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     İKİNCİ YAZILI ÖDEV BAŞLIKLARI 

Aşağıdaki başlıklardan BİRİ üzerinde, (5-7 sayfalık, 1500-2100 kelimelik) kısa 
bir Ödev yazın. MIT’nin sitesinde mevcut “Ödevler için Rehberler”de nakledilen 
yazılım kurallarına uygun hareket ettiğinizi, iyi kontrol edin. Parantez içindeki 
sayfa numaraları, ‘Reason & Responsibility’ 12. basımına atıfta bulunmaktadır. 
ÖA’nıza ödevinizin bir elektronik kopyasını sunmayı unutmayın. 



Ödevlerin teslim günü: Cuma,18 Kasım saat 15, okuma grubunuzdadır. 

1. Paul Churchland’e göre, “Aynıyet Teorisi”, zihn î durumların, beynin fiziki 
durumları olduğu görüşünden ibarettir. Yani, herbir zihnî durum veya işlem, 
nümerik/sayısal açıdan ( bir tek ve aynı şey olup), beyin veya merkezi sinir 
sistemi içindeki, belli tip fizikî durum veya işlem ile, aynıdır. (286) Aynıyet 
teorisini eleştirici yoldan değerlendirirken, kuvvetli ve zayıf taraflarını açıklayın. 
Bunun, akla zorlayıcı bir yaklaşım olduğunu düşünüyor musunuz? Evet 
ise/Hayır ise neden? 

2. “Akıllar, Beyinler ve Programlar” adlı etüdünde, Searl, “strong AI” (kuvvetli 
AI) diye adlandırdığı bir duruma karşı (kendi) görüşünü savunuyor. “kuvvetli Al” 
ile Searl ne demek istiyor? Searl’ın “Çince Oda görüşü” nü dikkatli bir şekilde 



kurun ve kuvvetli AI’yı niçin reddettiğini, açıklayın. Searl’ın görüşüne karşı en 
güçlü olduğunu kabul ettiğiniz tutumu özetleyin ve değerlendirin. Searl’e katılıyor 
musunuz? Evetse/Hayırsa, neden? 

4.   Paul Holbach, hür-serbest iradeyi, hararetle, şöyle savunuyor: 
Olay/gerçek açısından, pencereden aşağı atılmış bir insan ile, aşağı 
kendini atmış bir insan arasında hiç fark yoktur, şu istisna ile ki: birinci 
durumdaki itici güç, dışardan gelerek düşmeyi kararlaştırıyor, 
gerçekleştiriyor; ikinci durumda ise, kendi özel yapısından sıçrıyor, 
ancak, bunun uzak nedeni de, gene, bir dış unsur olarak kalıyor. (395) 

Holbach’ın görüşünü ve desteklemek için sunduğu nedenleri, dikkatli şekilde 
açıklayın. Ona göre bir insanı gerçekten hür yapan şey ne? Determinizmi, nasıl 



anlıyor? Görüşü ne kadar kuvvetli? Holbach’a karşı savunabileceğiniz en 
kuvvetli tutumunuzu açıklayın, ve size ne yanıt verebileceğini değerlendirin. 
Holbach’a katılıyor musunuz? Evet ise/hayırsa, neden? 

3. “Hürriyet ve Gereği” başlıklı yazısında, Ayer, serbest - hür iradenin bağdaşmacı 
bir versiyonunu geliştiriyor. Ayer’in bu anlatımını açıklayın ve değerlendirin. Bunu 
yaparken, ‘determinizm’ in açık bir tanımını verin, ve Ayer’in anlatımı 
açısından, hür, serbest iradenin determinizmle ne kadar uyarlı olduğunu 
gösterin. Ayer’in anlatımına karşı en güçlü itiraz ne? Yeterli bir yanıtı var mı? 
Ayer’in bağdaşmacılığını (veya ona yakın görüşü) onaylıyor musunuz? Evet 
ise/ hayır ise, neden? 



Eğer ÖA’na 13 Kasım’dan evvel yazılı başvurur ve onay alırsanız, istediğiniz 
bir konuda, kendi  düzenlediğiniz şekilde bir Ödev yazabilirsiniz. 


