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SORU 1

-Bilim nedir?

-Bilim felsefesinin konusu nedir?

-Bilim felsefesinin temel soruları nelerdir?

Bilim: Doğal gerçekliği bilme çabasının ürünüdür. Bilimsel yöntemle elde edilip bilimsel ölçütlerle doğru

olduğu gösterilebilen bilgidir.

Bilim felsefesi: Bilimin yapısını doğasını, sorularını, alan ve yöntemini, felsefeye özgü düşünme ve

çözümlemelerle anlamaya çalışan felsefe dalıdır.

Bilim felsefesinin temel soruları:

“Bilim nedir? Bilimsel yaklaşım nedir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşüncenin

işlevi nedir? Bilimi diğer insan etkinliklerinden ayıran özellikler nelerdir?” bilim felsefesinin başlıca

sorularıdır.



SORU 2 

Verilen açıklamaları 
bilimin özellikleri ile 
eşleştiriniz.



SORU 3         

“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
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SORU 4 

Bilimsel yöntemin aşamalarını yazarak bir cümle ile açıklayınız.
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Gözlem
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Teori

Yasa



SORU 4 

Bilimsel yöntemin aşamalarını yazarak bir cümle ile açıklayınız.

Problem: İncelenecek konuyla ilgili sorunlar belirlenir.

Gözlem: Problemle ilgili veriler toplanır, sınıflanır.

Hipotez: Elde edilen verilerden hareketle geçici çözüm önerisi hazırlanır.

Deney:  Olayların nedenlerini bulmak için belirli koşullar oluşturularak hipotez sınanır.

Teori: Hipotezin yeterince örnekle doğrulanması sürecidir.

Yasa: Olaylar arasında değişmez neden-sonuç ilişkisini gösteren aşamadır. Hipotezin sayılarla 

ifade edilmesidir. 



SORU 5

Oppenheimer’a göre  bilim insanları doğa yasalarından sorumlu değildir. Onların işi bu yasaların nasıl 
işlediğini ve bu yasaların insan iradesine nasıl hizmet edebileceğini bulmaktır. Hidrojen bombasının  
kullanılıp kullanılmamasına karar vermek bilim insanının sorumluluğunda değildir. Bu sorumluluk 
Amerikan halkına ve onun seçilmiş temsilcilerine aittir. 

Oppenheimer’in bu görüşünden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimin sonuçları etik yönleriyle de tartışılmak durumundadır.

B) Doğanın yasaları kimseden etkilenmeden işler.

C) Bilim insanlarının görevi yalnızca doğa yasalarının nasıl işlediğini bulmaktır.

D) Bilim, toplumsal kuralların yeniden gözden geçirilmesinden sorumludur.

E) Bilim insanları doğayı kontrol altına almakla görevlidirler.
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SORU 7

Bilim ortaya koyduğu bilgilerle felsefeye yeni sorular, yeni ufuklar kazandırır; giderek onun gelişimine 
katkıda bulunur. Felsefe de söz konusu bilgileri birleştirip yorumlar. Böylece bilimin gelişimine ışık tutar, 
onun sonuçlarını sorgulayarak yeni bilim alanlarının oluşumuna katkıda bulunur.

Bu parçadan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Felsefe bilim gibi kesin sonuçlar elde etmek ister.

B)  Bilimin konusu felsefenin sorularıdır.

C)  Bilimsel çalışmalar  felsefeden doğar.

D) Bilim ve felsefenin karşılıklı etkileşimi yeni alanlar açar.

E) Felsefe öznel iken bilim nesnel bir alan olarak karşımıza çıkar.
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AHLAK FELSEFESİ



SORU 1

Ahlak nedir? Ahlak felsefesinin konusu ve temel problemlerini yazınız.



SORU 1:

Ahlak nedir?

Ahlak felsefesinin konusu ve temel problemlerini yazınız.

Ahlak: İnsanın davranışlarını, karakter yapısını ve bununla ilgili değerlendirmeleri 
düzenleyen kurallar bütünüdür. 

Ahlak felsefesi, insanın ahlaki eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan 
felsefe dalıdır.

Ahlak felsefesinin konusu: Ahlak felsefesi, insan eylemlerini konu edinir. Bu eylemlerin 
dayandığı temelleri, iyi ve kötü gibi kavramları, hangi eylemlerin daha erdemli olduğu 
gibi soruları sorar.

Ahlak felsefesinin temel problemleri: İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?, Özgürlük ve 
sorumluluk ilişkisi nasıldır? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? 

