






➢ İnsanın evrendeki yerini ve anlamını ararken 
kullandığı en önemli araçlar din ve felsefedir. Bu 
yüzden ikisi arasında yakın bir ilişki vardır. çünkü 
her ikisi de varlığı(insan, evreni) bir bütün olarak 
kavrama ve açıklama isteğindendir. Her ikisi de 
insan yaşamını anlama ve anlamlandırma çabası 
içerisindedir. 

➢ Ancak her ikisinin kaynakları farklıdır 



• Akla ve mantığa 
dayanır

• Kaynağı insan ve 
akıldır.

• Eleştirel ve 
sorgulayıcıdır.

• İnanca dayanır.

• Kaynağı ilahidir, 
Tanrı’dır.

• Dogmatiktir. 
Eleştiriye kapalıdır.

DİNFELSEFE



FELSEFENİN 

DİNE BAKIŞI

Rasyonel

Eleştirel

Tutarlı

Nesnel 

Kapsamlı 



MSÜ-2022

Bu parçaya göre aşağıdakilerden 
hangisi din felsefesinin 

amaçlarından biri olamaz?

Parçada-Felsefenin din bakışı 
sorgulanmış

SORU

PARÇA



FELSEFENİN 

DİNE BAKIŞI

Rasyonel

Eleştirel

Tutarlı

Nesnel 

Kapsamlı 



DİN 
FELSEFESİ

TEOLOJİ

Normatiftir.

İlahidir.

Özneldir.

Genel Değildir.

Normatif Değildir.

Rasyoneldir.

Nesneldir.

Geneldir.

Eleştirel Sorgulayıcı

ve Kuşkucudur.
Dogmatiktir.



TANRI PEYGAMBER

KUTSAL YÜCE

İMAN

İBADET

TEHVİD

MUCİZE



Doğaüstü nitelikleri olan ve evrendeki her şeyin yaratıcı 
olduğuna inanılan yüce varlık

Tanrı’nın emir ve sözlerini insanlara iletmek için Tanrı 
tarafından seçilmiş kişi

Tanrı’nın doğal akışın dışına çıkarak, olaylara müdahale etmesi, insan 
aklı ve doğa yasalarınca açıklanamayan olay.

Tam ve mutlak bağlanma, teslimiyet halini ifade eder.

Peygamberlere gelen ilahi ilham anlamına gelir. 

İnsanca ölçüleri aşan, sınırlanamayan, önünde eğilen üstün 
varlık anlamına gelir. 

Din açısından saygıya değer olan, dokunulmaz olandır. 





TYT-2019

Gazali’nin görüşlerini yansıtan bu
parçada din felsefesinin aşağıdaki

problemlerinden hangisiyle ilgili bir
cevap bulunmamaktadır?





TEİZM

*Tanrı evreni yaratmıştır ve gerektiğinde 
müdahale eder. Evrenle sürekli ilişki halindedir.
*Tanrı öncesiz ve sonrasızdır. Evrenin mutlak 
hakimidir. İşiten, gören, bilen ezeli ve ebedidir. 
*Tek tanrılı dinler teizme örnektir.

DEİZM
*Tanrı evreni yaratmış ve kendi yasalarına göre işleyen 
bir halde bıkmıştır.

*yani Tanrı everene müdahale etmez. Evrene aşkındır. 
*mucizelere, batıl inançlara, Peygamberlere, vahiye 
hatta dinlere inanmazlar.
*Temsilcileri, J.locke, J.J.Rousseau, Voltaire

PANTEİZM

*Tanrı ve evreni bir ve özdeş kılan anlayıştır. Her şey 
Tanrı’dır ve Tanrı da her şeydir. Tanrı evrene içkindir.
*Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı 
yoktur.

*bu görüş peygamber, kutsal kitap, vahiy ve dini 
inanç uygulamalrını kabul etmez.

*Temsilcileri: Spinoza, Bruno

Plotinos

PANENTEİZM

*Her şey tanrıdadır, ancak tanrı evren bir değil tanrı 
onun dışındadır.

*Tanrı’yı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle 
evrenin üstünde gören, somut, göreli ve değişen 
yönleriyle de evrenin içinde gören anlayıştır.

*Temsilcileri: Muhyiddin Arabi

TANRININ VARLIĞINI KABUL 
EDENLER



TANRI
EVREN TANRI

EVREN



TYT-2022

Bu parçadan panteizm ile ilgili
aşağıdaki yargıların hangisine

ulaşılabilir?





MSÜ-2020

Bu parçaya göre agnostisizm 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?











• Ateizm, evrenin 

varoluşunda; yalnızca 

maddenin var olduğunu, 

onun dışında hiçbir şey 

olmadığını ve evrenin de 

ezeli ve ebedi olduğunu 

savunan materyalizmi temel 

alır. 

• Agnostisizm, evrenin 

varoluşu, sonlu mu sonsuz 

mu olduğu konusunda 

kuşkucu tavrını sürdürür ve 

bunların da mutlak olarak 

bilinemeyeceğini iddia eder. 



TYT-2018

Bu parça din felsefesinin 
aşağıdaki

problemlerinden hangisiyle
ilişkilidir?

C) Tanrı evren ilişkisi





MSÜ-2018

Bu parçadan ruh-beden ilişkisiyle 
ilgili olarak aşağıdaki yargıların 

hangisine ulaşılabilir?
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