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Milet

FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Rodin-Düşünen Adam

 ✓ Varoluşunun başlangıcından itibaren insan; kendini ve diğer insanları, yaşamı, ölümü, içinde yaşadı-
ğı evrenin işleyişini anlama ve açıklama çabası içinde olmuştur. İnsanın evreni anlama ve açıklama 
çabası ilk olarak birbirinden farklı sanatsal, dinsel, mitolojik pek çok anlayış ortaya çıkarmıştır. 

 ✓ Felsefe de gerçekliğin ne olduğunu bilmek isteyen insanın, evreni akla dayalı olarak açıklama ça-
basını ve önceki açıklamalara eleştirel yaklaşımını içeren bir düşünme ve sorgulama etkinliği olarak 
ortaya çıkmıştır. 

 ✓ Felsefenin nerede ve ne zaman başladığı konusunda farklı görüşler olsa da belirgin bir başlangıç 
noktası olarak genel kabul, sistemli bir düşünme etkinliği olarak felsefenin MÖ 6. yüzyıla doğru Antik 
Yunan Medeniyeti’nin        (Aydın ili civarı) kentinde ortaya çıktığı yönündedir. 

 ✓ Felsefenin, Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kurulan Antik Yunan Medeniyeti’nde başladığı kabul edilse de felsefe, birdenbire 
ortaya çıkmış bir etkinlik değildir. Farklı medeniyetlerin felsefeye temel olabilecek bilim, inanç ve yaşam öğretileri birikimlerinin 
sistemleştirilmesi bu bölgede gerçekleştirildiği için felsefe, MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’da başlamış kabul edilir. 
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Milet

 ✓ Felsefenin Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmasının belli başlı nedenleri aşağıda verilmiştir.

• Yunan şehir devletlerinin ekonomik açıdan zengin olması: Bölgenin verimli topraklara sahip olması, tarım ve hayvancılık 
gelirlerini artırmıştır. Çoğu liman kenti olan bu devletler, deniz ticaretinden yüksek gelir elde etmişlerdir. 

• Refah seviyesinin yüksek olması: Yaşamak için sürekli çalışmak zorunda kalmayan bazı insanlar temel ihtiyaçlarını karşı-
lamak dışında bilim, sanat, felsefe gibi alanlara yönelmişlerdir.

• Akdeniz kıyılarının o dönemde dünyanın en önemli ticaret merkezi olması: Dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı kültürlere 
sahip tüccarların bir araya gelmesi, kültürel etkileşimin ve hoşgörülü bir toplumsal ortamın oluşmasını sağlamıştır. 

• Kültürel etkileşim: Farklı bölgelerden gelen tüccarlar; kendi yaşadıkları yerlerin bilgi, icat ve önemli olaylarının haberlerini de 
getirerek bu bölgede bilgi birikiminin artmasını sağlamışlardır.

Milet
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• Geleneksel açıklamalara eleştirel yaklaşabilme: Dinî ve mitolojik açıklamaları sorgulayan, bu açıklamaları yetersiz ve çe-
lişkili bulan düşünürler yeni cevaplar aramaya yönelmişlerdir. 

• Bilmek için bilme isteği: Bilgiye, fayda sağlamak amacıyla değil bilme isteğiyle yönelmeleri teorik bilgiyi artırmıştır. 

• Demokratik yönetim anlayışı: Demokrasi fikrinin beşiği sayılan Antik Yunan devletlerinde özgür düşünme ve tartışma orta-
mının bulunması farklı görüşlerin rahatlıkla ifade edilebilmesine olanak sağlamıştır.

• Doğayı, doğanın kendi işleyişiyle açıklama çabası: Evreni akılla ve gözlemlerden elde edilen verilerle açıklamak isteyen 
insanlar, sorgulama ve yeni cevaplar aramanın yolunu açmışlardır.

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

 ✓ İnsan bilmek isteyen, bu amaçla duyularını ve aklını kullanıp birtakım bilgiler üreterek doğaya karşı kültür ve medeniyet oluştu-
rabilen, bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarabilen bir varlıktır. Bu özellikleri sayesinde her toplumda insanlar doğayla ilişkilerinde 
bir yandan ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğayı dönüştürüp pratik yaşamı kolaylaştıran bilgiler ve aletler üretirken diğer yandan 
doğayı açıklamak üzere mitoslar, masallar, mistik öğretiler oluşturmuşlardır. 

 ✓ Geçmiş medeniyetlerin kültürel birikimi; önceleri sadece sözle, sonraları söz ve birtakım basit sembollerle, yazının icadıyla birlikte 
de hem söz hem yazı yoluyla gelecek kuşaklara aktarılarak bu birikimin bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yazılı kültüre, birbirine yakın tarihlerde Sümer (çivi yazısı) ve Mısır (hiyeroglif yazı) ile geçildiği kabul edilir. 