Not: Etik ve ahlak kavramları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabildiği gibi farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir. Etik,

ahlaki konularla ilgili felsefe dalı olarak tanımlanabilir.



SORU 2:

Ahlak felsefesinin temel kavramlarını ilgili oldukları boşluklara yazınız.

Kavramlar: Ödev, vicdan, ahlaki karar, irade, sorumluluk, iyi, ahlaki eylem, kötü, özgürlük, ahlak yasası.

• Ahlaki olarak yapılması gereken ya da beklenen eylemlere ………………………..denir.

• Ahlaki olarak yapılmaması gereken davranışlara ……………………………denir.

• Kişinin aklını ve iradesini kullanarak doğru olduğunu düşündüğü bir davranışı bilinçli olarak seçebilmesine ……………….denir.

• İkilem karşısında kalan insanın doğal eğilimleri karşısında karar verebilme yetisine ………………………denir.

• Bireyin ahlaki olarak davranışlarının sonuçlarını üstlenebilmesine ……………………………….denir.

• İyiyi ve kötüyü ayırt edebilmeyi sağlayan iç duyuş, iç yetiye …………………………………denir.

• İnsanların gerçekleştirmekten yükümlü olduğunu hissettiği şeylere ……………………………………..denir.

• Bireye nasıl davranacağı konusunda yol gösteren herkes için geçerli olması gereken
kurallara……………………………………………………denir.

• Bireyin kendi özgür iradesi ile ahlak yasasına uygun olarak verilmiş kararlarına …………………………………………………………….denir.

• Ahlaki açıdan iyi ya da kötü olarak değerlendirilebilen eylemlerimize ………………………………………………………………..denir.



SORU 3:

Mert’in gittiği okulun kapısında öğrencilerin giriş çıkışlarını denetleyen bir görevli bulunmadığından 

öğrenciler istedikleri zaman kimseye haber vermeden okuldan çıkıp gidebilmektedir. Ancak derste 

yoklama yapılır ve öğrencinin sınıfta olmadığı ortaya çıkarsa öğrenci ceza almaktadır. Bu nedenle 

Mert’in sınıf arkadaşları yoklama almayan öğretmenlerin derslerine girmemekte, o saatlerde okulun 

karşısındaki kafede oyun oynamaktadır. Ancak Mert bunu doğru bulmadığı için arkadaşlarının tüm 

ısrarlarına rağmen her seferinde onlara katılmayıp derste kalmayı seçmektedir.

Buna göre, Mert’in oyun oynamak yerine derste kalması ahlak felsefesinin temel kavramlarından 

hangisiyle açıklanabilir?

A) Toplumsal fayda B) Ahlakî eylem C) Özgürlük 

D) Zihinsel haz E) Mutluluk

2014-YGS
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SORU 4:

İyinin ve kötünün ölçütü konusunda aşağıda yer alan görüşleri, ilgili oldukları filozoflarla eşleştiriniz.

Filozoflar: Aristoteles, Kant, Platon, Epiküros, J.Bentham ve Mill, Sokrates

İnsan eylemlerini belirleyen bizim dışımızda var olan ezeli ve ebedi idealardır. En yüksek iyi, «iyi 
ideası»na uygun olandır. Kötü ise bu ideadan pay almamış eylemlerdir.

İnsan daima ölçülü olmalıdır. Orta yolu tercih etmeli, kararında ve dengeli olmalıdır. Orta yolu 
amaçlayan eylemler iyi, aşırı uçlardaki eylemler kötüdür.

En yüksek iyi bilgece yaşamaktır. Bunun da yolu bilmektir. İnsan bilerek hata yapmaz. Bilmek 
doğru seçimler yapmayı sağlar.

İyinin amacı mutluluktur. Mutluluk hayatın gerçek amacıdır. Mutluluk veren şey iyi acı veren şey 
kötüdür.

En yüksek iyi faydalı olandır. Olabildiğince çok insanın faydasını ölçü alan eylemler iyi, bunu 
sağlayamayanlar kötüdür.

İnsan için ahlak yasasına uygun davranmak, ödev duygusu ile hareket etmek ve daima iyiyi 
istemek iyidir. Ödev duygusu taşımadan ve iyiyi istemeden yapılan eylemler kötüdür.



SORU 5:

İnsan eylemde bulunurken özgür ve sorumlu mudur? Bu konuya ilişkin aşağıda yer alan görüşleri 

kısaca açıklayınız.

