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felsefe

Raphael’in “Atina Okulu” adlı tablosu

İnsan, merak eden ve diğer canlı türlerinden farklı olarak hemen 
her şeyi hayretle karşılayan bir varlıktır. Hobbes, “Gördüğü olay-
ların sebeplerini araştırmak insanoğlunun doğasına özgüdür. 
Bazıları daha çok araştırır, bazıları daha az ama herkes kendi iyi 
ya da kötü kaderinin sebeplerini araştıracak kadar meraklıdır.” 
diyordu. Gerçekten de insan çocukluğundan itibaren çeşitli ko-
nuları merak eder ve düşünür. Fakat bu düşünceler başlangıçta 
basit seviyededirler. Ancak insan belirli bir bilgi birikimine ulaştı-
ğı günden itibaren kim olduğunu, niçin yaşadığını, hayatın anla-
mının ne olduğunu; toplumu, içinde yaşadığı evrenin anlamını, 
ölümü ve ölüm sonrasını merak eder. Bu konularda kendisine 
çeşitli sorular sorar ve bu sorulara cevap arayışı içine girer. İşte 
bu noktada karşımıza felsefe çıkmaktadır. 

FELSEFENİN ANLAMI

 Felsefenin Grekçe’deki karşılığı olan philosophia kelimesi, sev-
mek anlamına gelen “phileo” fiiliyle bilgelik anlamına gelen 
“sophia” sözcüklerinden türetilmiş olup bilgelik sevgisi veya 
hikmet arayışı anlamını taşır. Bilgelik, çok fazla şey bilme anla-
mına gelmez. Bilgelik, belli bir zihinsel olgunluğa sahip olma, 
hayatı iyi okuyup doğru ve anlamlı bir şekilde yorumlama an-
lamına gelir. 

Philosophia terimi İlk olarak Pythagoras tarafından kullanılmış-
tır. O günden bugüne bilginin sevilmesi ve istenmesi olarak 
felsefeyle uğraşanlara da filozof adı verilmiştir.

Felsefenin tanımını yapmak felsefenin bizzat kendi doğasına 
da aykırı olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü tanım yapmak 
tanımlanana bir çerçeve çizmek, ona sınır koymak demektir. 
Ancak, felsefe olmuş bitmiş düşüncelerin bir toplamı değildir. 
Sonu olmayan bir sorgulamadır. Sokrates “Sorgulanmamış bir 
hayat yaşanmaya değmez.” derken, tam da bunu anlatmak is-
ter.

not

Filozofların Felsefe Tanımları

Sokrates:  Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. 

Aristoteles: Felsefe, ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir. 

Epikuros: Felsefe, mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel 
bir sistemdir. 

El-Kindi:  Felsefe, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilme-
sidir. 

Augustinus: Felsefe, Tanrı’yı bilmektir ve gerçek felsefe ile din öz-
deştir. 

Campanella:  Felsefe eleştiridir. 

Spinoza:  Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir. 

R. Descartes: Felsefe, bilgeliği sevme, bilgeliği inceleme, bilgelik 
ise işlerimizde ölçülülüktür. 

I. Kant: Felsefe, bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme ça-
basıdır. 

A. Comte:Felsefe, tüm bilimleri birleştiren bir bilimdir.

K. Jaspers: Felsefe yolda olmaktır.

 Bütün bu tanımları eleştiren bir başka tanımlama Karl Marx ta-
rafından yapılmaktadır. Marx  “filozofların şimdiye kadar dün-
yayı sadece anlamaya çalıştıklarını oysa önemli olanın dünyayı 
anlamaktan ziyade onu değiştirmek olduğunu” öne sürerek 
felsefeyi teorik bir etkinlik olmaktan çok pratik bir etkinlik alanı 
olarak tanımlamaktadır.

Felsefeye dair herkesin kabul edebileceği ortak bir tanım bul-
mak neredeyse imkansız gibidir.

not

örnek 1
Filozofların felsefe tanımlarının birbirinden farklı olmasının 
nedeni sizce nedir? Felsefeye dair ortak bir tanım yapılabil-
mesi mümkün müdür? 

Çözüm:

ÜNİTE 1: FELSEFE İLE TANIŞMA 

FELSEFENİN ANLAMI – FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ – FELSEFENİN BİREY VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



ADF 01 FELSEFE

2

uygulama 1

Bir sözlüğe bakıp “felsefe” sözcüğünün eski Yunancada “bilgeliği 
sevme” anlamına gelebildiğini öğrenmek mümkündür. Ancak bu 
şekilde felsefenin ne olduğu hakkında ilerlemek pek de mümkün 
olmayacaktır. Çünkü önce tanımda geçen “bilgeliğin” ne olduğu, 
neyle ilişkili olduğunu düşünmek gerekecek. Bu nedenle “felsefe” 
sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenmiş olmak felsefenin ger-
çekten ne olduğunu bilmek demek değildir. Felsefenin ne olduğu-
nu bilmek, felsefeyi anlamak için oraya yani felsefenin kendisine 
gitmek gerekir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefenin deneyimlenmeden ne olduğunun anlaşılamayaca-
ğına

B) Felsefenin, birkaç sözcükle tanımlanabilecek bir alan olmadı-
ğına

C) Felsefenin, kelime anlamıyla sınırlanabilecek bir tanımının ya-
pılamayacağına

D) Bir şeyi tanımanın sadece bir sözcüğü bilmekle mümkün ola-
mayacağına

E) Felsefeyi bilmek için felsefenin ortaya çıktığı yerlere gitmek 
gerektiğine

Çözüm:

TYT 2019

Kimileri felsefenin çözümsüz meseleler ile soyut ve yaşamdan ko-
puk fikirlerden ibaret olduğunu sanır. Hatta bunlar felsefenin "boş 
konuşma" olduğunu bile söylerler. Yaşamın hızlıca akıp geçtiğine, 
bu yüzden derin düşünmenin gerekli olmadığına inanırlar. Dahası 
birtakım önemli konulara kıyısından köşesinden ilişenleri "Felsefe 
yapma!" diyerek azarladıkları bile olur. Oysa felsefe yapmak, "ha-
yatı doğrudan deneyimleme tavrından" ve "yaşamla yüzleşme" 
düşüncesinden ayrı tutulamaz. Hatta felsefeyle iç içe olan insan, 
yaşamın ne olduğunu sorgularken aynı zamanda yaşamın görü-
nen yüzünün ötesine de nüfuz eder.   

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılamaz?

A) Var olanın ardındaki gerçeği arar.

B) Bireyin deneyimlerinden bağımsız değildir.

C) Sorunlara genelgeçer soyut çözümler sunar.

D) Herkesin ilgilendiği bir alan değildir.

E) Hayatın özünü ve anlamını sorgular.

Çözüm:

Düşünme-Bilinç-Özbilinç
 Felsefeye dair yapılan açıklamalardan hareketle felsefenin insan, 

evren, hayat üzerine bir düşünme etkinliği olduğu ortaya çıkar. 
Düşünmek insanın en temel yetisidir. İnsan düşündükçe kendi-
ni var eder. O halde düşünmek, bir anlamda insanın kendisini 
inşa etmesi sürecidir. Düşünen insan kendisi, hayatı ve içinde 
bulunduğu evren hakkında bir farkındalık oluşturur.  İnsan, bu 
farkındalık ile “düşünen ben”e yani bilinçli bir özneye dönüşür. 
Bilinç, insanın kendisini ve dışındakileri fark edebilmesidir. 
İnsan, bilinçli bir varlık olma özelliği ile yaşadıkları karşısında 
olumlu ya da olumsuz tavır alabilmekte, bunlar üzerinde düşün-
ce üretebilmektedir. Bilinç, zihnin içsel ya da dışsal uyarıcılara 
dair farkındalığıdır.  İnsanın kendisini ve kendi dışındakileri fark 
edebilmesi ve bunlar üzerinde düşünce üretebilmesi bilinç ile 
gerçekleşir. O halde, bilinç sözcüğünden ilk anlamamız gereken 
şey farkındalıktır. 

İnsan, bilinçli bir varlık olma özelliği ile yaşadıkları karşısında 
olumlu ya da olumsuz tavır alabilmekte, bunlar üzerinde dü-
şünce üretebilmektedir.  Bireyin düşünce üretebilmesi bilinç 
ile zihin arasında anlamsal bir bağ olduğunu gösterir. Bilmek, 
düşünmek, hatırlamak, istemek, niyet etmek ya da ümit etmek 
gibi pek çok zihinsel faaliyet bilinci gerektirir. Bir şeylerin bi-
lincinde olduğumuzu dile getirdiğimizde o şeyleri zihnimizde 
değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu anlatmak isteriz. Bu an-
lamda bilincin alanı zihnin alanıdır. 

 Bilinç sahibi varlık olarak insan, bakışlarını etrafına yöneltme-
sinin ardından kendi özü üzerinde sorgulama yapmaya başlar. 
Düşünen özne (bilinç) kendi üstüne dönerek kendisini kendi 
düşünceleriyle kavrayabilir. Kendisine bir başkası olarak dışarı-
dan bakabilir. Düşünen öznenin kendi üstüne dönerek düşün-
mesi, duygularına, algılarına, bilgilerine ve kavrayışlarına bağlı 
olarak kendini anlama, tanıma ya da bilme yeteneği özbilinç 
durumudur.  Başka bir deyişle özbilinç, bilincin sorgulayıcı ba-
kışlarını kendine yöneltmesi, kendi farkına varması, kendinin 
bilincinde olması durumudur. Kendinin bilincinde olmak, ken-
dini tanımayı, kendini bilmeyi beraberinde getirir. Böylece öz-
bilinç, insanın kendini sorgulayarak tanımasına ve dünyadaki 
yerini fark etmesine katkı sağlar. Delphi tapınağının girişinde 
yazan ve Sokrates’in de oldukça önemsediği “Kendini bil!” ifa-
desi özbilince gönderme yapar.

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma
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Bilinci “farkındalık” olarak tanımlayacak olursak özbilinci “far-
kındalığın farkında olmak” olarak tanımlayabiliriz. Çevremde 
olan bitenin farkında olmam bilince; çevremde olan biltenin 
farkında olduğumun farkında olmam özbilince işaret eder.

not

Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı
 Felsefenin temelinde insanın dünyayı anlamlandırma çabası 

bulunur. İnsan, hiçbir zaman kendisine sunulan mevcut açıklama-
larla yetinmeyip görünen şeyin ötesindeki gerçekliği, görünüş-
lerin ardındaki sırrı arayan bir varlık olmuştur. Bu anlamda insa-
noğlu tarih sahnesine çıktığı ilk andan itibaren etrafına meraklı 
gözlerle bakmış ve hayatın anlamını aramaya koyulmuştur.

 İnsandaki bu merakın tüm uygarlıklarda değişik biçimlerde 
kendini gösterdiğini söyleyebiliriz.

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi
 Felsefeyi geçmişiyle olan bağlarından ayrı düşünmek imkânsız-

dır. Çünkü bugün kullandığımız birçok felsefi kavramın anlamı 
pek çok medeniyetin binlerce yıllık düşünsel katkılarının ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle felsefi kavramların anlam-
larını ortaya koymak, onları üreten medeniyetlerin katkılarını 
anlamak ile mümkündür.

 Felsefenin 2500 yıllık uzun öyküsünü anlatırken bir yandan 
Antik Yunan, diğer yandan Mezopotamya, Hint, İran ve Çin 
uygarlıklarının katkılarını unutmamak gerekir.  Antik Yunan 
uygarlığı felsefeyi sistematik bir hale getirmiştir. Öte yandan 
diğer Doğu medeniyetlerinin evren ve erdem anlayışları felsefi 
düşünce üzerinde oldukça etkili olmuştur. 

 Felsefenin ortaya çıkışı birçok kültür ve medeniyetin katkılarının 
bir sonucudur. Özellikle Mısır ve Sümer Medeniyetlerindeki 
destanları, matematik, geometri, astronomi gibi alanlardaki bil-
gileri felsefenin temellerinde görmek mümkündür. Ayrıca Eski 
Çin, Hint, İran medeniyetlerindeki inanç,  doğru yaşama yönelik 
öğretiler de felsefeye kaynaklık etmiştir. 

 Felsefeden ne anlaşıldığı, kültürden kültüre değişebilmektedir. 
Örneğin MÖ 6. Yüzyılda Antik Yunan’da, varlığa ilişkin teorik bir 
araştırma olarak tanımlanan felsefe, aynı dönemde Doğu dün-
yasında daha çok yaşamsal konulara yöneldiği görülür. Örneğin 
Doğu felsefesinin önemli isimlerinden biri olan Konfüçyüs, 
toplumsal ve politik meselelerle, doğru ve âdil yönetim gibi 
konularla daha çok ilgilenmiştir.

 Tüm bu açıklamaların ardından felsefenin, Doğu bilgeliğinin 
etkilerini taşımakla birlikte Antik Yunanla sistemli hâle geldiği 
söylenebilir.

 Mısır ve Çin gibi diğer uygarlıklarda felsefe zaman zaman dini 
açıklamalarla iç içe olmuştur. Ancak Antik Yunan filozofları 
pratik kaygılardan uzak bir biçimde, yalnızca evren ve hayat 
karşısında duydukları merakı gidermek amacıyla felsefe ve bilim 
ile uğraşmışlardır. 

Doğu dünyası bilgiye pratik kaygılarla yaklaşırken Antik Yu-
nanlılar tamamen teorik kaygılarla bilgiye yönelmişlerdir. Baş-
ka bir deyişle Doğu dünyasının amacı “uygulamak için bilmek” 
iken Antik Yunanlıların tek kaygısı “bilmek için bilmek”ti.

not

  
 Felsefenin Antik Yunan Uygarlığında Ortaya 
 Çıkmasının Nedenleri

 Özgür düşünce ortamının olması: Antik Yunan uygarlığı 
demokrasinin ilk ortaya çıktığı coğrafya olarak bilinir. Demokrasi 
kültürünün gelişmiş olması insanların fikirlerini özgürce dile 
getirmelerini sağlamıştır.

 Ekonomik refah seviyesi: Bir yandan bulunduğu toprak-
ların verimliliği diğer yandan ticaret yolları üzerinde olma-
sı Yunanlıların ekonomik açıdan zenginleşmesini sağlamıştır. 
Temel ihtiyaçlarını karşılamış olan Yunan toplumu bilim ve 
felsefe ile çok daha rahat ilgilenebilmiştir.

 Kültürel Alışveriş: Hiçbir kültür sadece kendi öz kaynaklarıyla 
medeniyet üretemez. Bu durum Antik Yunanlılar içinde geçerli-
dir. Ticari etkinlikler, Yunanlıların diğer kültürlerin bilgi birikimi 
ile de karşılaşmalarına olanak sağlamıştır. Bu kültürel birikim bir 
süre sonra Yunan uygarlığının bir parçası haline gelmiştir.

 Boş zaman: Antik Yunan Uygarlığı sınıflı bir toplum yapısına 
sahipti. Halk üç sınıftan oluşmaktaydı. Bunlar köleler, tacir-
ler ve özgür yurttaşlar olarak sınıflanmaktaydı. Antik Yunan 
Uygarlığındaki kölelik kurumu özgür yurttaşlar olarak tanımla-
nan Yunanlılara düşünmeye ve üretmeye ayıracakları serbest 
zamanı sağlamıştı. 

Filozof kimdir?

 Felsefe her şeyden önce bir insan etkinliğidir. Dolayısıyla filozof 
insanın ürettiği kültür üzerine derinlemesine düşünen kişidir. 
Bu derin düşünce onda hayatı, insanı, evreni hatta kendi düşün-
celerini sorgulamasına neden olur. Wittgenstein “Filozof hiçbir 
düşünce coğrafyasının vatandaşı olamaz.” diyerek filozofu bir 
dünya vatandaşı, evrensel bir birey haline getirir.

örnek 2
Bir filozofta olması beklenen temel nitelikler neler olabilir? 

Çözüm:

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma

3



4

ADF 01 FELSEFE

uygulama 2

Felsefe tarihi, filozofların birbirlerinin fikirlerini sorgulamalarının ta-
rihi olarak okunabilir. Birçok filozof kendinden önce gelenlerin gö-
rüşlerinden farklı, çoğu zaman onlara zıt bir görüşle ortaya çıkmış; 
bu görüşlerin temelsiz olduğunu kendince ortaya koymaya çalış-
mış; ancak kendinden sonra gelen filozoflar tarafından da reddedil-
me kaderinden kaçamamıştır. 

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Filozoflar, birbirini destekler nitelikte görüşler ortaya koyarlar. 

B) Filozoflar, kendi görüşlerini felsefedeki bilgi birikimini sorgula-
yarak oluşturmaya çalışırlar. 

C) Felsefi sistemler onu oluşturan düşünürün kişiliğini yansıtır. 

D) Felsefi görüşler, kendi içinde düzenli ve tutarlı bir bütündür. 

E) Filozoflar, kesin bilgiler ortaya koymaya çalışır. 

Çözüm:

analiz 1

Platon, Şölen adlı eserinde kimlerin bilgi ile uğraştığını tartışmaya 
açar. Ona göre ne bilge insanlar ne de cahiller bilgi ile uğraşırlar. 
Bilgeliğe ermiş bir insan zaten her şeyi bildiği için artık bilgi ile 
uğraşmaz. Cahil kişi de güzellikten, iyilikten, akıldan yoksunken 
hepsini kendisinde toplamış sandığı için bilgi ile uğraşmak istemez. 
Yoksun olduğunu bilmeyen kimse ne diye kendinde olmayanın 
peşine düşsün ki? O zaman geriye bir tek filozof kalır. Çünkü filozof 
ne bilgeliğe ermiş bir insandır ne de cahildir. O, bilge ile cahilin 
ortasında olan kişidir. Bu nedenle bilginin peşinden koşmak onu 
arzulamak onu sevmek bilgelik ile dost olmak filozofun işidir. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?  

A) Bilge ve cahil bilgiyi aramama konusunda birbirlerine benzerler. 

B) Filozofun amacı tüm bilgilere sahip olup bilgeliğe ulaşmaktır. 

C) Filozof, bilgeliğe sahip olmadığı için onun peşinden koşan kişidir. 

D) Cahil kişi bilmediğinin bile farkında olmayan kişidir. 

E) Filozof, neyi bilmediğinin farkında olduğu için cahilden ayrılır. 

Çözüm:

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN NİTELİKLERİ
 Hayret etme: Felsefenin, insanın evrende olup bitenler karşısın-

daki şaşkınlığıyla başladığı söylenebilir. Bu şaşkınlık, insandaki 
bilme isteğini ortaya çıkarmıştır. 

 Merak etme: insanın bilme arayışı, öğrenme isteğidir. İnsanı 
soru sormaya iten duygudur.

 Sorgulama:  Merakını gidermek için insanın evrene, hayata ve 
kendine yönelik belirli türden sorular sormasıdır. Filozoflar soru-
lar soran ancak cevaplardan bir türlü tatmin olamayan çocuklar 
gibidirler. Her soru bir başka soruya kapı aralar. Soruların sonu 
asla gelmez. Soruların sonunun gelmesi felsefenin de sonunun 
gelmesi anlamına gelir. Burada önemli olan doğru soruyu sor-
maktır. Filozof doğru soruları sordukça hakikat yolunda ilerle-
meye devam edecektir.

 Şüphe duyma: Sorular sormaya başlayan insanın kendisine 
sunulan bilgilerle yetinmemesi, verilen her bir cevabın bir soru 
işaretini de beraberinde getirmesi anlamına gelir.  

