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Bilgi Kutusu

Farklı Dinler
Yahudilik: MÖ. 15. yüzyılda Hz. Musa’ya gelen vahiyle başlayıp gelişen bir dindir. Yahu-

dilik vadedilmiş topraklarla özdeşleşmiş bir millet hayatını, ortak inancı, dili, edebiyatı içerir. 

Yahudi olmanın temel ön şartı, Yahudi bir anne babadan veya en azından Yahudi bir 

anneden doğmaktır. Kitabı Tevrat’tır.

Caynizim: MÖ. 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Hinduizmin bazı özelliklerini 

ve mabet ayinlerinde din adamlarının rolünü kabul eder. Her türlü varlığı, öldürmeyi 

yasak sayan caynizimde bu sebeple tarımla uğraşılmaz, iş hayatı tercih edilir. Meyve 

sebze ağırlıklı bir beslenme programına uyulur.

Şintoizm: Diğer dinlere tepki göstermeyen bir dindir. Bir kurucusu da bulunmamaktadır.

Bu inançta tabiat güçlerine ve ruhlara tapınma vardır. Dağ, ırmak, gök gürlemesi, fırtına, 

yağmur vb. gibi tabiat ilahları olan bu dinde, tabiat ilahları arasında en önemlisi güneş

tanrısı Amaterasu’dur. 

Budizm: MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda tarafından kurulmuş bir dindir. Daha çok

 Güney Asya ülkelerinde ve Uzak Doğu’da yaygın olan Budizm, Hinduizmdeki

Brahman şekilciliğine ve kast sistemine karşı olarak ortaya çıkmıştır.

Hinduizm: Hindistan’da yaygın olan bu dinin tespit edilebilmiş bir kurucusu bulunma-

maktadır.Kendine özgü bir kitabı ve inanç sistemi de yoktur. Bu dinin temelinde mutlak 

varlık inancı yatmaktadır. Bu dinin kutsal metinleri Veda ve Brahmana’dır.

Hristiyanlık: Hz. İsa’nın tebliğiyle başlamış ve sonraki gelişmelerle günümüzdeki 

şeklini almıştır. Kitabı İncil olan bu dinin ibadet yerleri kiliselerdir.

Sihizm: 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da yaşamış olan on gurunun öğretilerini

temel alan  sihizm dinine inananlara Sih denir. Ana inancı tek yaratıcının olması olan 

Sihizm her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip olan bir Tanrı inancı üzerine kuru-

ludur. Ruh göçüne inanılan Sihizmde ölen kişilerin naaşı yakılır.
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1. Din felsefesi, inanç karşısında akla öncelik vererek, 

dini esasları mantıksal bir analize tabi tutar. Yine din 

felsefesi din karşısında objektif ve eleştirel bir tavır 

alır. Eleştiri, dinin temel ilke ve inançlarını güçlendir

mek için yapılmadığı gibi, zayıflatmak için de yapıl

maz.

 Bu na gö re din felsefesi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?

A) Dini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığı

B) Dine öznel bir biçimde yaklaştığı

C) Dinin dogmalarını sorgulamadan kabul ettiği

D) Din olgusunu nesnel bir şekilde sorguladığı

E) Dinsel inançlara yeni özellikler kazandırdığı

2. Din, değişik bilgi dallarına konu olmuştur. Din psiko

lojisi, dinsel yaşamın çeşitli yönlerini psikolojik açı

dan değerlendirirken din sosyolojisi, dini toplumsal 

bir kurum olarak ele alıp inceler. Ancak her ikisi de 

dinin ilkeleri, buyrukları üzerinde gerçeklik ve geçer

lilik tartışması yapmazlar yani dine eleştirel yaklaş

mazlar . Din felsefesi ise, dinin dayandığı ilkelerin 

özünü, anlamını, irdeleyici, tutarlı, sistemli, akılcı bir 

şekilde temellendirmeyi amaçlar. Dinin iddialarını 

olduğu gibi kabul etmez; akılsal bir çaba ile anlama

ya çalışır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefe

sini, din psikolojisi ve din sosyolojisinden ayı

ran bir özelliktir?

 A) Kişilerin inançlarını yıkmaya özen göstermesi

 B) Dini yargılara, ters düşmeden, uyum içinde yak

laşması

 C) Dinsel dogmaları akıl yoluyla temellendirmeye 

çalışması

 D) Dinin yapısını ve işlevini sorgulayıcı bir bakış 

açısıyla incelemesi

 E) Dini inancın toplumsal ve ruhsal yönünü ele al

ması

3. Ba zı bi lim insanları ve dü şü nür ler Tan rı kav ra mı nın 
or ta ya çı kı şı nı te olo ji açı sın dan ve ya din sel an la yış
lar açı sın dan ele al ma mış lar dır. Bun la ra gö re Tan rı 
kav ra mı be lir li ne den ler yü zün den in san ya şa mı na 
gir miş tir.

Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si, Tan rı kav ra
mı nın or ta ya çık ma sı na din sel yak la şım ca ile ri 
sü rü le bi le cek bir ne den dir?

A) İn san ru hu ve ona bağ lı ola rak olu şan bi linç, in
sa nın Tan rı’dan al dı ğı pay dır.

B) Her top lum ken di ya şam ko şul la rı na gö re Tan rı 
kav ra mı na ulaş mış tır.

C) Tan rı kav ra mı do ğuş tan bi linç te yer et miş ol say
dı, din sel eği ti me ge rek kal maz dı.

D) Do ğa kar şı sın da güç süz lük, in san la rı yü ce ve 
yet kin var lık dü şün ce si ne ulaş tır mış tır.

E) Bi lin mez lik le rin yol aç tı ğı ça re siz lik in san la rı psi
ko lo jik gü ven sağ la yan bir üs tün ta sa rı ma yö
nelt miş tir.

4. Di nin te me lin de ka yıt sız ko şul suz inanç ya tar. Do la
yı sıy la bir kim se eğer güç lü din sel kim li ğe sa hip se 
di nin id di ala rı nın doğ ru lu ğu na hiç bir tar tış ma ya izin 
ver mek si zin ina nır.

Bu na gö re in san la inan dı ğı ob je ara sın da ki ba ğı 
ku ran aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Akıl B) Düş gü cü C) Ye te nek

              D) Sez gi                 E) İman

5.   Tan rı’nın ken di si, in san ve ev ren le il gi li bil gi le ri 
pey gam ber ler ara cı lı ğıy la ilet me si

  Tan rı’nın pey gam ber ara cı lı ğıy la yol la dı ğı bil gi
le rin in san lar ta ra fın dan ka bul edil me si

  Tan rı’nın in san lar kar şı sın da özel ko nu mu nu 
gös te ren ana ni te lik

  Baş ta Tan rı’nın ken di si ol mak üze re onun de ğer 
ver di ği ve do ku nul maz ka bul et ti ği var lık la rın ni
te li ği

Aşa ğı da ki din sel kav ram lar dan han gi si nin ta nı
mı yu ka rı da yer al ma mış tır?

A) Va hiy B) İnanç (İman)

C) Yü ce D) Kut sal

             E) İba det
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6. Aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si din fel se fe si nin 

ala nı na ait de ğil dir?

A) İn san la inan dı ğı var lık ara sın da ki iliş ki ne dir?

B) Ni çin her din  ken di koy du ğu ku ral la rın doğ ru ol
du ğu nu id dia eder?

C) İnan ma nın şek li tek se, ni çin çok sa yı da din var 
ola bi li yor?

D) Ölüm bir son mu dur, ölüm den son ra bir ha yat 
var mı dır?

E) Ne den ki mi var lık lar gü zel, ki mi le ri ise çir kin sa
yı lır?

7. “Tan rı’ya ulaş ma nın ve onu sev me nin yo lu, in sa nı 
sev mek tir. İn sa nı se ven Tan rı’yı da sev miş olur.”

Yu nus Em re’nin bu dü şün ce sin de in sa nı sev
mek le Tan rı’yı sev mek ni çin ay nı şey ola rak gö
rül müş tür?

 A) İn sa nın dü şün me gü cü nün ol ma sı 

 B) İn sa nın ken di si ni sü rek li ge liş tir me si

 C) İn sa nın sos yal bir var lık ol ma sı

 D) Tan rı’nın, in sa nı ken di özün den ya rat ma sı

 E) İn sa nın ev ren sel bir var lık ol ma sı

8. Evrendeki her şeyde bir düzen görülmektedir. Bu 

düzen belli amaçlara uygun olarak evrende yaşa

mın sürmesini sağlamaktadır. Bu düzen ve amaç 

kendi kendine ortaya çıkamaz. O halde evrene dü

zen ve amaç veren yetkin bir varlığın bulunması 

gerekir.

 Bu açıklama aşağıdakilerden hangisini kanıtla

maya yöneliktir?

 A) Tanrı'nın varlığını

 B) Mucizelerin gerçekliğini

 C) Ruhun ölümsüzlüğünü

 D) Evrenin yaratılışını

 E) Vahyin imkanını

9. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak isteyen filozoflardan 

bazıları insanın eylem yapan bir varlık oluşundan 

hareket eder. Bu kanıta göre, iyi ve kötünün bir an

lam ifade edebilmesi, iyilerin ve kötülerin yaptıkları

nın karşılığını görebilmesi, bunların teminatı olacak 

bir varlığı zorunlu kılar.

 Parçada açıklaması yapılan Tanrı kanıtlaması 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kozmolojik kanıt

 B) Teleolojik kanıt

 C) Ahlak kanıtı

 D) Ontolojik kanıt

 E) Dini tecrübe kanıtı

10. Bir gö rü şe gö re Tan rı, ev re ni ya rat mış an cak bu ya

ra tım so nun da onu ken di ha li ne bı rak mış tır. Tan rı 

ev re nin iş le yi şi ne ka rış ma dı ğı na gö re ya pıl ma sı ge

re ken, ev re ni an la mak ve dü zen le me ça ba sı gös ter

mek tir.

Din fel se fe si nin te mel prob lem le rin den bi ri ne 
iliş kin ve ri len bu gö rüş ler aşa ğı da ki akım lar dan 
han gi si ne ait tir?

A) Te izm B) Pan te izm C) De izm

             D) Ate izm          E) Ag nos ti sizm

11. Ma te ma tik çi ve ast ro nom Lap la ce (Lap las) Na pol
yon’a, ev re nin na sıl mey da na gel di ği ne iliş kin ün lü 
ku ra mı nı açık la dı ğın da Na pol yon ona sis te min de 
Tan rı’nın ne re de işe ka rış tı ğı nı so rar. Lap la ce’ın bu
na ce va bı çok il ginç tir: “Tan rı mı ma jes te le ri? Ben 
açık la mam da böy le bir var sa yı ma ih ti yaç duy ma dım 
ki.” 

Bu na gö re Tan rı kav ra mı ko nu sun da Lap la ce 
aşa ğı da ki gö rüş ler den han gi si ni sa vun mak ta
dır?

A) Te izm B) De izm C) Pan te izm

             D) Ate izm           E) Ag nos ti sizm
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1. Din felsefesi, dinin temel iddia ve tezlerini inanca 

dayanmadan aklı ön planda tutarak sorgulamaya 
çalışır. Bu sorgulama da ne dini inançları yıkmayı 
ne de güçlendirmeyi amaçlar. Tüm dinlere aynı me
safeden bakarak din olgusunu objektif, nesnel bir 
şekilde sorgular.

YA NIT D

2. Din olgusu, değişik bilgi dallarının da inceleme ala
nındadır. Örneğin, dinin insan üzerindeki etkisi din 
psikolojisinin, toplumsal etkisi ise din sosyolojisinin 

inceleme alanındadır. Fakat bunlar aynı zamanda 

bilim dalı olduğundan din üzerinde tartışma yap

mazlar oysa din felsefesi dinin dayandığı ilkelerin 

özünü, anlamını, sorgulayarak din olgusuna akılcı 

yaklaşır.

YA NIT D

3. Dinsel yaklaşıma göre, Tanrı kendisini yarattıkların
da gösterir. Dolayısıyla insanı yaratırken de kendi
sinden birtakım özellikler yüklemiştir. Bu da ruh ve 
bilinçtir. Dolayısıyla insan ruhu ve ona bağlı olan 
bilinç insanın Tanrı’dan aldığı paydır. 

YA NIT A

4. İman, Tanrı’ya ve onun bildirdiklerine tartışmasız, ke
sin olarak inanmadır. Genel olarak bütün dinlerin baş 
koşuludur. Dolayısıyla belli bir dine inanan kişi, inandı
ğı dinin savunduklarına iman bağı kullanarak ulaşır. 

YA NIT E

5. Vahiy, Tanrı’nın insan ve evrenle ilgili bilgileri pey

gamberler aracılığıyla iletmesi, inanç, bu bilgilerin 

insanlar tarafından kabul edilmesi, yüce Tanrı’nın 

insanlar karşısındaki özel konumu, kutsal dokunu

lamaz kabul edilenlerdir. Dolayısıyla parçada iba

det tanımı yer almamıştır. 

YA NIT E

6. Din felsefesi, dini alanın problemlerini genel olarak 
ele alan, felsefe alt dalıdır. Bu nedenle “Neden kimi 
varlıklar güzel, kimileri ise çirkin sayılır?” sorusunu 
ele almayacaktır. Çünkü bu problem sanat felsefesi
nin problemidir. 

YA NIT E

7. Yunus Emre’ye göre Tanrı insanı kendi özünden 
yaratmıştır. Bu nedenle insan değerlidir. İnsanı se
ven Tanrı’yı da sevmiş olur.

YA NIT D

8. Evrendeki her şey bir düzene tabidir. Bu düzen ise 
kendiliğinden ortaya çıkmış olamaz. Bu düzenin bir 
planlayıcısının, mimarının olması gerekir. O'da 
Tanrı'dır. Dolayısıyla Tanrı vardır.

YA NIT A

9. Felsefe tarihinde bazı filozoflar Tanrı'nın varlığını 

kanıtlamak için ahlak olgusundan hareket eder. 

Örneğin Kant, "Madem ki iyi veya kötü davranabili

yoruz, iyiliğin mükafatını, kötülüğün ise cezasını al

mamız gerekir"der. Bu nedenle bize bunların temi

natını verecek bir varlığın yani Tanrı'nın olması 

gerekir. O halde Tanrı vardır. Bu görüşte olanlar 

ahlaka dayanarak Tanrı'nın varlığını kanıtlar.

YA NIT C

10. Bir Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte Tanrı’nın evre
ne müdahalede bulunmadığını savunan görüş 
Deizm’dir.

YA NIT C

11. Laplace, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili çalışmasın
da Tanrı’ya yer vermemiş, dolayısıyla evrenin mad
deden oluştuğunu savunmuştur. Bu ise ateizmin 
görüşlerine uygun bir açıklamadır. 

YA NIT D
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1. Din, insan hayatını evren ile belli ölçüde doyurucu 

ve anlamlı bir ilişkiye sokma çabası, insanı ilişkilerin 
yürütülmesinde bilgelik sağlama girişimidir. Fakat 
din bunu, entelektüel bir plandan çok pratik ve duy
gusal bir planda gerçekleştirmeye çalışır. Başka bir 
deyişle din, insanın dünyayı bilme ihtiyacından çok, 
dünyayı idare eden ilkeye, Tanrı'ya, insan hayatının 

bir anlamı olduğuna inanma ihtiyacına cevap verir.
Parçaya dayanarak "din" için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

 A) Varlığı bilme ve anlama ihtiyacına cevap verir.

 B) İnsanlar arası ilişkilerin sürdürülmesinde yar

dımcı olur.

 C) Evrenin var olma nedeni olan Tanrı'ya inanmayı 

gerektirir.

 D) Dış dünyada ispatlanabilen bilgiler sunar.

 E) Bilme anlayışından çok inanma anlayışına daya

nır.