Mısır Hiyeroglif Yazısı Sümer Çivi Yazısı

 ✓ Yazının icadı ve yaygın olarak kullanımı insanlık tarihi açısından önemli bir aşamadır. Söze göre daha güvenilir olma, bilgiyi 
koruma ve aktarmada sağladığı fayda gibi özellikleri sayesinde yazı, ekonomiden mitolojiye geniş bir alanda kullanılmaya başlan-
mıştır. Yazı dilinin oluşması, bu dilin öğretilmesini de gerekli kılmıştır. Bu gereklilik hem tablet, parşömen gibi yazı materyallerinin 
üretilmesi hem de okullar açılması gibi gelişmeler ortaya çıkarmıştır. Bütün bu gelişmeler, üst düşünce üretimini de başlatan temel 
etkenler olmuştur. 

 ✓ Felsefe öncesi dönemde farklı medeniyetlerde felsefi düşünce örneklerine rastlanır. Ancak bu düşünceler ya pratik ya da dinî 
amaçlarla ortaya konmuş ve çoğunlukla inançla temellendirilmiş düşüncelerdir. Felsefi düşüncenin başat özelliği ise düşüncenin 
akılla temellendirilmesidir. Felsefenin din ve mitolojiden sıyrılarak, belirli bir konu üzerinde akla dayalı, sistemli ve eleştirel bir 
sorgulama etkinliği olarak başlangıcı MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’dır. Ancak kültür tarihinde ortaya çıkan her yeni düşüncenin, 
kendinden önceki dönemler üzerinde yükseldiğini de unutmamak gerekir.

 ✓ Felsefenin ortaya çıkışında felsefe öncesi dönemdeki kültürel birikim etkili olmuştur. Bu açıdan Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, 
Hint ve İran medeniyetlerindeki evren ve erdem anlayışları felsefi düşünceye temel oluşturmuştur.
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Hiyeroglif

Sümer ve Mezopotamya 

 ✓ Antik Yunanca’da, “      ” anlamına gelen Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye 
verilen isimdir. Mezopotamya’da kendine özgü gelenekleri, efsaneleri, dinî inançları olan ve diğer toplumları etkileyen medeniyet-
ler ortaya çıkmıştır. Bunlardan öne çıkan medeniyetler arasında Sümer, Babil ve Asur sayılabilir. 

 ✓ Bu medeniyetlerden ilki MÖ 4000 yıllarında ortaya çıkan Sümerlerdir. MÖ 3400 yıllarında “çivi” yazısını bulan Sümerler, çamurdan 
yaptıkları kil tabletler üzerine geçirdikleri bilgiler sayesinde bu kültürün bugüne ulaşmasını sağlamışlardır. 

Sümerlerin Gılgamış Destanı, tarihteki yazılı ilk destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir Sümer kralı olan Gılgamış’ın başından ge-
çenleri anlatır.

“Sen bilgin bir adamsın, bunları bilmen gerek, ey Gılgamış! Bulamayacağın ölümsüzlüğü aramak için kaybettiğin zamana yazık 
olmuş. Sana verilen bu yaşamın tadını çıkarmaya bak! Gece gündüz keyiflen. Her gününü üzüntüyle değil sevinçli geçirmeye çalış.”

Muazzez İlmiye Çığ, Gılgamış

 ✓ Mezopotamya’nın öne çıkan uygarlıklarından biri de Babillerdir. Babil kralı olan Hammurabi kendi adına çıkardığı yasaları ile bi-
linen bir kraldır. Hammurabi Yasaları, en eski yazılı kanunlardır. Kanunlarda yer alan evlilik ve aile ile ilgili kurallar günümüzdeki 
Medeni Hukuk’un temellerini atmıştır. 

 ✓ Mezopotamya uygarlıkları insanlık tarihinde birçok alanda “ilk” olma özelliğine sahiptir. Yazı, tarih, tıp, astronomi, matematik, ge-
ometri, mimari, hukuk gibi alanların yanı sıra din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda da geniş bir bilgi birikimi oluşturmuş ve diğer 
medeniyetleri etkilemişlerdir. 

 ✓ Mezopotamya uygarlıklarında       (çok tanrılı inanç sistemi) görülmektedir.

Mezopotamya uygarlıklarının astronomiye ilgisi daha çok evrenin oluşumunu anlamak ve Tanrılara ulaşmak isteğinden kaynaklıdır. 

Mısır Medeniyeti

 ✓ Yazılı kültüre geçen ilk uygarlıklardan biri de Antik Mısır medeniyetidir.        adı verilen resim yazısını icat etmiş ve kullan-
mışlardır. Yazılarını papirüs bitkisinden yapılan kâğıtlara yazmışlardır. 

 ✓ Çok tanrılı dine ve ruhun ölümsüzlüğüne inanan Mısırlılar, ölülerini mumyalamışlardır. Mumyalama sayesinde insan vücudunu 
tanıyan Mısırlılar, tıp alanında ve eczacılıkta gelişmişlerdir. 