 Eleştirel olma: Her şeye şüphe ile yaklaşan insanın var olan şey-
lerin olduklarından başka türlü de olabileceklerini düşünme eğili-
midir. Bunun tam tersi dogmatik olmaktır. Dogmatik olmak, olanla 
yetinme, kendisine sunulanı olduğu gibi kabul etme eğilimidir.

 Rasyonel olma: Felsefenin akla ve mantığa dayanan açıklama-
larda bulunmasıdır.

 Tutarlı olma: Felsefi düşüncelerin kendi içinde çelişki barın-
dırmaması anlamında gelir. Filozoflar görüşlerini akıl ve mantık 
ilkelerini kullanarak kendi içinde tutarlı bir bütün hâlinde ortaya 
koyarlar.

 Sistemli olma: Filozofların mantık ilkelerine bağlı kalarak yap-
tıkları akıl yürütmelerle elde ettiği görüşlerini bir düzenlilik 
içinde ortaya koymasıdır. Her felsefi sistem kendi içerisinde 
tutarlıdır.

 Evrensel olma: Felsefenin bütün insanlığı ilgilendiren sorunlar-
la uğraşması ve felsefi birikimin birçok uygarlığın ortak katkıla-
rıyla oluşması onun evrensel bir değer taşımasını sağlar.

 Refleksif olma: Düşüncenin kendi üzerine yönelmesi anlamına gelir. 
Bu durumda, felsefe düşünme üzerine düşünmedir.  Burada zihin 
kendi üzerinde dönerek sahip olduğu bilgiler üzerinde düşünür.

 Birikimli (yığılımlı)olma: Felsefi düşüncenin, filozofların ortak 
birikimi ile oluşması anlamına gelir. Felsefenin ilk ortaya çık-
tığı çağdan bu yana benzer sorulara farklı yanıtlar verilmiştir. 
Birikimli olma, felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etki-
leşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olma anlamına gelir.

 Öznel olma: Filozofun geliştirdiği argümanlar, özneye bağlı 
olan, onda temellenen öznel çabalar olarak gerçekleşir. İşte bu 
yüzden felsefede, matematiksel bir teorem veya bir fizik yasa-
sıyla aynı düzeyde “doğrular” yoktur; onda herkesi bağlayan 
genel geçer sonuçlar olamaz. Bunun tersine, pek çok konuda 
birbirlerinden farklılık gösteren bir görüşler çeşitliliği vardır.

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma
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örnek 3
Felsefi düşüncenin genel nitelikleri göz önünde bulundurul-
duğunda onu, hayatı anlamaya ve açıklamaya çalışan din ve 
bilim gibi alanlardan ayıran özellikleri nelerdir? 

Çözüm:

uygulama 3

Herkes kendisi için bir derstir yeter ki insan kendini yakından gör-
mesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi 
öğrenmektir; başkasına değil kendime ders veriyorum. Bunun için 
başka yöne değil kendime yöneliyorum. 

Bireyin kendine yönelmesi felsefenin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi ile daha çok ilişkilidir?

A) Refleksif olma              B) Öznel olma                    C) Evrensel olma                     

                   D) Rasyonel olma             E) Birikimli olma

Çözüm:

AYT 2019

Felsefe tarihine bakıldığında büyük ölçüde İngiliz felsefesinin de-
neyci karakterinin, Fransız felsefesinin varoluşçu niteliğinin, Alman 
felsefesinin ise idealist yönünün öne çıktığı görülür. Bu farklı renk-
lere karşın felsefe, örneğin insanı tüm genel özellikleriyle ele alıp 
inceler. Bir ülkenin insanını başka bir ülkenin insanından ayırmaz. 
Ne yalnızca Avrupa’daki insanı ne de yalnızca Asya’daki insanı mer-
keze alır. Felsefe coğrafyadan bağımsız genel olarak “insan” adını 
verdiğimiz varlığın doğasını araştırır. Başka bir deyişle, yetiştikleri 
toprakların kokusu sinmiş olsa da, filozoflar tüm insanlığı kapsaya-
cak sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. 

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangi-
si vurgulanmaktadır? 

A) Eleştirel olma   B) Çözümleyici olma

C) Öznel olma   D) Evrensel olma

   E) Refleksif olma

Çözüm:

Felsefe sorularının özellikleri

 Felsefenin işi sorular sormaktır. Ancak felsefe soruları, bilim, 
din ya da gündelik yaşamda karşılaştığımız türden sorulardan 
farklıdır. Bilimin soruları sınırlı bir gerçeklik alanına yönelik 
neden-sonuç bağı kurmayı amaçlayan sorulardır. Dinin soruları 
her zaman belirli türden bir inanç ile bağlantılıdır. Gündelik 
sorular ise o anki ihtiyaçtan kaynaklanan bir sorudur.  Oysaki bir 
felsefe sorusu diğer tüm alanlarda sorulan sorulara ve verilen 
yanıtlara meydan okuyan bir sorudur. Bir felsefe sorusu görüne-
nin ardındaki nedeni bulmayı amaçlayan bir sorudur. Başka bir 
deyişle öze yönelik bir sorudur. 

 Örneğin bir filozof “Adalet nedir?” diye sorduğunda aradığı 
sadece sözcüğün tanımı değildir. Onun bu soruyla amaçladığı 
“adil” olarak nitelendirilen pek çok durumdaki ortak özelliğin ne 
olduğunun saptanmasıdır. Yani adaletin özünün araştırılmasıdır.

 Wittgenstein’ın sinek metaforu: Wittgenstein, insanın bu 
dünyadaki durumunu bir şişenin içine düşmüş ve bir türlü ora-
dan çıkamayan bir sineğin durumuna benzetir. Ona göre, insanı 
bu durumdan ancak felsefe kurtarabilir. 

Felsefenin işlevi

 Bazı insanlar felsefe ile ilk karşılaşmalarında, pek de makul 
olmayan bir tarzda çok fazla şey beklerler. Bu insanlar, felsefenin 
kendilerine hayatın anlamını gösterebileceğini; tüm sorunlarını 
çözebileceğini ya da Wittgenstein’ın metaforu ile söylemek gere-
kirse kendilerini düştükleri şişeden çıkarabileceğini düşünürler. 
Fakat felsefe hayat ile ilgili temel soruları aydınlatmaya çalışıyor 
olsa da bize hayatın eksiksiz bir resmini sunmaz. Hayata dair 
kendi resmimizi çizebilmemiz için bize yalnızca cesaret verir.

 Felsefe, hayatın anlamı üzerine insanı düşündüren ve onu bir 
hiç olmaktan kurtaran soruşturma ruhunun ve mutlu yaşama 
talebinin en hakiki ifadesidir.

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma
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Hayatın anlamı (amacı-telosu) öyle hazır formüllere sığdırıla-
maz. Bu sorunun peşine düşen kaygan bir zeminde yol ala-
cağını da bilmelidir. İşin doğrusu böyle bir sorunun peşinden 
gitmek de, öyle herkesin harcı değildir. Hayatın telosu, yani 
insanların ne olmaları gerektiği ile belli bir bireyin telos'u yani 
kişinin ne olmak istediği arasında da bir ayrım vardır.

not

 

Felsefenin Birey ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

 Felsefenin birey ve toplum üzerindeki etkisini doğrudan gör-
mek güçtür. Birey ve topluma daha çok dolaylı yoldan bir katkısı 
olduğu söylenebilir. Ancak bu dolaylı katkı küçümsenecek bir 
katkı da değildir. Yaşama katkı denildiğinde daha çok maddi bir 
beklenti içerisine girilir. Oysaki insan, amacına sadece maddi 
ihtiyaçlarını karşılayarak ulaşamaz; onun manevi ihtiyaçlarını da 
tatmin etmesi gerekir. İnsanın manevi ihtiyaçlarının en başında 
da yaşamını anlamlandırma isteği vardır. Buradan hareketle 
felsefenin birey ve topluma katkısı şu şekilde özetlenebilir.

 1. Felsefe bireyin kendisini tanımasını sağlar. İnsan ne ve  
           kim olduğunu ancak felsefe aracılığıyla bilebilir.

 2. Felsefi merak ve sorgulama, insana ulaştığı bilgilerden  
           haz almasını sağlar.

 3. Felsefe insana eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.  
        Bu eleştirel düşünme bireyi zihinsel açıdan özgürleştirir.  
           Kendi aklını kullanma cesareti kazandırır.

 4. Eleştirel bakış açısına sahip insan tarafsız, açık fikirli, man- 
            tıklı olmaya önem verir.

 5. Felsefe sayesinde insan, ön yargılarının farkına varır. Farklı  
          fikirlerin olabileceğini, onlara saygı ve hoşgörüyle yakla- 
            şılmasının gerekliliğini kavrar.

 6. Felsefe insana, insan olmanın sorumluluğunun bilincinde  
           olarak kendi içinde uyumlu yaşamasını sağlar.

 7. Düşünme kavramlarla olur; doğru düşünme ise kavram- 
      ların doğru kullanılmasıyla sağlanır. Felsefe kavramları  
         açıklığa kavuşturulmasını sağlar. Bireyi kavram yanılgıla- 
           rından kurtarır.

 8. Felsefenin toplumsal bir işlevi olarak da demokrasi- 
                   ye yaptığı katkılar sıralanabilir. Felsefe, bireylerde hoşgörü- 
           rülü olmak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, başkalarının 
                  fikirlerine saygılı olmak, önyargılardan kurtulmak gibi nite- 
        likler geliştirerek demokrasinin daha iyi işlemesine katkı  
           sağlar. 

 9. İnsan haklarının anlaşılması ve geliştirilmesinde felsefe- 
           nin katkısı oldukça önemlidir.

 10. Filozoflaryepyenidüşünceler ve değerler üretirler. Bunlar  
                     da toplumsal hayatta yön verir. İnsanlık tarihindeki toplum- 
          sal değişimlerin temelinde filozofların fikirleri vardır.

Felsefe Hayat İlişkisi

 Filozoflar genellikle toplumdan kopuk, kendi zihinlerinde kur-
dukları teorik dünyalarında, kendi başlarına yalnız bir yaşam 
süren bireyler şeklinde tasvir edilir. Oysaki filozof hiçbir zaman 
yalnız başına yaşayan bir kişi değildir. Tam aksine o her zaman 
toplumla iç içe, toplumsal yaşamda ortaya çıkan problemler 
üzerine düşünen biridir. Filozofun soruları gökten zembille 
inen sorular değildir. Onlar çoğu kimsenin görmediği ya da 
görmek istemediği durumları soruya dönüştürür. Dolayısıyla fel-
sefe doğrudan insanın yaşamından kaynaklanan bir etkinliktir. 
Yaşamanın kendisinden doğan bu düşünme biçimi, yine insanın 
kendisine ve yaşamına yönelmektedir. Frederic-Rauh felsefenin 
"sokakta, hayatta, her gün verilen savaş" olduğunu dile getirir.

Felsefe-Hikmet ilişkisi

Arapçada bilgelik anlamına gelen “hikmet”, genel olarak felsefe-
nin İslam dünyasındaki karşılığıdır. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd 
gibi filozoflar felsefe ile hikmet kavramlarını çoğu zaman aynı 
anlamda kullanmışlardır. Hikmet sahibi kişilere de hakim denil-
mektedir. Felsefe ile hikmeti eş anlamda kullanan düşünürler için 
hakim kelimesi filozof kelimesine karşılık gelir. Öte yandan, Yunan 
felsefesinin dışında kalan bilgeliği ifade etmek için hikmet tabirini 
kullanan düşünürlere de rastlanmaktadır. Bunlara göre “hikmet” 
kavramı, felsefeyi aşan derin bilgelik olarak anlaşılmalıdır. Felsefe 
daha çok akıl ve mantıkla sıkı sıkıya bağlı iken, “hikmet” insanın 
duygu, düşünce ve eylemlerinin tümünü bir bütünlük içinde eri-
ten ve hayatın bütün yönlerini kapsayan bir aydınlanma faaliyeti 
olarak ele alınmaktadır.

Bütün bunlardan hareketle felsefenin bir yandan teorik diğer 
yandan pratik işlevlerinin olduğu görülür.

Felsefe, bütün bu işlevlerini kendi alt dallarında hayata geçirip 
farklı şekillerde ortaya koyar.

not

Felsefenin Konuları ve Alt Dalları

 Ontoloji (Varlık Felsefesi ):Varlığa dair sorgulama yapan alandır.

 Epistemoloji (Bilgi Felsefesi): Bilginin doğası üzerine sorgula-
ma yapar.

 Bilim Felsefesi:  Bilim hakkında sorulabilecek sorulara yanıt 
arayan alandır.

 Etik (Ahlak Felsefesi): İnsan eylemlerini ele alan, olması gere-
ken davranışların neler olduğunu bulmaya çalışan alandır.

 Din Felsefesi: Dinin ele aldığı konulara eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşan alandır. 

 Siyaset Felsefesi: Devlet, birey-toplum ilişkileri gibi siyasal 
konularda sorgulamalar yapan alandır.

 Estetik ve Sanat Felsefesi: Sanatın, sanatsal yaratıcılığın, güze-
lin ne olduğuyla ilgilenen, bu konularda sorgulamalar yapan 
alandır.

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma
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örnek 4

Felsefenin işlevlerine yönelik yapılan açıklamalarda onun en 
temel işlevinin insanı zihinsel yönden özgürleştirdiği vurgusu 
öne çıkmaktadır. Buna göre insanın zihinsel yönden özgürleş-
mesi ile ne kastedilmektedir? 

Çözüm:

uygulama 4

Wittgenstein, meşhur benzetmelerinden birinde, insanın bu dünya-
daki durumunu bir şişe içindeki sineğin durumuna benzetmiştir. Ona 
göre, şişenin içine sıkışmış olan sinek şişeden dışarı çıkmak ister fakat 
bunu nasıl başarabileceğini bilmez. Felsefenin esas görevi, sineğe 
şişeden nasıl çıkacağını göstermektir. Onun bu benzetmesine göre, 
biz insan varlıkları bu dünyadaki hayatımız sırasında, zaman zaman 
kendimizi kapana kıstırılmış hisseder ve yolumuzu bulmakta güçlük 
çekeriz. İşte felsefe, biz insan varlıklarının kapana kıstırılmışlık duygu-
sundan kurtulmamızı sağlar, yönümüzü bulmamıza yardım eder.

Buna göre Wittgenstein’ın felsefeye biçtiği rolün aşağıdakiler-
den hangisi olduğu söylenebilir?

A) Felsefe, hakikati bulma noktasında bireye rehberlik eder.

B) Bireye hayatın anlamlı olduğunu öğretir.

C) Fikirleri analiz ederek bireyin yanlış düşünceler benimsemesini 
engeller.

D) Bireyin ruhsal sorunlarını çözmesi için ona yardımcı olur.

E) Bireye eleştirel bakış açısı kazandırır.

Çözüm:

TYT 2018
Sokrates bilgeliği tanımlarken onun özelliğinin her şeyi bilmek değil, 
neyi bilip neyi bilmediğini bilmek olduğunu söyler. Bu bakımdan fel-
sefe bilgelik arayışı diye de tanımlanır. Felsefe öğreniminin insanlara 
kazandıracağı önemli özelliklerden biri de, insanların bildikleri konuda 
konuşmayı, bilmediklerindeyse susmayı öğrenmeleri olacaktır. Bu özel-
liği kazanan kişi, fikri sorulduğunda bilmediği bir konuda insanları yanlış 
yönlendirmeyecektir. Örneğin biri ona "Hangi eylemlerimiz erdemlidir?" 
diye sorduğunda, "erdem" kavramının tanımına ilişkin bir bilgisi yoksa 
"Bilmiyorum." deyip karşısındakini yanlış yönlendirmemiş olacaktır. 

Bu parçada felsefenin aşağıdaki işlevlerinden hangisi vurgu-
lanmaktadır? 

A) Hakikati arama ve ona ulaşma isteğini güçlendirmesi

B) Kavramsal ve refleksif bilginin pratik yaşama aktarılmasını sağla-
ması 

C) Eleştirel bakış açısını geliştirmesi 

D) Tümel bilgiyi hedef edindirmesi 

E) Soruların yanıtlar kadar önemli olduğunun farkındalığını kazan-
dırması

Çözüm:

İnsan, akıllı bir varlık olması nedeniyle, dünyayı ve dünyada 
olup bitenleri anlayıp açıklamaya yönelir. Söz konusu anlama 
ve açıklama faaliyeti, onun görünüşleri aşarak bütüne ve nihai 
gerçekliğe ulaşabilmesiyle mümkün olur. O, bu çabasını bilim 
ve felsefe üzerinden gerçekleştirir.

dikkat 

Felsefe, sınırlı ve kuşatılmış olanı aşan bir araştırmayı içerir. 
İnsanları sürekli meşgul eden ölüm ve yaşam gibi en can alıcı 
karşıtlıkları derinlemesine araştırıp kavramaya çalışır. Güçlü bir 
bilme isteğiyle insanı, evreni, dünyayı kısaca hayatı anlamaya 
çabalar. İşte felsefenin bu niteliklerinden yüksek bir insanlık 
ve bilgelik sevgisi çıkar. Ancak yine de felsefenin hayata dair 
tüm soruları mutlak bir şekilde cevaplayabilmiş olduğu söy-
lenemez. Zaten bütün sorular cevaplanabilmiş olsaydı felsefe 
olmazdı. Felsefe bizi, bilinmeyenin peşinden koşmaya davet 
eder. Bilinmeyenin peşinden koşarken bizi bu yolda yalnız 
da bırakmaz, kendi çizdiği yolu da bize dayatmaz. Filozofların 
ortaya oyduğu fikirler ve bakış açıları hayatı anlamada bize 
birbirinden farklı yollar gösterir, rehberlik eder. Kendimize ait 
yolu bulmamızda bizi cesaretlendirir.

not
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4-C 5-C 6-B1-B 2-D 3-E

1. Anlamı sorma felsefe sorularının en temel özelliğidir. Bu 
nedenle felsefe soruları genellikle “x nedir?” -türünden soru-
lardır. Ancak her “x nedir?” sorusu bir felsefe sorusu değildir. 
Bilim, din hatta günlük hayatta bile “nedir”li sorularla karşıla-
şırız. 

 Bu açıklama doğrultusunda

 I. İyi nedir?

 II. Sevap nedir?

 III. Zaman nedir?

 IV. Hız nedir?

 sorularından hangileri felsefenin sorduğu sorulardandır?

A) I ve II          B) I ve III       C) II ve III   

  D) II ve IV    E) III ve IV

        

2. Günümüzde elde edilen verilere göre Antik Yunan uygarlığı 
demokrasilerin ilk ortaya çıktığı uygarlık olduğu bilinmekte-
dir. Site devletçikler şeklinde örgütlenen kentlerde demok-
rasi kültürü oldukça gelişmişti. Bu kültür sayesinde insan-
lar düşüncelerini rahatlıkla paylaşabilmekteydi. Bu durum 
mitolojilere oldukça yüksek bir değer atfeden Antik Yunan 
toplumunda farklı görüş ve düşüncelere karşı açık bir orta-
mın oluşmasını kolaylaştırmış dolayısıyla felsefenin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.

 Paragrafta felsefenin Antik Yunan Uygarlığında ortaya 
çıkmasını kolaylaştıran hangi etkenden söz edilmekte-
dir?