2. Din ler, Tan rı’nın var lı ğı so ru nu na “var dır” di ye ya nıt 

ve rir. Yi ne din ler, ah lak ko nu sun da, “ah la ki dav ra

nış la rın öl çü tü ne dir?” so ru su na “Tan rı’nın buy ruk la

rı na uy gun dav ra nış tır.” di ye ya nıt ve rir. Bu açık la

ma la ra “ke sin” gö zü ile ba kı lır; doğ ru luk la rı tar tış ma 

ko nu su bi le ol maz. Oy sa fel se fe  de “Din ne dir?” gi bi 

bir so ru, fark lı dö nem fi lo zof la rı ta ra fın dan fark lı bi

çim de ya nıt lan mış tır.

Bu na gö re aşa ğı da ki ge nel le me ler den han gi si ne 

ula şı la bi lir?

A) Din ler me ta fi zik bir öz ta şır.

B) Din her dö nem de fel se fe ile iç içe ol muş tur.

C) Din va hi ye, fel se fe  ak la da ya nır.

D) Din mut lak, fel se fe öz nel ve de ği şe bi lir dir.

E) Ak la uy gun olan di ne de uy gun dur.

3. Bir fel se fe di sip li ni ola rak din fel se fe si din ol gu su nu 

ob jek tif, tu tar lı, kap sam lı ve eleş ti rel bir tu tum la ele 

alır. Bu yö nüy le, tan rı nın var lı ğı baş ta ol mak üze re, 

her tür lü din sel id di ayı pe şi nen doğ ru ka bul eden 

te olo ji den  ay rı lır.

Bu na gö re din fel se fe si ni te olo ji den ayı ran ni te

lik aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Di nin id di ala rı nı doğ ru ka bul et me si

 B) Di ni tüm yön le riy le sor gu la ma sı

 C) Mut lak bir din sel açık la ma mo de li oluş tur ma sı

 D) Din le rin ev ri mi ni ya kın dan ta kip et me si

 E) Din sel tar tış ma la rı ila hi ku ral lar çer çe ve sin de 

sür dür me si

4. Teolojinin amacı, inananların inançlarını güçlendir

mektir. Onun dini yargıları sorgulaması söz konusu 

değildir. Buna karşılık din felsefesi dinin ilkelerini 

sorgular; ama kişilerin daha dindar olmalarına çalış

madığı gibi, inançlarını sarsmaya da kalkmaz.

 Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine 

varılamaz?

 A) Teoloji dini inançları açıklarken inananları esas 

alır.

 B) Din felsefesi dine eleştirel yaklaşır.

 C) Din felsefesi dini nesnel olarak ele alır.

 D) Teoloji dogmatik iken felsefe sorgulayıcıdır.

 E) Din felsefesinin varlığı teolojiden önce gelir.

5. Tek tan rı lı din ler de ahi ret inan cı or tak tır. Ahi re tin 

var lı ğı ru hun mad de den ve be den den ba ğım sız ola

rak var lı ğı inan cı na da ya nır. Mad de ci fi lo zof lar, ru

hun de ğiş mez var lı ğı nı ka bul et mez ler. On la ra  gö

re, ruh be de nin bir gö rü nü şü dür ve onun la bir lik te 

yok olur. 

Bu par ça da din fel se fe si nin prob lem le rin den 

han gi si hak kın da bil gi ve ril mek te dir?

A) Ev re nin ya ra tı lı şı so ru nu

B) Tan rı’nın var lı ğı so ru nu

C) Pey gam ber li ğin var lı ğı so ru nu

D) Ru hun ölüm süz lü ğü so ru nu

E) Vah yin im ka nı so ru nu
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6. Biz, in san dav ra nış la rı nı az ya da çok adil olan ey

lem ler ola rak al gı la ya bi li yor sak, yar gı la rı mız key fi 
ve ge li şi gü zel ol ma yıp, zo run lu ve eze li  ebe di bir 
öl çüt, öz ya da idea ol mak du ru mun da dır. İş te bu öz 
ya da öl çüt eze li  ebe di ve yet kin bir var lık ta bu lun
mak du ru mun da dır. Bu var lık ise Tan rı’dır.

Yu ka rı da ki par ça da te mel ola rak amaç la nan aşa
ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Tan rı’nın ni te lik le ri ni ta nıt mak

B) İn sa nın ama cı nı ir de le mek

C) Ev ren de ki dü ze ni an lam lan dı ra bil mek

D) Tan rı’nın var olu şu nu te mel len dir mek

E) Tan rı inan cı nı sars mak

7. Teizme göre, Tanrı vardır ve evrenin hem yaratıcısı 
hem koruyucusu, hem de egemenidir. Tanrı, önce
sız ve sonrasızdır. O, bilinçli ve özgürdür. Dünya ile 
sürekli ilişki içindedir. Evrende olup biten her şey 
onun iradesinin ürünüdür.

 Buna göre Teizm, aşağıdakilerden hangisini sa

vunmaktadır?

 A) Evren ve Tanrı'nın gerçekte bir ve aynı şey oldu

ğunu

 B) Dinsel inançların mantıksal analize tabi tutulma

sı gerektiğini

 C) Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında hiçbir 

ipucu bulunmadığını

 D) Ezeli ve ebedi olan Tanrı'nın özgür iradesiyle 

evreni yarattığını

 E) Bu dünyaya içkin olan Tanrı'nın evreni belirledi

ğini

8. Nasıl ki kullandığımız her eşyayı planlayan, ona bir 
işlev yükleyen, onu yaratan akıllı bir insan varsa, 
evrendeki bu mükemmel düzeni planlayan, onu ya
ratan ve ona bir amaç yükleyen doğaüstü bir varlık 
da mutlaka olmalıdır. Bu da Tanrı'dır.

 Parçada açıklaması yapılan Tanrı kanıtlaması 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Evren kanıtı

 B) Ahlak kanıtı

 C) Düzen ve amaç kanıtı

 D) Varlık kanıtı

 E) Dini tecrübe kanıtı

9. Protagoras'a göre, "Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu 
konusunda çaresiziz, zira, bilgi edinmemizi engelle
yen çok şey vardır. duyularla algılanmamaları, insan 
hayatının kısa oluşu vb."

 Huxley'e göre de, "Tanrı, duyusal deneylerimizin 

dışında kalır. Bu nedenle Tanrı'nın var olup olmadı

ğı konusunda bir yargı veremeyiz."

 Buna göre Protagoras ve Huxley'in aşağıdakiler

den hangisini kabul ettiği söylenebilir?

 A) Doğal düzenin Tanrı'nın bir görünüşü olduğunu

 B) Tanrı'nın varolduğunun ya da var olmadığının 

bilinemeyeceğini

 C) Tanrı'nın varoluşunun akıl yoluyla temellendirile

bileceğini

 D) Tanrı'nın varlığının akla dayalı olarak kanıtlana

bileceğini

 E) Tanrı'nın varlığını kabul etmekle beraber dinleri 

reddetmek gerektiğini

10. “Tan rı sal ya da kut sal var lık lar la bü tün leş me öz le

miy le giz li bir ger çe ğe ya da bil ge li ğe ulaş ma yı 

amaç la yan din sel an la yı şa” aşa ğı da ki ler den han
gi si en uy gun kar şı lık olur?

A) Mis ti sizm B) Akıl cı lık

C) Ate izm D) İde alizm

            E) Ag nos ti sizm

11. Mev la na, ev re nin gö re vi nin Tan rı’nın kud re ti ni ve 
gü zel li ği ni gös ter mek ve bil dir mek; in sa nın gö re vi
nin ise bu kud ret ve gü zel li ği saf ve yü ce şek liy le 
kav ra mak, al gı la mak ve bil mek ol du ğu nu sa vun
muş tur.

Mev la na’ya gö re in san, bu gö re vi ni aşa ğı da ki ler
den han gi si ile ye ri ne ge ti re bi lir?

A) Gün de lik haz lar la örü lü ben li ği

B) Bi lim ve sos yal ya şa ma il gi siz kal ma sı

C) Özün de bu lu nan tan rı sal ya pı sı

D) Be den sel zevk le ri be nim se me si

E) İnanç lar ara sın da ayı rım gö zet me si
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1. Ben İslamiyetin bir müslümana verdiği bütün bilgile

ri biliyorsam İslam bilginiyimdir. Ama onlara inanmı
yorsam, ben bir müslüman değilimdir.

Bir düşünüre ait bu görüşte vurgulanan temel 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç dinde belirleyici öge kabul edilemez.

B) Dini bilgilerin doğruluğu tartışılamaz.

C) Dinde bilgi değil iman esastır.

D) Felsefi düşünceye konu olmayan dinin geçerlili
ği yoktur.

E) İnanılan her öğreti bir din sayılabilir.

2. “Fel se fe, ne din için dir ne de di ne kar şı dır. Fel se fe 
için din, in ce le ne bi le cek ko nu lar dan sa de ce bi ri dir ... 
Fel se fe nin ko nu su içe ri si ne gi ren ba zı so run lar di nin 
de ko nu la rı ara sın da yer alır lar...”

Bu na gö re aşa ğı da ki özel lik ler den han gi si yal
nız ca din ile il gi li dir?

A) Bi re yin ne le re, han gi bil gi le re ina na ca ğı nın ön
ce den be lir len me si

B) Kuş ku nun, doğ ru bil gi ye gö tü ren bir yön tem ola
rak gö rül me si

C) Sor gu la ma, ir de le me, eleş tir me  te me li ne da yan
ma sı

D) So ru la rın çö zü mü nü ak la ve man tı ğa da yan dır
ma sı

E) Hiç bir dü şün ce nin ay rı ca lı ğı nın ol ma ma sı

3. Pek çok in san fel se fe ile di ni ay nı uğ ra şı la ra sa hip 
et kin lik ler ola rak dü şü nür. Bu ya nıl gı nın ne de ni bu 
iki et kin lik ala nı nın ki mi özel lik ler açı sın dan ben zer
lik ler gös ter me si dir. Oy sa bu tür den ana lo jik (ben ze
şim) çı ka rım la rın her za man ge çer li ol du ğu ile ri sü
rü le mez.

Bu na gö re aşa ğı da ki bil gi ler den han gi si bu par
ça da sö zü edi len ana lo jik çı ka rı mın ve ri le rin den 

bi ri de ğil dir?

A) Fel se fe ve di nin na sıl mut lu olu na ca ğı na iliş kin 
öğüt ler de bu lun ma sı

B) Di nin inan ca, fel se fe nin eleş ti ri ye da yan ma sı

C) Fel se fe ve di nin var lık hak kın da bü tün sel bir 
tab lo çiz me si

D) Di nin açık la ma la rıy la olu şan ruh sal din gin li ğin 
fel se fe ile de ol ma sı

E) Din ler gi bi fel se fe nin de in san la ra kar şı hoş gö
rü lü ol ma yı des tek le me si

4. – Yaratıcıyı, insan hayatının anlamını, neyin iyi 

neyin kötü olduğunu bildiren bilgilerin toplamıdır.

 – Tanrı'nın dini bilgileri insana aktarmak için seçti

ği kişidir.

 – Tanrı'ya saygı ve tapınmanın ifadesi olarak belli 

zamanlarda tekrarlanan davranışlardır.

 – Dinin bir varlığı dokunulmaz kabul etmesidir.

Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangi

sini açıklar nitelikte değildir?

A) Vahiy B) Peygamber

C) İbadet D) Mucize

                E) İman

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si din fel se fe si nin te mel 

so ru la rı ara sın da yer al maz?

           

A) Tan rı’nın var lı ğı nın özü ne dir?

B) Ev ren ya ra tıl mış mı dır?

C) Va hiy müm kün mü dür?

D) Ölüm bir son mu dur?                     

E) Ev ren de bir dü zen var mı dır?

6. Ev ren ön ce siz ve son ra sız mı dır? Bir ya ra dı lış sü re
ci var sa, son lu mu dur? Son suz ve sı nır sız ise, in san 
ak lı bu son suz lu ğu ne öl çü de kav ra ya bil mek te dir?

Par ça da be lir ti len so ru lar aşa ğı da ki ler den han
gi si ni söz ko nu su et mek te dir?

A) Bi lim sel bil gi nin yön tem le ri ni

B) Fel se fe ile di nin or tak yan la rı nı

C) Tan rı nın var lı ğı ve ev re nin olu şu mu so ru nu nu

D) Fel se fe nin di ne ba kış açı sı nı

E) Di nin iş le vi ni
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7. "Her yoktan varolanın var olması için bir neden ge

reklidir. Evren yoktan var olmuştur. Evrenin varoluş 
nedeni Tanrı'dır. O halde tanrı vardır."

 Gazali'ye ait bu açıklama aşağıdaki Tanrı kanıtla

malarından hangisini açıklar niteliktedir?

 A) Dini tecrübe kanıtı

 B) Ahlak kanıtı

 C) Ontolojik kanıtı

 D) Kozmolojik kanıtı

 E) Teleolojik kanıtı

8. Tanrı evreni zaman içinde bilgisine ve iradesine 
uygun olarak yaratmış ve kendi haline bırakmıştır. 
Çünkü baştan evrenin işleyişini ve yasalarını belirle
miştir. Evren böylece devam edecektir. Dolayısıyla 
Tanrı'nın evrene müdahalesi yoktur, sadece yaratıcı 
olma özelliği vardır.

 Bu görüş aşağıdaki öğretilenden hangisinin içe

riğini oluşturur?

A) Deizm B) Teizm

C) Panteizm D) Ateizm

            E) Agnostisizm

9. İn san lar ara sın da ki her tür ay rım cı lı ğa kar şı çı
kan, in san la rı tüm ay rım la rı göz ar dı ede rek sev
mek ge rek ti ği ni sa vu nan Mev la na, Tan rı sal öz 
ta şı dık la rı için bü tün in san la rı de ğer li ola rak ni
te ler ken aşa ğı da ki gö rüş ler den han gi si ni sa vun
mak ta dır? 

A) Ate iz mi

B) Pan te iz mi                                                

C) Te iz mi

D) Ag nos ti siz mi

E) De iz mi

10. – Teizme göre, Tanrı öncesiz ve sonrasızdır. 

Ayrıca var olan her şeyin varlık nedenidir ve 

kendisi bu evrenden aşkın bir varlıktır.

 – Deizme göre, Tanrı her şeyi yoktan yaratmış ve 

kendi haline bırakmıştır.

 – Panteizme göre, Tanrı evrenden ayrı ona aşkın 

bir varlık değildir. O doğanın kendisidir ya da 

doğal düzen Tanrı'nın bir görünüşüdür.

 Bu Tanrı tanımlarının ortak noktası aşağıdakiler

den hangisidir?

 A) Yarattığına sürekli müdahale etme

 B) Diğer varlıklarla aynı tür özü taşıma

 C) Yarattığı varlıkların dışında olma

 D) Varlığıyla evrendeki her şeyin nedeni olma

 E) Her yerde ve her şeyde olma

11. Genel anlamda dini inançsızlığı ve tüm dinlere karşı 
olmayı ifade eden, evreni evrene dayanarak açıkla
yan, dolayısıyla Tanrı'nın, olaganüstü bir gücün 
varlığını kabul etmeyen öğretidir.

 Parçada açıklaması yapılan öğreti aşağıdakiler

den hangisidir?

A) Deizm B) Teizm

C) Ateizm D) Agnostisizm

            E) Panteizm

12. Pascal çağdaşlarının çoğunun tersine, Tanrı'nın 
varlığını kanıtlamanın yolu olmadığına inanmıştır. 
İnanmayan biriyle tartıştığını hayal ettiğinde, onu 
ikna edecek hiçbir kanıt bulamıyordu. Bu, tektanrıcı
lık tarihinde yeni bir sayfaydı. Tanrı'ya inanmanın, 
yalnızca kişisel bir seçim konusu olduğunu dile ge
tiren ilk modern düşünür oydu.

 Bu parçaya dayanarak, Pascal'ın aşağıdaki yar

gılardan hangisini kabul ettiği söylenebilir?

 A) Evreni Tanrı yaratmıştır.