 ✓ Mısırlılar matematikte, geometride önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Dört işlemi kullanmış, “pi sayısı”nı bugünkü değerine yakın 
hesaplamışlardır. Nil Nehri’nin hareketlerini incelemeleri hem geometride hem de astronomide gelişmelerine katkıda bulunmuş, 
bu durum takvimi icat etmelerini sağlamıştır. 

 ✓ Matematik ve geometri bilgileri sayesinde firavunlar için piramitler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapmışlardır.

Mısırlıların farklı bilimsel alanlarda bazı bilgiler ortaya koyabilmelerini sağlayan temel etken, gündelik yaşam ihtiyaçlarına cevap 
verme ya da dinî inançlara hizmet etme amacıdır. 

iki nehir arasındaki topraklar

politeizm

Hiyeroglif
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Hint Medeniyeti 

 ✓ Hint inançları çoğunlukla derin düşünme, sezgisel kavrama ve içsel yolculukla kötülükten 
arınmaya ve arzuları terbiye etmeye dayalıdır. 

 ✓ Evrenin yaratılışında ve canlılığın kaynağında “su” olduğuna, kutsal saydıkları Ganj Neh-
ri’nin insanların günahlarını temizlediğine, bu yaşamda yapılanların ölümden sonraki yaşa-
mı belirlediğine inanırlar.

 ✓ Hint öğretilerinin kaynağı Vedacılıktır. Veda, eski rahiplerin törenlerde kullandıkları el kitap-
larının genel adıdır. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Brahmanizm ve Budizm başlıca 
dinî öğretilerdir. 

 ✓ Brahmanizm’e göre ezelî ve ebedî olan Brahman evrenin kaynağıdır. Brahman tanımlana-
maz ancak her şeye gücü yeten, her yerde olan, mutlak tükenmez güçtür. Evrenin özü, her 
şeyin içinde ve herkeste var olan güçtür. İnsanlar isteklerinden arınarak Brahman’a ulaşa-
bilir ve acılarından kurtulup huzuru bulabilir (Nirvana). 

 ✓ Budizm, uyanmış anlamına gelen kurucu Buda’nın öğretisidir. Buda’ya göre beden ya da ruhta hiçbir şey sürekli değildir, ne biçim 
ne öz vardır, her şey gelip geçicidir. Budizm insanlara acı ve mutsuzlukların sebeplerini açıklamaya ve bunları gidermenin yollarını 
göstermeye çalışan bir öğretidir. Budizm’in temelinde ölüm ve yeniden doğum döngüsünün sürekli tekrarlanması (reenkarnas-
yon), meditasyon ve olaylar arasındaki etki tepki ilişkisi (karma) vardır. 

Eski bir Budacı metinde aşağıdaki gibi bir beyit vardır.
“Bugünkü yaşantımız dünkü düşüncelerimizin, dünkü eylemlerimizin; yarınki yaşantımız bugünkü düşüncelerimizin, bugünkü ey-
lemlerimizin eseridir.”

Swami Rama, Karma Bağından Özgürleşmek

Hint inançlarında sıklıkla doğru davranış, erdemli olma, dürüstlük, bilgelik gibi felsefi konulara yer verilse de bunlara yönelik 
açıklamalar akıldan çok inanca dayalı açıklamalardır. 

 ✓ Hindistan’da dinsel inanç ve yaşam öğretileri dışında astronomi, matematik, tıp ve mimari de gelişmiştir; bugünkü onlu hesap 
sistemini ve sıfır rakamını keşfedip kullanmışlardır.

İran Medeniyeti

 ✓ Zerdüştlük İran’da MÖ 1000 - 600 yıllarında ortaya çıkmış bir inanç sistemidir. Kutsal kitabı Avesta’dır. Zerdüştlük ikili (      ) 
yapıda bir anlayıştır. İyilik ve kötülüğün her ikisi de ezelî olan ilkelerdir. Dünya bunların karışımından oluşmuştur. İyiliğin kaynağı, 
aydınlığın, görünen ve görünmeyen evrenlerin yaratıcısı Ahura Mazda’dır. Kötülüğün kaynağı ve yöneticisi, karanlığın ve yalanın 
yaratıcısı ise Ehrimen’dir. 

 ✓ Zerdüştlük, temelinde iyi ile kötünün çatışmasına dayanır. Bu mücadelede her insan ya iyiliğin ya da kötülüğün tarafını seçmek 
zorundadır. 

 ✓ Zerdüştlüğe göre içinde yaşadığımız bu görünür dünya sonludur. Dünyanın sonu geldiğinde bu mücadeleyi Ahuramazda kazana-
cağından insanlara iyiliği seçmeleri öğütlenir. 

 ✓ Zerdüştlük; görünmeyen bir evrenden, cennet ve cehennemden, ahiretten, kişinin bu dünyada yaptıklarından ötürü sorgulanacağı 
öte dünyadan bahseder.

