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1.  Ahlâk genellikle, insanların kendisine göre yaşadıkları bir 

ilkeler topluluğu anlamına gelir. Meselâ; öğretmenlerin, 

başta öğrencileri olmak üzere onların velilerine, kendi 

meslektaşlarına karşı davranışlarını düzenleyen ve onlara 

kılavuzluk eden bir meslek ahlâkı var ise, bu tür 

davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya, 

değerlendirmeye çalışan bir felsefe dalı da vardır. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Ahlâk ile ahlâk felsefesi aynı anlama gelir. 

 B) Ahlak, ahlâk felsefesinden daha geniş bir alana hitap 

eder. 

 C) Ahlâk felsefesi, ahlâkın konularını ele alarak, felsefi 

anlamda çözümler üretmeye çalışır. 

 D) Ahlak felsefesi, ahlâkın bir alt dalı olarak iş görür. 

 E) Ahlâk, gündelik hayatımızı düzenlediği için ahlâk 

felsefesinden daha yararlıdır. 

  

 

 

2.  Kant, eylemlerin değerlendirmesini yaparken,  o eylemin 

iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için, eylemi 

gerçekleştiren kişinin niyetinin ne olduğunu anlamak 

gerektiğini belirtmiştir. Epikuros ise; eylemin haz mı yoksa 

acı mı verdiğini sorgulayarak, eylemin iyi veya kötü 

olduğuna karar verir. 

Paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir? 

  

 A) Eylemin doğruluğu evrenseldir. 

 B) Ahlaki eylemler özneldir, nesnellik özelliği taşımaz. 

 C) Birey, ahlâki eylemde bulunurken amaç belirler. 

 D) Ahlâki eylemleri değerlendirirken başvurulan ölçütler 

farklı olabilir. 

 E) İnsan ahlaki eylemlere başvururken özgürdür. 

  

 

 

 

 

 

3.  –Muhakkak ki davranışlarımızın değerlendirilmesi için 

olması gereken kurallar, bunun yanı sıra bunlar üstünde 

düşünen bir sorgulama disiplini lazımdır. 

– İyi ve kötü kavramları vardır. Biz insanlar bu kavramları  

çoğu zaman sorgularız. 

Bu tür cevaplar hangi felsefe dalıyla ilgilidir? 

  

 A) Siyaset Felsefesi B) Din Felsefesi 

 C) Ahlak Felsefesi D) Bilgi Felsefesi 

 E) Bilim Felsefesi  

4.  Kant’ a göre; özgürlük sorumluluktur. Bu görüşleriyle 

düşünür öncelikle, insanın belli bir eylemde bulunurken 

ödev ahlakına uygun davranması gerektiğini belirtir. 

Sorumluluk, davranışın akıl ve iradeyle ortaya 

konulmasıdır. Bu kurallar, evrensel ahlâk yasası niteliği 

taşır. 

Kant’ ın bu görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle 

paralellik göstermez? 

  

 A) İnsan, sorumluluklarını yerine getirdiği sürece 

özgürdür. 

 B) Ahlaki davranış ödevden dolayı yapılır. 

 C) İnsan eylemlerini gerçekleştirmesindeki en büyük ölçüt 

mutlak bir varlıktır. 

 D) Ahlaki davranışın kaynağı akıldır. 

 E) İnsan sınırsız özgürlüğe sahiptir. 

  

 

 

 

 

 

 

5.  Her insanın özgürlüğe ve eşit haklara sahip olması 

muhakkak ki ahlâk sisteminin sonucudur. Ahlâk sistemini 

oluştururken yapılan şey her insanın fikirlerine saygı 

duyma, kişilerin birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan 

yaşamlarını sürdürmesini sağlamaktır. Bu yüzden..... 

Parçanın devamı, getirilmek istenirse en uygun hangi 

cümle söylenmelidir? 

  

 A) Evrensel ahlak yasasına ihtiyaç yoktur. 

 B) Ahlâk insanı mutluluğa götürür. 

 C) Mutlak bir ahlak yasası olmalıdır. 

 D) Mutlak bir ahlak yasası olmamalıdır. 

 E) İnsanlar kendi değerlerini kendilerini oluştururlar. 

  

 

 

 

 

6.  Konfüçyus’ a göre; “Olgun insanın en büyük özelliği, 

bilgeliği ve sevgi dolu yüreğidir.” 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Erdemli olmak, yeri geldiğinde diğer insanları 

kendisinden daha fazla önemser. 

 B) Erdem, önce kendini düşünmede yatar. 

 C) Erdem, diğer insanları önemsemeden yaşayabilmektir. 

 D) Erdem, bilgeliğe dayanır, ama sevgi olmasa da olur. 

 E) Vicdan,  iyiye yönelik karar vermeyebilir. 
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7.  Kendi benliğimizi, hiçbir baskı ve otoritenin etkisi altında 

kalmaksızın koruyabiliyorsak, biz özgürüzdür.  

Seçimlerimiz, yaşantımız bizimdir. Buna yön veren 

bizlerizdir. Dolayısıyla bizden öte olanları da 

düşüneceğizdir. Buna imkân tanıyan bizim aklımızdır. 