 B) İnsan Tanrı'nın bir parçasıdır.

 C) Tanrı bilgi değil, inanç nesnesidir.

 D) Tanrı ve doğa aynı gerçekliğin iki farklı yüzüdür.

 E) Tanrı evreni yaratır fakat müdahale etmez.
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  KONU TESTİ - 3 (ÇIKMIŞ SORULAR)
1. İlkçağ düşünürlerinden biri olan Xenophanes mitolo

jiyi eleştirerek şöyle demiştir: "İnsanlar sanıyorlar ki 

Tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır, kendileri gibi 

giyinirler ve kendileri ile aynı biçimdedirler. Nitekim 

Habeşler tanrılarını, kendileri gibi kara ve yassı bu

runlu, Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü olarak 

düşünürler. Bu düşünceyi biraz daha ileriye götüre

rek diyebiliriz ki atların, aslanların elleri olup da 

resim yapabilselerdi, atlar tanrılarını at gibi, aslanlar 

da aslan gibi çizerlerdi."

 Xenophanes bu sözleriyle aşağıdakilerden 

hangisini eleştirmektedir?

 A) İnsanların, tanrı düşüncesini kendi özellikleriyle 

sınırlamasını

 B) İnsanların tek bir tanrı ideali üzerinde birleşme

sini

 C) Tanrıların insanüstü güçlerinin olduğunun düşü

nülmesini

 D) İnsanların ibadet biçimlerinin birbirinden farklı 

olması

 E) Hayvanların, Tanrı tasarımının dışında tutulma

sını

(1998 - ÖSS)

2. Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildir. 

Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinlerde 

olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da yoktu 

burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans döneminde 

yaşayan "Aristotelesçilere" oldukça çekici geldi. 

Fakat bu görüş en güçlü dönemini XVII. ve XVIII. 

yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı.

 Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) De izm B) Teizm C) Pan te izm

             D) Agnostisizm           E) Ateizm

(2015 - YGS)

3. Tanrının varlığını açıkça reddetmediği hâlde 

açıkça kabul de etmeyen, “Tanrı vardır.” veya 

“Tanrı yoktur.” diyebilmek için bilgimizin yeterli 

olmadığını öne süren ve bu nedenle tanrının 

varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik bir 

kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden 

görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm B) Teizm C) Agnostisizm

             D) De izm           E) Pan te izm

(2016 - YGS)

4. Din felsefesi ve teoloji birçok ortak konuya sahip 

olmasına karşın bakış açısı ve kullanılan yöntemler 

nedeniyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Söz geli

mi teolog, bir dine yönelik ön kabullerden veya va

hiyden hareket ederek değerlendirmede bulunurken 

felsefeci, düşüncelerini herhangi bir ön kabule da

yandırmaz ve rasyonelliği esas alarak ifade eder.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefecinin 

“tanrı” kavramını ele alış biçimini en iyi ifade 

eder?

 A) Tanrı’nın varlığı felsefi açıdan tutarlı bir kabul 

değildir.

 B) Tanrı çeşitli vahiyler yoluyla kendisini insanlara 

tanıtmıştır.

 C) İyilik, doğruluk ve adalet gibi kavramlar Tanrı’dan 

bağımsız düşünülemez.

 D) Tanrı bütün dogmalardan bağımsız olarak ele 

alınmalıdır.

 E) Tanrı bu dünyada insanı düşünmeye, üretmeye 

ve felsefi analize uygun bir tarzda yaratmıştır.

(2017 - YGS)



è Siyaset, Felsefe ve Toplum

è Siyaset Felsefesinde Temel Sorunlar

è Devletin Ortaya Çıkışı

è İdeal Toplum Arayışları

è Birey ve Devlet İlişkisi

SİYASET FELSEFESİ

FELSEFE
YKS - TYT



İD
E

A
L

 D
Ü

Z
E

N
 A

R
A

Y
IŞ

L
A

R
I

İd
ea

l D
üz

en
in

 O
la

bi
le

ce
ği

ni
R

ed
de

de
nl

er
İd

ea
l D

üz
en

in
 O

la
bi

le
ce

ği
ni

K
ab

ul
 E

de
nl

er

S
of

is
tle

r

İd
ea

l d
üz

en
gö

re
lid

ir.
İn

sa
n 

do
ğa

sı
ge

re
ği

öz
gü

rd
ür

.

D
ev

le
t t

üm
kö

tü
lü

kl
er

in
ka

yn
ağ

ıd
ır

.

N
ih

ili
st

le
r

A
na

rş
iz

m
Li

be
ra

liz
m

Ö
zg

ür
lü

ğü
te

m
el

 a
la

n
ya

kl
aş

ım

E
şi

tli
ği

 te
m

el
al

an
 y

ak
la

şı
m

H
uk

uk
un

 ü
st

ün
lü

ğü
nü

te
m

el
 a

la
n 

ya
kl

aş
ım

S
os

ya
liz

m
H

uk
uk

 D
ev

le
ti

Ü
T

O
P

Y
A

L
A

R

Ö
ze

nd
iri

ci
 n

ite
lik

te
ki

Ü
to

py
al

ar
K

or
ku

tu
cu

 N
ite

lik
te

ki
Ü

to
py

al
ar

P
LA

T
O

N
T

H
O

M
A

S
 M

O
R

E
C

A
M

P
A

N
E

LL
A

F
A

R
A

B
İ

B
A

C
O

N

D
ev

le
t

Ü
to

pi
a

G
ün

eş
 Ü

lk
es

i
E

rd
em

li 
Ş

eh
ir

Y
en

i A
tla

nt
is

A
LD

O
U

S
 H

U
X

LE
Y

G
E

O
R

G
E

 O
R

W
E

L
C

es
ur

 Y
en

i D
ün

ya
19

84

AK
IL

LI
 H

AR
İT

AM



SİYASET FELSEFESİ

 3
FELSEFE

  

21

A. SİYASET, FELSEFE VE TOPLUM 
 ➨ Si ya set; dev let, ül ke ve in san yö ne ti mi ola rak ta nım la na bi lir. Si ya set, hem bi li min hem de fel se fe nin il gi ala nı na gi rer. 

 ➨ Si ya set  bi li mi var olan si ya sal sis te mi an la yıp açık la ma ya ça lı şır ken nes nel bir ta vır ser gi ler. 

 ➨ Si ya set fel se fe si ise ağır lık lı ola rak ide al dev let mo de li nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği üze rin de du rur. Bu çer çe ve de si ya
sal oto ri te nin kay na ğı nı, gü cü nü na sıl sür dür dü ğü nü, si ya sal oto ri tey le bi rey ara sın da ki iliş ki yi, bu iliş ki nin “da ha iyi” 
ve “da ha adil” bir du ru ma na sıl ge ti ri le bi le ce ği ni sor gu la ya rak in ce ler.

Siyaset Felsefesinin Kavramları 

Birey Toplum Sivil Toplum İktidar

Hukuk Bürokrasi Meşruiyet Egemenlik 

Hak Yasa Yönetim Adalet 

İnsan Hakları Devlet Demokrasi Laiklik 

Bi rey: Top lum sal ya pı için de ki ki şi ler den her bi ri dir.

Top lum: Çe şit li ge rek si nim le ri ni kar şı la mak üze re bir bi riy le iliş ki ku ran ve or tak bir kül tü rü pay la şan bi rey ler bü tü nü
dür.

Si vil top lum: Top lu mun, ik ti da rın mü da ha le si dı şın da ka lan ve ken di di na mi ği ni oluş tu rup var lık ka za nan ke si mi dir.

İk ti dar: Bir top lum da ege men li ği elin de bu lun du ran lar dır.

Meş rui yet: Bir ey le min ya zı lı ya sa ya, po zi tif hu ku ka uy gun lu ğu nu ya da hak lı ge rek çe le re da yan dı ğı nı ifa de et me dir 

(Ya sal lık).

Örnek

Siyasi iktidarın her eylemi, hukuk sistemine uygunluğu ölçüsünde yasal olur. Kaynağını ister dinden, ister insan ihtiyaçlarından, 
isterse toplumsal sözleşmeden alsın, bu hukuk sistemine uymak zorundadır.

Parçada geçen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokrasi      B) Egemenlik C) Sivil toplum      D) Yönetim       E) Meşruiyet

Çözüm
 

Parçada bir siyasi iktidarın pozitif hukuka uygunluğu yani meşruiyeti anlatılmaktadır.

YANIT E

Ege men lik: İk ti dar ol mak tan do ğan gü cü kul lan mak tır. Bir top lum, ken di siy le il gi li ka rar la rı öz gür ira de si ni kul la na rak 

ala bi li yor ve bun la rı uy gu la ya bi li yor sa ege men dir.

Bü rok ra si: Ka mu hiz me tin de bu lu nan me mur la rın hi ye rar şik bir bi çim de oluş tur du ğu sis tem. Bu sis tem de gö rev alan 

üst dü zey me mur la ra bü rok rat, iş lem le re ise bü rok ra tik iş lem de nir.

UYARI

Bürokratlar seçimle değil, atama ile işbaşına gelirler. Bu nedenle bakanlar, milletvekilleri bürokrat değildir. Oysa 

vali, kaymakam, müsteşar vb. bürokrattır.
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Yö ne tim: Dev le ti ve top lu mu i da re et me.

Hak: Hu kuk sis te mi nin bi rey le re ver di ği yet ki.

İn san hak la rı: İn sa nın do ğuş tan sa hip ol du ğu, do ku nu la ma yan, vaz ge çi le me yen ve dev re di le me yen ya şa ma, dü şün me, 

inan ma, se ya hat et me, gi bi te mel hak la rı. 

Bilgi Kutusu

İNSAN HAKLARI
Kişisel Haklar: Devlet ve toplum gücü karşısında bireyi koruyan haklardır. Yaşam hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, 
kişi güvenliği, özel yaşamın gizliliği, düşünce ve ifade hürriyeti gibi haklardır. 
Sosyal ve Ekonomik Haklar: İsteme hakları da denilen, kişinin devletten sosyal devlet ilkesi gereğince yerine 
getirilmesini istediği haklardır. Ailenin korunması, sağlık ve sosyal güvenlik hakları, eğitim ve öğretim hakkı, çalış-
ma hakkı gibi haklardır. 
Siyasal Haklar: Seçme ve seçilme başta olmak üzere siyasal partilere üye olma ve ayrılma, kamu hizmetine girme, 
dilekçe verme gibi hakları içerir.

Hu kuk: Top lu mun iş le yi şi ni ve de va mı nı sağ la yan ya zı lı ku ral lar bü tü nü. 

Ya sa (Ka nun): Bi reytop lum iliş ki si ni dü zen le yen ya zı lı ku ral la rın her bi ri. 

Ada let: Hu ku ka uy gun luk, hak ka ve eşit li ğe say gı. Bi rey sel ve top lum sal düz lem 

de ele alı na bi lir. Bi rey sel ola rak ele alın dı ğın da ya pı lan ey le min baş ka la rı nın 

hak la rı na say gı il ke si gö ze ti le rek ya pıl ma sı an la şı lır. Top lum sal an lam da ise 

for mel (top lum sal ku ral la rın uy gu lan ma sın da ta raf sız lık ve tek bi çim ci lik) ve sos

yal ada let (top lum da ki mal ve kay nak la rın ön ce den sap tan mış be lir li bir öl çü te 

gö re da ğı lı mı) ola rak gö rü lür.

De mok ra si: Hal kın ege men li ği ne da ya nan si ya si yö ne tim bi çi mi.

La ik lik: Si ya sal ve top lum sal sis te min, din ve dev let iş le ri nin bir bi rin den ay rıl 

ma sı ve bi re ye vic dan öz gür lü ğü sağ lan ma sı il ke si ne da yan ma sı nı sa vu nan 

an la yış.

Dev let: Sı nır la rı be lir len miş top rak par ça sı üze rin de ege men li ği ni ilan et miş in

san lar dan oluş muş top lum sal ger çek lik.

B. SİYASET FELSEFESİNDE TEMEL SORUNLAR
Düşünce tarihinde her dönemde tartışılan sorunlar olmuştur. Siyaset felsefesinde de siyasal örgütlenme biçim

leri, devletin oluşumu, iktidarın kaynağı, meşruiyeti gibi sorunlara çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bu sorunları 
ifade eden sorular ise siyaset felsefesinin temel sorularıdır. 

SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI
 ➨ Dev le tin var lık ne de ni ne dir?

 ➨ İk ti dar kay na ğı nı ne re den alır?
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 ➨ Meş ru iye tin öl çü tü ne dir?

 ➨ Ege men li ğin kul la nı lış bi çim le ri ne ler dir?

 ➨ Bi re yin te mel hak la rı ne ler dir?

 ➨ Bü rok ra si den vaz geç mek müm kün mü dür?

 ➨ Si vil top lu mun an la mı ne dir?

 ➨ İde al dü zen var mı dır?

 ➨ Var sa ide al dev let mo de li na sıl dır?

 ➨ Dev let ge rek li mi dir?

 ➨ Ya sa ma, yü rüt me ve yar gı erk le ri na sıl kul la nıl ma lı dır?

 ➨ Si ya set ne dir?

Örnek

Siyaset felsefesi filozofları, siyasi otorite, bu otoritenin oluşumu, bireyler arasındaki ilişkiyi daha adil duruma nasıl getirebileceği 
gibi konular üzerine araştırmalar yapar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı sorulardan biri değildir?

A) Otoritenin kaynağı nedir?

B) Devletin sorumlulukları nelerdir?

C) Bireylerin hakları nelerdir?

D) İnsan eylemlerinde özgür müdür?

E) Devlet nasıl oluşmuştur?

Çözüm

"İnsan eylemlerinde özgür müdür?" sorusu ahlâk felsefesinin sorusudur.

 YANIT D

C. DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI
Bu ko nu ya iliş kin dört ana yak la şım söz ko nu su dur. Bun lar dan bi ri ve en es ki si dev le ti ila hi te me le; ikin ci si, in sa nın 

bir oto ri te nin de ne ti mi al tın da ya şa ma is te ği ne, üçün cü sü, top lum sal sı nıf lar ara sı mü ca de le ye; dör dün cü sü ise top

lum söz leş me si ne da yan dır mak ta dır.

Top lum sal dü ze nin (dev le tin) o luş ma sı na i liş kin gö rüş ler:
 ➨ Top lum sal dü zen, do ğal dü ze nin de va mı dır gö rü şü. Pla ton ve A ris to te les, Fa ra bi ve İbni Hal dun bu gö rüş te dir. 

 ➨ Platon’a göre toplum insan bedenine benzer. İnsan mikroorganizma, devlet ise makro organizmadır. Devlet doğa

nın devamı olarak ortaya çıkmıştır. 

 ➨ Aris to te les’e gö re de dev let do ğa nın de va mı ni te li ğin de olup in sa na ben zer. İn sa nın do ğa sı na bağ lı ola rak or ta ya 

çı kan or ga nik bir var lık tır. 

 ➨ Fa ra bi’ye gö re bi rey ler açı sın dan ye ter li ve yet kin ola bil mek me de ni bir ya şa mı oluş tur mak la müm kün dür. Bu nun 

için de top lu mun ül ke ve dev let öl çe ğin de bü yü me si do ğal bir zo run lu luk tur.

 ➨ İbn-i Hal dun, “Mu kad di me” ad lı ese rin de; in san lar için üs tün bir oto ri te ye sa hip dev let ve onun koy du ğu ku ral lar 

do ğal bir zo run lu luk ola rak or ta ya çı kar der. Dev let, in sa nın hay va ni yö nü ne kar şın ak lın ve si ya sal ör güt len me ye

te ne ği nin bir so nu cu dur.
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 ➨ Top lum sal dü zen ya pay o la rak o luş muş tur gö rü şü: So fist le re gö re, dev le ti in san lar o luş tur muş tur. Bun la rın i çin de 

kur naz o lan lar yet ki le ri e le ge çi re rek ku ral lar koy muş tur. T.Hob bes'a gö re, "in san in sa nın kur du dur." İn san lar bu du

ru ma son ver mek i çin, güç le ri ni üs tün bir var lı ğa dev ret miş tir. Böy le ce dev let dü ze ni o luş muş tur. J. Locke’a göre de 

toplumun kuruluşu toplumsal sözleşmeye dayanır. Ancak devlet mutlak egemenliğe sahip değildir. J.J. Ro us se a u'ya 

gö re i se bi rey le rin ken di a ra la rın da yap tık la rı "top lum söz leş me si" i le dev let o luş muş tur. Ona göre egemenliğin tek 

kaynağı genel irade olmalıdır.