 ✓ Zerdüştlükte amaç insan bedeninde tutuklu bulunan aydınlığı gün yüzüne çıkararak genişletmektir. Zaman tanrısı olan Zervan ise 
egemen güç olarak akıl ve iradesiyle bunu temsil eder. 

düalist
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Çin Medeniyeti 

Konfüçyus

 ✓ Taoizm ve Konfüçyanizm Antik Çin kültürünün başlıca öğretileridir. Taoizm daha çok metafizik öge-

ler üzerine kurulmuşken Konfüçyanizm, daha çok siyasi ve etik konular temelinde pratik yaşama 

dönük bir öğretidir. 

 ✓ Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao Tse tarafından kurulmuştur. Taoizm inancı bireyi temele alan bir anlayış 

ortaya koymuştur. Bireyin transa geçerek duyusal bilgi alanını aşması, mistik bir bilmeyle evrenin 

gizemini kavraması ve evrenle bütünleşerek her şeyin bir olduğunu anlaması esasına dayalıdır. Bu 

birlik Tao’dur. Tao hem evrende kendiliğinden var olan düzendir hem de bu düzenle uyumlu hareket 

etmeyi sağlayan bilgelik yoludur. 

 ✓  Konfüçyüs, MÖ 551 yılında Çin’de dünyaya gelmiştir. Aslında bir devlet adamı olan Konfüçyüs hem 

Çin tarihinin hem de dünya tarihinin en çok tanınan bilge insanlarından biri olmuştur. Yaşadığı dö-

nemde gözlemlediği toplumsal sorunların kaynağının ahlaki çöküntü olduğunu düşündüğü için Kon-

füçyüs’ün öğretisi siyaset, erdem ve ahlaki yaşama yönelik tespitler, ilkeler, öneriler içerir. 

 ✓ Konfüçyüs, insanın mutlu olabilmesi için başkalarıyla uyum içinde ve dengeli bir hayat sürmesi gerektiğini söyler. Ona göre bunu başar-

manın yolu orta yolu bulmaktan geçer. Bu yol insanı başkalarının iyiliğini düşünmeye yöneltir. Birey kendi hayatında erdemli davranışlara 

yöneldiğinde, saygılı, alçakgönüllü ve barışçıl davrandığında toplumsal sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

ANADOLU’DA YAŞAMIŞ ANTİK FİLOZOFLAR 

 ✓ Doğayı, mitoloji ve inanç unsurlarına başvurmadan açıklama geleneği Antik Yunan’da başlamıştır. Antik filozoflar doğayı; doğanın 
kendinden yola çıkarak, doğayı gözlemleyip akla dayalı açıklamaya çalışarak felsefi düşüncenin başlatıcısı olmuşlardır. 

 ✓ İlk filozofların doğa olaylarını açıklama tarzları ve ortaya koydukları düşünceler hem çağdaşlarını hem de sonraki dönem felsefe-
lerini ve bilimlerini etkilemiştir. 

Thales
Anaksimandros
Anaksimenes

Anaksagoras
Herakleitos
Ksenofanes

Diogenes

LukianosEpiktetos

Aristoteles

Çanakkale

Aydın

İzmir

Denizli Adıyaman

Sinop
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Nous

Thales 

 ✓ Tarihin ilk filozofu ve bilim insanı kabul edilen Thales, Milet’te (Aydın/Didim) yaşamıştır. 

 ✓ Felsefe dışında matematik, geometri ve astronomi ile ilgilenmiştir. 

 ✓ Güneş tutulmasını önceden haber verdiği söylenen Thales, geometride kendi adıyla bilinen “Thales 
Teoremi”ni oluşturmuştur. 

Anaksimandros 

 ✓ Thales’in öğrencisi olan Anaksimandros’da Milet’te (Aydın/Didim) yaşamıştır. 

 ✓ Felsefenin yanında matematik, astronomi ve haritacılık gibi alanlarla ilgilenmiştir. 

 ✓ Yeryüzü haritaları çizdiği ve güneş saati kullanarak Güneşin konumunu belirleyen bir alet geliştir-
diği söylenir.

Anaksimenes  

 ✓ Anaksimandros’un öğrencisi olan Anaksimenes’de Milet’te (Aydın/Didim) yaşamıştır. 

 ✓ Varlık ve astronomi alanlarındaki görüşleriyle öne çıkan bir filozoftur. 

Anaksagoras 

 ✓ Klazomenai’da (İzmir/Urla) yaşamıştır.

 ✓ Evrenin; varlığın bir amacı olduğunu, maddeyi bu amaca göre düzenleyen ve hareket ettiren bir ilke 
olduğunu söylemiştir. Bu ilkeye        adını vermiştir. 

Herakleitos 

 ✓ Ephesos’ta (İzmir/Efes/Selçuk) yaşamıştır. 

