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1.  Nietzsche’ ye göre; insan için mutluluk, hazda değil de, 

güçlü olmakta yatmaktadır. Böyle bir mutluluğa varmak, 

sert bir disiplini gerektirir. Çünkü hayvani içgüdülere, basit 

hazlara kapıldığı sürece, insan gerçek ve üstün güçten 

yoksun kalır. 

Nietzsche’ ye göre güce ulaşmayı engelleyen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Mutlu olma arzusu B) Haz 

 C) Disiplin D) Bencillik 

 E) Cehalet  

  

 

 

 

 

2.  İnsan, gerçekliğin karşısında salt seyirci olarak durmaz. 

Yalnız seyretmekle kalmaz, değerlendirir de. Bu gerçekliği 

güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü, acı ya da tatlı bulur. 

Yaşamımız genelde değerlendirmeyle, değerlerle 

belirlenir. Gabriel Marcel’ in deyimiyle; “Tiyatroda değilsin, 

yani seyretmekle kalmamalısın.” 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) İnsanı insan yapan değerlerdir. 

 B) İnsan, değerleri sayesinde gerçeğe seyirci kalamaz. 

 C) Değerlerimiz, bizi diğer türlerden farklı kılar. 

 D) Gerçeğe ulaşılamaz. 

 E) Değerlendirmelerimizin temelinde değerlerimiz vardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Vicdani nitelikler, sadece özgür olan ve davranışlarının 

sorumluluğu alabilen bireylerde aranmalıdır. 

Yukarıdaki paragrafa göre, vicdan birey için ne tür 

değerlendirmelerde bulunur? 

  

 A)  Doğa üstü olayları değerlendirir.  

 B)  İyi ve kötü davranışları değerlendirir. 

 C)  Basit ya da karmaşık davranışları değerlendirir. 

 D) Güzel ya da çirkin davranışları değerlendirir. 

 E)  Doğru ya da yanlış davranışları değerlendirir. 

4.  Zenginliğe; “erdemin yükü” adından daha uygununu 

bulamıyorum. Bir ordu için ağırlıklar neyse, erdem için de 

zenginlik odur. Ne atılabilir, ne geride bırakılabilir. 

Ağırlıklar yüzünden, savaşı bile yitirdiği olur bir ordunun... 

Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Erdemli insan,  öncelikle maddi değerleri önemsemez. 

 B) Erdemli olmak, tek bir davranışa endekslenemez.  

 C) Bilgelik, en büyük erdemliliktir. 

 D) Erdemli olmak ve erdemli kalmak, zorlu bir süreç 

gerektirir; ancak kişi yine de ondan vazgeçemez. 

 E) Erdem, kişinin kendi özgür iradesiyle iyiye 

yönelmesidir.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  İyiyi istemek, tek başına yeterli değildir. Camus’ nün de 

söylediği gibi; dünyadaki kötülük, hemen hemen hep 

bilmemekten ileri gelir. İyiyi isteme aydınlanmamışsa, 

kötüyü isteme kadar zarar verebilir. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) İyiyi istemek tek başına yeterli değildir. 

 B) İyilik, bilgiye dayanmıyorsa, en az kötülük kadar zarar 

verir. 

 C) Dünyadaki kötülüğün nedeni, iyiyi istemedir. 

 D) Bazı insanlar, iyiyi isteme konusunda bilinçsizdirler. 

 E) Bazı durumlarda, iyiyi isteme kötülüğe dönüşebilir 

  

 

 

 

 

 

6.  Ahlak alanında yararcılığı savunan Mill, hazzı ya da 

mutluluğu insan eylemlerinin en büyük amacı ve mutlak 

ölçüsü yapmış; yararcılığında, genelin iyiliğini ve refahını 

temele almıştır. 

Paragrafa göre, bir eylemin ahlaki olmasının ölçütünü 

aşağıdakilerden hangisi belirler? 

  

 A) Ödev B) Fayda C) İyilik 

 D) Tanrı E) Doğru bilgi  

http://www.dogruegitim.com/


 

Felsefe Grubu                                       06.A.16                                      Ahlak Felsefesi  
 

www.dogruegitim.com 

7.  Sartre’ a göre; “İnsan özgürlüğe mahkumdur.” İnsan özgür 

seçimleriyle kendisini tanımlar ve yaratır. Buna göre, insan 

kendisini yoktan var etmez; fakat bir dizi seçim ve karar 

aracılığıyla, var oluşunu belli bir öze dönüştürür, yani 

kendi özünü oluşturur. Özgürlük ise, ancak sorumluluk 

yüklenmekle mümkün hale gelir. 