 
Bilgi Kutusu

Devlet insanların yaptığı bir cisimdir, tanrısal veya yüce bir 

şey değildir. Cisimler küçük atomlardan oluştuğu gibi, toplum 

ve devlette en küçük unsur olan bireylerden oluşur. 

Birey doğal olarak bencildir. Bu bencillik, onu başkaları için 

tehlikeli bir varlık kılar. Çünkü insan insanın kurdudur. 

İnsanlar, doğal yaşam sürdükleri bu dönemde, hem başkaları 

için tehlikeli olurlar, hem de kendi çıkarları tehlikeye girer. Bu 

"doğa durumu" dur. İnsanlar akıllarını kullanarak özgür 

iradeleriyle bu tehlikeyi ortadan kaldıracak bir üst güce ihtiyaç 

olduğu konusunda birbirleriyle uzlaşırlar. Mutlak güç sahibi 

bir kral veya yönetici sınıf seçerler. Böylece devlet ortaya 

çıkmış olur. İnsanlar artık, devletin koyduğu yasalara mec-

buren uydukları bir "siyasi duruma" geçmişlerdir.

              Thomas Hobbes

Örnek

–  Hobbes'a göre devlet, aralarındaki çıkar çatışmalarını engellemek için insanların oluşturduğu düzendir.

–  Locke'a göre devlet, özel mülkiyetten doğan çıkar çatışmalarını gidermek için oluşturulan kurumdur.

Devletin oluşumuna ilişkin görüşlerini savunan Hobbes ve Locke'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Devleti yapay bir kurum olarak görmeleri

B)  İnsanın doğası ile devletin doğasının aynı olduğunu savunmaları

C)  Devletin temeline eşitlik ilkesini yerleştirmeleri

D)  Doğal düzeni, yapay düzenden üstün tutmaları

E) İdeal devlet düzenini reddetmeleri

Çözüm

Her iki filozof da devletin sonradan çatışma ve karmaşayı ortadan kaldırmak için oluşturulduğunu savunmaktadır.

 YANIT A
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 Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 
Devlet Ne Tür Bir Varlıktır? 

Doğal

Platon Hobbes

Yapay

Egemenliğin Kullanılış Biçimleri 
İktidar gücünün kullanılması siyaset felsefesinde tartışılan önemli başka bir sorundur. Egemenliğin  

kullanılışı ile ilgili farklı görüşler ortaya konulmuştur. Bunlardan en çok benimsenen görüş ise Max 

Weber’e aittir. Weber egemenliğin kullanılış biçimlerini üçe ayırır: 

 ➨ Geleneksel Egemenlik Biçimi: Siyasi otorite egemenliğini geleneklere dayandırır. Feodal, kapalı, tarım toplumla
rına dayalı otorite tipidir. Bu tarz egemenlik babadan oğula geçer.

 ➨ Karizmatik Egemenlik Biçimi: Karizmatik liderlik, güvenme ve inanmaya dayalı itaat biçimiyle  
kendini gösterir. Karizmatik lider başka insanları yönlendirme ve onları etrafında toplayabilme be
cerisini doğuştan getirdiği kendi kişilik özelliklerine borçludur.  

 ➨ Rasyonel - Yasal Egemenlik Biçimi: Halk egemenliğine dayalı, çağdaş, demokratik hu
kuk devletlerine özgü otorite tipi.
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D. İDEAL TOPLUM ARAYIŞLARI
İdeal düzen, filozoflar tarafından aranılan akla uygun mükemmel düzendir. Düzen arayışları insanların iki fark

lı görüşü savunmalarına neden olmuştur. Bunlardan birincisi ideal düzenin olabileceğini reddedenler, ikincisi ise 
ideal düzenin olabileceğini kabul edenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1. İdeal Düzenin Olabileceğini Reddedenler 
 ➨ Sofistler: Sofistlere göre düzen toplumdan topluma, zamana ve insanlara göre değişen bir kavramdır. Onlara göre 

“doğal olan”la, “yasal olan” birbirinden farklıdır. Doğal olan, insanın özüne uygun, doğru ve iyidir. Yasal olan ise 
toplumsal uzlaşımın ürünüdür. İnsan doğasına aykırı, yapay ve kötüdür. 

“Devlet zayıfların kendilerini güçlülere 
karşı korumak, güçlüleri yasalarla yoz
laştırmak için kurdukları bir tuzaktır. 
Aslan yavrularının evcilleştirilmeleri gibi 
insanlar da küçük yaştan ele alınıp 
topluma (çokluğa) köle kılınırlar.” 

Kallikles

 ➨ Nihilizm (Hiççilik): Düzenin amacı insanların mutluluğunu sağlamaktır. Bugüne kadar hiçbir düzen insan mutlulu
ğunu sağlayabilmiş değildir. Çünkü otorite veya devlet, doğaya aykırıdır. Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı 
kurumlar (din, sanat, siyaset, eğitim vb.) ortadan kaldırılmalıdır. 

 ➨ Anarşizm (Baştanımazcılık): Devletin insanın ilkel dönemine ait bir kurum olduğunu savunur. İnsanlığın gelişmesi 
onu çağı geçmiş bir kurum durumuna düşürmüştür. Baskıyla ya da bir ödül veya çıkar hatırına yapılan bir davranış 
ahlaklı bir davranış değildir. Devlet baskıcı bir kurum olduğu için insanın doğasını alçaltır ve bozar. O halde, devle
tin baskıcı organları yerle bir edilmelidir.

Bilgi Kutusu

"Asıl varolması gereken, düzenin, hiyerarşinin ve devletin yokluğudur."

       Proudhon

"İnsan toplumsal bir varlıktır. Ama devlet halka hükmederek insanları sömürmek isteyen saldırgan gruplar 

tarafından kurulmuştur. Yasalar keşişin, hükümdarın, zenginlerin çıkarlarını korumak için çıkarılmıştır ve 

gereksizdir."

           Kropotkin

"Devlet her zaman ayrıcalıklı sınıfların mirası olmuştur. Papazlık sınıfı, asiller, burjuvazi ve nihayetinde tüm 

diğer sınıflar kendilerini tükettiklerinde, bürokrasi sınıfı sahneye çıkar ve ardından devlet bir makina konumuna 

düşer. Bu yüzden devlet olmamalıdır."

           Bakunin
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2. İdeal Düzenin Olabileceğini Kabul Edenler
 ➨ Bazı düşünürlere göre ideal toplumsal bir düzen vardır ve bunu belirleyen ölçütlerin başında da özgürlük, eşitlik 

ve adalet gelir. 

 ➨ A. Smith ve J. S. Mill ideal düzeni “özgürlüğe” dayandırır (özel mülkiyet özgürlüğü). Bunlara göre devlet küçülme

li, üretim ve tüketim organizasyonuna sınırlı olarak karışmalı, daha çok güvenlik, adalet gibi işlerle uğraşmalıdır. 

(Liberalist anlayış). 

 ➨ K. Marx ve S. Simon ideal düzenin “eşitlikle” oluşacağını savunur. Bu düşünürlere göre, bireyin en önemli hakkı 

başkalarıyla eşit yaşama hakkıdır. Bunun sağlanması ancak bütün üretim araçlarının (fabrika, atölye, toprak vb.) bir 

sınıfa ait olmaktan çıkarılıp tüm toplumun kullanımına sunulmasıyla olanaklı olur (Sosyalist anlayış). 

 ➨ İdeal düzeni “adalete” dayandıran düşünürlere göre adalet, ancak herkese kendi payına düşeni vermekle gerçekle

şir. Bunun için hem “özgürlük” hem “eşitlik” gereklidir (Hukuk devlet anlayışı).

 

Olamaz

Sofistler

Anarşizm

Nihilizm

Özgürlük

Eşitlik

Adalet

Olabilir

İdeal Düzen

Aşağ›daki sözlerin hangi düşünceye ait olduğunu tahmin et!

➥ “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.”

➥ “İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini 

     belirler.”

➥ “Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.”

➥ “Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur.”

Kendini Dene
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 Aşağıdaki ifadeleri ait oldukları görüşlerle eşleştiriniz. 

1. Anarşizm

2. Adalet

3. Sofistler

4. Liberalizm

5. Sosyalizm

5. Nihizm

a.  İnsan her şeyin ölçüsüdür. Birey, kendi haline 
bırakılmalı, kısıtlanmamalı, kendi hayatını ken
di düzenlemelidir. 

b.  Devlet zorunlu bir kurumdur. Fakat devlet, bi
reysel hakları ve özgürlükleri korumalıdır. 

c.  Devlet insanlığın ahlakını bozmaktadır. Gerçek 
bir ahlaki yaşantı için, devlet kurumu ortadan 
kaldırılmalıdır. 

d.  Eşitlik ve özgürlük adalette birleşir. Adalet, 
herkese hak ettiğini vermektir. 

e.  Devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Üretim 
araçları devletin mülkiyetinde olmalıdır. 

f.  Bugüne kadar hiçbir düzen insan mutluluğunu 
sağlayabilmiş değildir. Çünkü otorite veya dev
let, doğaya aykırıdır, ortadan kaldırılmalıdır.
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ÜTOPYALAR 
Ü top ya: Ger çek leş me si bu gün için ola nak sız gö rü nen düş sel dü zen ta sa rım la rı dır. Yu nan ca kö ken li bir ke li me olan 

“ütop ya” söz cü ğü “ol ma yan ül ke” an la mı na ge lir. Kav ram ola rak ilk de fa Tho mas Mo re ta ra fın dan kul la nıl mış tır. Ba zı 

ütop ya lar be lir li öl çü de, iler le yen dö nem ler de or ta ya çı kan ki mi yö ne tim an la yış la rı nın ha zır la nma sı na kay nak lık et miş tir. 

Ör ne ğin Tho mas Mo re’un Ütop ya ad lı ese ri sı nır lı da ol sa sos ya list dev let an la yı şı na et ki de bu lun muş tur. 

• Platon → Devlet

• Farabi → Erdemli Şehir

• More → Ütopya

• Campenella → Güneş Ülkesi

• Bacon → Yeni Atlantis 

• Orwell → 1984

• Huxley → Cesur Yeni Dünya

Korku Ütopyalarıİstenilen Ütopyalar

Ütopyalar

İSTENİLEN ÜTOPYALAR
Platon: 

 ➨ Devlet adlı ütopyasında üç sınıf vardır: İşçiler, askerler ve yöneticiler. 

 ➨ İşçiler çalışan sınıftır. Bu sınıf, sadece üretimle ilgilenmeli, başka bir işe karışmamalı ve  
sade bir yaşam sürmelidir. 

 ➨ Askerlerin (koruyucular) çocukları ana babalarını tanımamalı devlet tarafından büyütülme
lidir. Askerlerin mal ve mülkleri olamaz. Askerlerden ikinci elemede başarılı olanlar felsefe 
eğitimi görürler. Böylece, elli yaşına varan, bilgeliği elde eden kişiler yönetici olacaklardır.

Farabi: 
 ➨  “Erdemli Şehir” adlı ütopyasında toplumda birinin eksikliğinin diğeriyle tamamlandığını söy

ler. En üstün yetkinlik, şehirde yaşayanlar tarafından elde edilebilir. Bu nedenle, kentle köy 
ayrımının aşılması gerektiği yolundaki bilimsel savı dile getirir. Erdem yardımlaşmadır. 
Mutluluğa erişmek için yardımlaşan toplum erdemli toplumdur. Erdemli şehir, bütün organları 
tam olan bir bedene benzer. 

 ➨ O bedenin bütün organları yaşamak için nasıl birbirlerine yardım etmek zorundaysa kentlerin 
bütün kişileri de mutlu olmak için birbirlerine yardım etmek zorundadırlar.



SİYASET FELSEFESİ

 3
FE

LS
EF

E

  

30

Thomas More: 
 ➨ Ütopya adlı eserinde, Ütopya Adası’nın elli dört büyük ve güzel şehri olduğunu savunur. Her  

şehirde altı bin aile yaşar. Her aile 22 kişidir. Bunların 20 kişisi özgür vatandaş, iki kişisi köledir. 
Şehirlerin hepsinde aynı dil konuşulur, aynı töreler, aynı kurumlar, aynı yasalar yürürlüktedir. 
Halk kendisini toprağın sahibi değil, çiftçisi, işçisi diye görür. 

 ➨ Yöneticiler seçimle iş başına gelirler. Köleler haricinde herkes eşittir. Bazı sorunlar tüm ada 
halkının oyuna sunulur.

Örnek
 

Thomas More “Ütopya”sında sınırsız özel mülkiyetin eşitlik olgusunu ortadan kaldırdığından hareketle, onun yerine “mülkiyet 
ortaklığı” sistemini öngörmüştür. Çünkü eşitliğin olmadığı yerde adaletli bir yönetim olamaz. Ona göre eşitsizlik hem erdemsizli
ğe hem de mutsuzluğa yol açar. 

More’un bu anlayışı insanın kurtuluşunu aşağıdakilerden hangisinde görmektedir? 

A)  Özgür girişimin önündeki engelleri kaldırmakta 

B)  Yoksullardan vergi almamakta

C)  İnsana düşüncesini ifade etme özgürlüğü tanımakta

D)  Kolektif üretim ve tüketim tarzını yaşama geçirmekte 

E)  Her sosyal sınıfa farklı yasalar koymakta 

Çözüm

Thomas More’un Ütopya adlı eseri özel mülkiyete karşı kolektif yaşamın savunucusudur. 

YANIT D

Tommasa Campanella: 
 ➨  “Güneş Ülkesi” adına verdiği eserinde, bilim ve felsefenin hakim olduğu bir düzeni anlatır. 

Devleti yönetecekler teorik bakımdan da en iyi yetişmiş olan kimselerdir. Güneş Ülkesi’nin hem 
filozof hem rahip olan bir hükümdarı bulunmaktadır. İnsanların ne kendi evleri ne kendi çocuk
ları vardır. Her şey ortaklaşadır. Özel mülkiyet yasaktır.

Campanella İtalya’da Calabria bölgesinde Stilo kasabasında dünyaya geliyor. Daha küçük yaşta üstün zekası ve 

okumaya olan aşırı tutkusuyla dikkat çekiyor. On üç yaşında çeşitli konularda şiirler yazıyor, uzun uzun söylevler 

veriyor. On beş yaşında manastıra giriyor, çok geçmeden manastırda okumadığı kitap kalmıyor. Bilgiye olan 

susuzluğunu şöyle dile getiriyor bir şiirinde; “Dünyanın bütün kitapları doyuramaz kafamın açlığını. Neler neler 

okumadım! Ama yine de kafamın açlığından ölüyorum... Kavrayışım arttıkça, bilgim eksiliyor.”

Bilgi Kutusu
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Francis Bacon: 
 ➨ Yeni Atlantis adlı eserinde, bilime dayanan bir devleti anlatır. Bu devletin dış dünyayla hiçbir  

ilgisi yoktur. Bir adada kurulmuştur. Adada “Bilimler Hazinesi” adındaki örgüt her türlü bilme ve 
araştırmayı düzenleyen merkezdir. Devlette sosyal adalet değil, bilgi temel alınmıştır. 

KORKU ÜTOPYALARI 
Karşı Ütopyalar adını da alan Korku Ütopyaları, istenilen ütopyaların iyimserliğinden ve geleceğe inancından 

yoksun ütopyalardır. Gelecek günleri karanlık ve umutsuz gösterir. 