A) Mitolojik açıklamaların yaygın olmasından

B) Ekonomik refah düzeyinin yüksek olmasından

C) Diğer uygarlıklarla gerçekleşen kültürel alışverişten

D) Özgür düşünme ortamının olmasından 

E) Bilim ve sanata değer vermesinden

3. İnsan evreni tanıdıkça, hayatın farkına vardıkça bilinçten öz-
bilince geçer. Özbilinç, bilincin sorgulayıcı bakışlarını kendine 
yöneltmesi, kendi farkına varmasıdır. Özbilinç, insanın kendi-
ni sorgulayarak tanımasına ve böylece dünyadaki yerini fark 
etmesine katkı sağlar.

 Buna göre, bilinçten özbilince geçiş felsefenin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?

A) Rasyonel olma   B) Öznel olma

C) Birikimli olma   D) Evrensel olma

   E) Refleksif olma

4. Filozof, belli bir zihinsel olgunluğa sahip, sorgulayıcı bir 
tutumla evrene yaklaşan ve ilkeli bir hayat doğrultusunda ya-
şamayı seçen, hayatı iyi okuyup doğru ve anlamlı bir şekilde 
yorumlayan kişidir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozofun özelliklerin-
den biri değildir?

A) Hayatı ve dünyayı anlamlandırma 

B) Yaşama karşısında sorumluluk duyma 

C) Mutlak doğru bilgilere sahip olma

D) Eleştirel bir yapıda olma

E) Hakikati kavramaya çalışma

5. Whitehead’e göre “Bütün felsefe tarihi Platon’a düşülmüş 
dipnotlardır.” David Gallop buradan hareketle Platon’un da 
Parmenides’e düşülmüş dipnotlar olduğunu iddia eder. Her 
filozofta olduğu gibi Platon da kendinden önceki filozofların 
omuzları üzerinde yükseldi. Bu durumda bütün bir Batı fel-
sefesi tarihinin dipnotların tarihi olmaktan öteye gitmediğini 
söylemek abartılı olmaz.

 Bu parça, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
ön plana çıkarmaktadır?

A) Öznel olma

B) Rasyonel olma

C) Birikimli olma

D) Evrensel olma

E) Refleksif olma

6. İnsan, amacına sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak ula-
şamaz; onun manevi ihtiyaçlarını da tatmin etmesi gerekir. 
İnsanın manevi ihtiyaçlarının en başında da yaşamını anlam-
landırma isteği vardır. Felsefe, insanın bu ihtiyacını karşılama-
ya çalışır.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği 
taşır?

A) Felsefe nedir?

B) Felsefenin işlevi nedir?

C) Felsefenin ele aldığı konular nelerdir?

D) Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir?

E) Felsefenin kullandığı yöntemler nelerdir?

ADF-01 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-01’i çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

ÜNİTE 1: Felsefe İle Tanışma
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felsefe ADF 02

FELSEFİ DÜŞÜNME

 Felsefede önemli olan, felsefi sorulara verilen cevapların an-
lamı değil, filozofların sistemlerini oluştururken temele hangi 
ilkeyi, varsayımı aldığı ve bu temelden ne tür bir akıl yürüt-
meyle sonuca ulaştığıdır. Başka bir deyişle felsefede yalnızca 
felsefi görüşleri öğrenmek yerine bu görüşler yardımıyla felsefi 
düşünme tarzını öğrenmek esastır. On sekizinci yüzyılın ünlü 
Alman düşünürü Kant, felsefenin bu özelliğini şu özdeyişiyle 
dile getirmiştir: “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.” Yani 
felsefede önemli olan, filozofların görüşlerini ezberlemek değil 
fakat bu görüşler yardımıyla filozofların hangi ilke ve esaslara 
dayanarak görüşler ortaya koyduğunu, başka bir deyişle felse-
fi düşünce yöntemini öğrenmektir. Felsefede esas olan felsefi 
tarzda, felsefi ilkelere göre düşünmektir. 

 Filozof, görüşlerinin doğruluğunu bilimde olduğu gibi labora-
tuara gidip gözlem ve deney yöntemi ile gösteremez, çünkü fi-
lozofun laboratuarı yoktur. Onun ele aldığı konular deneyle is-
patlanabilecek türden değildir. O, ortaya koyduğu görüşlerini 
akıl yürütme yöntemiyle açıklar yani temellendirir. Bu nedenle 
her filozof, düşüncesinin başlangıcında kendisine göre doğru 
olduğunu kabul ettiği birtakım kavramlar, ilkeler ve temel gö-
rüşler belirler. Sonra onlardan mantıklı düşünme yoluyla ahla-
ka, dine, sanata, siyasete ve hayata dair sonuçlara ulaşır.

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları

 Birçok filozof insanı düşünen bir varlık olarak tanımlar. Peki, 
nasıl oluyor da düşünebiliyoruz? Düşünme edimini kişinin 
zihninde yaşadığı bir süreç olarak ele alabiliriz. Nesne, olay ya 
da semboller arasında bağ kurulan her türlü edim düşünme-
dir. Dolayısıyla günlük yaşamda herkes bu edimi gerçekleştirir. 
Herkes aklından birçok düşünce geçirir; birçok konuda yargı-

larda bulunur, doğruluğundan emin olmadığı konularda kuş-
ku duyar, bilmediği şeyleri merak edip sorular sorar, gelecek 
için planlar yapar. Tüm bunlar düşünmenin farklı biçimleridir. 
Düşünmenin bu farklı biçimleriyle her birimiz dünyayla ve di-
ğer insanlarla bir ilişki içerisine gireriz. Filozofun işi de düşün-
mektir. Ancak o gündelik problemlerden öte daha derin ko-
nular üzerinde düşünceler üretir.  Örneğin epistemoloji bilme 
kavramını ele alır; ahlak felsefesi insan davranışlarına yönelik 
yargılarımızın hangi koşullarda ahlaki açıdan doğru olduğunu 
inceler; estetik güzel olana yönelik yargılarımızın kaynağını 
bulmaya çalışır. Felsefe bütün bu alanlar üzerinde eleştirel bir 
düşünme gerçekleştirir. 

örnek 1

Eleştirel düşünme ne demektir? Bireyin hangi tür düşünceleri-
nin eleştirel düşünme olduğu söylenebilir?

Çözüm:

uygulama 1

Felsefenin bireye en önemli katkısı onun eleştirel düşünmesini 
sağlamasıdır. Bu yönüyle felsefe ile ilgilenen bireyler ilgilenmeyen 
bireylerden farklı düşünür ve davranırlar. Eleştirel düşünen birey-
ler hazıra konmayı sevmezler. Onlar yaşamları boyunca karşılaştık-
ları her durumun nedenini anlamaya çalışır, bunun altında yatan 
gerekçelerin ne olabileceğini sorgular. Okudukları veya duyduk-
larının gerçekliği hakkında bilgi edinmeye çalışır, bu bilgileri aklın 
ışığında çözümlerler. Hatta bazen kendi doğrularını bile çürütmek 
için çaba sarf ederler. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünen bireyin 
özellikleri arasında sayılamaz?

A) Mantıksal olma   

B) Kuşkucu tavırlar ortaya koyma  

C) Olayları analiz etme  

D) Mutlak doğruları kabul etme

E) Refleksif düşünme

ÜNİTE 2: FELSEFE İLE DÜŞÜNME   

AKIL YÜRÜTME VE DÜŞÜNME – AKIL YÜRÜTMEDE DİLİN DOĞRU KULLANIMI
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Çözüm:

analiz 1

Düşünme, insanın biyolojik donanımına bağlı olmasına karşın, 
öğrenmeyle gelişen bir etkinliktir. Bu nedenle hangi yaşta olursak 
olalım "daha iyi nasıl düşünülebilir" üzerine çalışmalar yapabilir, 
düşünme kapasitemizi geliştirebiliriz. Bu açıdan, filozoflar ve bilim 
insanları da dâhil, herkes “düşünme öğrencisi” sayılabilir. Öğrenci 
olmanın bir gereği olarak da sürekli yeni şeyler düşünür, bunları 
dener, hatalar yapar ve bu hatalardan hareketle yeniden düşünü-
lür. İnsanlık tarihi bugünkü durumunu, yapılan onca hataya borç-
ludur.

Bu parçada, düşünmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır? 

A) Soyut bir etkinlik olduğu  

B) Bireyi kesin bilgilere ulaştırdığı

C) Özgür bir ortamda gelişebileceği 

D) Bilim insanları ve filozoflar tarafından yapılan bir etkinlik olduğu 

E) Yapılan hataların düşünceyi geliştirdiği 

 Çözüm:

Görüş

Kişinin, herhangi bir durum olay veya nesne ile ilgili oluştur-
duğu yargıları onun görüşlerini oluşturur. Bu durumda görüş, 
herhangi bir durum üzerine gelişigüzel ortaya konulmuş bir 
yorum olabileceği gibi, bir gerçekliğe karşılık olan tutarlı fikir-
ler bütünü de olabilir. Filozofların ortaya koyduğu fikirler bu 
türden görüşlerdir. Onlar rastgele üretilmiş görüşler olmayıp 
dünya ve insan ile ilgili yetkin bilgilere ulaştıktan sonra akıl 
yürütme sonucunda ortaya çıkan görüşlerdir.  Kişinin insan 
nedir, evren nedir, insan-evren ilişkisi nedir, özgürlük nedir, 
sorumluluk nedir, adalet nedir gibi sorularına yönelik sağlam 
görüşler oluşturması ancak akıl yürütmeyi doğru kullanması 
ile mümkündür. 

 

Akıl Yürütme

Felsefe için yapılan tanımlamalardan biri de, “insanın içinde ya-
şadığı dünyanın yapı ve işleyişini akıl yoluyla anlama çabası” 
olduğu şeklindedir. Bu nedenle filozoflar bilginin oluşmasında, 
düşüncenin ve akıl yürütmenin önemi üzerinde durmuşlardır. 
Akıl yürütme, düşünceleri bilinçli, tutarlı ve amaçlı bir biçimde 
birbirine bağlama işlemidir. Başka bir deyişle “Bir şeyin doğru-
luğunu, başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürmek-
tir.” Felsefedeki görüşler de düzenli ve sistemli akıl yürütmeler 
aracılığıyla ortaya konulmuştur. 

Akıl yürütmenin bilimi olarak da karşımıza mantık bilimi çıkar. 
Bu nedenle felsefi düşünme ile mantık bilimi arasında güçlü 
bir ilişki vardır. Felsefe, bir düşünme aracı olarak mantığa ih-
tiyaç duyar. Aristoteles, mantığı düşünmenin bir tür aleti ola-
rak ele alır. Ona göre önce “alet” bilinecek, bu alet kullanılarak 
felsefe ve bilim inşa edilecektir. Bu yönüyle onun mantığına 
felsefenin ve bilimin aleti anlamına gelen “Organon” denmiştir. 

Akıl yürütmeler her zaman geçerli olmayabilirler. Hatta bazen 
özellikle bir tartışmada üstünlük kurabilmek için hatalı akıl yü-
rütmeler bile yapılabilmektedir. Hatalı akıl yürütmelerden en 
sık karşılaşılanları kısır döngü ve ispatlama mecburiyetidir. 

Kısır döngü; birinci önermenin ikinci bir önermeye atıfta bulu-
narak açıklanıyor olmasına rağmen ikinci önermenin de zaten 
birinci önermeyle açıklanıyor olması halidir. 

 Örneğin;

  Arda:Zaman nedir?

  Beren:Zaman anların toplamıdır.

  Arda:Peki an nedir?

  Beren:An zamanın en küçük birimidir.

 Bu örnekte Beren’in verdiği yanıtlarda bir kısır döngü vardır.
İspatlama mecburiyeti ise bir şeyin yanlışlığının ispatlana-

mamış olması nedeniyle onun doğru olduğunu ya da doğru 
olduğunun ispatlanamamış olması nedeniyle onun yanlış ol-
duğunu ileri sürmektir. Örneğin; “Bugüne kadar bir tek beyaz 
karga gösterilemediğine göre bütün kargalar siyahtır.” Öner-
mesi yanlışlığı ispatlanamadığı için doğru kabul edilir.
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Mantık, akıl yürütme biçimlerini tanıtlama ve bu akıl yürütme 
biçimlerinden hangilerinin geçerli ya da geçersiz, tutarlı ya da 
tutarsız olduğunu belirlemeye çalışır. Demek ki, mantık hem 
bilginin oluşturulmasında, hem de bilginin ifade edilmesinde 
çok önemli bir rol oynar.  

not

Önerme

Mantıksal akıl yürütmenin temel öğelerinden biri önermeler-
dir. Herhangi bir durum hakkında doğru veya yanlış bir yargı 
bildiren ifadelere önerme denir. Bir akıl yürütme, birbirine 
mantıksal açıdan bağlanmış önermelerden oluşur. Felsefede, 
bilimde ya da gündelik yaşamda görüşlerimizi önermeler şek-
linde dile getiririz. Önermeler doğru değerini alabileceği gibi 
yanlış değerler de alabilirler.

 Örneğin,

  Bütün insanlar ölümlüdür. (Mantığın önermesi)

  Platon filozoftur. (Felsefenin önermesi)

  Ali bahçede top oynuyor. (Günlük yaşam önermesi)

  2+2=5 (Matematiğin önermesi)

  2H + ½ O � H2O  (Kimyanın önermesi)

 Önermeler analitik ve sentetik olmak üzere iki sınıfta ele alınır. 

Doğruluğu, deneyime başvurulmadan, yalnızca mantıksal ana-
liz ile saptanabilen önermelere analitik önermeler denir. Örne-
ğin, “Tüm babalar erkektir” önermesinde yüklem özne kavra-
mında içerilmektedir. Başka bir deyişle “baba” kavramını analiz 
ettiğimizde “erkek olma” yüklemini onda buluruz. Bu önerme 
tipinde yüklem öznesi hakkında yeni bir bilgi vermez. Çünkü 
“erkek” olmayan bir kişi zaten “baba” da olamaz. Bu nedenle bu 
önermenin doğruluğuna karar vermek için deneyime başvur-
mamız gerekmez. 

Doğruluğu deneyime başvurularak saptanabilen önermelere 
ise sentetik önermeler denir. Örneğin “Limonun ekşi bir tadı 
vardır.” önermesinde yüklem öznesi hakkında yeni bir bilgi ver-
mektedir. Bu önermenin doğru olup olmadığını görebilmek 
için deney yapmak yani limonun tadına bakmak gerekir. 

Gerçeklik - Doğruluk  

Gerçeklik ve doğruluk kavramları birbiriyle çok sık karıştırılan 
iki kavramdır. Genellikle gündelik hayatta karşımızdakinin bir 
iddiasını doğru bulmadığımızı belirtmek istediğimizde “Senin 
bu söylediğin gerçek değil” deriz.  Oysaki söylemek istediğimiz 
gerçeklikle ilgili değil doğruluk ile ilgilidir. Gerçek, ortaya atılan 
iddianın konusu olan şeydir ve dış dünyada, nesnel dünyada 
bulunur. Örneğin “güneş”, “havanın sıcaklığı”, “yağmurun yağ-
ması” bir doğru değildir, bir gerçektir. Ama güneşin var olduğu-

na, havanın sıcak olduğuna, dışarıda yağmur yağdığına ilişkin 
ifadelerimiz “doğru” ya da “yanlış”tır. O hâlde doğruluk zihinle, 
zihinde bulunan veya zihnin ürettiği bir şeyle yani “önerme” 
ile ilgilidir. Bir önerme doğru veya yanlış olabilir. Buna karşılık 
gerçeklik veya gerçek olmama önermenin konusu olan şeyle 
ilgilidir. Kısacası bir şey veya bir olgu doğru veya yanlış olamaz.  
Bu durumda karşımızdakinin iddiasını kabul etmediğimizde 
söylememiz gereken “Senin bu sözün doğru değildir” şeklin-
de olmalıdır. Öte yandan gerçekliğe dair yargılar her zaman 
nesnel olmayabilir. Birey bazen o gerçekliğe ait olmayan öznel 
yargılar da ileri sürebilir.

Doğru” ile “gerçek” genelde birbirine karıştırılır. Oysa ilki yar-
gıların, ikincisi var olanların bir niteliğidir. "Gerçek", bir özne-
ye ihtiyaç duymaz; "doğru" ise bir özneyi gerektirir. "Doğru", 
"gerçeklik" üzerine dile getirilen yargının bir özelliğidir. Bir 
yargının içeriği gerçekle uyuşuyorsa o yargıya “doğru”, uyuş-
muyorsa “yanlış” denir.

dikkat 

örnek 2

Bir yargının öznel ya da nesnel olmasını belirleyen temel özel-
likler nelerdir?

Çözüm:

Uygulama 2

Doğruluk, gerçekliğe dair ortaya konulan yargıların bir özelliğidir. 
Gerçekliğe dair yargılar ise her zaman nesnel olmayabilir. Birey ba-
zen söz konusu gerçekliğe ait olmayan kendi kişisel bakış açısına 
göre bir yargıda bulunabilir. Bu türden yargılara öznel yargılar denir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde öznel bir yargı 
yoktur?

A) Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda en güzel ili İstanbul’dur.

B) Dostoyevski’nin  “Suç ve Ceza” adlı romanı edebiyat tarihinin 
başyapıtıdır. 

C) İnsan doğası gereği bencil bir varlıktır.

D) Dünyanın en yüksek dağı Everest'tir.

E) Yaz aylarında yağmur yağması çok hoşuma gidiyor.

Çözüm:
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Odanın sıcak, şekerin tatlı, biberin acı olduğu yargıları öznel yargı-
lardır. Bunu ben her zaman böyle bulmalıyım veya başkaları onu 
benim bulduğum gibi bulmalı diye bir talebim yoktur. Bu yargılar 
sadece duyuların özneyle yani benle bir ilgisini dile getirirler, bu 
nedenle nesne için geçerli değildirler; bunlara “algı yargıları” adını 
veriyorum. Deney yargılarında durum bambaşkadır. Deney, bana 
belirli koşullarda verdiğini, her zaman bana da herkese de verebil-
melidir ve özneyle veya onun o zamanki durumuyla sınırlı değildir. 

Bu parçada yapılan ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi de-
ney yargısıdır? 

A)  Masanın üzerinde bir bardak duruyor. 

B)  Gözümde uçsuz bucaksız bir ova canlanıyor. 

C)  Şurada yeşil bir şey görüyorum. 

D)  Çocuğunuzu çocuğuma çok benzetiyorum. 

E)  Vakit çok çabuk geçiyor.

Çözüm:

Argüman

 Bir görüşü doğrulamak ya da desteklemek için öne sürülen 
önermelere “argüman” denir. Argüman geliştirme sürecine de 
“argümantasyon” adı verilir. Gerek günlük yaşam içerisinde 
gerekse felsefe kitaplarında argüman geliştirme süreciyle çok 
sık karşılaşılır. Örneğin herhangi bir konuda ortaya attığımız 
bir iddiayı desteklemek için kanıtlar ileri süreriz. Bunlar gün-
lük yaşamda farkında olmadan geliştirdiğimiz argümantasyon 
sürecidir. Filozofların da en ayırt edici özelliği onların mantıksal 
argümanlar kullanmalarıdır. Filozoflar genellikle argümanlarla 
uğraşırlar: onlar ya argümanlar oluşturur, ya başkalarının argü-
manlarını eleştirir ya da bunlardan her ikisini birden yaparlar. 

Üç tip argüman vardır. 

 Bunlar;

a. Analitik argümanlar: Mantıksal analiz yoluyla sonuca ulaşı- 
    lan argümanlardır. 

b. Retorik argümanlar: Karşı tarafı ikna etmek için kullanılan  
     etkili sözlerdir. 

c. Diyalektik argümanlar: Her bireyin kendi görüşünü gerekçe- 
    lendirmek ve karşısındakinin görüşünü çürütmek için kanıt- 
    lar kullanmasıdır. “Tez x antitez” şeklinde gelişir.