Determinizm ( Belirlenimcilik):

Fatalizm ( Kadercilik):

İndeterminizm ( Belirlenmezcilik): 

Ahlaki Özerklik ( Otodeterminizm): 



SORU 5:

İnsan eylemde bulunurken özgür ve sorumlu mudur? Bu konuya ilişkin aşağıda yer alan görüşleri kısaca açıklayınız.

Determinizm ( Belirlenimcilik): Bu görüşe göre insan özgür değildir. İnsanın özgürce eylemde bulunamayacağı, insanın kendi elinde olmayan 

koşulların etkisi altında eylemde bulunduğu kabul edilir.

Fatalizm ( Kadercilik):Fatalizme göre insan kaderinde var olanı yaşar. İnsan, senaryosu daha önceden yazılmış bir sahnede figürandır. 

İndeterminizm ( Belirlenmezcilik): İnsanın eylemde bulunurken bütünüyle özgür olduğunu  savunur. Çünkü insan akıl sahibi bir varlık olarak 

ahlaki eylemelerini hiçbir dış etki altında kalmadan seçme özgürlüğüne sahiptir.

Ahlaki Özerklik ( Otodeterminizm): Kişinin ahlaki anlamdaki kararlarını iradesi ve seçimiyle kendisinin oluşturduğunu ileri sürer. Özgürlüğün 

kaynağı kişide, onun kişiliğindedir. İnsanlar aklını kullanabildiği ve kişiliğini geliştirebildiği ölçüde özgürdür.

LİBERTARYANİZM: İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Bundan dolayı insan davranışlarından sorumludur. Bu 

anlayışı savunanlar, devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak özgürlükleri 

azamileştirmek istemişlerdir.



SORU 5:

Havaya atılan bir taş, bilinçli bir varlık olsaydı, her ne kadar öyle olmasa da, kendi
irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren,
mekanik etkilerdir. İnsanlarda da buna benzer bir durum vardır: Yaptığımız şeyi
özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal
ederiz. Hâlbuki eylemlerimiz, doğadaki diğer tüm olaylar gibi belli bir neden-sonuç
ilişkisi içerisinde gerçekleşir.

Bu parçada dile getirilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine 
uygundur?
A) İndeterminizm                             B) Determinizm 

C) Otodeterminizm D)Liberteryanizm
E) Fatalizm

2017-YGS



SORU 5:

Havaya atılan bir taş, bilinçli bir varlık olsaydı, her ne kadar öyle olmasa da, kendi
irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren,
mekanik etkilerdir. İnsanlarda da buna benzer bir durum vardır: Yaptığımız şeyi
özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal
ederiz. Hâlbuki eylemlerimiz, doğadaki diğer tüm olaylar gibi belli bir neden-sonuç
ilişkisi içerisinde gerçekleşir.

Bu parçada dile getirilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine 
uygundur?
A) İndeterminizm                             B) Determinizm 

C) Otodeterminizm D)Liberteryanizm
E) Fatalizm

2017-YGS



SORU 6: Evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.



SORU 6: Evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız. 

• Hedonizm (Hazcılık): İnsanların bireysel mutluluk ve hazlarının peşinde olduğu savunulur. Hedonizmin

temsilcileri Aristippos ve Epikuros’tur.

• Egoizm (Bencillik): «Kişi kural ve davranışlarının temeline kendini koyar» düşüncesidir. Temsilcisi

T.Hobbes’tur.

• Anarşizm (Düzensizlik): Herkesin ortak çıkarları olamayacağını söyleyerek toplumsal değerleri reddederler.

Temsilcisi Proudhon’dur.

• F. Nietzsche: Nietzsche’ye göre, bu güne kadarki değer sistemleri, ahlak anlayışları, insanın zayıflığına

dayanan «köle ahlakları»dır. Oysa insan «kuvvet iradesi» ile bir «üst insan» ortaya koymalıdır.

• Egzistansiyalizm ve temsilcisi Sartre: Varoluşçu felsefenin (egzistansiyalizm) kurucularındandır. Varoluşun

özden önce geldiğini, insanın kendi özünü kendinin belirlediğini ifade eder. İnsanın özünü insanın özgür

eylemleri oluşturur. İnsan, özgürce yaptığı eylemlerle kendi ahlaki değerlerini kendisi meydana getirir.



SORU 7: Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.



SORU 7: Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.



SORU 7: Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.



SORU 7: Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.



SORU 7: Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu  savunan aşağıdaki görüşleri kısaca 

açıklayınız.

Fârâbî, Spinoza: İnsan özgürlüğe yalnız bilgi ile ulaşabilir. Bilmek, Tanrı’yı
bilmektir. Bu da Tanrı’yı düşünsel bir sevgiyle sevmektir. Ahlak yasası bu
düşünsel, evrensel Tanrı sevgisinde temellenir.