Sartre’ ın bu görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) İnsan, geleceğini kurarken yalnızdır. 

 B) Özgürlük, sorumluluk almakla mümkündür. 

 C) İnsan, özünü seçimleriyle oluşturur. 

 D) İnsan özgür değil,  mahkumdur. 

 E) İnsan kendini var etmez, ama ne olacağını belirler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Stoacılara göre, insanın yapması gereken şey; akla uygun 

olmayan duygular, tutkular karşısında bağımsızlığını 

kazanmaktır. İnsan kendini bu olumsuz duygulardan 

kurtarabilirse, bilginin vereceği huzur ve mutluluğa 

ulaşabilir. Çünkü insan için en önemli erdem, bilgeliktir. 

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

  

 A) Hazlar B) Mutluluk C) Duygular 

 D) Akıl E) Bilgelik  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  M. Stirner’ e göre; insanın gerçekleştireceği hiçbir ödev 

yoktur, çünkü insanın hiçbir belirlenmişliği yoktur. Nasıl ki 

bir bitkiye veya bir hayvana düşen bir ödev yoksa, insan 

için de öyle bir şey yoktur. Nietzsche’ ye göre ise; 

yapılması gereken tek şey insanlığı ahlaktan kurtarmaktır, 

çünkü bütün ahlaklar insanın güdülerini köreltir. Ahlaktan 

kurtulduğunda, suç düşüncesi ve ceza kavramı insanın 

hayatından çıkar  

Paragrafa göre iki filozofun paylaştığı ortak görüş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Ahlak, bizi doğruya yöneltir. 

 B) İnsanlar ahlaki ödevlerini yerine getirmek zorundadır. 

 C) Evrensel bir ahlâk yasası yoktur. 

 D) Ahlak, insanlığa fayda sağlar. 

 E) Evrensel ahlak yasası her insan için geçerlidir. 

10.  Aristippos: İnsan, yalnız kendi duyumunu, dolayısıyla 

hazzını bilebilir. Haz, kendi başına bir amaçtır. Başka 

şeyler, hazza araç oldukları derecede istenmeye layıktır. 

Paragrafa göre Aristipos’ ın felsefesinin temeli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Evrensel bir ahlak yasasını reddetmesi 

 B) Hazzı yararsız  olarak görmesi 

 C) Hazzın önemsememesi 

 D) Her insan özgür demesi 

 E) Ahlakı ele almaması 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Yerde para bulmuş bir insanın yapması gereken nedir? 

Söz konusu insan, ihtiyacını düşünerek parayı kendisine 

mi saklamalıdır; yoksa sahibine mi vermelidir? Bergson 

için, bu insanın önünde ona yol gösterecek hiçbir iyi ve 

kötü kavramı yoktur. Ona bu durumda ne yapacağını 

sezgisi söyleyecektir. Bu durum, onda birdenbire doğacak, 

parayı sahibine vermenin iyi olduğunu söyleyecektir. 

Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) İnsan, kendi yararına olan her şeyi kullanmalıdır. 

 B) İnsana yarar sağlayan tek şey, hazdır. 

 C) İnsan için iyi ve kötü kavramı yoktur. 

 D) Her insan, kendi yararı için başka insanların yararlarını 

göz ardı eder. 

 E) İnsan, iyi ve kötünün ne olduğunu sezgi ile 

kavrayabilir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Bir insanın, maaşından her ay belli bir miktar parayı 

sigorta için ayırması ve kendisini o parayı harcamaktan 

doğacak hazlardan mahrum etmesi, elbette ki zevkli bir 

şey değildir. Ancak bu para ona ihtiyarlığında haz verici bir 

hayat sağlayacaksa, bunu yapmak o insan için yararlıdır. 

Dolayısıyla, bunu yapmak, hazcı bir bakış açısından 

anlaşılabilir bir durum olarak görülmektedir. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) İnsan için haz, o anda yarar sağlıyorsa iyidir. 

 B) İnsanın yaptığı her eylem, onun yararındadır. 

 C) İnsanın hayatında acı veren hazlar da vardır. 

 D) Yapıldığı anda acı veren şeyler, ilerleyen zamanlarda 

insana yarar sağlayabilir. 

 E) İnsan, yaptığı her eylemin sonucunda mutlu olur. 
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