








MSÜ-2018

Bu parçaya göre aşağıdaki 
yargılardan hangisi “ahlak”ın

değil “ahlak felsefesi”nin alanına 
girer?





TYT-2019

Buna göre Levinas ahlaki
değerlendirmenin amacı olarak

aşağıdaki kavramlardan hangisini
vurgulamaktadır?

A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk 
D) Fayda E) Dinginlik









İYİ

SORUMLULUK

KÖTÜ

ÖZGÜRLÜK



ERDEM

AHLAK

YASASI

AHLAKİ

KARAR

AHLAKİ

EYLEM

VİCDAN





AYT-2021

Bu parçadaki görüşleriyle
Protagoras’ın aşağıdaki sorulardan

hangisini tartıştığı söylenebilir?

A) Evrensel bir ahlak yasasından
bahsedilebilir mi?





İYİ VE KÖTÜNÜN ÖLÇÜTÜ

❖ “İyi” olarak nitelendirilen bir şey kendi doğası 

itibariyle mi iyidir, yoksa pratikteki sonuçları 

itibariyle mi iyidir?

❖ Ahlak konusunu ele alan filozoflar, neyin iyi neyin 

kötü olduğu, iyi ve kötünün ne olduğu konusunda 

farklı ölçütler ortaya koymuşlardır. Pragmatistlere 

göre, iyinin ölçütü, “fayda”dır; hedonistlere göre, 

“haz”dır.  Kant’a göre, iyinin ölçütü, ödevden doğan 

evrensel ahlak yasalarıdır. Kant için iyi ve kötü, 

davranışları ortaya çıkaran niyete bağlıdır. Dini 

inançlar, iyi ve kötünün ölçütü olarak Tanrı’nın 

koyduğu kuralları gösterirler. Yani bir eylem, Tanrı’nın 

bildirdiği kurallara uygunluk gösteriyorsa iyi, aksi 

durumda kötüdür. 

❖ Öte yandan iyi ve kötü, nesnel yapıda mıdır yoksa 

öznel midir, bu da ayrı bir tartışma konusudur. 

Bazı ahlak filozoflarına göre, iyi, kişilere göre 

değişmez, nesnel yapıdadır; bazılarına göre öznel 

yapıdadır, görecelidir.  

❖ Toplumda yerleşik olan genel kanaate göre, 

toplumun ahlaki değerlerine uygun olan eylemler iyi; 

toplumun ahlaki değerlerine uygun olmayan eylemler 

kötüdür. 









AYT-2018

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-Determinizmin 
görüşleri verilmiş

SORU

PARÇA

















MSÜ-2022

Hâkimin bu yanıtı aşağıdaki 
görüşlerden hangisine 

örnek oluşturur?

Parçada- hakim kişinin 
eylemlerinde özgür olduğunu 

vurgulamış

SORU

PARÇA



MSÜ-2020

Bu parçadan aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılabilir?

Parçada-insanın ahlaki eylemde 
bulunurken özgür olup olmadığı 

tartışılmış

SORU

PARÇA











TYT-2020

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisi 

çıkarılamaz?

Parçada-Epiküros’un Haz 
anlayışı anlatılmış

SORU

PARÇA







MSÜ-2018

Bu parçada dile getirilen görüş 
aşağıdaki filozoflardan hangisine 

aittir?

A) Hobbes B) Locke C) Aristoteles
D) Rousseau E) Platon











Ayrıca evrensel dinler(İslamiyet, 

Hristiyanlık, Musevilik) ve tasavvuf 

düşüncesinde evrensel bir ahlak 

yasasını kabul etmektedir

Yani bu yasa kaynağı itibariyle kişiye 

bağımlı olmayan objektif (tarafsız) bir 

yasadır. 

Objektif bir evrensel ahlak yasasını 

savunanlar ise; Sokrates, Platon, 

Farabi, Spinoza, İ. Kant’dır. 

Evrensel ahlak yasası

Evrensel ahlak yasası vardır ve 

bu yasa insanın kendisi 

tarafından belirlenmez. Varlığını 

insanın dışında bir temelden alır. 

Evrensel ahlak yasası

Evrensel ahlak yasası

OBJEKTİF TEMELDE KABUL EDENLER









MSÜ-2021

Bu davranışın, Kant’ın ahlak anlayışında 
ahlaki bir değere sahip olabilmesi için 

Emre’nin bunu hangi motivasyonla 
yapmış olması gerekir?
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