 ✓ Varlıkların sürekli değişim hâlinde olmasından dolayı varlığı meydana getiren ilkenin “oluş” oldu-
ğunu savunmuştur. 

 ✓ Görüşlerini anlaşılması güç özdeyişler hâlinde dile getirdiği için “Karanlık Herakleitos” denmiştir.

Epiktetos 

 ✓ Hierapolis’te (Denizli/Pamukkale) bir köle olarak doğmuş daha sonra kölelikten azat edilmiştir.

 ✓ Stoa felsefesinin öne çıkan filozoflarından olan Epiktetos özellikle bilgelik, irade, özgürlük, doğaya 
uygun yaşama gibi ahlak alanındaki görüşleriyle bilinir. 

 ✓ Epiktetos’a göre kendiliğinden iyi ya da kötü olan hiçbir şey yoktur. İnsan kendine göre olayları iyi 
ya da kötü algılar. Bu nedenle insan olayları yönlendirmeye çalışmak yerine onları yalnızca bilge-
likle kabul etmelidir. 

Nous
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Retorik

Stoacılık: Ahlaklı ve mutlu bir yaşamın doğayı olduğu gibi kabul etmek ve doğaya uygun davranmakla mümkün olduğunu savu-
nan felsefi görüştür.

Diogenes 

 ✓ Sinope’de (Sinop) doğmuş ve “Kinik” felsefi öğretisine bağlı olarak insanın doğaya uygun yaşaması 
gerektiğini, hayatta malın mülkün önemli olmadığını savunmuş bir filozoftur. 

 ✓ Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskerder’in “Benden bir isteğin var mı?” sorusuna 
“Gölge etme başka ihsan istemem.” diye karşılık vererek görüşlerine uygun yaşamayı seçen Dioge-
nes, rıhtımda bir küfenin içinde yaşamını sürdürmüştür. 

Kinizm ya da Sinizm, Antik Yunan filozofu Antisthenes’in öğretisidir. Antisthenes’in öğretisini takip eden Diogenes’de önemli tem-
silcilerindendir. Anthisthenes’e göre mutlu olmak için erdemli olmak, erdemli olmak için de her türlü zevkten arınmak gereklidir. 
Ancak bu şekilde insan kendini köleleştiren her türlü bağdan kurtularak özgürleşebilir.

Lukianos 

 ✓ Şamişat’ta (Adıyaman/Samsat) doğmuştur.        (söz ile ikna etme sanatı) ve hiciv (alaya alan 
eleştiri, yergi, taşlama) yeteneğiyle öne çıkmıştır. 

 ✓ Eserlerinin konusu çoğunlukla ahlakla ilgilidir. Dönemin özellikle de Kiniklerin düşüncelerini ve mitolojik 
inanışlarını eleştirmiştir.

Ksenofanes

 ✓ Kolophon’da (İzmir/Değirmendere) doğmuştur. İnsan, toplumsal ve kültürel yaşam, bilgi gibi konularda  
görüşler ortaya koymuştur. 

 ✓ Ona göre bilginin ne olduğu bilinmeden bilginin ne olmadığı da bilinemez. İnsanlar deneyimleri saye-
sinde bilgi edinirler, deneyim sahibi olunamayan konularda ise sadece kendi dünyalarından hareketle 
gerçeklik hakkında tahminlerde bulunabilirler. 

Aristoteles 

 ✓ Aristoteles, yaşamının bir kısmını Assos’ta (Çanakkale/Ayvacık) geçirmiş ve burada felsefi çalış-
malar yapmıştır. 

 ✓ Mantık, siyaset ve biyoloji gibi alanlarda etkisi çağlar boyu sürecek olan çalışmalarıyla öne çıkmış-
tır. 

 ✓ Canlıları sınıflandırması bakımından ilk biyolog olarak bilinen Aristoteles, mantık biliminin de ku-
rucusu sayılır. 

 ✓ Kendinden önceki felsefi ve bilimsel çalışmalar hakkında verdiği bilgiler dolayısıyla ilk felsefe ve bilim tarihçisi olarak kabul edilir. 

 ✓ Makedonya Kralı Büyük İskender’in öğretmenliğini yapmıştır. 

Retorik
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MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ

 ✓ MÖ 6-MS 2. yüzyıl felsefesi, felsefe tarihinin ilk dönemidir ve Antik Çağ felsefesi olarak da bilinir. 

 ✓ Felsefenin, geleneksel açıklamaların dışına çıkılarak din ve mitolojiden ayrışarak ortaya çıktığı dönemdir. 

 ✓ Dönemin en temel özelliği; evrenin, insanın, yaşamın doğadan yola çıkılarak ve akılla temellendirilerek açıklanmaya çalışılmasıdır. 

 ✓ Antik Çağ felsefesi yoğunlaşılan tartışma konuları açısından doğa felsefesi, insan felsefesi ve sistematik felsefe olmak üzere üç 
bölümde değerlendirilebilir. 

