argümanlarla kendini ortaya 
koyar. 
C) Filozoflar akıl yürütmeler yoluyla fikir üretir. 
D) Önermeler felsefi bir argümanın tanıtlanması 
için kullanılan yargılardır. 
E) Argümanlar doğruluğu apaçık belirli olan 
yargılardır. 
 
 
Soru 42 

I-’ Yolda olmaktır.” 

II- “Doğru düşünmektir.” 

III-“İnanılanı sorgulamaktır.” 

IV-“Bilgelik sevgisidir.” 

V-“Düşündüğünü düşünmektir.” 

 Yukarıda verilen felsefe tanımlarından hangisi 
philosophia kelimesinin anlamını içermektedir? 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 
 
 
Soru 43 

Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun 
bilinemeyeceğini, insanın bu konuda bilgi 
sahibi olamayacağını savunan görüştür. 

Yukarıda tanımı verilen görüş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Panenteizm 

ulaşmaya çalışırken, felsefe nesnelere bütüncül 
bakar. 
C) Felsefe bilimlere düşünce yönünden kaynaklık 
ederken bilimlerin sonuçlarından da yararlanır. 
D) Felsefe ve bilim eldeki mevcut bilgiyle 
yetinmeyerek hakikati arar. 
E) Felsefenin de bilimin de amacı insanı ve evreni 
açıklamaya çalışmaktır. 
 
 
Soru 88 

Akıllı bir varlık olan insan, çevresine bilme 
isteğiyle yönelir. Bu yönelişle birlikte özne ile 
nesne arasında kurulan ilgi bilginin oluşmasına 
yol açar. Bilginin oluşabilmesi için özneden 
nesneye yönelen düşünme, anlama, algılama gibi 
çeşitli bilinç edimleri söz konusudur. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Bilme sürecinde çeşitli bilinç 
davranışlarının kullanıldığına 
B) Bilginin öznenin yönelmişliğini gerektirdiğine 
C) Bilginin insanın merak duygusuyla ortaya 
çıktığına 
D) Bilmeyi sağlayan bilinç eylemlerinin öznenin 
etkinliği olduğuna 
E) Bilme süreci sonunda elde edilen tüm bilgilerin 
nesnel olduğuna 
 
 
Soru 89 

Kant’a göre bilgi hem zihinden hem deneyden 
gelen verilerin birleşmesi sonucu oluşur. Hegel, 
Kant’ın bilginin oluşumu ile ilgili öne sürdüğü dış 
dünyadan, yani deneyden gelen bilginin de zihnin 
bir ürünü olduğunu iddia eder. Hegel’e göre 
bilginin tüm ögeleri zihnin kendisine aittir. 

Bu parçada Hegel aşağıdaki görüşlerden 
hangisine eleştiri yapmaktadır? 

A) Doğru bilginin kaynağı akıldır. 
B) Gerçek kavramı insan düşüncesinin bir 
yansımasıdır. 
C) Doğru bilgi ancak duyu verileri ile elde edilir. 
D) Akla uygun olan her şey doğrudur. 
E) Doğru bilginin kaynağı akıl ile birlikte deneydir. 
 



B) Panteizm 
C) Deizm 
D) Ateizm 
E) Agnostisizm 
 
 
Soru 44 

I. İnsan, seçimleriyle kendi özünü sonradan var 
eder. 

II. İnsan hiçbir konuda tam olarak bilgi sahibi 
olamaz. 

III. İnsan bilgisinin sınırları vardır. 

IV. İnsanın özü varoluşundan  önce gelir. 

Verilen yargılardan birbiriyle çelişik olan ikisi 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

A) I ve II 
B) I ve III 
C) I ve IV 
D) II ve IV 
E) I, II ve IV 
 
 
Soru 45 

Nasıl ki bir biyolog yalnızca canlı varlıklara yönelip 
diğer varlık türleriyle ilgilenmiyorsa, jeolog da 
yeryüzü hareketleri ve yerin yapısı dışında farklı 
bir varlık alanına yönelmez. 

Bu parça bilimin aşağıdaki hangi özelliğine örnek 
gösterilebilir? 

A) Seçicilik 
B) Objektiflik 
C) Olgusallık 
D) Eleştirellik 
E) Tekrarlanabilirlik 
 
 
Soru 46 

Bilimsel bilgi çelişki taşımaz. Bir konuda ulaşılan 
sonuçlardan biri doğruysa diğerleri yanlış kabul 
edilir. Bu çerçevede bilimsel bilgi akıl ilkelerine 
dayalı bir etkinliktir. 