Aldaus Huxley: 
 ➨  “Cesur Yeni Dünya” adlı eserinde aile yoktur, insanlar zeka bakımından üç gruba ayrılmıştır.  

İnsanların geçmişle bağ kurmalarını önlemek için müzeler kapatılmış ve tarihle ilgileri kesilmiştir. 
Herkes kendisi için belirlenen işleri yapmak üzere programlanmıştır.

George Orwell: 
 ➨ “1984” Orwell tarafından kaleme alınmış politik bir romandır. 

 ➨ Romanın antiütopik dünyasında, totaliter bir Parti’nin yönetiminde korku, propaganda ve be
yin yıkama ile halk hayatı manipüle edilmektedir. Eser despotizmin (zorbalık) egemen olduğu 
bir dünyayı tasvir eder. Bu ütopyaya göre, dünya eşit güce sahip üç bloğa ayrılmıştır. 
Yönetenler tek egemen güçtür. İnsanlar yöneticilerin korkusu ile sinmiş, özgürlükler kaldırıl
mış, ahlâki ve insani duygular yok edilmiş, düşünme ve düşündüğünü söyleme yasaklanmış, 
yaşam tüm güzelliklerini yitirmiştir. Hiç kimse birbirine güvenememektedir. Çoğu kişiler casus
tur. En yakınlarını yönetime gammazlama bir ödev haline getirilmiştir. Bireylerin kişilikleri ta
mamen silinmiştir. 

E. BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ 
Yusuf Has Hacip

 ➨ Birey  devlet ilişkisini haklar açısından ilk ele alan düşünür Yusuf Has Hacip olmuştur.  
Kutadgu Bilig adlı eserinde, devlet adına olsa bile bireylerin temel haklarının feda edilmeme
si gerektiğini belirtmiştir.

Locke
 ➨ Devlet yönetiminde kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk savunan J. Locke, bireydevlet ilişkisini hukuk

sal olarak temellendirmiştir. Ona göre devlet bireyin haklarını korumak için vardır. 

Montesquieu 
 ➨  “Kanunların Ruhu” adlı eserinde korku üzerine kurulan hükümetlerin yıkılmaya mahkum oldu

ğunu açıklar. 

 ➨  Klasik devlet biçimleri, gücüne dayanan, bireyler üzerine yaptırım uygulayan ve haklarını kısıt
layan yapıdadır. Geleneksel ve despotik devletlerde halk boyun eğen uyruk durumundadır. 
Çağdaş, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devlet niteliğinde ise bireyin / vatandaşın hak ve 
özgürlükleri söz konusudur. 

Karl Popper
 ➨ “Açık Toplum ve Düşmanları” adlı eserinde kapalı toplumların bireyin hak ve özgürlüklerini  

ortadan kaldıran totaliter bir devlet yönetimi olduğunu söyler. Buna karşılık açık toplum ise 
katılımcı ve bireylerin özgürlüğünü koruyan devleti temsil eder. Böylece birey düşünme, sorgu
lama, eleştirebilme gibi haklarını kullanırken toplumun da gelişmesine katkıda bulunur.
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1. Si ya set fel se fe si, si ya sal oto ri te yi, oto ri te nin olu şu

mu nu, kay na ğı nı, gü cü nü na sıl sür dür dü ğü nü, si ya
sal oto ri tey le bi rey ara sın da ki iliş ki yi ve bun la rın 
da ha "uy gun" da ha "adil" bir du ru ma ge lip gel me ye
ce ği ni in ce ler.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si si ya set fel-

se fe si nin ele al dı ğı so ru lar dan bi ri de ğil dir?

 A) İk ti dar kay na ğı nı ne re den  alır?
 B) En iyi yö ne tim şek li han gi si dir?
 C) Göç le rin te mel ne den le ri ne ler dir?
 D) Dev le tin iş le vi ve so rum lu lu kla rı ne ler dir?
 E) Bi re yin te mel hak la rı ne ler dir?

2. – Si ya sal alan da hak lı ey le min ka bul gör me si
 – Ka mu gö rev li le ri nin oluş tur du ğu hi ye rar şik ya pı
 – Gü cü nü dev let ten alan ya zı lı norm lar

 Yu ka rı da ki kav ram lar, aşa ğı da ki ler den han gi sin-

de sı ra sıy la ve ril miş tir?

 A) Meş ru iyet  Bü rok ra si  Ya sa
 B) Bü rok ra si  Meş ru iyet  Ya sa
 C) Meş ru iyet  Ya sa  Bü rok ra si
 D) Ya sa  Bü rok ra si  Meş ru iyet
 E) Bü rok ra si  Ya sa  Meş ru iyet

3. – Dev le tin, ege men li ği elin de tut ma ve uy gu la ma 
gü cü dür.

 – İk ti da rın uy gu la ma la rı nın ya sa ya ve ka mu vic
da nı na uy gun ol ma sı dır.

 – Ül ke için de oto ri te, ül ke dı şın da ba ğım sız lık 
an la mı na ge len güç tür.

 Ta nım la rı ve ri len kav ram lar aşa ğı da ki se çe nek-

ler den han gi sin de doğ ru sı ra lan mış tır?

 A) Ya sa  Top lum  Meş ru iyet
 B) Ya sa  Bü rok ra si  İk ti dar
 C) İk ti dar  Ya sa  Meş ru iyet
 D) İk ti dar  Meş ru iyet  Ege men lik
 E) Ege men lik  Bü rok ra si  İk ti dar

4. Platon devleti büyük ölçekli bir insan ya da organiz

ma olarak görür. Devlet, bireyin bir devamıdır ya da 

organizmadır. İnsanla devlet arasında benzerlik 

vardır. Platon'un devletindeki işçi sınıfı insanın bes

lenme iç tepisine, koruyucular sınıfı iradeye yöneti

ciler ise akla karşılık gelir. 

 Bu durumda Platon'a göre devlet nedir?

 A) İnsan doğasının bir devamıdır.

 B) Sözleşmeyle oluşturulmuş yapay bir kurumdur.

 C) Sosyal düzeni sağlayacak bir ihtiyaçtır.

 D) Bütün insanların iyiliği için ortaya çıkmış örgüt

lenmedir.

 E) İnsanın yönetilme ihtiyacının sonucudur.

5. Hobbes'a göre, insan insanın kurdudur. İnsana en 

büyük kötülük yine insandan gelir. Bu nedenle top

lum yaşamında insanlar arası ilişkileri belirleyen 

kurallar yasalar ve bunlara uyulmaması durumunda 

yaptırımlar gereklidir. İşte bu kural, yasa ve yaptı

rımların uygulanmasını sağlayacak ve sürdürecek 

bir güce ihtiyaç vardır, bu da devlettir. Bu nedenle 

insanlar biraya gelip devleti oluşturmuşlardır.

 Buna göre, Hobbes devletin varlığına ilişkin aşa-

ğıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?

 A) Devlet, insan doğasının bir sonucudur.

 B) Devlet, insanlar tarafından sonradan kurulmuş

tur.

 C) Devletin temel fonksiyonu sosyal sınıflar arasın

daki eşitliği sağlamaktır.

 D) Devlet, güçsüzlerin güçlüleri durdurması için 

kurulmuştur.

 E) Devlet iş bölümü ihtiyacından doğmuştur.



ÇÖZÜMLÜ TEST

 3
FELSEFE

33

  
6. Ge le nek sel oto ri te ti pin de, ik ti da rı elin de bu lun du ran 

ki şi, gü cü nü mev cut ge le nek ler den ve yay gın inanç

lar dan alır. Söz ko nu su fe odal dü ze nin yı kı lı şı, ken di 

ik ti da rı nın da so nu an la mı na gel di ğin den, ik ti dar 

sa hi bi, var olan sis te min de vam lı lı ğı için ne ge re ki

yor sa onu yap ma yı meş ru sa yar.

 Bu na gö re ge le nek sel oto ri te nin var lık ne de ni 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) İk na ya da ya lı yak la şım
 B) Ye ni li ğe ka pa lı top lum sal ya pı
 C) De mok ra tik dev let mo de li
 D) Eşit lik çi hu kuk sis te mi 
 E) La ik li ği te mel alan dev let mo de li

7) Ge le nek sel top lum lar da dev let, “ba ba”; yö ne ti ci ise 

“bir bi len” ola rak al g› lan mak ta do la y› s›y la dev le tin 

ba fl›n da ki ki fli nin, ne ya p› yor sa hal k›n iyi li ği ad› na 

yap t› ğ›, bu ne den le oto ri te si nin sert, kap sam l› ve 

tar t› fl›l maz ol ma s› ge rek ti ği ne ina n›l mak ta d›r.

 Bu par ça da açık la nan dev let mo de li için aşa ğı-

da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A) De mok ra si d› fl› uy gu la ma la ra aç›k t›r.

 B) Yö ne ti ci le ri ne, “ya n›l maz” ol duk la r› var sa y› m›y la 

ita at edi lir.

 C) Yö ne ti ci le rin ey lem le ri ne ya p› lan mu ha le fet, 

boz gun cu luk ola rak ni te len di ri lir.

 D) Res mi her tür lü ka rar ve uy gu la ma ya, hal k›n ya

ra r› na ol duğu ge rek çe siy le bo yun eği lir.

 E) Al› nan bü tün ka rar la r›n uy gu lan ma s›n da hal k›n 

bek len ti le ri ve ona y› dik ka te al› n›r.

8. İn san iki ku tup lu bir var lık tır. Hem  iyi hem  kö tü, 

hem za lim hem  se ve cen dir.  On da, baş ka la rı nın 

hak la rı na say gı gös ter me nin ya nın da, on la rı hi çe 

say ma eği li mi de var dır. Bun lar dan han gi si nin ağır 

ba sa ca ğı ön ce den kes ti ri le mez. Vic da nın da, zor la

ma gü cün den yok sun ol ma sı ne de niy le ki şi nin ya pıp 

et tik le ri ni iyi ye, doğ ru ya ve gü ze le yö nelt me de za

man za man ye ter siz kal dı ğı dik ka te alın dı ğın da top

lum sal ya şam da vic da nın ye ri ne ge çe cek dü zen le

yi ci bir gü ce ih ti yaç du yul muş tur. Bi rey sel vic dan la rın 

çok üs tün de bir yap tı rım gü cü ta şı yan dev let bu ih ti

ya cın ürü nü dür.

 Bu par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si açık lan-

mak ta dır?

 A) Dü ze ni ve ada let li bir ha ya tı sağ la mak için dev
le tin ge rek li li ği

 B) Dev le tin ki mi ko şul lar da yap tı rım gü cü nü yi tir di
ği

 C) Dev let  or ga ni zas yo nu üze rin de ta rih sel fak tör
le rin et ki li ol du ğu

 D) Ah la ksal ol gun laş ma sü re ci ni ta mam la ma mış 
ki şi le rin yö ne ti ci ola ma ya ca ğı

 E) De mok ra tik ya pı lan ma dan yok sun dev let le rin 
ge liş me kay de de me ye ce ği

9) Fi lo zof la r› s› ra dan in san dan ay› ran te mel et ken, 

ya fla d›k la r› dö ne min ta n›k l› ğ› n› ya par ken, so run lar 

kar fl› s›n da dü flün sel ara y› fla gir me le ri dir. Ki mi fi lo

zof lar, bu sü reç için de bi li min ve ri le riy le bağ dafl ma

yan ide al top lum ta sa r›m la r›, ütopyalar olufl tur mufl

lar d›r. Filo zof la r›n her so run kar fl› s›n da bi li me uy gun 

düfl mek gi bi bir kay g› la r› yok tur.  

 Bu na gö re ütop ya lar için aşa ğı da ki ler den han gi-

si söy le ne mez?

 A) Fi lo zof la r›n ya ra t› c› ze ka la r› n›n ürü nü ol du ğu

 B) Bi lim sel top lum mo del le ri ol du ğu

 C) Düfl sel top lum ta sa r›m la r› ol du ğu

 D) Ya fla nan so run la r›n bir yan s› ma s› ol du ğu

 E) Ge le cek te ola bi le cek le re da ir bir uya r› ol du ğu
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1. Siyaset felsefesi, siyasi eylem tekniğini, yani iktida

rın kaynağını, iktidarın kazanılışını ve elde tutulma
sını, özellikle devletin özünü, kaynağını, değerini, 
bireydevlet ilişkisini sorgulayan felsefe alt dalıdır. 
Fakat “Göçlerin temel nedenleri nelerdir?” sorusunu 
ele almayacaktır. Çünkü bu soru coğrafyanın ilgi 
alanındadır. 

Yanıt C

2. Siyasal alanda haklı eylemin kabul görmesi meşru-
iyet, kamu görevlilerinin oluşturduğu hiyerarşik yapı 
bürokrasi, gücünü devletten alan yazılı normlar ise 
yasadır. 

Yanıt A

3. Devletin egemenliği elinde tutma ve uygulama gücü 
iktidar, iktidarın uygulamalarının yasaya ve kamu 
vicdanına uygun olması meşruiyet, ülke içinde oto
rite, ülke dışında bağımsızlık anlamına gelen güç 
egemenliktir. 

Yanıt D

4. Platon'a göre devlet, insan organizmasına benzer. 

Nasıl ki insan organizması üç sınıflı bir yapıya sa

hipse (baş, gövde ve ayaklar) devlet te üç sınıflı 

yapıya sahiptir. Devlette başı yöneticiler, gövdeyi 

askerler, ayakları işçiler oluşturur. Devlet makrokoz

mos, birey mikrokozmostur. Devlet insan doğasının 

bir devamıdır.

Yanıt A

5. Hobbes, doğal durumda insanın kendi varlığını koru
mak için çıkar çatışmasına gireceğini, çünkü insanın 
"benci" bir varlık olduğunu savunur. Bu nedenle "in
san insanın kurdudur."der. Bunun sonucunda da 
toplumda kurallar olmazsa karmaşa durumunun ya
şanacağını savunur. Böyle bir durum olmasın diye 
insanlar biraraya gelmiş ve devleti oluşturmuşlardır. 
Dolayısıyla devlet, insanlar tarafından sonradan oluş
turulmuştur.

Yanıt B

6. Geleneksel otorite, dış dünyaya kapalı, tarıma da
yalı toplumlarda görülen otorite tipidir. Daha çok 
monarşilerde ve feodal toplumlarda karşımıza çıkar. 
Bu toplumlarda iktidarda olanlar gücünü soyundan 
alır ve bu gücü kaybetmek istemez. Var olan siste
min devamlılığı için elinden geleni yapar. Bunlardan 
biri de toplumsal yapının yeniliklere kapalı olması
dır. 

Yanıt B

7. Geleneksel toplumlarda devlet bir aile gibi görül
mekte, bu nedenle koruyucu kollayıcı "baba" gibi 
algılanmaktadır. Bu nedenle ne yapıyorsa aslında 
bireylerin iyiliği için yaptığına inanılmakta, otoritesi
nin sert olması gerektiği düşünülmekte ve aldığı 
kararlar sorgulanmamaktadır. Bu durum ise demok
rasi dışı uygulamaların yapılmasına, muhalefetin 
kabul edilmemesine, halkın her şeye boyun eğdiril
mesine yol açmaktadır. Dolayısıyla böyle bir devlet 
tipi için alınan bütün kararlarda halkın onayının dik
kate alındığı söylenemeyecektir.

Yanıt E

8. İnsanlar hem iyi hem kötü yönlere sahiptir. Özellikle 
kötü olan yönleri ön plana çıktığında onları ne din ne 
de ahlak kuralları durdurabilir. Çünkü bu ikisinin 
yaptırım gücü zayıftır. Bu nedenle insanları durdur
mak ve düzeni sağlamak için yaptırımı güçlü bir 
kuruma ihtiyaç vardır, bu da devlettir. Dolayısıyla 
düzeni ve adaleti sağlamak için devlet gereklidir. 