Kant: Ödev ahlakı görüşüyle Kant, evrensel ahlak yasasını «Öyle eyle ki,
eyleminden çıkarılacak kurallar herkes için geçerli olsun.» ifadesi ile özetler.



SORU 8: 

Platon'a göre insan, idealar dünyasına yönelerek, iyilik ideasının, bilgisine ulaşabilir ve eylemlerini bu bilgiye 
uydurabilir. Bunu gerçekleştirebilen, iyi olanı gerçekleştirmiş olur. İyi ideasının bilgisine ulaşan insan ahlak 
yasasını da bilmiş olur. Bu yasa, ona neyi eyleyeceğini söyler.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) İyi ideası kişiye göre değişiklik gösterir.

B) Evrensel bir ahlak yasası vardır.

C) İnsan ancak anlık zevklerle mutlu olabilir.

D) İnsan doğası gereği hazza yönelir.

E) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
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DİN FELSEFESİ 



SORU 1

Din felsefesinin konusunu ve temel sorularını yazınız.



SORU 1

Din felsefesi 

• Dini konu edinen, dinin temellerini ve öğelerini ele alan  felsefe dalıdır. Kısaca din 
hakkında düşünme ve açıklamadır. 

• Dine, ahlak ve sanat felsefelerinde olduğu gibi rasyonel, objektif ve eleştirel olarak 
yaklaşır.

• Dinlere karşı çıkış veya onlardan yana olma tavrı içermez. 

• Felsefenin din üzerine rasyonel, tutarlı ve kapsamlı olarak düşünmesidir. 

• Dinin ilke ve kavramlarını anlamaya çalışır. İnceleme alanı ilahî ve ilahî olmayan tüm 
dinlerdir.

Din Felsefesinin Temel Problemleri:

“Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”

“Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?” 

“Ölümden sonra yaşam var mıdır?”



SORU 2

Aşağıda teoloji ve din felsefesine ait cümleleri doğru- yanlış olma durumlarına göre 

karşılarına belirtiniz.

AÇIKLAMALAR DOĞRU 
YANLIŞ

Belli bir dine ait, onun bilgilerinin ve özelliklerinin doğru anlaşılması için yapılan çalışma alanına
din felsefesi denir.

Belli bir dini değil de genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını, temel iddialarını, insan 
yaşamındaki yerini, akla dayalı olarak açıklamaya ve sorgulamaya çalışan alana teoloji denir. 

Felsefenin sanata, ahlaka ya da siyasete yaklaşımı neyse dine yaklaşımı da odur. 

Teolojiyle din felsefesinin konuları aynıdır. Her ikisi de din ve Tanrı’yla ilgilenir.

Teoloji akla, din felsefesi inanaca dayanır.

Her dinin kendine özgü teolojisi vardır; fakat din felsefesi, din ayrımı gözetmeksizin doğrudan 
doğruya “din” kavramı ile ilgilenir. Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alır. 



SORU 3

Aşağıda Tanrının varlığına yönelik görüşleri doğru açıklaması ile eşleştiriniz.

Deizm, Teizm, Ateizm, Panteizm, Düalizm, Politeizm, Agnostisizm, Monoteizm

Evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı’nın doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek din 
oluşturduğunu belirtir. 

Teizm gibi evrenin yaratıcısı olarak Tanrı’yı görür. Ancak, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra ona 
müdahale etmediği görüşündedir. 

İkili Tanrı anlayışına sahip görüştür. İki Tanrı’nın da eşit güçlere sahip olduğunu ve birbirine 
indirgenemeyeceğini ileri sürer.

Birden çok Tanrı olduğunu ileri süren görüştür.

Tanrı’nın tek olduğunu savunan görüştür.

Evrenin yaratıcısı olan Tanrı’nın evrenle bir ve aynı olduğunu belirtir. Evrende görülen her 
şeyin toplamı Tanrı’dır.

Tanrı’nın var olmadığını savunan görüştür. Tanrı ve din, insanın düşünce gücünün sonucudur. 
Evrenin Tanrı tarafından yaratılmamış olduğunu ileri sürer.

Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir yargıya varmanın mümkün olmadığını 
söyleyen görüştür. Tanrı’ya açıkça var ya da yok demek mümkün olmayacağından bu konuda 
yargıda bulunmaktan kaçınmanın daha doğru bir tavır olduğu düşünülür.



SORU 4

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?

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
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