"Bu parçada bilimin aşağıdaki hangi özelliğinden 

 
Soru 90 

Bilme edimi, özne ile nesne arasında kurulan 
bağla gerçekleşir. Bilginin konusunu; insanın, 
karşısında bulduğu veya zihinde ürettiği 
toplumsal, politik, ekonomik, psikolojik her tür 
olay ve olgu oluşturmaktadır. İnsan, hem dış 
dünyadaki nesne hakkında hüküm veren özne 
hem de  bilgiye konu olan nesne konumunda 
olabilir. 

Buna göre bilginin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıda 
verilen yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Bilginin oluşumunda hem özne hem nesne 
olmak zorundadır. 
B) Bilginin konusu dış dünyadaki deneyimlerdir. 
C) Bilgi onu üreten öznenin algısına bağlıdır. 
D) Bilgi belli bir süreçte oluşur. 
E) Bilgi dış gerçekliktir. 
 
 
Soru 91 

Bilim, denetimli gözlem sonuçlarına dayalı 
mantıksal düşünme yolu ile olguları açıklama 
gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları 
doğrulama metodudur. 

Buna göre bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Soyut nesnelerle de ilgilenir. 
B) Tarihsel süreç içerisinde ilerler. 
C) Akıl ile doğaya ait yasalara ulaşır. 
D) İnsanlığın en önemli ürünüdür. 
E) Teknolojik gelişmelere katkıda bulunur. 
 
 
Soru 92 

Erdem içselleştirilmedikçe uygulanabilir bir 
meziyet değildir. Altıncı kattan düşmek üzere 
olan bir çocuğu tutup tutmamayı düşünen insan 
henüz erdemli sayılmaz. Duruma göre tutabilir ya 
da tutamaz o ayrı bir konu. Fakat erdemli insan 
tutsam ne çıkarım olur, tutmasam ne olur 
hesapları asla yapmaz. Erdemli olmayı 
içselleştirmiş ve erdemi temel bir yaşantı ilkesi 
haline getirmiş bir kişi doğru eylemin kararını 
hemen verebilir ve çocuğu tutar. 



söz edilmektedir? 

A) Tutarlılık 
B) Sistemlilik 
C) Nesnellik 
D) Evrensellik 
E) Deneysellik 
 
 
Soru 47 

Evrenin temel ögesi nedir?” sorusu aşağıdaki 
hangi felsefe disipliniyle ilgilidir? 

A) Ahlak felsefesi 
B) Sanat felsefesi 
C) Varlık felsefesi 
D) Bilgi felsefesi 
E) Siyaset felsefesi 
 
 
Soru 48 

Aşağıdakilerden hangisinde akıl yürütme türleri 
bir arada verilmiştir? 

A) Tümevarım, Önerme, Argüman 
B) Görüş, Analoji, Tümdengelim 
C) Argüman, Tümevarım, Analoji 
D) Tümevarım, Görüş, Analoji 
E) Analoji, Tümevarım, Tümdengelim 
 
 
Soru 49 

Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda 
düşünme etkinliğidir. 

Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan 
zihinsel bir çabadır. 
B) Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak 
durur. 
C) Felsefede hiçbir konuda son söz 
söylenmemiştir. 
D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir 
E) Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir. 
 
 
Soru 50 

Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Çıkar düşünülmeden yapılan eylemlerde 
erdem aranmaz. 
B) İçselleştirilmeden uygulanabilecek en önemli 
meziyet erdemdir. 
C) Yapılan davranışın sonucu olumlu olursa, kişi 
erdemi yaşantı ilkesi yapmış olur. 
D) Erdemli olmak, yaptığın davranışın sonucunu 
düşünerek davranmaktır. 
E) Doğru eylemde bulunmak için bir insanın 
erdemi özümsemiş olması gerekir. 
 
 
Soru 93 

Konfüçyüs şöyle der: "Bir ülkenin yönetimini ele 
alsaydım, yapacağım ilk iş, hiç kuşkusuz dilini 
gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurluysa 
sözcükler düşünceyi iyi ifade edemez. Düşünce iyi 
ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi 
yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde 
yapılamadığı yerlerde âdet, kural ve kültür 
bozulur. Âdet, kural ve kültür bozulursa adalet 
yanlış yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa 
şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin 
nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki 
hiçbir şey dil kadar önemli değildir."          

Bu parçada savunulan görüşün temelinde yatan 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Dil, tarihsel bir varlıktır. 
B) Dil, kültürün en önemli ögesidir. 
C) Dil, yönetimler için önemlidir. 
D) Dildeki, sorunlar toplumsal kaynaklıdır. 
E) Dil ve düşünme ayrı olgulardır. 
 