 ✓ Doğa felsefesi döneminde, evrenin varoluşu üzerinden ilk neden ve değişim konuları araştırılmıştır.

 ✓ Sokrates ve Sofistlerle birlikte felsefenin odağı insan hâline gelmiş, bilgi ve ahlak konularına yoğunlaşılmıştır.

 ✓ Sistematik felsefe ise Platon ve Aristoteles’le başlamıştır. Bu dönemde felsefenin temel başlıkları olan varlık, bilgi ve değer konu-
larında kapsamlı felsefi sistemler ortaya çıkmıştır. 

DOĞA FELSEFESİ, İLK NEDEN VE DEĞİŞİM DÜŞÜNCELERİ 

 ✓ MÖ 6. yüzyıl, ilk filozoflar sayesinde felsefenin evreni anlama ve açıklamada farklı bir düşünce tarzı olarak ortaya çıkışının belir-
ginleştiği zamandır.

 ✓ Bu dönem felsefesinin ana problemi, doğadaki varlıkları meydana getiren ilk nedenin ya da varlığın ilk maddesinin ne olduğu 
sorusudur. Varlığın ilk nedeni; temel, ilk ilke, ana madde ya da        olarak da isimlendirilmiştir. 

 ✓ Arkhe, her şeyin ondan çıktığı ana madde ya da her şeyin temelini belirleyen, var oluşu başlatan ilk nedendir. 

 ✓ İlk filozofların doğayı incelemeye, akılla kavramaya yönelmeleri ve cevapları doğadan elde etme düşünceleri; onların doğa filo-
zofları olarak bilinmesini sağlamıştır. 

 ✓ İlk neden problemi iki boyutlu bir tartışma ortaya çıkarmıştır: Bir yanda varlığın özünün (mahiyetinin) ne olduğu tartışması, diğer 
yanda varlığın değişip değişmediği tartışması. 

 ✓ Varlığın özü tartışmalarında doğa filozoflarından Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Empedokles ve Demokritos görüşleriyle 
öne çıkan filozoflardır.

 ✓ Varlığın değişimi konusunda ise felsefe tarihinin ilk karşıt fikir tartışmaları yaşanmıştır. Bu tartışmanın bir tarafında varlığın sürekli 
değiştiğini savunan Herakleitos yer alırken diğer tarafta değişimi reddeden Parmenides bulunmaktadır. 

 ✓ Varlığın değişimi konusunda etkili görüşler ileri süren önemli filozoflardan biri de Çinli düşünür Lao Tse’dir. 

Raffaello Sanzio - Atina Okulu

arkhe
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ETKİNLİK-1

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a. Felsefe tarihinin ilk filozofu        kabul edilir.Thales

b. Antik Çağ felsefesi        ,        ve        olmak üzere üç başlıkta incelenir.doğa felsefesi insan felsefesi sistematik felsefe

c. Felsefe öncesi dönemde yazılı kültüre geçen ilk medeniyetler        ve        medeniyetleridir.Sümer Mısır

d. Her şeyin kendinden meydana geldiği düşünülen ana maddeye        denir.arkhe

DOĞA FİLOZOFLARI

Thales 

 ✓ Felsefe tarihi, ilk filozof olan Thales’le başlatılır. 

Thales
Evrenin ana maddesi, “su”dur.

 ✓ İlk filozof ve bilim insanı kabul edilmesinin sebebi, açıklamalarını din ve mitolojiden bağımsız 
olarak doğa gözlemlerine dayandırması ve akılla temellendirmesidir. 

 ✓ Thales doğa gözlemlerinden şu sonuçları çıkarmıştı: Her kara parçası bir su kenarında son bul-
duğuna göre bütün yeryüzü suyun üzerinde yüzüyordu. Bütün canlı varlıklar, yaşamak için suya 
ihtiyaç duyuyordu. Demek ki her şey su’dan doğmuştu ve sudan oluşmaktaydı.

 ✓ Thales’e göre evrenin ilk nedeni (arkhesi), sudur. Su; tüm varlıkların temeli, ilk maddesidir. Ev-
rendeki çokluğun temelindeki birliktir, değişenlerin içinde değişmeden varlığını sürdürendir. 

 ✓ Arkhe problemini ilk dile getiren ve bu probleme doğaya dayalı bir cevap veren ilk filozof Tha-
les’tir. 

 ✓ Thales; sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla kendinden sonraki filozoflar için değişim, birlik ve çokluk gibi tartışma başlıkları 
açmıştır. 

Anaksimandros

 ✓ Thales’in öğrencisi olan Anaksimandros, felsefenin yanında matematik, astronomi, kartografi 

Anaksimandros
Evrenin ana maddesi, “apeiron”dur.

(haritacılık) ve siyasetle ilgilenmiştir. Doğa Üzerine adlı eserinin bazı bölümleri günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

 ✓ Anaksimandros da hocası Thales gibi evrenin ana maddesinin ne olduğunu araştırmış, bu 
araştırmada hocasının görüşlerini de sorgulamıştır. 