 Bir metni okurken ya da bir konuşmayı dinlerden yapmamız gere-
ken şey ortaya konulan argümanları mantıksal açıdan değerlen-
dirmektir. Bunun için de sorulması gereken üç temel soru vardır: 

 Bunlar

 1. Öncüller doğru verilmiş mi?

 2. Sonuç öncüllerden çıkıyor mu?

 3. Akıl yürütme kurallarına uyulmuş mu?

 Bu üç soruya olumlu yanıt verilebiliyorsa argüman güçlüdür ve 
doğruluğu konusunda bizi ikna eder. Aksi takdirde argümanın 
zayıf ya da geçersiz olduğu söylenir.

Akıl Yürütme Biçimleri

 Verilen öncül ya da öncüllere dayanarak bir sonuca ulaşmaya 
akıl yürütme denir. Bir akıl yürütmede gerekçelendirilmiş öner-
meye “sonuç”, gerekçe durumundaki önerme veya önermelere 
ise “öncül” adı verilir. Başka bir deyişle öncüller sonuca dayanak 
olan önermelerdir.  Demek ki bir akıl yürütme en az iki öncül ve 
bir sonuçtan oluşan önermeler dizisidir. 

 Üç tip akıl yürütme vardır.

 a. Tümdengelim

 Genelden özele doğru yapılan akıl yürütmedir. Sonuç önerme-
si öncüllerden zorunlu olarak çıkar.

 Örnek:

 Bütün insanlar ölümlüdür.        (öncül)

 Sokrates bir insandır.                 (öncül)

 O halde, Sokrates ölümlüdür.  (sonuç)

Tümdengelimsel akıl yürütmede sonuç önermesi bilgi içeriği 
bakımından öncüllere yeni bir şey katmaz.  Çünkü sonuç öner-
mesinde bildirilen bilgi zaten öncüllerde saklı olarak bulunur. 
Sonuç önermesi yalnızca bütünün bir parçasıdır ve bütün için 
geçerli olan parçası için de geçerli olmak durumundadır. Bu ne-
denle tümdengelimin işlevi eldeki bilgileri çözümleyici, açığa 
çıkarıcı ve denetleyici bir düşünme yöntemi olarak görülebilir.

 b. Tümevarım

 Zihnin özelden genele, parçadan bütüne doğru yaptığı akıl yü-
rütme biçimidir. Başka bir deyişle tek tek olgulara ilişkin yargılar-
dan hareketle genel bir yargıya ulaşmayı sağlayan yöntemdir. 

Tam tümevarım ve eksik tümevarım olmak üzere iki tür tüme-
varım vardır. Bir bütünün her bir parçası tek tek incelendikten 
sonra bir sonuca ulaşılıyorsa tam tümevarım; bir bütünün sı-
nırlı sayıdaki parçaları incelendikten sonra genele ulaşılıyorsa 
eksik tümevarım yapılmış olur. Bilimin kullandığı yöntem ge-
nellikle eksik tümevarımdır. Çünkü bir bütünün her bir parça-
sını gözlemlemek ya da bununla ilgili deneyler yapmak çoğu 
zaman mümkün olmaz. Bu nedenle mantıksal açıdan değer-
lendirildiğinde tümevarımla ulaşılan sonuçlar zorunlu olmaz 
dolayısıyla bu çeşit akıl yürütme geçersizdir. Ancak sonuçları 
kesin olmamakla birlikte yine de güvenilir bir yöntemdir. 
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 Örneğin;

 Boşluğa 1.cismi bıraktığımda düştü. (öncül)

 Boşluğa 2.cismi bıraktığımda düştü. (öncül)

 Boşluğa 3.cismi bıraktığımda düştü. (öncül)

 ...

 Boşluğa n.cismi bıraktığımda düştü. (öncül)

 O halde, boşluğa bırakılan bütün cisimler düşer.(sonuç)

 c. Analoji (Benzeşim)

 İki durum arasındaki benzerliklere dayanarak çıkarım yapma 
işlemidir. Örneğin A gibi bir durumun “x, y ve z” özelliklerine 
sahip olduğunu öte yandan B gibi bir durumun da “x ve y” 
özelliklerine sahip olduğunu düşündüğümüzde B durumunun 
“z” özelliğine de sahip olduğu düşünülebilir. Burada ulaşılan 
sonuç analojik bir akıl yürütmeye dayanır. Analojilerde sonuç 
zorunlu olarak çıkmaz. Ancak olası sonuçlar verebilir.

 Örneğin

 Norveçliler ve İsveçliler Kuzey Avrupalıdır. (öncül)

 Norveçliler soğukkanlı insanlardır. (öncül)

 O halde İsveçliler de soğukkanlı olmalıdır. (sonuç)

örnek 3

Akıl yürütme biçimlerinden hangisi zorunlu sonuç verir? Ne-
denini açıklayınız. 

Çözüm:

Uygulama 3

Öğretmen sınıftaki öğrencilere, Ankara Kuğulu Parkta çekilen ve 
içinde siyah bir kuğunun görüldüğü bir fotoğraf karesi gösterir. 
Ardından öğrencilere bu gördükleri fotoğraf için ne söyleyebile-
ceklerini sorar.

Ali: Bütün kuğular beyazdır.

Berna: Ankara’daki bütün kuğular siyahtır.

Ceren: Kuğulu Parktaki bütün kuğular siyahtır.

Deniz: Dünyadaki bazı kuğular siyahtır.

Elif: Kuğulu Park’ta en az bir tane siyah kuğu vardır.

Bu kişilerden hangilerinin verdiği yanıtlar mantıksal çıkarıma 
uygundur? 

 A) Ali ve Berna                    B) Berna ve Ceren 

C) Ceren ve Deniz                D) Deniz ve Elif

                                     E) Ali ve Elif

Çözüm:

analiz 2

Pazardan elma alan bir kişi tezgâhtaki elmalardan birkaçını ince-
ledikten sonra diğerlerinin de inceledikleri gibi olması gerektiğine 
karar vererek elmaların tümünü satın alır. Elmaların hepsini incele-
mediği için, eve geldiğinde bu kişinin çürük bir elma ile karşılaşma 
olasılığı her zaman vardır. Doğa bilimlerinde kullanılan tümevarım 
yöntemi de böyledir. Bu yöntemle, belirli gözlemlerden yola çıka-
rak, gözlenmemiş olanları da içine alan genellemelerde bulunulur. 
Bu nedenle bu akıl yürütme biçimine güvenmek doğru değildir.

Parçaya göre tümevarım yönteminin güvenilmez olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Yalnızca duyulardan hareketle sonuca varılmaya çalışılması 

B)  Gözlenecek nesnelerin kendiliğinden ortaya çıkmasının beklen-
mesi 

C)  Sınırlı sayıdaki deneyimlere dayanarak bütün hakkında yargıya 
varılması 

D)  Genellemenin olgulara dayanmıyor olması 

E)  Nedensellik ilkesinin hiçe sayılması 

Çözüm:

Tutarlılık – Çelişiklik

Tutarlılık, düşüncelerimizi oluşturan argümanların iç uyumunu 
ifade eder. Dile getirdiğimiz önermeler ortak bir ilke veya fikir 
ile birbirine düzenli olarak bağlanmış ise düşüncelerimiz tutar-
lıdır. Aksi yönde önermelerimiz arasında bir iç uyum yoksa bir-
birine düzenli olarak bağlanmış değil ise, bu durumda önerme-
lerimiz birbiri ile çelişik olur. İster bilimsel ister felsefi sistemler 
birbiri ile tutarlı önermelerden oluşmalıdır. Bilimsel ya da felsefi 
kuramlar, çelişik ifadeler içerdikleri zaman, tutarsız duruma ge-
lirler. En küçük bir çelişki bile sistemi zayıflatabilir. 
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Aristoteles, bir sistem içindeki önermelerin birbiri ile çelişik olma 
durumunu ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Önermelerin birbiri 
ile çelişkili olması genellikle bütün için geçerli olan bir bilginin 
parçası için geçerli olmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; 
“Hiçbir memeli gagalı değildir.” önermesi ile “Ornitorenk gagalı 
bir memelidir.” ifadesi bir arada kullanıldığında bir çelişki ortaya 
çıkar. Bir kuramdaki çelişkiler aşılamadığı sürece tutarlı bir sis-
tem inşa etmek mümkün olmaz. Mantıksal analizlerde istisna 
durumlar kaideyi her zaman bozar.

Bazı durumlarda çelişkileri aşmak çok da kolay olmaz. Örneğin; 
“Giritli bir filozof, bütün Giritlilerin yalancı olduğunu söyledi” 
önermesinde aşılamayan bir çelişki vardır. Önerme, aynı anda 
hem doğru hem de yanlış değerini almaktadır. Ya da ne doğru 
ne de yanlış denilebilir. Bu tip önermeler paradoks olarak ad-
landırılır. Paradokslar aşılamayan bir çelişki barındırırlar. Hem 
matematikte hem de mantıkta bu tip önermelerle karşılaşmak 
mümkündür.

Temellendirme

Bir düşünceyi, dayanak göstererek açıklama yöntemine temel-
lendirme denir. Başka bir deyişle temellendirme gerekçeler or-
taya koymak anlamına gelir. Temellendirilmemiş bir yargının ya 
da fikrin doğruluğundan söz edilemez. Filozoflar akıl yürütme 
yöntemleri kullanarak düşüncelerini temellendirirler. Pek çok 
felsefi sistemle ilk karşılaşıldığında filozofların ortaya koyduğu 
fikirler okuyucuya anlamsız ya da çok tuhaf gelebilir. Oysaki 
derinlemesine bir analize tabi tutulduğunda bu fikirlerin bir 
temele dayandığı görülür. Felsefe tarihinde temellendirilmemiş 
düşüncelere yer yoktur.

Filozofların ortaya koyduğu argümanlar, bir kanıtlama ya da 
ispattan ziyade, bir gerekçelendirme çabasıdır. Yani, filozofun 
geliştirdiği argümanlar, bilimlerin bütünüyle nesnel bir teme-
le dayanan kanıtlama ya da ispatlarından farklı olarak özneye 
bağlı olan, onda temellenen öznel çabalar olarak gerçekleşir.

not

örnek 4

Bir görüşün temellendirilmiş olup olmadığı nasıl anlaşılır? 

Çözüm:

 

Uygulama 4

Eğer yaptığın seçimler rasyonel bir varlık olarak sana yararlı ise, 
seçimine sıkı sıkı tutun; ama sana yalnızca bir canlı varlık olarak 
yararlı ise, onu sına ve yargını büyüklük taslamadan sürdür; dikkat 
edeceğin tek şey, seçimini sağlam bir dayanağa göre yapmaktır.

Buna göre bireyin seçimlerinin doğru kabul edilmesinde ge-
rekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçimlerinin bireye yararlı olması

B) Bireyi yüceltiyor olması

C) Geçerli bir temellendirmeye dayanması

D) Genelleştirilebilir bir yapıda olması

E) Bireyin amacını gerçekleştiriyor olması

Çözüm:

analiz 3

Filozofların işi soru sormaktır. Bu nedenle genellikle felsefede so-
ruların cevaplardan daha önemli olduğu vurgulanır. Gerçekten de, 
felsefede soruların özel bir yeri olduğu yadsınamaz. Doğru soruyu 
sormak çok önemlidir. Ancak filozoflar sırf soru sormak için soru 
sormazlar. Soru sormaktaki amaç bir gizemi çözmek, bir sır perde-
sini aralamaktır. O halde sorulara verilmiş yanıtların önemi de göz 
ardı edilemez. Bir filozofu diğerinden ayıran, sorularının yanı sıra 
bu sorulara verdiği özgün yanıtlardır. Pek çok kişi bu sorular üzeri-
ne düşünmüş ve yanıtlar bulmaya çalışmıştır; ancak yalnızca yeni 
ve yeterince gerekçelendirilmiş yanıtlar ortaya koyanlar felsefe ta-
rihinde bir yer edinmiştir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefenin amacı, sorular sorarak insanda merak uyandırmak-
tır.

B) Çoğunluk tarafından onaylanan yanıtlar felsefe tarihine mal 
olur.

C) Filozofların sorulara verdikleri tüm yanıtlar doğrudur.

D) Filozofları diğer insanlardan farklı kılan, daha önce sorulmamış 
sorular sormalarıdır.

E) Felsefe tarihinde yeterince temellendirilmemiş yanıtlara yer 
yoktur.

Çözüm:
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FELSEFE

Felsefe ve Dil 

 Dil, sözcüklerden meydana gelir ve her bir sözcük belirli bir veya 
birkaç anlam ifade eder. Kullandığımız her sözcüğün ardında duy-
gu, düşünce, gereksinim ya da bir istek vardır. Dili kullanarak kar-
şımızdakine bunları iletmeye çalışırız. Filozofun işi de aslında dil 
iledir. Çünkü o, fikirlerini kavramlarla ifade eder. Dolayısıyla filozof, 
adeta bir dil ustasıdır. Dilde kullanılan sözcüklerin felsefi düşünce 
içinde yerli yerine konması felsefeye ayrı bir güzellik katar, dolayı-
sıyla filozof her ne kadar bir dil bilimci değilse de dili sıradan bir 
insandan çok daha iyi bilir ve kullanır. Bu nedenle filozofların kul-
landığı dili kavramak oldukça karmaşık ve zor bir iştir. 

Felsefenin dille ilişkisi tek taraflı bir ilişki değildir. Felsefi dü-
şünce de dili etkiler. Çünkü filozoflar da birtakım kavramlar 
oluşturarak veya var olan kavramlara farklı anlamlar vererek 
dilin zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Örneğin Platon 
“idea” kavramına, Husserl “fenomen” kavramına ayrı bir anlam 
vermiş; Descartes “cogito” kavramını ortaya atmış, Hegel “Tin” 
kavramını açıklamıştır. Böylece felsefi düşünce dilin zenginleş-
mesine belirli ölçülerde katkılarda bulunmuştur. 

Dil ve Düşünce İlişkisi

Düşünme kavramlarla gerçekleşir. Kavramların dildeki karşı-
lıkları ise terimleri oluşturur. Başka bir deyişle kavramlar arası 
ilişkiler kurularak gerçekleşen düşünce, terimler yoluyla dile 
gelir. Zihin kavramların, dil de terimlerin yeridir. Zihin dünyayı 
kavramlarla görür, kavramlarla anlamlı hale getirir ve terimler-
le de dile yansıtır. Bu açıdan dil, zihnin aynasıdır. Düşünce dilde 
yansır, dilde dile gelir. Kısacası dil ile düşünce karşılıklı olarak 
birbirlerini etkilerler, geliştirirler. Dilin gelişmesi düşüncenin, 
düşüncenin gelişmesi de dilin gelişmesi demektir. 

Platon, bir yandan düşünmeyi “iç konuşma”, “insanın kendi 
kendisiyle diyalogu” olarak tanımlarken diğer yandan ise dilin 
hakikati ortaya koymaktaki yetersizliğini vurgular.

Aristoteles, düşünce ile dil arasında uygunluk bulunduğunu, 
dilin düşüncenin elbisesi veya formu olduğu anlayışını savun-
muştur. Varlığın yasalarıyla düşüncenin yasaları aynı olduğun-
dan, düşünce varlığı yansıtır ve dil de düşüncede yansıyan 
varlığı doğru bir biçimde dile getirir. Dile bakarak düşünceyi, 
varlığa bakarak yine düşünceyi çıkarmaya imkân tanıyan bu 
anlayış, dil-düşünce-varlık arasında bir uygunluk kurmuştur. 
Öte yandan Aristoteles dilin, düşünceler kadar arzuların, öfke-
nin, sevincin, hüznün, kısacası ruhtaki her tür etkilenimin de 
dışa vurulmasının aracı olduğunu dile getirir. 

Ortaçağ’da Augustinus, dilin, düşüncenin hızına yetişemedi-
ğine, çevresinden dolaştığına ve saptırdığına dikkat çekmiştir. 
Augustinus’a göre, kelimelerin ve genel olarak dilin işlevi, haki-
kate dikkat çekmekten ibarettir. “Dışımızdaki bir kimsenin bize 
konuşarak öğretebileceği yegâne şey, hakikati söyleyen kişinin 
içimizde ikâmet ettiği yönünde bir uyarı” olduğunu dile getirir. 

Yeniçağ’a gelindiğinde Descartes, dili düşüncenin belirtisi ve 
dışa vurumu olarak ele almış, insanın dil becerisi ile hayvanla-
rın çeşitli ifade biçimleri arasında radikal bir farklılık bulundu-
ğunu savunmuştur. Bununla birlikte, Platon’a ve Augustinus’a 
benzer şekilde Descartes da dili bir yandan düşünceyi ifade 
imkânı olarak ele alırken, diğer yandan dilin özensiz kullanıl-
masının, doğru düşünmenin önünde engel meydana getirdi-
ğine dikkat çekmiştir. 

Çağdaş felsefede dil üzerine daha fazla düşünce üretilmiştir. 
Hatta yeni bir felsefe disiplini olarak “dil felsefesi”nin ortaya 
çıktığını görürüz. Bunun önemli örneklerinden biri Wittgenste-
in’dır. Dil ile dünya arasında ilişki olduğu ve dünyanın dili sınır-
ladığı anlayışını savunan Wittgenstein’a göre dil, dünyayı res-
meder. Çünkü dünya, tüm gerçekliktir. Bu, dilin, tüm gerçekliği 
resmettiği anlamına gelir. Yani dil, tüm gerçekliğin bir taslağı 
olacaktır. Nasıl ki dünya olgulardan meydana geliyorsa, dil de 
cümlelerden meydana gelir. Her cümlede ise bir düşünce var-
dır. Bu durumda “düşünce anlamlı tümcedir” ve her cümle bir 
olguya karşılık gelir. Çünkü “tümce gerçekliğin, biz onu nasıl 
düşünüyorsak, öyle bir taslağıdır”. 

Varoluşçu felsefenin önemli isimlerinden biri olan Heidegger 
de felsefesini “dil-düşünce-varlık” arasındaki ilişki üzerine inşa 
eder. Ona göre ““Dil, varlığın meskenidir”, yani varlık dilde giz-
lenir. Onun üstünü örten perdeleri kaldırmak, ona nüfuz et-
mek ancak dil aracılığıyla mümkün olur. 

Dili Doğru Kullanmanın Önemi

İletişimin mümkün olabilmesi için her şeyden önce dili doğru 
kullanmak gerekir. Dilin doğru kullanılması kavramların doğru 
kullanılması yani anlamca ifade edilmek istenen şeyi karşıla-
ması demektir. Kavramları doğru kullanmak iletişimin temel 
koşullarından biridir. Çünkü düşünceler kavramlardan oluşur. 
Kavramlar da ancak dil ile aktarılabilir. Günlük yaşamda ba-
zen anlatmaya çalıştığımız şeyi karşı tarafın anlamaması du-
rumunda “ben böyle demek istemedim”, “beni yanlış anladın” 
ya da “kendimi yanlış ifade ettim” gibi cümleler kurduğumuz 
olmuştur. Bu tür cümlelerin nedeni ya bizim kavramı ortaklaşa 
kullanılan anlamından farklı kullanmamızdan ya da karşı tara-
fın bu kavramla ilgili kendince bir anlam üretmiş olmasından 
kaynaklanır. Kavramların bu şekildeki kullanımı kavram yanıl-
gısına neden olur. Kavram yanılgılarının olması iletişimi zora 
sokar hatta bazen imkansızlaştırır. Kavram yanılgılarının pek 
çok nedeninden söz edilebilir. 