Yanıt A

9. Filozoflar her şeyi sorguladıkları gibi içinde yaşadık

ları toplumsal düzenleri de sorgulamışlardır. 

Toplumda yaşadıkları sorunlar karşısında ideal dü

zen modelleri, ütopyalar tasarlamışlardır. Bilimin 

verileriyle bağdaşmayan bu modeller, bilimsel top

lum modelleridir, denemez.

Yanıt B
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  KONU TESTİ - 4
1. Siyaset felsefesi, siyasal otoriteyi, bu otoritenin olu

şumunu, kaynağını, gücünü nasıl sürdürdüğünü, 

siyasal otoriteyle birey arasındaki ilişkiyi irdelerken 

ağırlıklı olarak, bunların daha "iyi" ve "adil" bir duru

ma nasıl gelebileceği üzerinde durur.

 Burada siyaset felsefesinin hangi niteliğinden 

söz edilmektedir?

 A) Tarihsel verilerden yararlanma

 B) Olması gerekeni arama

 C) Belli bir kavramsal literatüre sahip olma

 D) Çok sayıda farklı bakış açısını barındırma

 E) Ele aldığı konulara ilişkin tutarlı bir açıklama 

modeli geliştirme

2. Siyaset felsefesi siyaseti her yönüyle konu edinen, 

özellikle de devletin özü kaynağı ve değerinin ne 

olduğunu araştıran, olanı betimlemekle yetinmeyip 

olması gerekene de yönelen felsefe dalıdır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset fel-

sefesinin temel konularından biri değildir?

 A) Adalet, eşitlik, özgürlük, haklar ve mülkiyet gibi 

kavramların analizi

 B) Ütopyaların yapısı ve bunların uygulanabilirlik 

olanakları

 C) Bireyle devlet, itaat etmeyle özgürlük arasındaki 

ilişki

 D) Toplumun yapı ve işleyişindeki temel dinamikle

rin ortaya çıkarılması

 E) Herkesi mutlu kılabilecek yönetim modellerinin 

oluşturulup oluşturulamayacağının araştırılması

3. Bü rok ra si, dev let çar kı nın dön me sin de rol oy na yan 

ka mu hiz met le rin de gö rev li me mur lar ve bun la rın 

ça lış ma la rı nı dü zen le yen ku ral lar or ga ni zas yo nu

dur. Bü rok rat lar se çil miş de ğil, atan mış bi rey ler dir.

 Bu na gö re bü rok ra si nin iş le vi aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

 A) Te mel hak ve öz gür lük le rin sı nır la rı nı be lir le mek

 B) Bi rey le rin dev let yö ne ti min de gö rev al ma la rı nı 

sağ la mak

 C) Hal kın yok sul laş ma sın da ki en gel le ri kal dır mak

 D) Ül ke de eşit lik çi ve öz gür lük çü bir yö ne ti mi iş ba

şı na ge tir mek

 E) Dev let ku rum la rı nın iş le me si ni sağ la ya rak, dev

le tin sü rek li li ği ne yar dım cı ol mak

4. Bazı düşünürler, iç ve dış güvenliği sağlamak, bu 

amaçla kanun oluşturup uygulamak, bunun yanında 

yurttaşların eğitim ve sağlık gereksinimlerini karşıla

mak ve gerektiğinde muhtaç durumda olanları kolla

mak gibi işlevleri nedeniyle, devleti meşru ve gerek

li bir kurum olarak nitelendirmektedirler.

 Buna göre devletin meşruiyetinin ve gerekliliği-

nin temelinde, aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 A) Yerine getirmekle yükümlü olduğu toplumsal 

görevler

 B) Yöneticilerin işbaşına gelme tarzı

 C) İnsanların bir otoritenin egemenliği altında yaşa

ma eğilimi

 D) Devletin tanrısal iradesinin ürünü olduğu inancı

 E) Devletin mevcut yapısını korumaya yönelik uy

gulamalar

5. “Be nim bu sert li ğim, kaş la rı mın bu ça tık lı ğı ve bu asık 

su ra tım ba na ge len za lim ler için dir. İs ter oğ lum, is ter 

ya kı nım ve hıs mım ol sun; is ter yol cu, ge zi ci, is ter mi

sa fir ol sun; ka nun kar şı sın da be nim için bun la rın hep

si bir dir; hü küm ve rir ken hiç bi ri be ni fark lı bul maz.”

 Aşa ğı da ki ler den han gi si dü şü nü rün bu gö rü şü-

nü des tek ler?

 A) Dev let ege men lik pren si bi üze ri ne ku ru lu dur.
 B) Hu kuk ku ral la rı nın uy gu la nma sın da nes nel lik 

esas tır.
 C) Hal kın yö ne ti me ka tı lı mı hü küm dar buy ru ğuy la 

ger çek le şir.
 D) Yö ne ten ler ve yö ne ti len ler gö re ce uyum lu luk 

gös ter ir.
 E) İk ti da rın tek el de top lan ma sı yö ne ti mi güç len di

rir.
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  KONU TESTİ - 4
6. Rousseau'ya göre, devletin kaynağı, insanın doğasın

da bulunan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. 

Rousseau, insanın doğa durumundayken tam bir 

eşitlik içinde, mutlu yaşadığını ileri sürer. Ama doğa 

durumu, tarımın başlaması ve ona bağlı olarak mülki

yet kavramının ortaya çıkması ile sona ermiştir. Bu 

durum da insanları sözleşme yoluyla bir araya gelme

ye zorlamıştır. İşte bu devlet sözleşmenin ürünüdür.

 Buna göre Rousseau aşağıdakilerden hangisini 

savunmaktadır?

 A) Doğal eşitliğin ortadan kalkmasını

 B) Devletin yapay bir kurum olduğunu

 C) İnsanın doğası gereği toplumsal olduğunu

 D) Toplumsal yaşamın insan doğasına aykırı oldu

ğunu

 E) Devletin, insan doğasının devamı olduğunu

7. Proudhon, "mülkiyetin hırsızlık olduğu görüşünden 

yola çıkarak her türlü hırsızlığı yasalaştıran merkezi 

klasik devlet anlayışı yerine, birbirlerine sözleşmeler 

ve karşılıklı çıkarlarla bağlı özerk, yerel topluluklar ve 

sanayi birliklerinin oluşturduğu federal bir sistemi ön 

görmektedir. Bu tür bir toplumda ne mahkemeler ne 

de bürokrasi bulunacak, birincisi, yerini hakemlik kuru

muna, ikincisi ise, işçi yönetimine bırakacaktır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Proudhon'un 

açıklamalarını destekler nitelikte değildir?

 A) Merkezi devlet yerine federal devlet olmalıdır.

 B) Bürokrasi yerine işçilerden oluşan bir işleyiş ge

tirilmelidir.

 C) Özel mülkiyetin dolayısıyla hırsızlığın olmadığı 

bir düzen olmalıdır.

 D) İşçiler birlikte toplum için çalışmalıdır.

 E) Devletin temelinde özgürlük yer almalıdır.

8. Nihilizme göre, evren amaçsız ve hayat anlamsızdır. 
Bu nedenle hiçbir şeyin değeri yoktur. Bütün toplum
sal kötülükler insanların özgür olmamalarından kay
naklanır. Bu nedenle insanı sınırlayan bütün değer 
kurum ve düzenler yıkılmalıdır.

 Buna göre nihilizmin aşağıdakilerden hangisini 
savunduğu söylenebilir?

 

 A) İktidarın gücü sınırsız değildir.
 B) İnsanlar için ideal toplumsal düzen eşitlikle 

mümkündür.
 C) İnsan özgürlüğünü kısıtlayan her şey gibi devlet 

te yıkılmalıdır.
 D) Doğal olan aynı zamanda yasal olandır.
 E) Devlet doğal düzenin devamıdır.

9. Top lum sal dü zen yoz laş tı ğı ve bi re yin ge rek si nim le
ri ni kar şı la ya maz ha le gel di ği za man, ba zı dü şü nür
ler hak sız lık la rı gi de re cek, bo zuk luk la rı or ta dan 
kal dı ra cak, ada le ti sağ la ya cak, var olan ya da ol ma
sı muh te mel kö tü ko şul lar dan kur ta ra cak top lum 
dü zen le ri, ütopyalar ta sar la mış lar dır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si ütop ya la rı oluş tu rul ma-
sın da et ki li de ğil dir?

 A) Va r o lan dü zen le rin mut lu bir ya şam sür dür me
de el ve riş siz ol ma sı

 B) Bi rey le rin da ha iyi yi ara yış la rı nın sı nır sız ol ma sı
 C) Va r o lan dü ze nin in san la rın tüm ge rek si nim le ri

ni kar şı lı yor ol ma sı
 D) Bil gi bi ri ki mi nin ve ya ra tı cı ha yal gü cü nün ye ni 

ara yış la ra uy gun  ze min ha zır la ma sı
 E) Top lum sal ya şa mın dü zen len me sin de in san ira

de si nin et ki li ola bil me si

10. Tho mas Mo re “Ütop ya” ad lı ese rin de, ön ce çok iyi 
göz lem le di ği İn gil te re’nin 14.15. yüz yıl da ki top lum
sal ya pı sı nı eleş ti rir. Mal ve mül kün, üre ti me doğ ru
dan ka tıl ma yan sa yı ca az zen gin  bir sı nı fın elin de 
bu lun ma sı hal kı hem mad di hem de ah la ksal bir 
yok sul luk için de bı rak mış tır. Bu du rum dan kur tul ma
nın tek yo lu T. Mo re’a gö re özel mül ki ye tin kal dı rıl
ma sı dır. 

 T. Mo re “Ütop ya” ad lı ese rin de ki top lum mo de li ni 
oluş tu rur ken te mel ola rak aşa ğı da ki ler den han-
gi si nin et ki sin de kal mış tır?

 A) Ha yal le rin in
 B) Al dı ğı eği tim in
 C) Ya şa dı ğı top lu mun
 D) Ki şi sel so run la rı nın
 E) Ön ce ki fel se fi gö rüş le rin



 3
FELSEFE

37

  KONU TESTİ - 5
1. Demokrasiyi içselleştirmiş demokratik toplumlarda, 

devletin müdahalede bulunmadığı alanlardan biri de 
"sivil toplum" yapılanmasıdır. Buna göre devlet, ya
sal ve sosyal ortam hazırlar; çeşitli toplum kesimleri 
de bu ortam içinde kendilerini ve sorunlarını özgür
ce ifade ederler.

Buna göre sivil toplum kuruluşları ve etkinlikleri 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kamusal yararla bağdaşmadığı

B) Temel insan haklarından bağımsız olduğu

C) Demokrasinin varlığının göstergelerinden biri 
olduğu

D) Otoriteyi güçsüzleştirdiği

E) Anlaşmazlıkları ve çatışmaları artırdığı

2. Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışlarında dışar

dan bir güç olarak kamuoyunu yönlendiren sivil 

toplum örgütleri, halkın çıkarlarını koruyan ve toplu

mun bilinçlenmesini sağlayan sivil inisiyatife dayalı 

kuruluşlardır.

 Buna göre sivil toplum örgütleri aşağıdakilerden 

hangisinde daha çok görülür?

 

 A) Otokratik yönetimlerde

 B) Geleneksel toplumlarda

 C) Demokratik ve hukuksal toplumlarda

 D) Teokratik devlet modellerinde

 E) Yarıdemokratik sistemlerde

3. Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin 

yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçil

mez bir yapılanma şeklidir.

 Buna göre bürokrasi için aşağıdakilerden hangi-

si söylenebilir?

 A) Devlete karşı alternatif bir güçtür.

 B) Devletin işlevselliğini sağlar.

 C) Her bakımdan devletin işleyişini yavaşlatır.

 D) Özgürlükleri engelleyici bir yapıdadır.

 E) Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.

4. Hak la rı mız, ki şi sel ve ka mu sal hak lar dan olu şur. Ki

şi nin mad di ve ma ne vi var lı ğı ile il gi li olan ve bun la

rın ge liş ti ril me si ni amaç la yan, ki şi ve ko nut do ku nul

maz lı ğı, özel ya şa mın giz li li ği, din ve vic dan 

öz gür lü ğü, dü şün ce ve ifa de öz gür lü ğü ki şi sel hak

lar dır. Bi rey le rin seç me ve se çil me, si ya si par ti kur

ma, par ti le re ka tıl ma ve ka mu hiz met le ri ne gir me 

hak kı ise ka mu sal ala na iliş kin hak lar dır. Fa kat bu 

hak la rın kul la nı mı ge liş miş bir bi linç le ola nak lı dır.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si, di ğer le ri ne 

gö re da ha ön ce lik li dir?

 A) Ko nut do ku nul maz lı ğı

 B) Seç me, se çil me ve si ya si par ti le re ka tıl ma

 C) Ka mu hiz met le rin den ya rar lan ma

 D) Dü şün ce ve ifa de öz gür lü ğü

 E) Özel ya şa mın giz li li ği

5. Siyasi iktidarın toplumu ilgilendiren herhangi bir ko

nuya ilişkin uygulaması, hem evrensel hukuk norm

larına, hem de kamu vicdanına uygun düşüyorsa, 

bu uygulamanın demokrasiye ters düşen bir yanı 

olduğu söylenemez.

 Parçadaki anlatım aşağıdaki sorulardan hangisi-

ne bir yanıt niteliğindedir?

 A) Egemenliğin türleri nelerdir?

 B) İdeal bir toplum düzeni olanaklı mıdır?

 C) Devlet örgütü hangi koşullarda ortaya çıkmıştır.

 D) Meşruiyetin ölçütü nedir?

 E) Ütopyaların çoğunda mülkiyet niçin yasaktır?

6. Bir başkasının malını çalan birini ahlaki olarak kına

yabiliriz. Ancak onu cezalandıracak bir kurumumuz 

yoksa bu kınamanın fazla bir işe yaramayacağını da 

biliriz. O halde toplumsal karmaşa ve düzensizlik 

yaratan bu kişileri bu niyetlerinden caydıracak bir 

güce ihtiyaç vardır. Bu güç de devlettir.

 Parçadaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangi-

sinin yanıtıdır?

 A) Birey devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?

 B) İdeal düzen olabilir mi?

 C) Devletin varlık nedeni nedir?

 D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?

 E) İnsan hakları nelerdir?
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  KONU TESTİ - 5
7. I. So fist le re gö re dü zen kav ra mı top lum dan top

lu ma ve in san la ra gö re de ği şen bir kav ram dır. 
Pro ta go ras, in san eliy le ko nu lan ya sa la rın do ğal 
ya şa mı en gel le di ği ni öne sür müş tür.

 II. Ni hi list ler, dev le ti ve onun la iliş ki li tüm ku rum
la rı ah la ka ay kı rı bu lur lar. Bu dü şün ce den et ki
le nen anar şist Ba ku nin, dev le tin bas kı cı bir 
ku rum ol du ğu için in sa nın do ğa sı nı boz du ğu nu, 
o hal de dev le tin yok edil me si ge rek ti ği ni söy ler.

 Bu iki dü şün ce yi des tek le yen yargı aşa ğı da ki ler-

den han gi si dir?

 A) Top lum sal dü zen, top lum dan top lu ma za man la 
de ği şir.

 B) Dü zen fik ri nin te me lin de in san la rın eşit li ği il ke si 
var dır.

 C) İn san la rın uz laş ma la rıy la dü zen or ta ya çık mış tır.
 D) İde al dü zen an cak öz gür lük il ke si te me le alı na

rak ger çek leş ti ri le bi lir.
 E) Top lum sal ku ral ve sis tem ler in san do ğa sı na 

ay kı rı dır.

8. "ideal toplumsal düzen eşitliğe dayanmalıdır." diyen 

görüşe göre gerçek özgürlük, ancak herkesin yete

neklerini kullanması ile mümkündür. Bu ise kimseye 

ayrıcalık tanımayan, gerçek eşitlik ortamında söz 

konusu olabilir. Böyle bir eşitlik ise ancak sınıfsız bir 

toplumda mümkündür.

