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1.   Aristoteles’ e göre; “Boş bir adamın durumunu düşünmek 

bile insana sıkıntı verir.” 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A)  Sadece filozoflar meşgul insanlardır. 

 B)  Kişi, topluma karşı sorumlu olmalıdır. 

 C)  Kişi, yaşamını anlamlı kılmak adına çaba sarf 

etmelidir. 

 D)  Yaşam, bireyle anlam kazanır. 

 E)  Sorumluluk, özgürlüğü de beraberinde getirir. 

  

 

 

2.  Yaşantımız boyunca iki evrensel ve mutlak gerçeklikten 

söz edebiliriz. Bunlardan ilk Tanrı, ikincisi ahlâk yasaları. 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu görüşü destekler? 

  

 A) Doğru olan şeyler varolanlardır. 

 B) Sonucunda fayda sağlayan herşey ahlâkidir. 

 C) Ahlâk yasaları evrenseldir. 

 D) Ahlâk yasaları ile önceler toplumda paralellik gösterir. 

 E) Doğru bir yaşamı sağlayan güç Tanrı’dır. 

  

 

 

3.  Bireylerin istediklerini yapması, muhakkak ki çok güzeldir. 

Ancak insanlar bu istediklerinin ölçüsünü kaçırdıkları 

zaman, bu bitmek bilmez istekleri onlara zarar verir 

duruma gelecektir. 

Bu parçaya aşağıdaki yargılardan hangisi uymaktadır? 

  

 A) Yaşamın tek amacı hazdır. 

 B) Haz insana mutluluk verir. 

 C) Haz kuralları ortadan kaldırır. 

 D) Mutluluk, istediklerimizin ölçülü olmasıdır. 

 E) Ahlâk olması gerekeni yapmaktır. 

  

 

 

4.  Sokrates, Platon gibi filozoflar ahlak yasalarının olduğunu 

ve bu yasaların bizden bağımsız olarak var olduğunu dile 

getirir. Bu yasalar mutlak olmasaydı herkes nasıl aynı 

değerlere göre davranırlardı. 

Bu filozoflar ahlâki değerin hangi özelliğini 

vurgulanmıştır? 

  

 A) Bir yöntem dahilinde toplumda geçerli olduklarına 

 B) Bu yasaların kişiden kişiye göre değiştiği 

 C) Herkes için geçerli evrensel ahlâk yasasının olduğu 

 D) Ahlâk yasasının toplum tarafından belirlendiğinin 

 E) Ahlâk yasalarını toplumun değiştirdiğine 

5.  Bilimin yargıları nesneldir. Bir bilim adamının ortaya attığı 
varsayımın doğrulanması ve genel geçer olması hiç kolay 
değildir. Ancak ahlak yargıları için aynı şeyleri söylemek 
mümkün değildir. Bunun nedeni ahlâk yargılarının öznel 
olması ve bireyin özgürlüğüne olan sıkı sıkı bağlılığıyla 
alakalıdır. 
Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdaki hangi 
yargıya ulaşılabilir? 

  

 A) Bilim yargıları toplum tarafından belirlenir. 

 B) Ahlâk yargıları öznel yargılardır. 

 C) Ahlak ve bilim yargıları birbirlerine besler. 

 D) Ahlâk davranışları evrenseldir. 

 E) Ahlaki yargılar insanlar haz duygusuna indirgenmiştir. 

  

 

 

 

 

 

6.  Pragmatistler, birey için yararlı olanın iyi, yararlı olmayanın 

iyi olmadığını savunurlar. 

Parçaya göre pragmatistlerin ahlâk görüşünün temeli 

nedir? 

  

 A) Ödev duygusu B) İyiyi isteme 

 C) Özgürlüğe ulaşma D) Faydalı olma 

 E) Vicdana uygunluk  

  

 

 

 

 

 

7.  Schopenhauer, gürültü yaptığı gerekçesiyle, yaşlı bir 

kadını merdivenlerden aşağıya yuvarlamış ve bu durumun 

sonucunda kadın, sakat kalmış. Filozof, bu durumu 

önemsememiş, ama mahkemenin kendisine verdiği ceza 

sonucunda, yaşlı kadına her ay belli bir ödeme de 

bulunmuş Yaşlı kadın öldükten sonra da günlüğüne şöyle 

not almış: Yaşlı kadın gitti de, sırtımdan bir yük kalktı. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) İnsan, her zaman sorumluluklarının farkında olan bir 

varlıktır. 

 B) İnsan, her zaman erdemli davranışlar sergiler. 

 C) Her insan, toplumsal ve bireysel değerleri gözeterek 

davranışta bulunur. 

 D) İnsan, ahlaksal değerleri temele alarak yaşayan bir 

varlıktır. 

 E) İnsan, kimi zaman başkalarına karşı sorumluluklarını 

göz ardı edebilen bir varlıktır. 
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8.  Kynikler, hiçbir ahlâk kuralına uymayan, toplumsal 

değerlerden pay almamış olan bir gruptur. Bu insanlar 

yoksul bir hayat sürmüşlerdir. Bu tutumlarıyla bütün 

uygarlık değerlerini yok saymışlardır. 

Paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisi 

Kynikler’bin düşüncelerine uymaz? 

  

 A) Bireysel özgürlüğü savunmuşlardır. 

 B) Özel mülkiyet karşıtıdırlar. 

 C) Evrensel ahlâk yasasını savunmuşlardır. 

 D) Güzel yaşam kaygısı gütmemişlerdir. 

 E) Bireysel ahlâk  taraftarıdırlar. 

  

 

 

9.  Büyüklerin ellerini öpmek, toplum da örf ve adetlere 

uymayı örneklendirir. Bunu yapan kişi ahlaklıdır. Ancak 

ahlâk daha kapsamlı bir disiplindir. Kuralların toplumda 

nasıl işlemesi gerektiğini belirtir ve insanlara nasıl 

yaşamaları gerektiğini öğretir. 

Yukarıdaki parça ahlâkın hangi özelliğini 

vurgulamıştır? 

  

 A) İnsanlara yarar sağladığını 

 B) Kurallar koyduğunu ve nesnellik ifade ettiğini 

 C) Kişisel farklar gözettiğini 

 D) Sezgilere dayalı olması 

 E) Ahlâksızlığın bilgisizlik olması 

  

 

 

10.  Bir görüşe göre, kişi kararlarını verirken özgürdür. Bu 

özgürlük asla sınırlanamaz. Başka bir görüşe göre, 

insanın kenarlarını belirleyen bulunduğu koşullardır. 

Yukarıdaki parça aşağıdaki soruların hangisine cevap 

niteliğindedir? 

  

 A) Ahlakın kaynağı özgürlük müdür? 

 B) Ahlâk, hukuk kurallarını belirler mi? 

 C) İnsan eylemde bulunurken özgür müdür? 

 D) İnsan topluma karşı ahlâk mıdır? 

 E) Ahlâk kuralları nelerdir? 

  

 

 

 

 

11.  Özgürlük, hiç kimsenin hakkını gasp etmeden, insanın 

kendi aklını ve iradesini kullanarak seçim yapma hakkına 

denir. Özgürlük hiçbir dış baskıyı kaldırmaz. Bundan 

dolayı insanın kendini dengede tutması ve kendi 

kararlarını vermesidir. 

Bu parçaya göre özgürlüğü aşağıdakilerden hangisi 

tanımlamaz? 

  

 A) Özgürlük akılla gerçekleşir. 

 B) Özgürlük insanların iradelerini kullanarak yapıp 

ettikleridir. 

 C) Özgürlük seçim yapabilme şansıdır. 

 D) Özgürlük insanların birbirlerini düşünmeleridir. 

 E) Özgürlük otoritelere bağlı olmaktır. 

12.  Kant’ a göre, ahlâki bir eylemin iyi olması onun iyi niyete 

ve ahlâk, yasasına uygun olmasıyla ilgilidir. Bundan ötürü 

ahlâk yasası bireyin deneyimleriyle ortaya çıkmaz.  

Buna göre Kant’ ın ahlâk felsefesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Ahlâkı eylemin değeri tartışılamaz 

 B) Ahlâk yasasına uygun davranış değerlidir. 

 C) Bazı davranışlar değerlerine yaşantı sonucu ulaşırlar. 

 D) Özgürlük davranışı değerli kılar. 

 E) Ahlâklı davranış bireyi ve toplumu mutlu eder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Anarşizm, insanların özgürlüğünü kısıtlayan her türlü 
egemen güce karşı çıkmaktır. Bir takım yasaların 
toplumda var olması insanların doğal haklarını ellerinden 
aldığını gösterir. Böyle bir düzende yaşamaktansa 
başkaldırıp düzene hayır demek esastır. 
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Otoritelere bağlı kalmamak gerekir 

 B) Toplumda var olan egemen güçler birey olmayı 

engeller 

 C) Özgürlük her türlü baskıyı ortadan kaldırmaktır. 

 D) Egemen güçler özgürlüğe olanak sağlar. 

 E) Siyasal kurumlar insan özgürlüklerini yok sayar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Nietzsche, yaşadığı süre boyunca geçerli olan ahlâk 

kurallarına karşı çıkmıştır. Çünkü bu kurallar insanın 

isteklerini köreltir. Kant ise herkes için varolan bir ahlâk 

yasasının olduğunu savunur. Bu yasanında ödev 

duygusundan kaynaklı gerçekleştiğini belirtir. 

Bu açıklamalar aşağıdaki soruların hangisine yanıt 

olarak söylemiştir? 

  

 A) Evrensel bir ahlâk yasası var mıdır? 

 B) Ahlâk felsefesi dini temel mi alır? 

 C) Ahlâk felsefesinin kaynağı iyiye ulaşma mıdır? 

 D) Ahlâk insanın özgürlüğünü sınırlar mı? 

 E) Her eylemin ahlâki bir temeli var mıdır? 
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