 Bunlar: 

 1. Bireyin sahip olduğu önyargılar

 2. Temeli olmayan fikirler

 3. Yanlış anlamalar

 4. Gerçekliğin yanlış algılanması
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1. İnsan düşünce ile görür ve duyar; her şeyden yararlanan 
her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir; geri 
kalan her şey kör, sağır ve cansızdır. Bir şeyleri ezbere bilmek, 
bilmek değildir; belleğimize emanet edilenleri saklamaktır. 
Kitaplardaki bilgileri belleğimize basmakalıp yapıştırmakla 
harfler ve sözcükleri anlatılan şeyin kendisi haline getirmiş 
oluruz. Tümüyle kitaplardan alınan bir bilgi temel olarak kul-
lanılmamalıdır. Aksi takdirde bireyi korkak bir köle durumuna 
sokmuş oluruz.

 Parçada düşünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Herkesin benzer düşüncelere sahip olduğu

B) Düşünmenin sınırları olduğu

C) Düşünmenin bellekle ilişkili olduğu

D) Düşünmenin insanın en temel özelliği olduğu

E) Düşünmenin bireyi özgürleştirdiği

2. Doğruluğu deneyime başvurularak saptanabilen önermelere 
sentetik saptanamayan önermelere ise analitik önermeler 
denir. 

 Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi analitik bir 
önermedir?

A) Bütün kediler kuyrukludur.

B) Bütün memeliler yavrularını süt ile beslerler.

C) Bütün limonlar ekşidir.

D) Bütün üçgenler üç kenarlıdır.

E) Bütün kuşlar kanatlıdır.

3. Aristoteles'e göre, hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; 
doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez.

 Aristoteles’in bu ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişki-
lidir?

A) Tutarlı olma

B) Analitik düşünme

C) Eleştirel olma

D) Sistemli olma

E) Anlamlı olma

4. Aşağıdaki önermelerden hangisi “Masum değiliz hiçbiri-
miz.” önermesi ile çelişik bir ifadedir?

A) Hiç kimse masum değildir.

B) Hepimiz masumuz.

C) Aramızdaki bazı insanlar masumdur.

D) Aramızdaki bazı insanlar masum değildir.

E) Herkes suçludur.

5. “Bütün insanlar ölümlüdür” önermesinin doğruluğu konu-
sunda şüpheye yer olmadığı düşünülebilir. Elimizde önerme-
yi doğrulayan pek çok veri var. Hatta 150 yıldan fazla yaşayan 
bir kişiye ilişkin doğrulanmış bir vakaya henüz rastlanmadı; 
ama bu durum önermeyi yalnızca olası hale getirir, kesin hale 
değil. Tek tek olgusal gözlemlerin doğrulamasıyla ulaşılmış 
bu genel önerme yaşayan insanlar var olduğu sürece kesin 
olamaz. Bu nedenle ölümsüz bir insanın gelecekte var olabi-
leceğini düşünmek mantıksal açıdan bir sorun teşkil etmez.

 Parçada aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangisine 
yönelik bir eleştiri yapılmıştır?

A) Tümevarım       B) Tümdengelim           C) Analoji  

               D) Argümantasyon                E) Diyalektik

6. Farklı bir kültürden gelen ve farklı bir dil konuşan biri de 
dünyanın yuvarlak olduğunu bilebilir ve aynı düşünceyi dile 
getirebilir. Bu sayede dillerimiz farklı olsa da, cümlelerimizin 
anlamları, yani dile getirdikleri önermeler aynıdır.  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir cümlenin anlamı onu dile getiren önermedir.

B) Bir önerme farklı dillerde farklı anlamlara gelebilir.

C) Aynı anlam farklı dillerde farklı sözcüklerle oluşturulur.

D) Farklı diller konuşan insanlar aynı düşünceleri üretebilir.

E) Dillerin farklı olması düşüncelerin de farklı olacağı anlamı-
na gelmez.

4-C 5-A 6-B1-E 2-D 3-A

ADF-02 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-02’yi çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

ÜNİTE 2: Felsefe İle Düşünme
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felsefe

 İnsanın evrendeki yeri neresidir?

Varlık felsefesi varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısı-
nı, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir. Felsefenin 
varlığı araştıran alanına ontoloji adı verilir. Ontoloji varlığa iliş-
kin genel bir soruşturmadır. İnsanoğlu içinde yaşadığı evreni 
ve evrende olan biteni her zaman merak etmiştir. Bir yandan 
evrenin duyularla algılanan somut varlıkları öte yandan duyu-
larla algılanamayan, ancak akıl aracılığıyla var olduğu düşünü-
lebilen soyut varlıkları sorgulama konusu yapmıştır. Dünyanın 
başlangıcı, niçin var olduğu ve bir sonunun olup olmadığı in-
sanoğlu için eskiden olduğu gibi bugün de hep merek konusu 
olmuştur. 

İnsanın, varlığı sorgulamasındaki amaç evrendeki yerini sap-
tamasına yönelik bir çabadan kaynaklandığı düşünülebilir. 
Çünkü insanın kendi varlığına dair merakının giderilmesi etra-
fındaki varlıkların anlaşılmasıyla mümkün olabilir. Başka bir de-
yişle insanın evrene vereceği anlam kendine vereceği anlamı 
da belirler. Kendisinin de bir parçası olduğu evren anlaşılma-
dan insan varlığının kendisi de anlaşılamaz.

Aristoteles ontolojiyi, varlığın ilk ilke ve nedenlerini ortaya koy-
ması sebebiyle, var olanı var olan olarak ele alan “ilk felsefe” 
olarak adlandırır. Felsefenin, Antik Yunan uygarlığında “Doğa 
Felsefesi” olarak başlamış olması da bu durumu doğrular. Doğa 
filozoflarının sorduğu ve felsefe tarihini başlatan “Arkhe nedir?” 
sorusu, ilk ana maddenin ne olduğunu sorguladığı için ontolo-
jik bir sorudur. Varlığın temelinde yer alan “ilk madde nedir?” 
sorusu felsefenin de böylece başlamasını sağlamıştır. 

Arkhe Problemi

Antik Yunan felsefesinde evrenin hangi kökenden türediğini, 
ana unsurunun ne olduğunu konu edinen sorun “arkhe so-
runu” olarak adlandırılır. Arkhe sorunu, bütün var olanların 
kendisinden meydana geldiği ilk ana maddenin ne olduğu ile 
ilgilidir.  Özellikle Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes dö-

nemin genel kabullerine karşıt bir biçimde ilk defa mitolojik 
açıklamalardan farklı bir yanıtın peşine düşmüşlerdir. Amaç-
ları mitolojik kabulleri bir yana bırakıp kendi gözlemlerine, 
deneyimlerine ve bunlara dayalı akıl yürütmelere dayanarak 
bir açıklama yapmaktı. Yönlerini doğaya çeviren bu filozoflar 
böylece bakışları gökyüzünden yeryüzüne indirmiş oldular. 
Başka bir deyişle doğada olanı yine doğada var olan bir şey-
le açıklamaya çalıştılar. Böylelikle mitolojik açıklamalar yerine 
doğadan açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu nedenle Antik 
Yunanlı bu üç filozof, doğa filozofları ya da ilk fizikçiler olarak 
da adlandırılır.

“Arkhe nedir?" sorusuna dönemin filozofları birbirinden farklı 
yanıtlar vermişlerdir. Bu soruya Thales “arkhe su”dur yanıtını 
vermiştir. Ona göre her şey sudan meydana gelmiştir ve en 
sonunda yine suya dönüşecektir. Her nesne suyun değişik ka-
rışımıdır Anaksimandros’a göre, “arkhe apeiron”dur. Apeiron, 
sonsuz-sınırsız olan madde anlamına gelmektedir.   Anaksime-
nes’e göre “arkhe havadır.” Hava hem sonsuz hem de somut bir 
yapıdadır. Demokritos için “arkhe atom”dur. Ona göre her şey 
atom ve boşluktan oluşmuştur. Herakleitos’a göre varlığın ilk 
ana maddesi “ateş” tir. Var olan her şey ateşten meydana gel-
miştir. Yine her şey sonuçta ateşe dönecektir. Empedokles ise 
bu soruyu dört ana madde ile açıklar. Ona göre “toprak, hava, 
su ve ateş” evrenin özünü oluşturur. Evrendeki oluş ve değişme 
bu dört maddenin farklı oranlarda birleşmesinden meydana 
gelmiştir.

Bütün bu yanıtlar bugünün bakış açısından bakıldığında ol-
dukça basit görünmekle birlikte felsefi düşünmeyi geliştiren 
yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 İlkçağ filozoflarının “Arkhe nedir?” sorusuna verdikleri ya-
nıtlar

Filozof Arkhe

Thales Su

Anaksimandros Apeiron

Anaksimenes Hava

Demokritos Atom

Empedokles Hava, toprak, su, ateş

Herakleitos Ateş

Parmenides Bir olan

VARLIK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ
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Arkhe başlangıç, hareket noktası, ilke, ilk ana madde, her şeyin 
kendisinden meydana geldiği ilk madde anlamına gelmekte-
dir

not

örnek 1

Ontoloji neden ilk felsefe olarak adlandırılır?

Çözüm:

uygulama 1

Bilgi, aktif olan öznenin pasif nesneye yönelmesi ile açığa çıkar. 
Bu nedenle, bir bilgilenme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle 
üzerinde araştırma yapılabilecek, bilgisine ulaşılmaya çalışılacak 
bir nesnenin var olması gerekir. Örneğin hem memeli hem de 
yumurtlayan bir canlıya dair bilgiden söz edilebilmesi öncelikle bu 
özellikleri taşıyan bir canlının varlığını gerektirir. Bilgilenme süreci 
böylece başlayabilir.

Paragrafta anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini des-
tekler?

A) Varlığın bilgisi onun var olmasından öncedir. 

B) Olgusal olarak kanıtlanabilen bir varlığın bilgisi her zaman doğ-
rudur.

C) Bilgi kuramı ontolojiye dayanır. 

D) Varlık, bilgisine ulaşılmadığı sürece var değildir.

E) Bilinçten bağımsız bir dış dünyanın varlığı vardır.

Çözüm:

YGS 2016

Aristoteles, var olanı var olan olarak ele alan felsefe disiplinini “ilk 
felsefe” olarak adlandırır. Bu felsefe disiplininin, varlığı bir bütün 
olarak ele aldığını ve varlığın ilk ilke ve nedenlerini ortaya koydu-
ğunu söyler. 

Bu parçaya göre, Aristoteles’in ilk felsefe olarak adlandırdığı 
felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Ontoloji         B) Epistemoloji                       C) Etik  

           D) Estetik                          E) Mantık

 Çözüm:

İlk Çağ filozoflarının temel tartışmalar ontolojiktir. Ardından 
Sofistler ve Sokrates ontoloji ile uğraşılmasının anlamsızlığı 
üzerinde dururlar. Onlar daha çok tartışmalarını bilgi, ahlak 
ve siyaset çerçevesinde yapmışlardır. Platon ve Aristoteles ile 
birlikte ontoloji yine önem kazanır ve felsefenin en önemli ko-
nusu haline gelir. Ortaçağ felsefesinde ise teoloji ile harman-
lanmış ve teolojinin baskın olduğu bir ontoloji karşımıza çıkar. 
Modern çağ ile birlikte epistemoloji (bilgi felsefesi) ontolojiden 
daha önemli bir konuma gelir. Modern çağın sonlarına doğru 
Hegel ve Çağdaş felsefede Hartmann gibi filozoflar tarafından 
ontoloji yeniden canlandırılır. Hartmann göre ontoloji episte-
molojiye değil fakat epistemoloji ontolojiye dayanır. Çünkü 
nesnenin bilgisinin söz konusu olabilmesi için önce nesnenin 
var olması gerekir.

not
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Bilim ve Felsefenin Varlığa Bakışı

Felsefenin varlığa bakışı ile bilimlerinki birbirinden farklıdır. 
Bu farklılığı dört temelde ele almak mümkündür. Her şeyden 
önce felsefe varlığın olup olmadığını sorgulayarak işe başlar. 
Oysaki bilim varlığı baştan kabul eder, onu sorgulama konusu 
yapmaz. İkincisi, bilim yalnızca somut varlığı konu edinirken 
felsefe hem somut hem de soyut varlıkla ilgilenir. Üçüncüsü; 
felsefe varlığa dair sorgulamayı akıl yürütme yöntemleri ile ya-
parken bilimin yöntemi deney ve gözlemdir. Son olarak felsefe 
varlığı bir bütün olarak ele alırken bilim varlığı parçalar. Başka 
bir deyişle her bir bilim alanı varlığı sınırlandırır ve onu belli 
yönleri ile araştırır. Örneğin biyoloji canlı varlığı incelerken fizik 
maddi yapılar üzerinde araştırmalarını yapar. Sosyoloji insanı 
toplumsal bir varlık olarak konu edinirken psikoloji bireysel in-
sanın iç dünyası ile ilgilenir.

Metafizik – Ontoloji İlişkisi

Ontoloji terimi metafizik terimi ile çoğu zaman eş anlamlı ola-
rak kullanılır. Her iki alanın da esas konusu varlıktır. Metafizik 
terimi ilk defa Aristoteles’in öğrencisi Andronikos tarafından 
kullanılmıştır. Andronikos, Aristoteles’in eserlerini düzenlerken 
doğayı konu alan eserlerini “Fizik”,bundan sonra sıraya koy-
duğu yazılar için ise “fizikten sonra ya da fizik ötesi” anlamına 
gelen “Metafizik” terimini kullanmıştır. Bu terim felsefe tarihi 
boyunca zamanla farklı biçimlerde yorumlanmıştır.

Metafizik, felsefenin belirli bir alanına karşılık gelir. Bu alanın 
en temel problemleri, "Varlık nedir?" "Bir dış dünya var mıdır?", 
"Beden ile ruh arasındaki ilişkiler nelerdir?", "Tanrı var mıdır?", 
"Ruh ölümlü mü¬dür, ölümsüz müdür?" gibi sorulardan olu-
şur. Yani, metafizikteki asıl araştırma konuları Tanrı, evren ve 
ruhtur.

Buna göre metafiziğin ele aldığı konuları üç alanda toplamak 
mümkündür.  Bunlar: Ontoloji, teoloji ve kozmoloji alanlarıdır. 
Ontolojideki “onto” var olan, teolojideki “teos” Tanrı, kozmo-
lojideki “kosmos” evren demektir. Bu nedenle metafizik pek 
çok filozof tarafından “ilk ilkelere ya da nihai hakikatlere ilişkin 
araştırma” olarak tanımlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere 
ontoloji, metafiziğin yalnızca bir alt disiplini olarak görülür. 

 

 Metafiziğin kapsamı ontolojinin kapsamından geniştir.

Sonuçlarının bilimsel bir biçimde ifade edilememesi ve bilim-
sel olarak doğrulanamaması anlamında her türlü felsefe, me-
tafizik olarak görülür. Bu anlamda metafizik, varlık felsefesin-
den daha geniş bir alanı içine alır. Çünkü bu bakış açısından 
varlık felsefesi, varlık metafiziği olarak genel metafizi¬ğin bir 
parçası olacaktır.

not

Metafiziğin en temel konularından biri “görünüş- gerçeklik” 
ayrımıdır. Bu ayrıma göre, insanın duyuları onu varlığın görü-
nüşüne götürürken aklı gerçekliğe nüfuz etmesini sağlar. Bu 
durum, metafiziğin kendisinin de akla dayalı bir soruşturma 
olduğunu gözler önüne serer.

örnek 2

Metafiziğin kapsamının ontolojinin kapsamından neden daha 
geniş olduğunu açıklayınız.

Çözüm:

Uygulama 2

Bilim yalnızca var olanla ilgilenirken metafizik, var olanın yanında 
fizikötesi ile de ilgilenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin yanıt aradığı 
sorulardan biridir?

A) Maddenin yapı taşı nedir?

B) Cisimlerin düşmesine etki eden kuvvet nedir?

C) Uzayda yaşam var mıdır?

D) Görünüşlerin ardındaki esas gerçeklik nedir?

E) Tanrı fikrinin toplumsal yaşamdaki önemi nedir?

Çözüm:
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analiz 1

Metafiziğin, duyu deneyini aşan, kendisine özgü nesneleri bulunan 
bir felsefe disiplini olarak imkânı Kant için çok önemli bir problem-
di. Bu doğrultuda metafiziği uğraşmaya değer bulan herkesi “Aca-
ba metafizik gibi bir şey hiç olanaklı mıdır?” sorusunu sormasının 
zorunlu olduğunu ileri sürer. Ona göre “Eğer metafizik bir bilimse, 
nasıl oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli onay kazanmı-
yor? Yok, değilse, nasıl oluyor da bilim kisvesi altında, durmadan 
böbürlenerek insanın anlama yetisini oyalıyor?”

Parçaya  göre,  Kant’ın  metafiziğe  yaklaşımının  aşağıdakiler-
den hangisi olduğu söylenebilir? 

A) Metafiziğin bilim olduğunu kabul eder. 

B) Metafiziği tümden redder.                      

C) Din ile eşdeğer olduğunu ileri sürer.   

D) Eleştirel bir yaklaşım sergiler                 

E) Metafiziği temellendirmeye çalışır. 

Çözüm:

 Varlığın türleri:

 Varlık felsefesinde reel varlık ve ideal varlık olmak üzere iki tür 
varlık ele alınır. Reel varlık, duyu organları aracılığıyla duyumsa-
nabilen, dış dünyada somut bir biçimde bulunan varlıktır. İdeal 
varlık ise dış dünyada duyumsanamayan, zihinsel, soyut varlık-
lardır.

 
VARLIK

REEL VARLIK İDEAL VARLIK

somut 
duyumsanabilen

fiziksel

örn: taş, toprak, 
kalem

somut 
duyumsanamayan 

zihinsel

örn: üçgen, sayılar, 
öz

 VARLIK FELSFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

 Varlık Var mıdır? 

 (Varlığın Hakikati Problemi)

Varlık felsefesinin en temel problemi “Mutlak bir varlığın olup 
olmadığı sorusu”dur. Bu soruya verilen yanıtlar mutlak bir var-
lığın olduğunu reddedenler ve bunu savunanalar olmak üzere 
temelde ikiye ayrılır.

 Nihilizm

 Hiççilik anlamına gelen Nihilizm, mutlak bir varlığın olmadığını 
savunan yaklaşımdır. Bu düşüncenin temelini Antik Yunan fel-
sefesinde Sofistler atmıştır. Sofist filozoflardan özellikle Gorgias 
“Hiçbir şey yoktur. Eğer olsaydı da bilinemezdi. Bilinseydi bile 
başkalarına aktarılamazdı.” görüşünü savunarak mutlak bir var-
lığı reddetmiştir.

 Gorgias fikirlerini şu şekilde temellendirmeye çalışır.

  “Hiçbir şey yoktur.” Eğer bir varlık olsaydı, bu ancak ezeli ve ebe-
di olabilirdi. Ezeli ve ebedi olan varlık sonsuzdur. Fakat sonsuz 
bir varlık, kendisini sınırlayacak olan zamanda ve mekanda bu-
lunamaz. Kendisini sınırlayacak bir zamanda ve mekanda bulun-
mayan algılanamaz. O halde hiçbir yerde olmayan şey yoktur.