 Bu görüşler, aşağıdaki ideal düzen ölçütlerinden 

hangisinin açıklamasıdır?

 A) Nihilizmin  

 B) Sosyalizmin

 C) Liberalizmin 

 D) Adaletin

 E) Anarşizmin

9. Pla ton’un ide al dev let ütop ya sın da, dev let bü yü tül

müş in san ola rak ele alı nır. Dev let te ki yö ne ti ci ler, 

ak la; sa vaş çı lar, ira de ye; üre ti ci ler sı nı fı ise dür tü le

re kar şı lık gel mek te dir. Yö ne tim ay dın la rın, sa vaş

ma as ker le rin, ça lış ma ise iş çi le rin gö re vi ola rak 

ka bul edi lir.

 Bu par ça da ki bil gi le re gö re Pla ton’un dev let an-

la yı şı de mok ra tik dev let açı sın dan han gi yö nü 

ile eleş ti ri le bi lir?

 A) İş bö lü mü ne önem ver me si
 B) Yö ne ti ci le rin alan la rın da de ne yim li ol ma la rı nı 

ge rek li gör me si
 C) As ker le ri dev let sa vun ma sın da gö rev len dir me si
 D) Dev le ti yö net me yet ki si ni sa de ce be lir li bir ke

si me ver me si
 E) Dev le ti ge liş miş bir or ga niz ma ya ben zet me si

10. Toplumları cahil ve erdemli toplumlar diye ikiye ayı

ran Farabi'ye göre, erdemli toplumda yöneticiler, fi

lozof ve peygamberlerdir. Filozoflar akıllarıyla, pey

gamberler hayal güçleriyle Tanrısal akılla ilişkiye 

girerek bu dünyanın ve yönetiminin bilgisine ulaşa

bilirler. Yöneticiler insan vücudunun beynine, diğer 

sınıflar (üreticiler ve savaşçılar) ise beyinden emir 

alan ve özel görevleri olan organlara benzerler. Bu 

nedenle herkes kendi işini yapar.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin 

ideal devlet görüşleri içinde sayılamaz?

 A) Bilgiyle yönetilen toplum tasarımı

 B) Din ve felsefenin uzlaşımı

 C) Sınıflı toplumsal düzen

 D) Halkın egemenliği

 E) Akla dayalı yönetim
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1. Platon, Sparta ile yapılan Pelopones Savaşları 

sırasında Atina kültürünün yıkılmasını gözlemler ve 
bunun etkisiyle ütopya için bir taslak olabilecek 
"Devlet" adlı eserini hazırlar. Benzer şekilde, 
Roma'nın Vizgotlar tarafından yerle bir edilmesine 
tanık olan Aziz Augustinus, bu dünya yerine öteki 
dünyada bir ütopyadan söz eden "Tanrı Devleti"ni 
yazar. Thomas Hobbes, İngiltere'deki iç savaş 
sırasında sürgündeyken "Leviathan'ı yazarak barış 
ve refah içinde yaşayan bir devlet yaratmaya çalışır.

 Bu parça ütopyalarla ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisini destekler?

 A) Mükemmel bir toplum oluşturulabilir.

 B) Her insanda mutlu olma isteği vardır.

 C) Yurttaşların erdemli olabilecekleri toplumsal bir 
düzen vardır.

 D) Gereksinimler farklı olduğundan ütopyalar da 
farklıdır.

 E) İnsan bencil varlık olduğundan toplumsal düzen 
sağlanmaldır.

(2010 - YGS)

2. Top lum sal var l›k ola rak bir ara da ya fla mak zo run da 
olan in san lar ara s›n da, çe flit li is tek ve amaç la r›n bir 
nok ta da ça t› fla cak fle kil de top lan ma s› ne de niy le bir 
çe kifl me du ru mu or ta ya ç› kar. Eğer or ta da uyufl
maz l›k la r› ön le ye cek bir erk ol maz sa ça t›fl ma lar in
san l› ğ›n yok ol ma s› na yol açar. Böy le du rum lar da 
ku ral ko yu cu ya sa hip ol ma ve ona bo yun eğme ge
re ği du yu lur. Bu ih ti ya c› gi de re cek ku rum da dev let
tir. Üs tün bir oto ri te ye sa hip olan dev let ve onun 
koy du ğu ku ral lar, bi re yi di ğer in san la r›n sal d› r› ve 
ezi yet le rin den ko rur.

 İbn-i Hal dun’un gö rüş le ri ni yan sı tan bu par ça-
dan aşağı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi-

lir?

 A) Dev let, top lu mu bas k› al t›n da tu ta bil mek için s›
n›r s›z yet kiy le do na t›l ma l› d›r.

 B) Dev le tin var l›ğ› doğal ve zo run lu dur.

 C) Dev let top lum sal ira de nin ürü nü dür.

 D) Dev let, bi rey le rin ve ku rum la r›n kar fl› l›k l› gü ve
niy le var l› ğ› n› sür dü rür.

 E) Dev let, mut lak bir güç de ğil top lu mun amaç la r› n› 
ger çek lefl tir mek için bir araç t›r.

(2011 - YGS)

3. Hobbes’a göre insan; doğası gereği kendi varlığını 

sürdürmeye çalışır, dünya nimetlerinden 

olabildiğince çok yararlanmak ister. Bunun sonu

cunda da herkes herkesin düşmanı olur, böylece 

savaşlar ortaya çıkar. Bu durumu Hobbes “İnsan 

insanın kurdudur.” şeklinde özetler. Ama bu durum 

insan varlığını tehlikeye düşürdüğünden insanlar 

herkesin güvenliğini sağlayan bir düzen arayışına 

girmişlerdir. Dünya nimetlerinden yararlanırken zora 

başvurmaktan vazgeçmek üzere birbirlerine söz 

vermiş, zora başvurma yetkisini ve gücünü, boyun 

eğecekleri bir kişiye devretmek için aralarında 

anlaşmışlardır.

 Bu parçaya göre, insanların anlaşmalarına 

neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İnsanların, dünya nimetlerinden eşit 

yararlanamaması

 B) Bireylerin zora başvurma gücünü ve yetkisini bir 

otoriteye devretmek istememesi

 C) İnsanın doğal arzularının kendi varlığını tehdit 

etmesi

 D) Herkesin birbiriyle savaşması sonucunda kül

türün yozlaşması

 E) Bitmek bilmeyen savaşların köklü uygarlıkları 

tehdit etmesi

(2013 - YGS)

4. Her bireyin hakları vardır ve adalet bu hakların 

korunmasıyla ilgilidir. Eğer biri bu hakları ihlal eder

se adalet bu kişinin işlediği suçla orantılı olarak 

cezalandırılmasını gerektirir. Peki hakların sınırları 

nelerdir? Kimine göre haklar bencil çıkarlarla ilgili 

ayrıcalıklardır kimine göre ise sadece varsayımlardan 

ibarettir. Kimi, hakların insanın doğasından kay

naklandığını söyler kimi de akıl yürütme kapasite

mize bağlı olduğunu ileri sürer.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

lamaz ?

 A) Hak kavramının, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı          

yoktur.

 B) Haklar adaletin temelini oluşturur.

 C) Hakların ihlali suç sayılır.

 D) Cezalar suça bağlı olarak verilmelidir.

 E) Haklara saygı her bireyin yükümlülüğüdür.

(2014 - YGS)

KONU TESTİ - 6 (ÇIKMIŞ SORULAR)
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  KONU TESTİ - 6 (ÇIKMIŞ SORULAR)
5. Rousseau, yasa yapmanın ya da yasaları 

değiştirmenin Yunan kent devletlerinde olduğu gibi 
yani bütün halkın bir araya gelip istişare ederek 
sonra da oylayarak yapılması gerektiğine inanıyordu. 
Bu şekilde “genel irade” ortaya çıkmış oluyordu. 
Böylece her bireyin kendi istediği olmasa da bir 
bütün olarak toplum için iyi olanın uygulanacak 
olduğuna dair bir güven vardı. Bu tüm toplum için iyi 
olanın ortaya konacağına dair bir idrakın varlığı, 
halkın kendilerini yönetmek için seçtiği kişilere bu 
yasaları uygulamaya geçirme görevini verirken 
rahatlık sağlardı. Çünkü bütün halkın birlikte hareket 
ederek yaptığı bu yasalar herkesi mutlak olarak 
bağlamaktaydı.

 Bu parça, siyaset felsefesinin aşağıdaki soru-
larından hangisinin sorgulanmasına örnek oluş-
turur?

 A) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?

 B) En mükemmel yönetim biçimi hangisidir?

 C) İktidar kaynağını nereden alır?

 D) Bireyin temel hakları nelerdir?

 E) Sivil toplumun anlamı nedir?

(2015 - YGS)

6. Hobbes’a göre kılıcın zoru olmadan sözleşmeler 

kelimelerden ibarettir ve bu hâliyle sözleşmelerin 

insanı korkutacak gücü yoktur. Adaletin etkili 

biçimde var olabilmesi de devletin araçları tarafından 

uygulanmasına bağlıdır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarıla-

bilecek bir sonuçtur?

 A) Yasaların yaptırım gücü olmalıdır.

 B) Devletin temelini yasalar oluşturur.

 C) Devlet sözleşmeye dayanır.

 D) Adalet devletten bağımsız evrensel bir değerdir.

 E) İktidar tek bir elde toplanmalıdır.

(2016 - YGS)

7. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı 

doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik 

vardır. Bedensel olarak güçlü ve hızlı düşünen bir 

insanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki 

fark, birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak 

kadar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel 

olarak zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir 

hile ile güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü 

sayılır. Bu doğal eşitlik güçlü, zayıf herkesin ölüm 

korkusu yaşamasına ve diğer insanlara karşı güven

sizlik hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin 

sonucu ise herkesin herkese karşı daimî bir savaş 

hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar 

kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile bazı 

haklarını devlete devrederler.

 Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu par-

çaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez?

 A) İnsanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme 

yaparlar.

 B) İnsanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye 

ihtiyaç duyarlar.

 C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki 

eşitlik güvensizliğe neden olur.

 D) Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağla

mak için bir araçtır.

 E) Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucu

dur.

(2016 - YGS)

8. Doğal özgürlüğümüz, insanlığımızın zorunlu bir 

parçasıdır. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçer

sek ya da köleleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. 

Toplum, özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı 

topluma katılmanın hiçbir anlamı olmazdı; çünkü 

zamanla insanlığımızı kaybederdik. Peki özgür

lüğümüzü feda etmeden bir devlet oluşturabilir mi

yiz? Bu olanaksız gibi görünebilir ama bireysel 

özgürlüklerimiz ile kamu çıkarını bağdaştırabiliriz.

 Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki 

filozoflardan hangisine aittir?

 A) Rousseau B) Aristoteles

 C) Hegel  D) Platon

         E) İbni Haldun

(2017 - YGS)



è Bilime Felsefi Bakış

è Felsefe ve Bilim

è Bilimin Kısa Tarihi

è Bilime Temel Yaklaşımlar

è Bilimsel Yöntem

è Yaşam ve Bilim

BİLİM FELSEFESİ

FELSEFE
YKS - TYT



K
la

si
k 

G
ör

üş

Ü
rü

n 
O

la
ra

k 
B

ili
m

H
. R

ei
ch

en
ba

ch
R

. C
ar

na
p

E
tk

in
lik

 O
la

ra
k 

B
ili

m

S
. T

ho
m

as
 K

uh
n

S
te

ph
an

 T
ou

lm
in

M
od

er
n 

G
ör

üş

B
İL

İM
E

 F
A

R
K

L
I Y

A
K

L
A

Ş
IM

L
A

R

AK
IL

LI
 H

AR
İT

AM



BİLİM FELSEFESİ

 3
FELSEFE

  

43

A. BİLİME FELSEFİ BAKIŞ

Bilim Felsefesinin Konusu: 

 ➨ Bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Bu amaçla bilimin yapısını, doğasını bilimsel 

kuramlarla (teoriler) gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini inceler. 

 ➨ Bilimi her açıdan sorgulamayı amaçlayan bilim felsefesi, bilimin işlevi, yöntem ve sonuçları üzerine düşünme etkin

liği olup, felsefenin en yeni dalıdır. Filozofları bilim üzerine düşünmeye iten temel faktör ise özellikle XIX.  ve XX. 

yüzyılda bilimsel alanda yaşanan baş döndürücü gelişmelerdir. 

Bilim Felsefesinin Temel Soruları
 ➨ Bilim nedir? 

 ➨ Bilimsel yaklaşım nedir? 

 ➨ Bilimsel yöntem nedir? 

 ➨ Bilimsel sonuç nedir? 

 ➨ Bilimsel düşüncenin işlevi nedir? 

 ➨ Bilimi diğer insani etkinliklerden ayıran özellikler nelerdir? 

B. FELSEFE VE BİLİM

 ➨ Bilimsel araştırmalarda yapılan gözlemler neticesinde elde edilen veriler ışığında deneyler yapılır. Bilim gözlemle

diği olguları açıklamak için kuramlar geliştirir. 

 ➨ Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkılarda bulunur, ufkunu 

açar. Buna karşılık felsefe de bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için yararlanır. 

 ➨ Bilimlerdeki gelişmelerin önceleri felsefenin alanının daralmasına yol açtığı düşünülmüştür. İlk alan daralması bilim

lerin felsefeden ayrılmasıyla olmuştu. Sonra mantık, etik ve estetiğin bağımsız birer disiplin olduğu düşünüldü. Hızla 

gelişen bilimlerin etkisiyle bilimi konu edinen bilim felsefesi ortaya çıktı. Fakat felsefenin konusunu sadece bilimle 

sınırlamak söz konusu olamazdı. Bilim felsefesi, bilime karşı gittikçe artan bir ilginin sonucuydu. Aynı zamanda bi

limin de felsefeyi geliştirdiğini, ona katkı sağladığını gösteriyordu. 
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C. BİLİMİN KISA TARİHİ

 ➨ M.Ö. 2000'li yıl lar da Çin ve Hint'te baş la yan bi lim sel et kin lik, da ha son ra Mı sır ve Me zo po tam ya'da sür müş tür. Bu 

dö ne min en ö nem li ö zel li ği bi lim ve di nin i çi çe o lu şu dur.

 ➨ Bi li min fel se fe den ay rı lı şı ilk çağ da ma te ma tik le baş la mış tır. I I I. yüz yıl da E uk le i des (Ök li des) ge omet ri yi, 

Ark hi me des (Ar şi me des) me ka ni ği kur muş tur.

Romalıların Syrakusa Kuşatması Archimedes (Arşimet)’in parlak fikirleri nedeniyle üç yıl gecikmişti. Ancak 
kumandan Morsellius sonunda şehri almayı başarmıştı. Gemilerini uzaktan yakmayı başaran bu dahi adamı 
tanımak istiyordu. Onu getirmesi için bir asker gönderdi. 
Asker, “Kumandan Marsellius seni istiyor, çabuk hazırlan!” dedi. O ise “Rahatsız etme, problem çözüyorum şimdi!” 
deyince cahil askerin kılıç darbeleriyle yaşamı son buldu.

Bilgi Kutusu

 ➨ Or ta çağ Av ru pa'sın da (V. – X. yüz yıl) bi lim ve fel se fe ala nın da önem li ge liş me ler ol ma mış tır. Çün kü araş tır ma, de

ney ve göz lem yap ma, olay la ra eleş ti rel (sor gu la yı cı) yak laş ma an la yı şı ya sak lan mış tır. Ge le nek sel din sel bil gi ler 

te mel kay nak ye ri ni al mış tır. Bu an la yı şa sko las tik an la yış de nir. Bu an la yı şın dog ma tik ya pı sı ge liş me yi ya vaş lat

mış tır.

