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1.  “Hume’ a göre, kötülük sorunu, şu ikilemle değerlendirilir:  

- Tanrı, kötülüğü önleme gücüne sahipti, ama bunu 

yapmak istemedi. 

- Tanrı, kötülüğü önlemek istiyordu, ama buna gücü 

yetmedi. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Tanrı, sorgulanabilen bir varlıktır. 

 B) Tanrı, evreni mükemmellikle donatmıştır. 

 C) Tanrı yoktur. 

 D) Tanrı, akılla kavranabilir. 

 E) Tanrı mükemmel bir varlıktır. 

  

 

 

 

 

 

 

2.   Spinoza’ ya göre; “Din, ahlaki işlevi olan bir şiirdir 

sadece…” 

Spinoza’ nın düşüncesinden hareketle, aşağıdaki 

yargılardan hangisine varılamaz? 

  

 A)  Din, Tanrısallığın yaşama yansımasıdır. 

 B)  Din ve ahlak, aynı işlevlere sahiptir. 

 C)  Din, toplumsal yaşamı düzenlemekten öte bir anlam 

ifade etmez. 

 D)  Din, ahlak kurallarına endeksli olmak durumundadır. 

 E)  Din, üretilmiş bir sistemdir. 

  

 

 

 

 

 

 

3.  –Dünyada görülen çeşitli kötülükler vardır. Mutlak 

anlamda iyi olan bir Tanrı olsaydı, bu kötülükler olmazdı. 

–Madde öncesiz ve sonrasız olan varlıktır. Organik ve 

inorganik bütün varlıklar onun eseridir. 

–Tanrı’nın varlığını dile getiren önermeler, doğruluğu 

deneyle denetlenmediği için anlamsız önermelerdir. 

Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen bilgilerden 

hangisine gerekçe olarak verilmiştir? 

  

 A) Tanrı’nın var olduğuna dair bilgiler 

 B) Tanrı’nın var olmadığına ilişkin bilgiler 

 C) Tanrı’nın nasıl olduğuna dair bilgiler 

 D) Tanrı’nın evreni yaratıp yaratmadığına dair bilgiler 

 E) Tanrı’nın bilinemezliğine dair bilgiler 

4.  Din felsefesinin amacı genel olarak dinin doğası ve 

anlamı, dinle bilim arası ilişkiler, din – ahlâk ilişkileri, dinin 

insan kültürü içindeki yeri, Tanrı’ nın varlığı üzerine 

kanıtları anlamak, açıklamak ve değerlendirmektir. Teoloji 

ise, Tanrı’ nın varlığını, nitelikleri, evrenle ve varlıklarla 

ilişkilerini, dini inançları açıklamaya çalışan bir bilgi dalıdır. 

Teoloji’ nin amacı inancı güçlendirmektir. Dolayısıyla 

otoriteye bağımlıdır ve dogmatiktir. 

Paragrafa göre din felsefesini teolojiden ayıran temel 

fark aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Dogmatik olması 

 B) İnancı güçlendirmeye çalışması 

 C) Tanrı’nın varlığını ispatlamaya çalışması 

 D) Dine ilişkin bütün soruları akıl yürütmelerle açıklamaya 

çalışması 

 E) Otoriteye bağımlı bir şekilde din hakkında bilgi 

vermeye çalışması 

  

 

 

5.  Din ile bilim arasındaki çatışmadan kaçınmanın ve dinin 

insan hayatında sahip olduğu derin rolü anlamanın biricik 

yolu, din ve bilimin her ikisinin de doğruyu ortaya 

çıkarmaya çalışan çabalar olmadığını anlamaktır. Veya 

eğer onlar bu tür çabalarsa, onların aradıkları doğru, çok 

farklı anlamlarda bir doğrudur. Olgusal gerçeklik hakkında 

bize doğruyu verecek olan yalnızca bilim ve bilimsel 

yöntemdir. O halde dinin, evrenin doğası hakkında bize 

söyleyeceği bir şey olamaz. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Bilim, bize olgusal gerçeklik hakkında bilgi verebilir. 

 B) Din ve bilim, doğruyu ortaya çıkarmaya çalışan 

çabalardan değildir. 

 C) Dinin, olgusal gerçeklik hakkında bilgi vermeye yetkisi 

yoktur. 

 D) Din ve bilim, insana doğruyu ortaya çıkarmasında 

yardımcı olur. 

 E) Din ile bilim, birbirinden farklı alanlarda doğruyu 

ararlar. 

 

  

 

 

6.  Din felsefesinin kendine özgü kavramları vardır.  

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin kavramları 

arasında yer almaz? 

  

 A) Ruh  B) Özgürlük C) Mucize 

 D) Yücelik E) İman  
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7.  Tanrı’ nın varlığıyla ilgili birçok filozof farklı görüşler ortaya 

atmışlardır. Bu filozoflardan biri olan Descartes’ e göre, 

Tanrı en yetkin varlıktır. Öyle ki, onun az yetkin olduğunu 

düşünmek akla uygun değildir. Bunun içindir ki, Tanrı’ nın 

var olmadığını iddia etmek yanlıştır. 