 Nihilist görüşlere doğu felsefelerinde de rastlamak mümkün-
dür. Çinli filozof Lao Tse’nin ortaya koyduğu Taoculuk  “Aldatıcı 
dünya varlıktan yoksundur, insan varlığa ilişkin doğru bilgi üre-
temez.” şeklinde özetlenebilecek öğretiyi savunur. Buna göre 
var olduğunu düşündüğümüz her şey görüntüden ibarettir, 
gözlediğimiz tüm nesneler aldatıcı bir dünyanın var olmayan 
şeyleridir. Lao Tse, aklın ve duyumların varlığı kavrayamayaca-
ğını dolayısıyla varolanların mutlak bir yapısından söz edileme-
yeceğini ileri sürer. Taoculuğa göre belirleyici olan varlık değil 
"Hiçlik"tir. 

 Realizm

 Özneden bağımsız bir varlığın olduğunu ileri süren yaklaşıma 
realizm yani gerçekçilik denir. Varlığın var olduğunu kabul 
eden filozoflar, varlığın ne türden olabileceğini sorgulamışlardır. 
Varlığın niteliği hakkında düşünen filozoflar birbirinden farklı 
görüşler ortaya koymuşlarıdır. Varlığa dair bu farklı görüşler fel-
sefe tarihindeki pek çok ana akımın da kaynağını oluşturur.

örnek 3

Doğa filozofları olarak da adlandırılan İlk Çağ filozoflarının 
varlığa yaklaşımları konusundaki ortak nokta nedir?

Çözüm:
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Uygulama 3
Gördüğümüz, duyduğumuz şeyler bizim için öyledirler. Görüp 
duymadığımız şeyler bizim için yok demektir. Bu demektir ki her 
şey bize göre, biz nasıl algılıyorsak ona göre biçimlenmektedir. Öy-
leyse insan sayısı kadar gerçeklik söz konusudur. 

Bu parçadaki yaklaşım, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek 
oluşturabilir? 

A) Gerçeğin göreli olduğuna 

B) Zihinden bağımsız bir dış dünyanın varlığına

C) Gerçek varlığın somut olduğuna

D) Algılanamayan varlıkların var olmadığına 

E) Varlığın soyut bir yapıda olduğuna

Çözüm:

TYT 2018

Aklınızın var olduğunu inkâr edemezsiniz. Zaten inkâr eyleminin 
kendisi bile düşünceleri şekillendirme becerisi gerektirir. Bu da zi-
hinsel bir beceridir. Dolayısıyla, aklınızın olduğunu inkâr etmek var 
olduğunuzun kanıtıdır.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisini tartışma konusu yap-
maktadır?

A) Varlık ne olarak vardır? 

B) Var olan şeyin özü nedir? 

C) Varlık nedir? 

D) Düşünme varlığın özü müdür? 

E) Düşünme ile var olma arasında bir ilişki var mıdır?

Çözüm:

Varlığın Mahiyeti Nedir?

 Varlığın mahiyeti problemi, görünenlerin arkasında bulunan 
değişmez ‘‘öz’’ leri tartışma konusu yapan problemdir. Felsefede 
“öz” bir şeyi, her ne ise o şey yapan temel özellik olarak tanım-
lanır. Buna göre her varlığın bir özü olduğu kabul edilir. Bu öz 
onun somut varlığının ne olduğunu ortaya koyan niteliklerdir. 
Bunlara varlığın özsel özellikleri denir. Bir varlığa yönelik örneğin 
“X nedir?” türünden bir soruya verilecek yanıt varlığın özsel özel-
likleri ile tanımlanabilir. Yapılacak böyle bir tanımda betimlenen 
öz o varlığın neliği yani ne olduğudur. Örneğin “İnsan nedir?” 

sorusuna yönelik “İnsan akıllı bir hayvandır.” tanımlamasında 
insanın ne olduğu (nelik) onun özsel niteliğiyle tanımlanmıştır. 
Çünkü akıllı olmak yalnızca insanda bulunan bir özellik olması 
nedeniyle insanın özsel bir niteliğidir. 

 Öte yandan varlığın özsel olmayan, onun varoluşu için zorunlu 
olmayan, onun dışında farklı türlerde de bulunabilen nitelikleri 
de vardır. Bu niteliklere ilineksel özellikler denir. Örneğin beslen-
mek insanın ilineksel bir özelliğidir. Çünkü diğer canlılar da bes-
lenir. Bu nedenle “İnsan beslenen bir hayvandır” şeklinde yapı-
lacak bir tanım insanı ilineksel özelliği ile tanımladığı için “İnsan 
nedir?” sorusuna tam bir yanıt oluşturmaz.

örnek 4
Varlığın özsel ve ilineksel özellikleri arasında ne tür bir fark 
vardır?

Çözüm:

Uygulama 4
Abe: Bil bakalım: yeşil olan, duvara asılan ve ıslık çalan şey nedir?

Sol : Bilemeyeceğim.

Abe: Ringa Balığı.

Sol : E ama ringalar yeşil değildir?

Abe: Yeşile boyarsın.

Sol : E ama ringayı duvara asmazsın?

Abe: Bir çekiçle çiviye bakar.

Sol : E ama ringalar ıslık çalmaz?

Abe: E? Çalmasın?

Bu diyalogta varlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sorgulan-
maktadır?

A) Zorunlu varlık/mümkün varlık ayrımı

B) Özsel/ilineksel nitelikler 

C) Ana maddenin neliği 

D) Madde ve form ilişkisi 

E) Var olma/olmama sorunsalı

Çözüm:
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TYT 2018

İnsanın özüne ilişkin herhangi bir tanım varsa bu tanım tözsel değil 
işlevsel bir tanım olarak anlaşılmalıdır. İnsanı, ne metafiziksel özünü 
oluşturan bir ilkeyle ne de deneysel gözlemle araştırılabilecek her-
hangi bir doğal yeti veya içgüdü aracılığıyla tanımlayabiliriz. İnsa-
nın ayırıcı niteliği metafiziksel doğası değil yaptığı iştir. Yapılan bu 
işler, insanlık halkasını tanımlayıp belirler. Dil, söylence, din, sanat, 
bilim ve tarih gibi edimler bu halkanın ögeleri ve çeşitli dilimleridir. 
Bu edimler soyutlanmış rastgele yaratılar değil daha çok işlevsel 
olan ortak bir bağ vasıtasıyla ortaya çıkmış unsurlardır.  

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A)  İnsanın neliği sorusu onun somut üretimlerine bakılarak cevap-
landırılabilir. 

B)  İnsanı farklı kılan, aklı sayesinde fizikötesi bir varoluşa sahip ol-
masıdır. 

C)  Bilimsel bir yöntemle insanın varlığının anlamı ortaya konabilir. 

D)  Erdemli davranış, insanın doğasına uygun olanı yapmasıdır. 

E)  İnsan doğası, karmaşık yapısı dolayısıyla tanımlanamaz. 

Çözüm:

Monizm Düalizm Pluralizm

Tekçilik İkicilik Çokçuluk

Madde ya da 
düşünce

Hem madde hem 
düşünce

Hava, toprak, su, 
ateş

Thales, Hobbes Descartes Empedokles

1. Varlığın niceliği sorunu

 Varlığın nicelik açısından tek mi çok mu olduğunun tartışıldığı 
problemdir. Başka bir deyişle bu tartışmayla “Kaç töz vardır?” so-
rusuna yanıt aranılır. Töz, “Varoluşu için başka bir şeye gereksi-
nim duymayan, bütün değişmelerin ve gelişmelerin temelinde 
duran, onları taşıyan ama kendisi değişmez olan şey” anlamına 
gelir. Daha bilindik bir tanımla töz, var olmak için kendisinden 
başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan esas varlık olarak tanımla-
nır.

 Varlığın niceliği sorunu monizm (tekçilik), düalizm (ikicilik) ve 
plüralizm (çoğulculuk) olmak üzere üç ana başlık altında ince-
lenebilir. 

 Monizm (tekçilik) tek bir tözün olduğunu ileri süren yaklaşımla-
rın genel adıdır. Monizmin iki farklı versiyonu vardır: Bunlardan 
biri sadece maddenin var olduğunu öne süren materyalizm di-

ğeri ise sadece ruh ya da zihnin var olduğunu savunan idealizm-
dir. İlkçağ felsefesinden Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, 
Demokritos, Herakleitos; Modern felsefede Hobbes ve Spinoza; 
İslam Felsefesinde Farabi gibi filozoflar monist yaklaşımı benim-
seyen isimlerdir.

 Düalizm (ikicilik), aynı anda hem ruhun hem de maddenin var 
olduğunu, bunların birbirlerine hiçbir şekilde indirgenemeyece-
ğini ileri süren yaklaşımdır. Modern felsefede Descartes tarafın-
dan savunulmuştur. Ona göre varlık, beden ve ruh olmak üzere 
iki ayrı tözden ibarettir.

 Plüralizm (çoğulculuk) ise ikiden fazla tözün varlığını kabul eden 
görüştür.  İlkçağ felsefesinde Empedokles arkhenin “toprak, 
hava, su ve ateş” olduğunu ileri sürmekle plüralizmin temsilcisi 
olmuştur.

Thales, Anaximandros ve Anaximenes varlığı açıklarken mo-
nist (tekçi) bir yaklaşım ortaya koyarken Empedokles plüra-
list(çokçu) bir bakış açısı benimsemiştir.

not

2. Varlığın niteliği sorunu

 Varlığın niteliği onun ne olduğu ile ilgili problemdir. Varlığın var 
olduğu kabul edildiğinde onun ne türden bir varlık olduğu soru-
sunu gündeme getirir. 

 Herakleitos ve Whitehead gibi filozoflara göre “varlık oluştur.” 
Doğadaki her şey sürekli bir değişim halindedir. Bu değişim, var-
lığın durgun değil, dinamik bir yapıda olduğunu gösterir. 

 Varlığın soyut-düşünsel bir yapıda olduğunu savunan görüşlere 
idealizm adı verilir. Platon, Berkeley, Hegel gibi isimler idealiz-
min önemli temsilcileri olarak kabul edilir. 

 Varlığın maddi cinsten olduğunu savunan görüş materyalizm 
olarak adlandırılır. Demokritos, Hobbes, Marx gibi isimler mater-
yalizmin önemli temsilcileridir. 

 Varlığın hem düşünsel hem de maddi bir yapıda olduğunu sa-
vunan görüş Düalizm olarak adlandırılır. Descartes tarafından 
savunulan yaklaşımdır. 

 Varlığın dış dünyadaki nesne ve olayların insan bilincindeki yan-
sıması ya da görünüşü olduğunu savunan yaklaşım ise Fenome-
noloji olarak adlandırılır. Edmund Husserl’in savunduğu bu yak-
laşıma göre varlık fenomendir. O ne madde ne de ruhtur.

 Varlığın mahiyeti ile ilgili tartışmalarda bütün bir felsefe tarihin-
den farklı olarak varlığı ele alan yaklaşım Varoluşçuluk olarak ad-
landırılır. Bu yaklaşıma göre, gerçekten bir varlık vardır fakat bu 
varlık kendi bilincine sahip olan bir varoluştur. En önemli temsil-
cileri M. Heidegger, J. P. Sartre, K. Jaspers gibi filozoflardır.
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 Evrende Bir Amaç Var mıdır?

 Varlık felsefesinin diğer önemli bir sorusu evrende bir amacın 
olup olmadığıdır. 

 Nihilizm, mutlak bir varlığı kabul etmediği için evrende bir amaç 
olduğunu da reddeder. 

 Evrende bir amacın olduğunu savunan iki yaklaşım vardır. 

 a. Mekanizm: 

 Temellerini materyalizmden alan görüştür. Evreni bir makineye 
benzeten Materyalist filozoflara göre evrene müdahale eden ve 
ona bir amaç yükleyen aşkın bir güç yoktur. Evren mekanik bir 
düzen içerisinde işler. Evrende her şeyin bir nedensellik bağlan-
tısı içinde gerçekleştiği bir düzen vardır.  Bu düzeni sağlayan da 
hareket yasalarıdır. Bu nedenle bütün olaylar hareket yasalarına 
dayanarak açıklanabilir. İlk Çağ’da Demokritos, Modern Çağ’da 
Hobbes gibi filozoflar bu yaklaşımı benimsemişlerdir.

 b. Teleolojik görüş:

 Bu yaklaşıma göre evrendeki her şeyde belli bir düzen vardır. 
Doğal dünyadaki nedensel düzen maddenin kendi başına ger-
çekleştirebileceği bir şey değildir. Madde kendi başına bir düzen 
kazanamaz. Mekanist görüşe tamamen karşıt olarak evrendeki 
düzenin evrene aşkın bir varlık tarafından gerçekleşebileceğini 
ileri sürer. Başka bir deyişle evrendeki düzen soyut ya da ilahi 
bir planın parçasıdır. Evrendeki tüm varolanlar bu amaca hizmet 
etmektedir. Bu yaklaşım İlk Çağ’da Platon ve Aristoteles Ortaçağ 
İslam dünyasında Farabi tarafından savunulmuştur.

 Platon’a göre evrende rastlantıya yer yoktur. Evren düzenli bir 
yapıdadır. Bu düzen bir amaca yönelik olarak gerçekleşir.

 Aristoteles'e göre her şeyin bir amacı, ulaşması gereken içsel bir 
ereği vardır. Ona göre her varlığın amacı öncelikle türünün en 
gelişmiş seviyesine erişmek, kendini gerçekleştirmek veya tam 
bir mükemmellik hâline ulaşmaktır.

 Farabi’ye göre evrendeki tüm nesneleri düzenleyen ve bir amaca 
doğru hareket etmelerini sağlayan güç Tanrı’dır. 

örnek 5

Evrende bir amaç olduğunu savunanların temel dayanakları 
nedir?

Çözüm:

Uygulama 5

Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla

Ağaçların kökü içerde 

Dalların başı yukarda 

İnsanların aklı başında 

Beş parmak yerli yerinde 

Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe 

Diyelim ki kalksa da serçe, orta parmağa doğru yürüse

Ne haddine… 

Melih Cevdet Anday’ın bu şiiri aşağıdaki sorulardan hangisine 
yanıt niteliği taşır?

A) Varlık var mıdır?

B) Evrende belirli bir düzen var mıdır? 

C) Evrenin bir sonu var mıdır?

D) Gerçek varlık soyut mu somut mudur?

E) Evrenin bir başlangıcı var mıdır?

Çözüm:

7
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1. Carnap’a göre, evrenin gerçek niteliği ile insanın varlığının 
anlam ve amacı üzerinde yürütülen spekülatif düşünme 
yerini ölçülü, sorumlu ve bilimsel nitelikte bir mantıksal çö-
zümlemeye bırakmak zorundadır. Çünkü bu gibi konularda 
metafiziğin öteden beri ileri sürdüğü genel yargılar insanın 
heyecan ve duyarlılığına hitap eden, fakat hiçbir zaman ol-
gusal olarak doğrulanmayan şiir türünden ifadeler olmaktan 
ileriye gidememiştir. 

 Parçaya göre Carnap’ın metafiziğe karşı çıkmasının nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilimsel yöntemler uygulamaması 

B) Evrenin niteliği ile ilgili açıklamalar yapması

C) Somut konuları ele almaması 

D) İnsana dair genel yargılar ortaya koyması

E) Sanatsal bir içerikle açıklamalarını sunması 

2. İdeal varlığı göstermek reel varlığı göstermek kadar kolay 
değildir. Reel varlık için insanın etrafına bakması yeterlidir. 
Ancak ideal varlık için bu mümkün değildir. Bu nedenle 
öteden beri ideler daima reel varlık alanlarının dışında göste-
rilmiştir. İdeler dünyası bu reel dünyayı aşan bir dünya olarak 
kabul edilmiştir. 

 Parçaya göre ideal varlığın kanıtlanmasındaki zorluk aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Zaman ve mekânda bir karşılığının olmaması

B) Oluş içinde bulunması

C) Sürekli değişiyor olması

D) Öznenin zihninde bir kurgu olması

E) Özneden bağımsız bir varlığının olmaması

3.   •   Platon’a göre varlık ideadır. 

 •  Hobbes’a göre varlık maddedir. 

 •  Descartes’a göre varlık hem madde hem düşüncedir. 

 Bu açıklamalar aşağıdaki felsefe sorularından hangisine 
cevap niteliğindedir? 

A) Varlık var mıdır?

B) Varlık nedir? 

C) Evrende belirli bir düzen var mıdır? 

D) Evrende bir amaçlılık var mıdır? 

E) Varlığın belirli bir sonu var mıdır? 

4. Bilim insanları genel olarak varlık veya varlığın genel özellik-
leri gibi konularla ilgilenmez. Her bilim, varlığın bir cephesini 
konu alır. Ama bütün bu varlıkların ortak özelliklerinin neler 
olduğu ile hiçbir bilim ilgilenmez. Felsefede ise böyle bir şey 
söz konusu değildir. Felsefe her zaman bilinçli, tutarlı, sistemli 
bir düşünce yoluyla varlığı bir bütün olarak açıklamaktır. 

 Bu parçada bilim ve felsefeyle ilgili aşağıdakilerin hangi-
sinden söz edilmektedir? 

A) Ele aldıkları konulardan 

B) Varlığı araştırma nedenlerinden 

C) Varlığı ilişkin ulaştıkları sonuçlardan 

D)  Varlığa ait buldukları yasalardan 

E) Varlığa yaklaşım tarzlarından 

5. Zaman içinde var olmuş, var olan ya da var olacak olan nesneler, 
olaylar gerçek varlıktır. Buna karşılık zaman ve mekân dışı olan 
yalnızca zihinde canlandırılan varlıklara ideal varlık adı verilir. 

 Bu ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 
farklı türde bir varlıktır? 

A) Üçgen            B) Atom           C) Heykel      

         D) Toprak           E) İnsan   

6. Gorgias hiçbir şeyin var olmadığını, olsa bile bilinemeyece-
ğini dile getirir. Oysaki yeryüzü ve gökyüzüyle; denizi, gölü, 
ormanı, taşı ve toprağıyla; insanı, hayvanı, canlı ve cansızıyla 
bu evrenin var olmadığı kabul edildiğinde böyle bir görüşün 
doğal sonucu olarak örneğin insanın konuşması, düşünmesi, 
eylemde bulunması, toplum hayatı, mevsimler, savaşlar, kent-
ler de yok kabul edilmelidir. 

 Bu parça aşağıdakilerden hangisine “karşı görüş” oluştu-
rur? 

A) İnsan evrenin en değerli varlığıdır. 

B) İnsan kendisini mükemmel bir evrenin ortasında hisseder. 

C) Varlığın gerçekliğinden söz edilemez. 

D) Evrende sürekli bir değişme söz konusudur. 

E) Evrende tüm varlıklar birbirleriyle ilişki hâlindedir. 

4-E 5-A 6-C1-C 2-A 3-B

ADF-03 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-03’ü çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

ÜNİTE 3: Varlık Felsefesi - 1
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VARLIK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

ÜNİTE 3: VARLIK FELSEFESİ - 2

VARLIĞIN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

OLUŞÇULUK

 Oluş olarak varlık yaklaşımının en önemli temsilcileri Antik Yu-
nan felsefesinden Herakleitos ile 20. yy. filozoflarından A. Whi-
tehead’dir.

