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BİRİNCİ YAZILI - ÖDEV İÇİN BAŞLIKLAR  
 

Aşağıdaki başlıklardan BİRİ üzerinde, (5-7) sayfalık, kısa bir Ödev yazın. MIT’in 
kendi Server’i,ve bu ödevin 2. sayfasında yer verilen “Ödevler İçin Rehberler” e 
uygun hareket ettiğinizi, iyi kontrol edin. Parantez içindeki sayfa numaraları, 
‘Reason and Responsibility’nin 12. basımına atıf yapmaktadır. Ödevinizin bir 
örneğini, elektronik yoldan Öğretim Asistanına (ÖA) sunun. 

 

Yazılı Ödevlerin teslim günü: 6/10 Perş.veya 7/10 Cuma, 
atıf-alıntı grubunuzdadır. 

 

1.    Aşağıdaki argümanı düşünün (Anselm’den .RR 7) : 
 

i)     Mevcut olmadığı düşünülebilecek şey, Tanrı değildir. 
ii)    Bu nedenle, Tanrı mevcuttur. Bu argümanı, [ (i) ve (ii) de ifade edilmiş 
olduğu şekliyle] neyin güvenilebilir, yeterli olduğunu gösteren şekilde, ayrıntılı 
olarak işleyin. Tanrı’nın mevcudiyetini kanıtlamayı başarıyor mu? Evet ise 
neden, değilse neden? 

 

2.     İvan ile Alyosha kardeşler arasındaki diyalog aracılığı ile 
Dostoevsky, soruyor: 
“... Fakat çocuklar var, ya onlar hakkında ne yapmam lazım? Yanıtlayamadığım 
soru, o. Yüzüncü defa tekrarlıyorum, bir sürü soru var, ama, sadece çocukları 
aldım, çünkü, onların şartlarında, demek istediğim, o kadar yanıtlanamayacak 
şekilde açık ki. Dinle! Eğer ebedi ahenk için hepsi iztirap çekmeli ise, bunun 
çocuklarla ilgisi ne, söyle, lütfen!  Niçin iztirap çekmeleri gerektiği, her türlü 
anlayışın ötesinde bir şey, uyum için, niçin çocuklar ödesin. Niçin, istikbaldeki 
uyum için çocuklar da toprağı zenginleştirmeye malzeme olsunlar?” 
(Dostoevsky, RR 84) 
 

 
İvan’ın ifade etmeye çalıştığı görüşü ne? Sizce, bu kısımda ateizm lehine bir 
argüman var mı? Niçin veya neden değil? 
2.  Pascal, ateizmin irrasyonel olduğuna inanıyor. Bu iddiası için savunduğu 
görüşü ne? Ona katılıyor musunuz?  Neden veya neden değil? 
3.   Evidansiyalizme göre: Eherhangibir kimsenin, daima, her yerde yetersiz kanıt 
ile herhangi bir şeye inanması, yanlıştır.  (Clifford, RR  101) 
Bu iddiayı tenkit ederek değerlendirin. Kabul ediyor musunuz? 
Evetse/Hayırsa neden?  

 

4.     Bazen, stereotiplerin “bir gerçek payı” içerdiği;  tersi doğru olsa idi, çoktan 
reddedilmiş olmaları gerektiği ileri sürülüyor. Kabul ediyor musunuz? Niçin 
evet? Niçin hayır? İnsanın stereotipe inanması haklı olabilir mi? 

 

 



 
 

Not:  Teslim tarihinden en az 72 saat önce ÖA’ nıza yazılı başvurmuş olmak ve 
kabul edilmek şartı ile, kendi seçtiğiniz bir konuda ve tertipte Ödev 
yazabilirsiniz. 