Buradan harekete Descartes’ in, Tanrı’ nın varlığına 

ilişkin görüşleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

  

 A) Tanrı’ nın varlığının bilinemez olduğunu ifade etmiştir. 

 B) Tanrı vardır ama doğayla özdeş olarak vardır. 

 C) Tanrı’ nın varlığını akıl yoluyla kanıtlamış ve 

yokluğundan söz edilemeyeceğini belirtmiştir. 

 D) Tanrı vardır ve duyularla algılanabilir demiştir. 

 E) Tanrı bir tane değildir, her aklın bir Tanrısı vardır. 

  

 

 

 

8.  Tanrı her zaman evrene müdahale eder mi? sorusuna 

Aristoteles’ in verdiği yanıt oldukça açıktır. “Tanrı evreni 

yaratmıştır, sonrasında bir müdahale etmeyecektir. Evren 

kendi yasalarıyla işleyecektir ve kendi kendine 

bırakmıştır.” 

Aristoteles’ in bu anlayışa hangi görüşü savunduğunu 

gösterir? 

  

 A) Panteizm B) Teizm C) Ateizm 

 D) Deizm E) Agnostisizm  

  

 

 

 

9.  Aristoteles, evren ile ilgili olarak, evreni yaratanın olduğu 

ancak yarattıktan sonra bir daha müdahale etmediğini dile 

getirmiştir. Dolayısıyla evren kendi halinde işleyen, kendi 

kurallarını belirleyen bir yapıdadır.  

Bu görüşüyle Aristoteles, aşağıdaki yargılardan 

hangisine karşı çıkar? 

  

 A) Yaratıcı vardır, müdahale etmez 

 B) Tanrı sanatçı, evren sanat görevi görür. 

 C) En yetkin varlık evreni değiştirme ve düzenleme 

hakkına sahiptir. 

 D) Yaratan en yetkin varlıktır. 

 E) Yaratıcı evrene müdahale etmez. 

  

 

 

 

 

10.  Din felsefesi genel olarak, dinin iddialarını, ilkelerini 

önyargısız biçimde akla dayalı olarak sorgular. 

Aşağıdakilerin hangisi din felsefesinin bir özelliği 

olamaz? 

  

 A) Tanrı’ yı düşünsel anlamda değerlendirmesi 

 B) Bir dinsel inanca bağlı olması 

 C) Akılcı olması 

 D) Dinlerce önyargısız yaklaşması 

 E) Din hakkında geniş bilgiler vermesi 

11.  Din, insanı dünyayı bilme ihtiyacından çok , dünyaya ve 

onu idare eden ilkeye, Tanrı' ya insan hayatının bir anlam 

olduğuna inanma ihtiyacına karşılık gelir. İnanma ve bilme 

arasında ise apaçık bir farklılık vardır: bilinen bir şeye 

inanılmaz, o şey yalnızca bilinir. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  

 A) Din, bilme ihtiyacına değil, inanma ihtiyacına karşılık 

verir. 

 B) Bir şeye inanmakla onu bilmek farklı şeylerdir. 

 C) Din, Gizem’ e (Tasavvufa) endeksli bir alandır. 

 D) Hıristiyanlığı bilmek, ona inanmayı gerektirmez. 

 E) Tanrı'ya inanıyorsan hiçbir bilgi bunu değiştiremez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  İnanılan bir şey bilinmez, daha doğrusu bilinme ihtiyacı 

içinde değildir ve ya her hangi bir bilgi ile doğrulanmaya 

veya yanlışlanmaya ihtiyaç göstermez. Daha da doğrusu 

inancın konusu olan şey, herhangi bir bilgi ile ortadan 

kaldırılması mümkün olmayan şeydir. Örneğin, ben    

Tanrı’ ya inanıyorum ve hiçbir bilgi benim bu inancımı 

sarsamaz veya ortadan kaldıramaz. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) İnanılan bir şey bilinme ihtiyacında değildir. 

 B) İnanılan bir şey, herhangi bir bilgi ile ortadan 

kaldırılamaz. 

 C) İnanmak ile bilmek farklı kavramlardır. 

 D) İnanılan bir şey hakkında sorgulama yapamazsın. 

 E) Tanrıtanımazlık bilgi eksikliğinden kaynaklanır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Dinler kendilerine yönelen insanlardan "bilgi " istemezler; 
çünkü o, bilgiyi zaten kendileri onlara verme 
iddiasındadırlar. Onların insanlardan istedikleri bu bilgiye, 
getirdikleri mesaja inanılması, iman edilmesidir. 
Paragrafı göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden 
hangisini söyleyemeyiz? 

  

 A) Dinler insanlardan bilmelerini değil iman etmelerini 
isterler. 

 B) Dinler inananlardan kendi doğrularının eleştirilmesini 
isterler. 

 C) Dinler doğrularını pratikte uygulayacak kişiler isterler. 

 D) Dinler verdikleri bilgiye inanılmasını istemektedir. 

 E) Din doğruları eleştirilemez. 
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