 ➨ Av ru pa'da sko las tik dö nem ya şa nır ken bu dö nem de İs lâm ül ke le ri en par lak dö nem le ri ni ya şa mak tay dı. Bi

lim Çin'de de ol sa ara yıp bul ma an la yı şı pra tik ya şam da et ki li ol muş, böy le ce Yu nan, İran, Sür ya nî ve Hint 

kay nak la rı nın Arap ça'ya çe vi ri le ri ya pıl mış tır. Bu du rum Arap dün ya sı na zen gin bil gi bi ri ki mi sağ la mış tır.

 ➨ Bun la rın ya nı sı ra Man sur (758  775) ve Ha run Re şit gi bi ba zı hoş gö rü lü ve ye ni lik

ten ya na olan ha li fe le rin çe vi ri ha re ket le ri ni des tek le me le ri ve bi lim in san la rıy la fi lo zof la

ra yar dım et me le ri bi lim sel ge liş me yi hız lan dır mış tır.

 ➨ Or ta çağ ka ran lı ğı XV. ve XVI. yüz yıl lar da ya şa nan Rö ne sans la aşıl mış böy le ce bi

lim sel araş tır ma ye ni den hız lan mış tır. Rö ne sans, “ye ni den do ğuş” an la mı na ge lir. “Ye

ni den do ğan”, An tik Yu nan kül tü rü nün ba kış açı sı ve sor gu la yı cı tu tu mu dur. Rö ne sans, 

Or ta ça ğ’a ve onu tem sil eden ki li se ye, ki li se nin yön len dir di ği do ğa ve in san an la yı şı na, 

ku rum la ra tep ki nin, baş kal dı rı nın ifa de si dir. Bu dö nem de din ve sko las tik dü şün ce kar

şı sın da bel li bir ba ğım sız lık el de eden bi lim, ya şam ko şul la rı ve dü şün ce üze rin de kök lü 

de ğiş me le re ne den ol muş tur.

 ➨ Ko per nik'le (14731543) baş la yan, Kep ler, Ga li le ve New ton'la de vam eden mo

dern bi lim sü re cin de yer mer kez li (Je osent rik) Bat lam yus an la yı şı yı kıl mış, ye ri ni gü

neş mer kez li (hel yo sent rik) an la yı şa bı rak mış tır. Böy le ce Dün ya'nın ha re ket le ri ve 

bun la ra bağ lı olu şum lar ör ne ğin mev sim ler ve tak vim ger çe ğe uy gun ola rak açık lan

ma ya baş lan mış tır.

 ➨ Fi zik, ast ro no mi, ma te ma tik ve di ğer bi lim sel alan lar da ki ge liş me ler XIX. yüz yıl da

ki Sa na yi Dev ri mi'ne uy gun ze min ha zır la mış tır.

Harun Reşit
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 ➨ Fran cis Ba con (1561  1626) bi lim sel yön tem üze rin de önem li ça lış ma lar yap mış tır. Ba con 

do ğa ya sa la rı nın tüm den ge lim le de ğil, de ney ve göz le me da ya lı ola rak özel den ge ne le 

doğ ru ya ni tü me va rım la el de edil me si ge rek ti ği ni açık la mış tır.

 ➨ Re né Des car tes (1596  1650) bi lim sel a raş tır ma lar da kuş ku dan yön tem li o la rak 

ya rar la nıl ma sı ge rek ti ği ni, a çık ve se çik bir bi çim de bi lin me yen hiç bir şe yin doğ ru ka bul 

e dil me me si ni sa vu na rak F.Ba con gi bi bi lim sel yön te min ge liş me sin de et ki li ol muş tur. 

Bacon geleceğin insan dünyasının bilim yoluyla aydınlanacağını sezmişti. Ona göre yaşamda bilgi önemliydi. 

Onun ünlü deyişiyle "bilgi güçtü." Buradaki bilgi bilimsel bilgiden başkası değildir. Çünkü bilimsel bilgi doğanın 

işleyişini bilmemizi sağlar ve bu da doğa olaylarını kontrol altına almayı kolaylaştırır. Yani "bilmek doğaya 

egemen olmaktır."

Bilgi Kutusu

 ➨ Ba con ve Des car tes bi lim sel yön tem ko nu sun da önem li ge liş me le re im za atar ken Cla ude Ber nard bi yo lo ji nin, A. 

Com te sos yo lo ji nin, Wil helm Wundt psi ko lo ji nin bi lim sel ola rak ku rul ma sın a ön cü lük et miş ler dir.

 ➨ Al bert Eins te in (1879  1955) ge liş tir di ği ku ram la New ton fi zi ği ni sars–

 mış tır. Eins te in'in ku ra mı, gö re li lik (rö la ti vi te) ku ra mı dır. Bu ku ram, 

fi zi ği, ol gu la rın göz len me si ye ri ne, ol gu lar la göz lem ci ler ara sın da ki 

iliş ki le rin in ce len me si şek lin de ye ni den ta nım lar. Bu ku ram la bir lik

te, göz le nen ola yın, göz lem ci nin ola ya gö re hı zı na ve yi ne göz lem

ci nin bu lun du ğu ye re bağ lı ol du ğu or ta ya çık mış tır. Bu du rum me

kân, za man ve küt le kav ram la rı nın mut lak de ğil de, gö re li ol du ğu 

an la mı na ge lir.
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5

Aşağıda bazı bilim insanlarının bilime olan katkıları yazılmıştır. Bu katkıların hangi bilim insanına ait olduğunu 

bulup eşleştiriniz. 

1. Newton

2. Einstein

3. Kopernik

4. İbni Sina

5. Harezmi

a.  Birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik 
metotla, tek bilinmeyenli denklemleri ise cebir
sel geometrik metotlarla çözmenin yollarını 
buldu. Matematikte ilk kez sıfırı kullandı. 

b.  Dünya’nın hem Güneş hem de kendi ek
seni etrafında döndüğünü buldu. 

c.  Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile 
tedavi, Pastör’e ışık tutması, dış belirtilere 
dayanarak teşhis koyma ile ilgilendi. 

d.  Kütle enerji eşitliğini, foto elektrik etkisini bul
muştur. Molekül ve atomların büyüklüğünün 
hesaplanmasını mümkün kılmıştır. 

e.  Her etkinin ters yönde eşit bir tepki doğurması 
yasasını ve yerçekimi yasasını bulmuştur. 
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D. Bİ Lİ ME FARK LI YAK LA ŞIM LAR
Dü şün ce ta ri hin de bi li mi an la ma ya ve açık la ma ya ça lı şan yak la şım lar iki baş lık al tın da top la na bi lir.

1. Ürün Ola rak Bi lim: 
 ➨ Bu yak la şı mı sa vu nan la ra gö re bi li mi an la mak için, bi lim adı na ya zıl mış me tin le re, bi li min or ta ya koy du ğu 

“ürün le re” bak mak ge re kir. Çün kü, bir şe yi an la mak için, onun sü reç için de ki ge li şi mi ye ri ne, ol muşbit miş ha li ne 

bak mak da ha an lam lı ola cak tır.

 ➨ Bi lim sel eser ler gün lük dil le ya zıl mış me tin ler dir. Bu me tin le rin man tık sal çö züm le me si ni ya pa bil mek için sem bo lik 

man tı ğa baş vu rul ma lı dır. Çün kü sem bo lik dil le ifa de edil di ğin de öner me le rin man tık sal ya pı sı nı an la mak ko lay la şır. 

Tüm bun lar ya pı lır ken de, açık tır ki bi lim in sa nı nın ya şan tı sı, ki şi li ği, iliş ki le ri, için de ye tiş ti ği kül tür vb. du rum lar dik

ka te alın maz.

 ➨ Fel se fe ta ri hin de man tık çı em pi rizm ola rak anı lan bu yak la şı mın te mel ama cı fel se fe yi me ta fi zik kur gu lar dan arın

dır mak tır. Ağır lık lı ola rak dil ana li zi ne yö ne len man tık çı em pi rist ler, “an lam lı lık” ve “doğ ru la na bi lir lik” kav ram la

rı na önem ver mek te dir ler. On la ra gö re bir öner me nin an lam lı ol ma sı, o öner me nin içer di ği bil gi nin ol gu sal 

ola rak doğ ru luk de ğe ri nin (doğ ru ya da yan lış lı ğı nın) be lir le ne bi lir ol ma sı na bağ lı dır. Ör ne ğin, “Öğ ret me nin 

üze rin de ki ön lük be yaz dır.” öner me si göz lem sel ola rak doğ ru la na bi lir (ya da yan lış la na bi lir) bir ni te lik ta şır; do la yı

sıy la “an lam lı”dır. Oy sa Aris to te les’in on to lo jik id di ası nı di le ge ti ren “Ev re nin son ama cı Tan rı’ya ulaş mak tır.” öner

me si doğ ru la na bi lir tür den bir öner me ol ma dı ğı için an lam sız dır. De mek ki; bü tün me ta fi zik öner me ler an lam sız dır.

 ➨ Me ta fi zi ği dış la ma la rı ve bi lim fel se fe si ni ba sit bir dil ana li zi ne in dir ge me le ri ge rek çe siy le eleş ti ri len bu yak la şı mın 

baş lı ca tem sil ci le ri, Re ic hen bach ve Car nap’tır.

      
Re ic hen bach Car nap

Örnek

Bilim, insanın yaratıcı etkinliği sonucunda ortaya çıkan bir ürün veya bitmiş bir sonuç olarak ele alınabilir. Bilim bir kez oluşturulduktan 
veya doğrulandıktan sonra, felsefeci bu ürünün dilini, yapısını, yöntemini, yasalarını, kurallarını, değerini analiz etmelidir.

Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

 A)  Bilimsel önermeler dil analizi yapılarak denetlenebilir.

 B)  Bilimsel metinlerin doğruluğunu saptamak olanaklı değildir.

 C)  Metafizik önermelerin doğrulanması için sembolik mantık kullanılmalıdır.

 D)  Bilimsel doğrulama ancak kuramlara uygunlukla olanaklıdır.

 E)  Bilimin dilini çözümlemek için doğa bilimlerinden yararlanmalıdır.

Çözüm

Bilimi ürün olarak ele alanlar bilimi anlamak, çözümlemek için bilimsel önermelerin dil analizi yapma gereğini savunurlar..

 YA NIT A
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2. Et kin lik Ola rak Bi li m:
Bu yak la şım bi li mi, bi lim in san la rı top lu lu ğu nun bir et kin li ği ola rak gö rür. Do la yı sıy la bi li min ne ol du ğu nu an la mak 

için, bi lim in san la rı top lu lu ğu nun iç ya pı sı nı, inanç la rı nı, için de ya şa dık la rı top lum da ki araş tır ma grup la rı na ba kış 

tarz la rı nı, bi lim ve top lum ara sın da ki kar şı lık lı iliş ki le ri in ce le mek ge re kir. 

 ➨ Bu ba kım dan bi lim, bir kül tür or ta mın da, bel li iliş ki ler ağı için de ya şa yan “bi lim in san la rı top lu lu ğu” dik ka te alı na rak 

an la şı la bi lir. Kı sa ca, bi li min ta rih sel ve top lum sal bo yu tu ol du ğu na dik kat çe ken bu yak la şı mın en önem li tem sil ci le

ri T. Kuhn ve S. To ul min’dir.

 ➨ Kuhn, bi li mi an la ma ya yö ne lik ça lış ma sın da çı kış nok ta sı  ola rak 

“Pa ra dig ma” kav ra mın dan ya rar la nır. Pa ra dig ma, ger çek li ğin be

lir li il ke le re gö re al gı la nı şı nı, kav ra nı şı nı ve kav ram sal laş tı rıl ma

sı nı sağ la yan şab lon dur. Bir pa ra dig ma da, hem te mel so ru la rın 

hem de ce vap la rın çer çe ve si bel li dir. Bi lim in san la rı na dü şen gö rev, 

bu  çer çe ve de ki bi lin mez le ri  çöz mek, pa ra dig ma yı ge liş tir mek tir. 

 ➨ Pa ra dig ma nın ge çer li ol du ğu dö nem “nor mal bi lim” dö ne mi dir. Bu dö nem de or ta ya çı kan kar şıt ör nek ler ya da ku ral 

dı şı lık lar pa ra dig ma  yı sar sa cak ka dar çok olur sa, pa ra dig ma bağ la yı cı ni te li ği ni yi tir me ye baş lar. Bir “kar ga şa” dö

ne mi ne gi ri lir. Mev cut pa ra dig ma, bas kı sı gi de rek ar tan “alı şıl mı şın dı şın da ki so ru lar”ı kar şı la ma da ye ter siz kal dı ğı 

için ye ni  bir pa ra dig ma oluş tur ma ih ti ya cı ka çı nıl maz olur. (New ton cu pa ra dig ma nın ye ri ni Eins te in ci pa ra dig ma nın 

al ma sı gi bi).

 ➨ Bel li bir pa ra dig ma için de “iler le me” o lur. Ama bir pa ra dig ma dan di ğe ri ne ge çiş dev rim sel bir sü reç ol du ğu 

için bi li min ge ne lin de bi ri kim sel bir iler le me den söz edi le mez. Çün kü ye ni pa ra dig ma es ki si ni yı ka rak te mel

len miş ve yep ye ni bir ba kış açı sı ge tir miş tir. 

 ➨ Bi li mi et kin lik ola rak gö ren bir baş ka dü şü nür ise To ul min’dir. To ul min bi lim sel ku ram la rın 

“iş lev sel” ol ma sı ya ni, mev cut ve ye ni so run la rı çö ze bi le cek güç te ol ma sı du ru mun da ka bul 

gör me ye de vam ede ce ği, ak si tak dir de, ele nip za man la terk edi le ce ği gö rü şün de dir.

Örnek

Bilimi etkinlik olarak ele alan filozoflar bilimin ne olduğunu anlamak için bilim insanları topluluğunun iç yapısını, inançlarını, 
bilim ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemek gerektiğini ileri sürerler. Bilim insanlarının psikolojisiyle bilimsel 
topluluğun sosyolojik özelliklerinin bilimi anlamada önemli rol oynadığını vurgularlar.

Buna göre bilimi etkinlik olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisini kabul eder?

 A)  Bilimsel ürünün dilini ve mantıksal yapısını anlayıp çözümlemek gerekir.

 B)  Bilimde yanlışların ayıklandığı yeni bilgilerin oluşturulduğu birikimli süreç vardır.

 C)  Bilimsel düşünce her türlü otoriteden bağımsızdır.

 D)  Bilimi anlamak için onu yaratanları ve meydana geldiği kültür ağını bilmek gerekir.

 E)  Bilim, bilim insanlarının objektif bakış açısının ürünüdür.

Çözüm

Bilimi etkinlik olarak kabul edenler, bilimi anlamanın, bilim üzerine değerlendirme yapmanın bilim insanlarının içinde yaşadıkları 
toplumsal, kültürel koşulların anlaşılmasına bağlı olduğunu savunur.

 YA NIT D
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Aşağıda bilimi etkinlik olarak gören yaklaşımın kabul ettiği bilimsel devrimin aşamaları verilmiştir. Bu aşamala

rı oluş sırasına göre numaralandırınız. 

.......

Yavaş yavaş birtakım anomaliler (kuramdan sapma), uyuşmazlıklar ve çözümsüzlükler ortaya çıkmaya 

ve sıkıntılar daha belirgin olmaya başlar.

.......

Bu dönem tüm bilimler için bir tür ön hazırlık dönemidir. Bu dönemdeki bilim insanlarının belli bir bilimsel 

bakışı ve anlayışı yoktur. 

.......

Eski topluluğun yaşlı üyeleri genç bilim insanlarının önerdiği yeni paradigmaya karşı koymalarına rağ

men eski paradigmayı kabul edenler arasından bazı genç bilim insanları topluluktan ayrılarak yeni pa

radigma arayışına girerler. 

.......

Kabul edilen paradigma ile hemen hemen her alanda var olan problemleri çözme denemesi içine giren 

bilim insanları, giderek daha ayrıntılı açıklamalar yapmaya başlar. 