Parçaya göre özgürlük hangi yargıyla tanımlanır? 

  

 A) Bireyin iyiyi ve kötüyü ayırabilmesi 

 B) Bireyin özgürlüğe doğuştan sahip olması 

 C) Zorlama altında olmadan, bireyin kendi isteğiyle 

davranışta bulunması 

 D) Özgürlüğün toplumla belirlenebileceği 

 E) Özgürlüğün sosyal yapıyı oluşturduğu 

  

 

 

8.  Yaşamda sadece kendini düşünen, kendi çıkarlarını ön 

plana çıkaran kişilere egoist (benci) denmektedir. Bu 

kişiler eylemde bulunurken amaçları kendi egolarını tatmin 

etmektir. Bu yüzden vicdanlarının sesini dinlemezler çoğu 

kez… 

Egolistlerin ahlâk görüşleriyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Evrensel ve değişmez bir ahlâk anlayışları vardır. 

 B) Ahlak anlayışlarına bireysellik ön plandadır. 

 C) Ahlâki yargılar evrenseldir. 

 D) Ahlak anlayışında Tanrı’ya bağlılık vardır. 

 E) Değerler, kişisel tercihe dayalı değildir. 

  

 

 

 

9.  Ahlâk yargıların normatif olma özellikleri vardır. Yani bu 

yargılar insan davranışlarını yönlendirir. Ahlak yargılarının 

diğer bir özelliği de bu yargıların evrensel olmasıdır. 

Parçada aşağıdaki soruların hangisine cevap 

aranmaktadır? 

  

 A) Ahlak yasaları olmalı mıdır? 

 B) Ahlak yargıları öznel midir? 

 C) Ahlak yargıları evrensel midir? 

 D) Ahlâk yargılarının özellikleri nedir? 

 E) Ahlâk yargıları haz ilkesine dayalı mıdır? 

  

 

 

 

 

 

10.  Bireycilik (İndividualizm), ahlak anlayışında bireyin 

gelişmesini, temele koyar. Bundan ötürü evrensel ahlak 

yasasına karşı çıkmışlardır. Bireyin doğuştan getirdiği 

ahlâki yargılar yoktur. Birey ahlâki ödevlerin kaynağıdır. 

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 

  

 A) Ahlâki eylemlerin sonuçlarının toplumu etkilendiği 

 B) Toplumsal ödevlere bireyin uyması gerektiği 

 C) Ahlâki özgürlüğün bireyde olduğu 

 D) Sınırsız özgürlük olmadığı 

 E) Ahlâk yasarlarının nesnel olduğu 

11.  Ahlâk felsefesinin temel kavramları aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) İyi – kötü B) Doğru –  yanlış 

 C) Mutluluk D) Güzel – çirkin 

 E) Nesnel – Öznel  

  

 

 

 

12.  – Egoizm; kişinin kendi kendini düşünmesi olarak 

tanımlanır. Başka insanları önemsemeden, yalnızca 

kendi çıkarlarını düşünmektir. 

– Anarşizm; İnsanların otoritelere bağlılığını reddeder. 

İnsan özgürlüğü ön plandadır. Hiçbir baskı 

uygulamasını kabul etmez. 

Yukarıdaki görüşlere dayanarak aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Bütün insanlar için geçerli ahlâk yaşası vardır. 

 B) Eylemlerimizin değeri bize yarar sağlamasıyla 

belirlenir. 

 C) Toplumda mutlak doğrular vardır. Bütün insanlar bu 

doğruları kabul eder. 

 D) Evrensel bir ahlâk yasasından bahsedemeyiz. 

 E) İnsan toplumda başkalarının çıkarlarını da gözetir. 

  

 

 

 

13.  Epiküros’ a göre mutlak iyi hazdır, mutlak kötü de acı. 

Faydalı olan şeyler bize haz verir, faydalı olmayanlar ise 

acı. O halde en üstün iyi faydadır. Fakat bir şeyin faydalı 

olup olmadığı duruma göre değiştiğinden, “iyi”nin ne 

olduğu da duruma göre değişir. 

Epiküros, bu düşünceleriyle aşağıdakilerden 

hangisine ulaşmıştır? 

  

 A) Mutluluğun kaynağı hazdır. 

 B) Mutluluk ancak özgürlükle mümkündür. 

 C) İnsanoğlu çıkarlarına göre hareket eder. 

 D) Ahlâk, tüm değerler gibi yıkılmak zorundadır. 

 E) Evrensel bir ahlâk yasası yoktur. 

  

 

 

 

14.  Nietzsche, Hristiyanlığın tüm değerlerine karşı çıkmıştır. 

Toplumsal değerlerin olduğu gibi kabul edilmemesi, 

sorgulanması gerektiğini belirtmiştir. İyinin ve kötünün 

göreli olduğunu savunmuştur. Tüm değerlerin yeniden 

yaratılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Buna göre Nietzsche’ nin ahlâk anlayışı için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Mutlak iyi diye bir şey yoktur. 

 B) “İyi” nin kaynağı Tanrı’ dır. 

 C) Değerler sorgulanmalıdır. 

 D) İnsan kendi değerini yeniden yaratmalıdır. 

 E) Hristiyanlığın değerleri yıkılmalıdır. 
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