 ✓ Anaksimandros’a göre eğer yeryüzü Thales’in dediği gibi su üzerinde duruyorsa suyun da 
başka bir şeyin üzerinde durması gerekir ve bu mantık dizisi böyle sonsuza dek gider. Bu 
durumda arkhe su gibi fiziksel bir madde olamaz. Ona göre arkhe; nicelik olarak sınırsız, 
nitelik olarak belirsiz olmalıdır. 

 ✓ Anaksimandros; bütün varlıkların temelinde yer alan sonsuz ve belirsiz ilk nedeni, soyut ilkeyi 
aperion olarak adlandırır. Ona göre apeirondan ilk olarak birbirine karşıt olan sıcak ve soğuk 
ortaya çıkmıştır. Bütün varlıklar bu zıtlıktan oluşmuştur. 

 ✓ Anaksimandros’un arkhe anlayışı, felsefe tarihinde metafizik olarak nitelendirilebilecek bir 
alanın ilk örneği kabul edilir. 
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molar çözünme entalpisi

Anaksimenes 

Anaksimenes
Evrenin ana maddesi, “hava”dır.

 ✓ Anaksimandros’un öğrencisidir. Özellikle astronomi alanında kendinden sonraki düşünürleri 
etkilemiştir. 

 ✓ Anaksimenes de hocası Anaksimandros ve Thales gibi evrenin ana maddesinin ne olduğu 
konusuna yoğunlaşmıştır. 

 ✓ Anaksimenes’e göre arkhe havadır. Hava, Thales’te olduğu gibi somut, hocasında olduğu gibi 
sonsuzdur. 

 ✓ Ona göre hava olan ruh, nasıl bedeni ayakta tutuyorsa dünyayı ve evreni de ayakta tutan 
havadır.

 ✓ Hava, yoğunlaşma ve seyrekleşmeyle diğer varlıkların oluşmasını sağlar. Bu görüşü, bazı 
düşünürleri etkilemiş ve atomculuk anlayışına öncülük etmiştir. 

Felsefe tarihinde Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes “Milet Okulu filozofları” olarak da anılırlar. Her üçünün de varlık görüşü 
monisttir. Yani varlığın temelinde tek ana madde olduğunu kabul etmişlerdir.

Empedokles 

Empedokles
Hava, su, ateş ve toprak evrenin

ana maddeleridir.

 ✓ Empedokles, hem filozof hem bilim insanıdır. Devlet yöneticiliği ve hekimlik yapmıştır. Biyo-
loji ve psikoloji üzerine çalışmaları vardır.

 ✓ Empedokles evrenin, tek ana madde yerine hava, su, ateş ve toprak olmak üzere dört ana 
maddeden meydana geldiğini kabul etmiştir. Ona göre kendinden başka bir şeye indirgene-
meyen, değişmeyen ve hareketsiz olan bu tözler farklı oranlarda birleşerek farklı varlıkları 
meydana getirir. Bu tözlerin ayrılması ise varlıkların yok olmasına neden olur. 

 ✓ Bu tözler hareketsiz olduğu için onları hareket ettirecek bir dış güç olması gerekir. Empe-
dokles’e göre bu güç sevgi ve nefrettir. Sevgi birleştirici, nefret ise ayırıcı ilkedir. Bu sayede 
varlıkların değişimini açıklamaya çalışmıştır.

Empedokles, varlığın temelinde dört ana madde olduğunu kabul ettiği için varlık görüşü plüralisttir. 
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Demokritos 

Demokritos
Evrenin ana maddesi, “atom”dur.

 ✓ Demokritos, Abdera’da doğmuştur. Felsefeyle birlikte matematik, fizik, astronomi, teknik, tıp 
ve psikoloji gibi alanlarla da ilgilenmiştir. 

 ✓ Demokritos’a göre evren, boşluktan ve atomlardan oluşmuştur. Yani varlığın ana maddesi 
“atom”dur ve atomlar boşlukta hareket eder.

 ✓ Atom, varlığın daha fazla bölünemeyecek olan en küçük birimi ve evrenin yapı taşıdır. Atom-
ların boşlukta yer kaplama, değişmez olma, sonsuz sayıda olma ve boşlukta hareket etme 
özellikleri vardır. 

 ✓ Atomların nitelikleri aynı fakat biçimleri farklıdır. Sonsuz uzay ve boşlukta hareket eden 
atomlar birleşerek varlıkları oluşturur. Atomların birleşmesi doğum, birbirinden ayrışması ise 
ölümdür. Evrendeki değişim atomların birleşmesi ve ayrışmasından ibarettir. 

 ✓ Demokritos’a göre ruh da atomlardan oluşmuştur. Ruhu oluşturan atomlar daha ince, daha 
hafif ve daha hareketlidir.