 Herakleitos (MÖ 540-480)
 Herakleitos’a göre “varlık oluş”tur. Evrende sürekli bir değişim 

vardır. Başka bir deyişle her şey her an değişim halindedir. 
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Eğer her şey değiş-
mekteyse bu durumda hiçbir şey kalıcı olamaz. Evrendeki bu 
sürekli değişim karşıtların çatışmasında dayanır. Her şey kendi 
karşıtı ile bir aradadır. Sıcak-soğuk, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi 
bütün karşıtlıklar bir yandan birbiri ile çatışırken öte yandan 
bir birlik oluştururlar. Biri olmadan diğeri de olamaz. Yani kar-
şıtlardan biri diğerinin varlık sebebidir. İyi olmadan kötünün, 
kötü olmadan iyinin varlığından söz edilemez. Bu durum diğer 
tüm karşıtlıklar için de böyledir. Nasıl ki iyi ile kötü, güzel ile 
çirkin gibi karşıtlıklardan biri olmadan öbürü olamıyorsa varlık 
ile yokluk için de durum aynıdır. Her var olma, içinde bir yok 
olmayı her yok olma da bir var olmayı barındır. Bu durum “oluş” 
olarak adlandırılır. “Oluş”, varlığa gelme ile yokluğa karışmayı 
bir arada bulundurur. Böylelikle oluşçu yaklaşım varlık ile yok-
luğun bir sentezini yapmış olur.

 Whitehead
 Whitehead, klasik töz metafiziğini eleştirerek değişmez bir var-

lık anlayışına karşı çıkmıştır. Ona göre yalnızca görünen ve al-
gılanan gerçeklik vardır. Dünyadaki her şey bir başka şeye bağ-
lanmış olup ancak başka şeylerle olan ilişkileriyle anlaşılabilir. 
Her varlık bir başka varlık nedeniyle vardır. Bu nedenle kendi 
başına var olan statik, yani değişmez bir varlık yoktur. Evrende 
sürekli bir oluş ve değişme olduğuna göre varlık da sürekli de-
ğişen dinamik bir yapıdadır. Evrendeki her şey oluş hâlindedir. 

 Whitehead, gerek öznenin gerekse nesnenin sürekli bir deği-
şim içinde bulunduğunu, öznenin sahip olduğu her deneyimin 
özneyi etkilediğini savunur. Herakleitos’ta olduğu gibi, nasıl ki 
aynı nehre iki kez girilemiyorsa, her deneyimden sonra farklı 
bir kişi haline geleceği için kimse iki defa tam tamına aynı şe-
kilde düşünemez.

 Whitehead'in görüşleri ise “süreç felsefesi” olarak adlandırılır. 
Ona göre de evrendeki her şey oluş hâlindedir. Her varlık bir 
başka varlık nedeniyle vardır. Evrendeki varlıkların değişimini 
sağlayan Tanrı'nın yaratıcılık ve süreklilik özelliğidir.

İDEALİZM

 Varlığın idea olduğunu savunan yaklaşımdır. İdea fikir, düşün-
ce anlamına gelen bir kavramdır. Bu yaklaşıma göre gerçekte 
var olan düşünsel olandır; maddi ve fiziksel olarak elle tutulur 
gibi görünen şeyler aslında yalnızca zihinde yer alan fikirler-
dir. İlkçağ felsefesinden Platon ve Aristoteles, Ortaçağ İslam 
felsefesinden Farabi, 19. yy felsefesinden Hegel idealizmin en 
önemli temsilcileri olarak sayılırlar.

 Platon (MÖ 427-374)
 Platon’un felsefesinin kilit noktası “İdealar Kuramı”dır. Varlık, 

bilgi, ahlak, siyaset hatta sanat ile ilgili görüşlerinin temelinde 
“idealar öğretisi” vardır. Dolayısıyla Platon’u anlamak için onun 
idealar kuramını anlamak gerekir.

 İdealar kuramı Platon’un ontolojisinin temelidir. Bu kurama 
göre Platon, iki dünya ayrımı yapar. Bunlar Duyusal dünya ile 
İdealar dünyasıdır. Duyusal dünya, duyularla anlaşılabilen, için-
de yaşadığımız somut, görülür dünyadır. İdealar dünyası ise 
duyusal olanı aşan, zamanın ve mekanın ötesinde var olan so-
yut ve genel varlıkların dünyasıdır. Duyusal dünya aynı zaman-
da sürekli değişen varlıkların dünyası iken İdealar dünyası ise 
değişmeyen, sabit, kalıcı varlıkların dünyası olarak tanımlanır. 
Platon’a göre gerçek olan, işte bu değişmeyen dünya, yani İde-
alar dünyasıdır. Duyusal dünyanın varlıkları ideaların yansıması 
yani gerçeğin birer kopyası olmak bakımından yalnızca birer 
görünüştür. Duyusal dünya idealardan pay aldığı ölçüde vardır.

Duyusal Dünya ile İdealar Dünyasının karşılaştırılması

Duyusal Dünya İdealar Dünyası

İçinde yaşadığımız 
fizik dünya Metafizik dünya

Duyularla anlaşılabilen 
dünya

Akıl ile anlaşılabilen 
dünya

Nesneler dünyası Kavramlar dünyası

Değişimler dünyası Değişmeyen kalıcı 
varlıklar dünyası

Görünüş - fenomen Gerçeklik

Sanı - doxa Episteme

dikkat 
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İdealar Dünyası ancak akılla anlaşılabilen bir dünyadır. Platon 
ideaların anlaşılabilmesindeki zorluğu ünlü “Mağara Benzet-
mesi” ile aşmaya çalışır. 

not

Mağara Benzetmesi

 Platon, bu benzetmesinde bizden bir yer altı mağarasında ya-
şayan birtakım insanlar düşünmemizi ister. Bu insanlar, dışarı-
dan en küçük bir ışığın girmediği büyük bir yer altı mağarasının 
en dibinde ellerinden, ayaklarından ve boyunlarından zincire 
vurulmuş olarak oturmaktadırlar. Bu yüzden yalnızca önlerin-
deki duvarı görebilirler. Onların arkalarına uzun ve büyük bir 
perde çekilmiştir. Perdenin gerisinde ise birbirleriyle konuşa-
rak koşuşturup duran insanlar bulunmaktadır. Bu koşuşturan 
insanların arkalarında büyük bir ateş bulunduğu için onların 
gölgeleri duvara vurmaktadır. Zincire vurulmuş insanlar, per-
deden duvara vuran gölgeleri gerçek sanırlar; aslında arka-
dan gelen insan seslerinin duvardaki gölgelerden geldiğini 
düşünürler. Onlar bütün hayatları boyunca görüp durdukları 
bu gölgelerin gerçek olmayabileceğinden en küçük bir şüphe 
duymazlar. 

 Tam da bu noktada Platon, mağarada yaşayan bu insanlardan 
birinin mağaranın dışına çıkabilmeyi başarması durumunda, 
daha önce mağarada gördüğü gölgelerin ve duyduğu seslerin 
gerçek olmayıp, esas gerçekliğin mağaranın dışında olduğunu 
anlayabileceğini söyler. İşte tıpkı bunun gibi, insan gözlerini 
bu dünyaya kapatıp akılla görmeyi başarabilirse, bu dünyadaki 
somut varlıkların yalnızca birer yansıma olduğunu, gerçekliğin 
duyusal olanın ötesinde düşünülür bir dünya yani İdealar Dün-
yası olduğunu kavrayacaktır.

örnek 1

Platon’a göre kaç tür varlık vardır? Bu varlıkları birbirinden 
ayıran özellikler nelerdir?

Çözüm:

Uygulama 1

Platon’un sözünü ettiği, mutlak bir varlığa sahip bulunan İdeala-
rın ilk bakışta bir yerlerde varolmalarının gerektiği düşünülebilir. 
Bununla birlikte, İdeaların var olduğu bir yer olduğunu düşünmek 
doğru değildir; çünkü onlar maddi olmayan gerçekliklerdir. Mad-
di olmayan ezeli-ebedi gerçeklikler olarak İdealar kendilerinde ve 
kendi başlarına varolurlar; onlar dolayısıyla ne zaman ne mekânda 
bir yer işgal etmezler.

Bu parçada İdeaların hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Somut olarak kendini gösterdiği

B) Ezeli ve ebedi olduğu

C) Soyut gerçeklik alanına ait olduğu

D) Değişmeyen varlıklar olduğu

E) Akıl ile kavranabileceği

Çözüm:

TYT 2019

Bir mağara düşünün. Mahkûmlar, yüzleri mağaranın arka duva-
rına dönük zincirlenmiş. Ömürleri boyunca orada tutulmuşlar ve 
başları, duvar dışında hiçbir şey göremeyecek şekilde sabitlenmiş. 
Arkalarında bir ateş yanmakta ve sırtlarıyla ateş arasında bir yol 
var. Bu yolda yürüyen insanların gölgeleri mağaranın duvarına vu-
rur; gelip geçenlerden bazıları ellerinde birtakım nesneler taşırlar 
ve bu nesnelerin gölgeleri de duvara yansır. Mağaranın içindeki 
mahkûmlar her zaman yalnızca gölgeleri görür. Gölgelerin gerçek 
şeyler olduklarına inanırlar, ama aslında gerçek şeyleri hiç görmez-
ler. 

Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıdaki yar-
gıların hangisine ulaşılabilir?

A) Gerçekliğin doğası değişmez ve farklı yüzleri bulunmaz. 

B) Duyuların yanıltıcılığından kurtulmak için başkalarının yardımı-
na ihtiyaç duyarız. 

C) Aklın çalışma ilkelerini duyulardan gelen veriler belirler. 

D) Duyuların kullanımı hakikate ulaşmak için bir ön koşuldur. 

E) Duyular aracılığıyla bildiklerimiz tümüyle bir yanılsama olabilir.
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Çözüm:

Platon varlık ile ilgili, idealar dünyasının gerçek olduğunu ile-
ri süren bu görüşleriyle idealizmin temsilcisi hatta sistematik 
anlamda idealizm akımını ilk ortaya koyan filozof olarak ka-
bul edilir.

not

Aristoteles (MÖ 384-322)
 Platon’un öğrencisi olmakla birlikte pek çok konuda hocasının 

izinde gitmez. Hatta ona karşıt bir konumda durur.
 Aristoteles, Platon’un İdealar kuramına karşı çıkar. Ona göre 

gerçek varlık ayrı bir dünyada değil tam tersine maddelerin 
özünde bulunur. Yani idea, görünür şeylerden ayrı bir gerçeklik 
değil, görünür şeylerin içinde kendisini gerçekleştiren form ya 
da özdür. Platon’un idea dediği varlık Aristoteles’te form adını 
alır.

 Varlıkların madde ve form (idea) olarak iki ögeden meydana 
geldiğini savunan Aristoteles, maddenin ancak form sayesinde 
gerçeklik kazandığını, form sayesinde biçimlenip belli nitelik-
lere büründüğünü, buna karşılık formun da ancak maddede 
kendisini gerçekleştirebileceğini ileri sürer. Ona göre madde 
olmasaydı, form da kendisini asla açığa koyamazdı. Böylece 
madde ile form arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğunu dile 
getiren Aristoteles, formu daima gerçekliğin ve varlığın kendisi 
olarak görmüş, bir şeyin gerçeklik ve varlık kazanmasını form 
kazanmasına, formun o şeyde gerçekleşmiş olmasına bağla-
mıştır. Örneğin mermerden yapılan bir heykel düşündüğümüz-
de,  heykelin maddesi mermer, formu ise heykeltıraşın heykele 
verdiği şekildir. Heykeli heykel yapan şey, heykelin maddesi 
değil formudur. Madde ile form arasındaki ilişki aynı zamanda 
değişim problemine yönelik bir cevap niteliği de taşır.

 Aristoteles’e göre varlığın oluşumunu sağlayan dört neden var-
dır:

 1. Maddi neden: Bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gös- 
           teren nedendir. Örneğin resmin yapıldığı madde (Kalem, bez,  
      boya) 

 2. Formel neden: Bir şeyin biçimsel nedenidir. Örneğin resmi  
     yapan ressamın zihnindeki düşünce (idea)

 3. Fail neden: Maddenin biçim kazanmasını sağlayan nedendir.  
     Hareket ettirici neden de denir. Örneğin resmi yapan sanatçı,  
    ressam.

 4. Ereksel neden: Bir maddenin biçim kazanmasındaki amaçtır.  
    Örneğin resmin yapılış nedeni ya da amacı.

           

örnek 2

Aristoteles ile Platon’un varlık anlayışlarındaki temel fark ne-
dir?

Çözüm:

Uygulama 2

Sümeyya Hanım “Yemekteyiz” adlı televizyon programında ilk defa 
pişirmeyi deneyeceği yemeği anlatıyordu. Yaşlı bir köylü kadından 
öğrendiği tarifi zihninde canlandırdı. Yemeğin püf noktası içeriğini 
oluşturan domates, patlıcan ve etin bir arada pişirilmesi gerektiğiy-
di. Sümeyya Hanım bu malzemelere bakarken adeta yemeğin son 
halini görüyordu. Sanki tarif malzemelerin içinde bir yerlerde orta-
ya çıkmayı bekler gibiydi. Bir sanatçı edasıyla malzemelere yöneldi 
ve ortaya enfes bir yemek çıktı. Heyecanla hazırladığı tabağı jüri 
üyelerinin beğenisine sundu, ne de olsa nihai amaç onları memnun 
etmekti.

Paragrafta anlatılanlar aşağıdaki filozoflardan hangisinin var-
lık ile ilgili görüşlerine örnek oluşturur?

A)  Demokritos’un atomcu anlayışına

B)  Platon’un idealar kuramına

C)  Aristoteles’in dört neden öğretisine

D)  Hegel’in diyalektik idealizmine

E)  Husserl’in fenomenolojisine

Çözüm:
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analiz 

Bir sanat sergisi gezisinde Merve ile babası arasında şöyle bir diya-
log gelişir.

Merve:  Ne güzel bir aslan heykeli! Kim yaptı bunu acaba? 

Baba:  Şu karşıda gördüğün adam var ya, o bir heykeltıraş. Buradaki  
                    tüm heykelleri o yaptı.

Merve:  Heykeli acaba hangi malzemeden yapmıştır?

Baba:  Muhtemelen bronzdan yapmıştır.

Merve:  İyi de bu çok sert görünüyor. Heykele bu şekli nasıl vermiş  
                  olabilir ki?

Baba:  Gerekli teknik aletler ve yeterince hayal gücünü kullana- 
                   rak tabi ki.

Merve:  Peki bu heykeli yapmaktaki amacı neydi? 

Baba:  Bunu da ona sor istersen. Senin gibi küçük, meraklı bir sa- 
                  natseverin sorularını cevaplamaktan keyif alacağına emi- 
                   nim.

Bu diyalogdaki sorular Aristoteles’in hangi düşüncesine gön-
derme yapmaktadır? 

A) İnsanın sosyal bir varlık olduğu düşüncesine

B) Varlığın oluşumundaki dört neden öğretisine

C) Tümdengelim yönteminin en doğru olduğu fikrine

D) Madde-form öğretisine 

E) Varlığın soyut yapıda olduğu görüşüne

 

Çözüm:

Farabi

 Farabi’ye göre varlığı zorunlu olan ve varlığı mümkün olan var-
lık olmak üzere iki türlü varlık vardır. Varlığı zorunlu olan varlık 
Allah’tır. Varlığı mümkün olan varlıklar ise Allah’ın yarattığı tüm 
varlıklardır. Allah’ın varlığı maddeden ve biçimden bağımsızdır. 
Allah, var olmak ve varlığını sürdürmek için kendisinden baş-
kasına muhtaç değildir, o asıl varlıktır.

Hegel (1770-1831)

 Hegel’e göre tüm evren mutlak bir öznenin, bir mutlak zihnin 
ürünüdür. Bu zihin, sadece bireysel zihinleri değil, bir bütün 
olarak doğayı ve tarihi de yaratan, evrensel bir akıl, Hegel’in 
deyimiyle Geist yani Tin’dir. Ona göre “Gerçek olan rasyoneldir; 
rasyonel olan gerçektir.” Hegel böylece aklı ve gerçekliği bir-

leştirerek ve bunu bireysel öznelerin dışına koyarak nesnel bir 
idealizm inşa eder. Hegel felsefesine bu nedenle Nesnel İdea-
lizm adı verilmektedir. 

 Hegel’e göre insanlık tarihi, Tinin kendini bulup tanımasının 
zeminidir. Bu tanıma, diyalektik bir süreç içerisinde gerçekleşir. 
Bu nedenle Hegel’in felsefesine Diyalektik İdealizm de denir. 
Diyalektik, üçlü bir oluş süreci taşır. Bu üç adımlı yapının ilki 
“tez” aşamasıdır. İkinci adımda tezden “anti-tez”e geçilir ve 
son adım olarak “sentez” ile bu üçlü yapı tamamlanmış olur 
(Tez-Antitez-Sentez). Ancak Hegel’e göre sentez aşaması yeni 
bir diyalektik sürecin de başlangıcıdır. Yani kendini yeniden tez 
olarak gösterir, ardından kendi karşıtıyla karşılaşır ve sonra da 
bir başka sentezde birliğe gelir. “Güneşin altında yeni bir şey 
yok.” diyen Hegel, böylece diyalektiği bir döngü olarak dile ge-
tirir. Bu diyalektik süreç Mutlak Tin aşamasında son buluncaya 
kadar devam eder.

 Hegel diyalektik süreci Tinin kendini tanıma süreci olarak gös-
terir. Tin, başlangıçta kendini tanımamaktadır(Tez aşaması). 
Kendini tanıyabilmek için karşıtında (anti-tez aşaması) kendini 
görmelidir. Tinin karşıtı doğadır. Tin ile doğa arasında karşıtla-
rın savaşı söz konusudur. Amacı kendini tanımak olan Tin, bu 
savaşı kazanarak doğayı yeni bir dönüşüme zorlar. Sonunda 
Tin ve doğa uzlaşır. Sentezlenen bu yeni durum, tin ve doğanın 
mükemmel uyumu olan insandır. (Sentez aşaması)

Hegel' e göre tarih, Tinin kaçınılmaz olarak, aşama aşama ken-
disinin bilincine varmasıdır. Peki ama Tin ne anlama gelir? Al-
mancada Tin için kullanılan sözcük Geist'tır. Felsefeciler onun 
tam anlamı hakkında hemfikir değildir; kimisi "zihin" olarak 
çevirmeyi tercih eder. Hegel onunla, tüm insanlığa ilişkin tek 
bir zihin gibi bir şeyi kastediyor görünür.

not

MATERYALİZM 

 Materyalizm, varlığın temelinde maddeyi gören anlayışların 
ortak adıdır. Buna göre, gerçek varlık somut olarak var olan 
varlıklardır. Düşünce maddenin bir ürünüdür. Başka bir deyişle 
materyalizme göre,  maddesel olan düşünsel olanı belirler. Bu 
anlamda materyalizm idealizmin tam karşıtıdır. Materyalizme 
göre evrende olup biten her şey fiziksel nedenler tarafından 
belirlenir. Buna determinizm denir. Determinizm, evrende bir 
rastlantıya yer olmadığını, her şeyin önceden belirlenmiş oldu-
ğunu savunan görüştür.

 Varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını öne süren materyalizme göre 
maddenin özü harekettir. Ona göre yaşam da fiziksel ve kim-
yasal süreçlerden başka bir şey değildir. “Zihin” ve “düşünme”, 
materyalizm açısından beynin bir faaliyetinden ibarettir. Zihin 
ayrı bir varlık türü meydana getirmez dolayısıyla her şey gibi zi-
hin de maddeye indirgenebilir. Bu nedenle,  hayat ve düşünce 
gibi karmaşık süreçlerin daha basit fiziksel ve kimyasal süreçler 
yoluyla tam olarak açıklanabilmesi mümkündür.
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 Materyalizm, mekanik ve diyalektik materyalizm olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

 a. Mekanik materyalizm

 Mekanik materyalizm, evrenin bir makine gibi düşünülmesi 
gerektiğini savunan yaklaşımdır. Demokritos, Thomas Hobbes 
ve La Mettrie mekanik materyalizmin önemli temsilcileridir. 