 
Soru 94 

I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır? 

II. Varlık var mıdır? 

III. Evrenin ana maddesi nedir? 

IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür 
müdür? 



Aşağıdakilerin hangisi bilim insanın özelliği 
değildir? 

A) Merak etme 
B) Objektif olma 
C) Gözlem yoluyla veri toplama 
D) Akıl ve mantığa uygun davranma 
E) Metafizik sorularına çözüm arama 
 
 
 

V. İnsanlar neden ve nasıl unutur? 

Öncüllerden hareketle aşağıdaki seçeneklerden 
hangileri felsefenin cevap aradığı 
sorulardan değildir? 

  

A) Yalnız I. 
B) Yalnız III. 
C) Yalnız V. 
D) I ve V. 
E) III ve V. 
 
 
Soru 95 

Sokrates, insan için en zor olanın seçme anı 
olduğunu söyler. Ona göre hayatın sunduğu 
bütün seçeneklerin bize ne kazandıracağını 
hesaplayarak her yerde ve her zaman mümkün 
olan en iyi hayatı seçebiliriz. Bütün bunları 
düşünür, ruhun aslını da göz önünde tutarsak, 
hayatı iyisiyle kötüsünü ayırt edebiliriz. 

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden 
söz edilmektedir? 

A) Hayatı sorgulama 
B) Özgün fikirler elde etme 
C) Doğru bilgiye ulaşma 
D) Yeni fikir akımları geliştirme 
E) Bilme isteğini geliştirme 
 
 
Soru 96 

Mevlana'ya göre benliği aşma ve yaratıcıyı sevme 
durumuna yükselme aşkla olur. Aşk, yaratılmış 
her varlığın Tanrı adına sevilmesi hâlidir. 
Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek 
kötüdür. 

Bu parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Evrensel bir ahlak yasası mümkündür. 
B) Tanrı'yı bilmek ancak aşkla mümkündür. 
C) Ahlak anlayışı sevgi temellidir. 
D) Ahlak yasası herkese göre değişkenlik gösterir. 
E) İyi, tüm yaratılmışları sevmekle mümkün olur. 
 
 



Soru 97 

Tümevarım, tek tek olayları gözlemleyerek 
yargılara ulaşmaktır. Tümevarımın yaşadığımız 
dünya hakkında oldukça güvenilir bilgiler 
sağladığı düşüncesi, bize her zaman yol gösterici 
olmuştur. 

Buna göre tümevarım hakkında aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Mantıksal doğrulara ulaşır. 
B) Mutlak olarak kanıtlanmış bilgiler verir. 
C) Geçmişe yönelik açıklamalardan oluşur. 
D) Özelden genele varmaktır. 
E) Genel prensiplere dayanarak gözlemleri 
açıklar. 
 
 
Soru 98 

J.S.Mill, "fayda" kavramını, insan eylemlerinin 
amacı olarak açıklar. Ona göre fayda aynı 
zamanda iyinin temel ölçütüdür. Herhangi bir 
eylemi "iyi" olarak niteleyebilmemiz için eylemin 
sonucundan fayda elde etmemiz gerekir. 

Parçada ifade edilen görüşten hareketle 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Yaşantıların doğru sayılabilmesi için ölçüt; 
dengeli ve ölçülü olmaktır. 
B) Eylemlerin ahlaki değeri, sonuçlarının sağladığı 
yarara göre belirlenir. 
C) Tanrının bilgisi insan için mutluluk sağlayan 
bilgidir. 
D) Eylemlerin ahlakiliği, eylemde bulunanın 
niyetine bağlıdır. 
E) Ahlak yasası herkese göre değişkenlik gösterir. 
 
 
Soru 99 

Felsefe tarihinde pek çok filozof töz problemiyle 
ilgilenmiştir. Leibniz cevherlerin sonsuz sayıda, 
her biri bölünemez 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 ve 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 
 
 
Soru 100 

“Felsefe bir tanımlamayla sınırlandırılabilecek bir 
etkinlik değil, aksine sürekli bir tanıma ve 
tanımlama arayışıdır.” 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi felsefe ile 
ilgili açıklamayı desteklemektedir? 

A) Tanrı’yı bilmektir. 
B) Bütün bilimleri birleştiren, bilimler bilimidir. 
C) Bilgelik yolunda yürümekdir. 
D) Fenomenleri nedenlerden çıkarıp bilmedir. 
E) Gerçekliğin hakiki doğasını kavramaktır 
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