Demokritos
 Demokritos’a göre evren sınırsız bir boşlukla sonsuz sayıda 

atomdan meydana gelmiştir. Atomalar gözle görülemeyecek 
kadar küçük temel maddesel unsurlardır. Bu unsurlar ezelî ve 
ebedîdirler ve sayıca sonsuzdurlar. Parçalanmazlar, kendi içle-
rinde boşluk içermezler, yekpare ve yalındırlar. Bu yüzden de 
dağılıp gitmezler. Ona göre ruh da atomlardan oluşmuş bir 
yapıdır ve bu yüzden bedenin ölümünden sonra dağılıp gider.

Thomas Hobbes

 Ona göre varlık maddedir. Doğada var olan her şey mekanik 
bir biçimde meydana gelir. Her şeyin tek evrensel nedeni ha-
rekettir.  Bilinç de buna dahildir. Varlıklar dünyasındaki olay, 
harekettir ve maddi cinstendir. Mekanik ve doğal nedenler ev-
reni bütünüyle açıklayan olguları meydana getirirler. Hobbes 
maddeden ayrı bir ruhun varlığını da reddeder. Ruhsal olayları 
doğal ve fiziksel süreçlerle açıklar. 

La Mettrie

 La Mettrie’ye göre evrendeki varlıklar mekanik yer değiştirme 
ve hareketin nedensel etkileriyle oluşur. İnsan da tıpkı diğer 
varlıklar gibi ruhsal hayatıyla birlikte doğanın bir parçasıdır. La 
Mettrie, “Makine insan” kavramını kullanarak insanın tıpkı bir 
makine gibi olduğunu ileri sürer. 

 b. Diyalektik Materyalizm

 Mekanik materyalizmden farklı olarak varlığın bir makine gibi 
değil de tarihsel gelişmenin seyri içinde diyalektik yasalara 
göre şekil değiştirdiğini savunur.En önemli temsilcisi K.Marx’tır.

Karl Marx 

 Marx ve fikir arkadaşı Engels materyalizmin diğer iki önemli 
temsilcileridir. Ancak Marx ve Engels’in materyalist anlayışları 
kendilerinden öncekilerden de farklıdır. Marx ve Engels ken-
di deyişleriyle, Hegel’in baş aşağı duran diyalektik anlayışını 
ayakları üzerine oturtmuşlardır. Onlara göre Hegel, diyalektik 
yöntemi, tez-antitez-sentez süreçleriyle belirlemede doğru bir 
düşünce ortaya koymuş ancak tez aşamasını soyut bir kavram 
olan tin ile başlatmakla hata yapmıştır. Tez aşaması madde yani 
doğa ile başlamalıdır. Marx’ın görüşleri Hegel’deki diyalektiği 
maddeye uyguladığı için Diyalektik materyalizm olarak adlan-
dırılır.

Marx ve Engels, her şeyin diyalektik yasalara uygun olarak iş-
lediği konusunda Hegel ile uyuşurlar. Doğanın ve toplumun 
diyalektik bir süreç olarak gelişimi düşüncesi Marx ve Engels’in 
maddeciliğinde merkezi bir noktadır. Hegel’in diyalektik anla-
yışını maddeye ve topluma uygulayarak Diyalektik Materyaliz-
min kurucuları olmuşlardır.

not

örnek 3

İdealizm ile Materyalizm arasındaki temel farklar nelerdir?

Çözüm:

Uygulama 3

Benim diyalektik yöntemim Hegelci yöntemden faydalanmakla be-
raber yalnızca farklı değil, onun tam karşıtıdır da. Hegel için insan 
beyninin düşünme süreci, ki Hegel buna idea der, gerçek dünyanın 
yaratıcısı ve mimarı olup, gerçek dünya ideanın yalnızca dışsal ve 
görüngüsel biçimidir. Benim için ise Hegel’in tersine idea, maddi 
dünyanın insan aklına yansımasından ve düşünce biçimlerine dö-
nüşmesinden başka bir şey değildir. 

Marx’a ait bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz? 

A) Marx ve Hegel’in her ikisi de diyalektik yöntemi kullanmıştır.

B) Marx, kendi sistemini Hegel’in görüşünü tersine çevirerek oluş-
turmuştur.

C) Hegel’in tez-antitez-sentez şeklinde açıkladığı süreçte belirleyi-
ci olan unsur düşüncedir.

D) Marx’ta madde hem varlığın hem de düşüncenin özü, esası ve 
temelidir.

E) Marx’a göre gerçek dünya ideanın dışsal bir biçimidir.

Çözüm:
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TYT 2019

La Mettrie’ye göre insanlar ve hayvanlar yaylar kümesinden oluşan 
birer makineydi. Ancak insan, hayvana göre daha karmaşık bir ma-
kineydi ve aralarında eğer bir fark varsa bu fark yayların yerleriyle 
ilgili olabilirdi. Dolayısıyla La Mettrie için ruh da tüm makinenin ana 
yayı gibi ele alabileceğimiz bir hareket ilkesi veya bedenin duyarlı 
bir maddi kısmından ibaretti. Bu sistemin diğer tüm kısımları da sa-
dece beynin bir çeşit işleviydi. 

La Mettrie’nin bu görüşlerinden aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Beden ile ruh insan varoluşunun farklı görünümleridir. 

B) Ruh, tek gerçeklik olan maddeye indirgenerek açıklanabilir. 

C) Hayvanlardan farklı olarak insanın özü, ölümsüz ruhudur. 

D) İnsan, farklı niteliklere sahip iki tözden; madde ve ruhtan olu-
şur. 

E) Bedeni harekete geçiren ruh, tinsel yaşam ilkesidir.

Çözüm:

DÜALİZM (İkicilik)

 Varlığı hem ruh hem madde olarak kabul eden yaklaşımdır. Bir-
birinden bağımsız iki töz olduğunu ileri sürdüğü için düalizmin 
temsilcisi olarak R. Descartes kabul edilir.

Descartes’ın Varlık Anlayışı:

 Descartes tözü “var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye 
ihtiyaç duymayan şey” olarak tanımlar. Ona göre yaratan ve 
yaratılan tözler vardır. Yaratan töz, öncesiz ve sonrasız kendi-
liğinden var olan Tanrıdır. Yaratılan tözler ise birbirinden farklı 
yapıda olan iki töz, yani ruh ve maddedir. Bu iki töz, var ola-
bilmek için birbirilerine ihtiyaç duymazlar. Ruhun görevi dü-
şünmek, maddenin görevi ise yer kaplamaktır. Bu iki tözün tek 
ortak yanları Tanrı tarafından yaratılmış olmaları ve bu nedenle 
Tanrıya göre sonlu tözler olmalarıdır. 

örnek 4

Varlığa dair yaklaşımların din ve bilim ile ilişkisi var mıdır? 
Açıklayınız. 

Çözüm:

Descartes'ın düalist anlayışı Spinoza tarafından eleştirilir. 
Spinoza'ya göre töz, tanımı gereği tek olmak zorundadır. Var 
olmak için kendisinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan tek 
varlık Tanrı'dır. Ruh ve madde, yaratılan varlıklar olmaları ne-
deniyle töz tanımına uymazlar.

not

Uygulama 4

Tüm evren maddeden meydana gelmiştir ve madde yer kaplar. An-
cak maddenin yanında düşünce de yani ruh da vardır, o da gerçek-
tir. Maddenin temel niteliği yer kaplama, ruhun temel niteliği ise 
düşünmedir. Zihin ya da ruh ve madde bütünüyle farklı türdendir. 
Düşünme maddede hiçbir değişiklik yapamaz. Yer kaplayan mad-
denin hareket yasaları vardır. Zihin ise değer oluşturma gücüne sa-
hiptir. Dolayısıyla bunlar birbirine indirgenemez.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Madde ve ruh farklı özelliklere sahiptir. 

B) Zihin değerler oluşturabilir. 

C) İnsan aklı maddeyi etkileyemez. 

D) Düşünce ve madde birbirine dönüşebilir. 

E) İnsan ruhunun temel niteliği düşünmedir.

Çözüm:

TYT 2018

Beynin fotoğrafı, zihnin veya bilincin fotoğrafı değildir. Fiziksel bir 
şey olmadığı için zihnin bir fotoğrafı olamaz. Bu yüzden büyük ola-
sılıkla kaynağı zihin olduğu için bir inancın, düşüncenin, algının, 
imgelemin, arzunun ve duygunun fotoğrafını da çekemeyiz. Çünkü 
zihin ve beden birbirinden farklı iki tözdür. Düşünmemizi sağlayan 
beynimiz değil zihnimizdir. 

Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışlarından hangi-
siyle açıklanır? 

A) Herakleitos’un oluşu esas alan anlayışı

B) Descartes’ın düalist anlayışı

C) Husserl’in fenomenolojik anlayışı

D) Hegel’in idealist anlayışı

E) La Mettrie’nin maddeci anlayışı

Çözüm:



7

FELSEFE

Fenomenoloji (Görüngübilim)

 Varlığın fenomen cinsinden olduğunu ileri süren yaklaşımdır. 
Temsilcisi 20. yy. filozofu Edmund Husserl’dir. Husserl, “Görü-
nüş – Gerçeklik” ayrımını 20. yüzyılda yeniden tartışmaya aç-
mıştır. Bu ayırım, şeylerin tüm ilişkilerinden bağımsız olarak, 
kendilerinde ve kendi başlarına sergiledikleri varlık tarzı (ger-
çeklik) ile algılayan ya da gözlemleyen özneye görünme tarzı 
(görünüş) arasında yapılan ayrımdır. 

 Husserl’e göre her algılama bir şeyin algılamasıdır. Bu durum-
da hakikat yalnızca yönelinen, bilincine varılan, sezgiyle içine 
girilen yani görülenen bir şeydir. Başka bir deyişle, hakikat 
bilinçten başka hiçbir yerde değildir. Tüm dünya bilincimizde 
kurulur. Tüm dünya bilincin içeriğidir. Dolayısıyla hakikate yö-
nelik bir araştırma; bilincin kendisine değil içerdiğine, yöneldi-
ği şeye yönelik olmak zorundadır. Bilincin içeriği fenomenleri 
oluşturur. 

Varoluşçuluk

 Varlığın değil de varoluşun önemli bir problem alanı olduğunu 
ileri süren yaklaşımdır. Temsilcileri Kierkegaard, Jaspers,  Hei-
degger, Sartre gibi filozoflardır. 

 Sartre, iki türlü varlığın var olduğunu kabul eder. Bunlar;

 1. Kendinde varlık: İnsanın bedeni de dâhil olmak üzere mad- 
      di dünyada bilinç dışında kalan her şeydir. Özü önceden belli  
     olan varlıklardır. Örneğin bir masa her ne ise odur, olduğun- 
     dan başka bir şey olamaz. Masanın özü önceden bellidir.

 2. Kendisi için varlık: Bilinçli insan varlığıdır. O, kendisini oldu- 
     ğundan başka biri, daha önce olmadığı bir insan hâline geti- 
     rir. O, bunu bilinci ve özgür seçimiyle başarır. 

 Sartre, böylelikle insan ile insan dışındaki varlıklar arasında bir 

ayrım yapmış olur. Ona göre insan dışındaki varlıkların özü ön-
ceden bellidir. Oysaki insanın doğuştan sahip olduğu bir özü 
yoktur. O, kendi benliğini yaratma becerisine sahip tek varlıktır. 
Yalnızca insan için “varoluş özden önce gelir.” Yani insan önce 
var olur sonra kendi özünü kendisi oluşturur.

Yeni Ontoloji

 Varlık sorununu 20. yüzyılda yeniden ele alan felsefi düşünce-
dir. Temsilcisi N.Hartmann’dır. 

 N. Hartmann (1882-1950) çağdaş felsefenin eğilimlerine aykırı 
olarak ontolojinin epistemoloji karşısındaki önceliğini vurgu-
lar. Ona göre ontoloji epistemolojiye değil fakat epistemoloji 
ontolojiye dayanır. Çünkü nesnenin bilgisinin söz konusu ola-
bilmesi için önce nesnenin var olması gerekir.

 Hartmann, çeşitli varlıkların anlaşılabilmesi için bütün varlıkla-
rın birbiri ile olan ilişkisinin incelenmesi gerektiğini vurgular. 
Ona göre gerçek varlık ve ideal varlık olmak üzere iki ayrı var-
lık alanı vardır. Gerçek varlık alanı üç katman, ideal varlık alanı 
ise tek katmandan oluşur. Böylece varlıklar arasında temelde 
dört katman olduğunu dile getirir. Bunlar; inorganik, organik, 
ruhsal ve tinsel katmanlardır. İnorganik katmanda cansız mad-
deler yer alır ve bu alan fiziğin konusuna girer. Organik katman 
canlı varlıkların bulunduğu katmandır ve biyolojinin alanına 
girer. Ruhsal katman bilinçli varlıkların yer aldığı katmandır ve 
psikolojinin alanına girer. İdeal varlık alanındaki tek katman ise 
tinsel katmandır. Felsefenin konusu olan bu katmanı oluşturan 
varlıklar insan ve değerleridir.

 Hartmann’a göre, bu dört varlık tabakası birbirlerinden kopuk 
olmadıkları gibi, birbirleri içine geçmiş de değildir. Her tabaka 
kendinden önceki tabakayı da gerektirir. Yani bir varlık kendi 
içinde birçok varlık tabakasını birleştirebilir. Örneğin insan ken-
disinde her dört tabakayı da bir araya getirir.

Akım Nihilizm Oluşçuluk İdealizm Materyalizm Düalizm Fenomenoloji Egzistansiyalizm Yeni Ontoloji 

Temsilcisi

Sofistler 
(Protagoras- 

Gorgias) 
Taoculuk
 (Lao Tse)

Herakleitos 
Whitehead

Platon 
Aristoteles 

Farabi 
Hegel

Demokritos 
T. Hobbes 
La Mettrie

K. Marx

Descartes E. Husserl

Kierkegaard 
Jaspers 

Heidegger
Sartre

Hartmann

Anahtar 
kavramı

Hiççilik
Hiç 

Yokluk

Oluş 
Değişim 

Akış 
Karşıtlık 
Dinamik

Soyut 
Düşünce
İdea-töz

Form
Tin

Somut
Madde 
Atom 
Beden 
Makine

Soyut+Somut
düşünce madde

Ruh+Beden
İkicilik

Öz-
Bilincin 
içeriği-

Paranteze alma

Varoluş –
Varoluşçuluk

Katmanlar 
İnorganik 
Organik 
Ruhsal 
Tinsel

Temel 
sloganı

Mutlak 
varlık

yoktur.

Varlık oluştur.
Her şey her 
an değişim 
halindedir.

Var olan 
her şey 

düşünseldir. 

Var olan 
her şey 

maddeseldir.

Hem madde 
hem de 
düşünce 

birbirinden 
bağımsız olarak 

vardır.

Görünüşün 
ardındaki 
gerçeklik 

olarak 
öz vardır.

Varoluş 
özden 

önce gelir. 

Varlık 
katmanlı 

bir 
yapıdadır.
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1. Aristoteles’e göre töz olarak var olan ne ideadır ne de mad-
dedir. Bunları da içeren bütündür. Duyularla algılanan her 
şey form kazanan bir maddedir. Yani maddede imkan olarak 
var olan öz, form sayesinde gerçek olur. Örneğin, demirden 
yapılmış olan bir heykeli yapan sanatçının zihnindeki heykel 
fikri demirde vardır.

 Aristoteles’in bu parçada açıklanan görüşleri aşağıdaki 
felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir?

A) İdealizm         B) Materyalizm             C) Düalizm

                            D)Nihilizm                   E) Fenomenoloji

2. Platon asıl gerçek olanın duyusal yollarla anlaşılan madde 
değil, maddi olmayan varlıklar yani idealar olduğu görü-
şünü temel alan bir düşünce sisteminin öncüsü olmuştur. 
Kendisinden sonra gelen ve onun sistemini benimseyenler 
de evreni, olayları, bu bakış açısı ve dünya görüşüyle yorum-
lamışlardır. 

 Bu parçada Platon için aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İdealist felsefenin öncüsü olduğu

B) Birbirine indirgenemeyen iki gerçek dünya olduğunu sa-
vunduğu

C) Felsefi görüşlerini benimseyen pek çok filozof olduğu

D) Felsefeyi sistemli hale getiren ilk filozof olduğu

E) Kendisinden sonra gelen filozofların onu çok iyi anlamadığı

3. Hegel’e göre her şey üç aşamalı bir gelişme sürecinde oluşur. 
Buna diyalektik adı verilir. Diyalektikte bulunan bu aşamalar 
tez, antitez ve sentezdir. Hegel’e göre diyalektik, varlığı mey-
dana getiren yasadır. Örneğin; çiçek (tez aşaması), çiçeğin yok 
olması (antitez aşaması), meyve (sentez aşaması) olarak ge-
lişir. Yani diyalektik süreçte çiçeğin meyveye dönüşebilmesi 
için kendi varlık halini yokluk haline dönüştürerek bir değişim 
ve oluş gerçekleştirmesi söz konusudur. 

 Hegel’in bu parçada savunduğu temel görüş aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Varlık tez, yokluk antitez, oluş da sentezdir. 

B) Varlık sürekli olarak var olur ve ardından yok olur. 

C) Madde ve düşünce sürekli olarak değişir. 

D) Diyalektik süreçte varlık kendini yok eder. 

E) Her varlık kendi içinde zıddını barındırır.

4. Marx insanlık tarihinin, içinde barındırdığı her sosyal sistemin 
kaçınılmaz olarak karşıtına dönüştüğü bir zorunlu gelişme 
süreci olarak anlaşılması gerektiğini ileri sürer. Bu süreç ken-
disini “tez-antitez-sentez” şeklinde gösterir.

 Marx’ın insanlık tarihini açıklamak için kullandığı bu 
değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlan-
dırılır?

A)Diyalektik    B) İdea    C) İroni  

         D) Töz    E) Form

5. Duyularla algılanan tesadüfi varlıkların arkasında değişmez 
özler bulunur. Örneğin, “kalem”i ele aldığımızda duyularımız-
la algıladığımız varlığı değil, tek tek kalemler yok sayıldığında 
bile, düşünsel olarak kavradığımız kalem özünü anlamalıyız. 
Çünkü esas olan bu özdür. Görünüşün ardındaki esas gerçek-
lik olan bu özleri kavrayabilmek için, olgular dünyasını bir 
yana bırakmak gerekir.

 Yukarıda açıklanan görüşler hangi felsefi düşünceye te-
mel oluşturur? 

A) Nihilizm               B) Materyalizm         C) Düalizm          

            D) Realizm                 E) Fenomenoloji

6. Varlıkların yapısı ve işleyişini çözümlemeye ve onu deneysel 
alan üzerinden açıklamaya çalışan Hartmann, varlığı madde-
sel ve ruhsal olarak iki alanda ele alır. Ona göre varlık, madde 
ve ruhtan oluşmuştur. Ruhun en önemli yanı düşünmedir ve 
bilginin oluşumu her ne kadar düşünen bir özneye ihtiyaç 
duysa da düşünülen varlığın payı unutulmamalıdır.

 Varlığı yeni bir bakış açısıyla yeniden ele alan Hartmann’ın 
görüşleri aşağıdaki akımlardan hangisi ile benzerlik gös-
terir?

A)İdealizm          B) Materyalizm               C) Düalizm  

          D) Empirizm                  E) Rasyonalizm

4-A 5-E 6-C1-A 2-A 3-C

ADF-04 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-04’ü çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.
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