 ✓ Demokritos, varlık anlayışında atomcu görüşü savunan ilk filozoftur.

 ✓ Atomların hareket, birleşme ve ayrışma durumlarına yönelik düşünceleri; felsefe ve bilimlerdeki nedensellik fikrine kaynaklık et-
miştir. 

Lao Tse 

Lao Tse
Her şey Tao’dur.

 ✓ Taoizmin kurucusu kabul edilen Lao Tse, “yaşlı bilge” anlamına gelen bir lakaptır. Hakkın-
daki bilgilerin çoğu rivayetlere dayanır.

 ✓ MÖ 6. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. “Yol ve Erdemin Kitabı” olarak Türkçeye çevrilen 
Tao Te Ching kitabının yazarıdır. 

 ✓ Taoizm; hem bir öğreti, hem bir felsefe hem de bir din olarak karşımıza çıkar.

 ✓ Tao; patika, yol, yöntem, düzen, doğruluk, inanç ve öğreti gibi anlamlara gelmektedir. 

 ✓ Lao Tse’ye göre dünya var olan ve var olmayanlardan meydana gelmiştir. Var olmayanların 
isimlendirilmesiyle var olanlar oluşmuştur. Bu değişim sonsuz bir kaynak olan Tao’dan bes-
lenir. Tao, değişimlerin içinde değişmeden kalandır.

 ✓ Taoizme göre evrendeki değişim Tao’nun bir ifadesidir ve döngüseldir yani gece ve gündüz, 
yaz ve kış birbirinin yerine geçer. Ancak karşıtlık görünüştedir çünkü bunlar aralarında sava-
şan, birbirine karşıt güçler değildir. Aksine biri diğerinden çıkan, birbiri ile bağlantılı ve uyum 
halinde bir bütündür. Bu açıdan zıtlar da Tao’dan gelir ve ona döner. Karşıtlar aslında birdir.
Bu anlayışa göre Tao evrendeki düzendir.

 ✓ Tao; evrenin doğru yolu, özü anlamına gelir.

 ✓ Her şey Tao’dur, Tao’dan çıkar, Tao’ya döner. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlene-
mez, cisimsiz ve sonsuzdur. Evren kendiliğinden ne ise odur. 

 ✓ Taoizme göre iyi ve kötü gibi kavramlar nesnelere verilen anlamlardan kaynaklanır. Bu an-
lam yüklemeler ise evrenin olduğundan başka anlaşılmasına ve arzuların peşinden gidilme-
sine neden olur. Bu anlamlardan ve arzulardan sıyrılarak kişi, evrenin kendi doğal düzenini 
kavrayabilir. Bu kavrayış sayesinde kişi doğal akışla uyum içinde hareket edebilir.

 ✓ Tao erdemli yaşamın da temel ilkesidir.

 ✓ İnsan için en üstün yaşam şekli, üstün akılla Tao’yla birleşmektir. 
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Herakleitos 

Herakleitos
Evrenin ana maddesi ateş, 
varlığın ilkesi değişimdir.

 ✓ Felsefede görüşlerinin temeline oluş ve değişim fikrini yerleştiren ve dinamik bir felsefi sistem 
ortaya koyan ilk kişidir. Bilgi sahibi olmakla bilge olmayı birbirinden ayırır. Kendinden önceki 
filozoflar gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmamıştır. 

 ✓ Herakleitos’un görüşlerinin merkezinde oluş, değişim, çatışma ve savaş kavramları vardır. Ona 
göre bir şeylerin var olmasının nedeni karşıtların çatışmasıdır. Çünkü her şey karşıtıyla birlikte 
vardır ve her şey karşıtına dönüşecektir. Gecenin gündüze, gündüzün geceye dönüşmesi gibi. 
Karşıtlar arasında savaş vardır. Bu savaş evrendeki değişimin ve var oluşun temel nedenidir. 
Evrende her şey sürekli hareket, başı sonu olmayan bir değişme hâlindedir. Bu değişme içinde 
aynı kalan, aynı şekilde sürüp giden hiçbir şey yoktur.

Herakleitos’un şiirsel ve sembolik bir ifade tarzı vardır. Görüşlerini özetleyen ve felsefede çok 
bilinen bazı sözleri aşağıda verilmiştir. 

“Her şey akar.”

“Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.”

“Ateş ölçüyle yanar ve ölçüyle söner.”

 ✓ Herakleitos’a göre evrende her an bir şeyler olmakta ve bir şeyler yok olmaktadır. Bu oluş-yok oluş sürecinin ardında değişim 
ilkesi vardır. Değişim ilkesinin kaynağı karşıtlar arasındaki savaştır. Bu değişim ve savaşın arkhesi ateş, düzenleyicisi ise logostur. 

 ✓ Herakleitos’a göre evrenin arkhesi, “ateş”tir. Ateş, ölçüsü değişse de değişimin temelinde bulunur. Ateş, oluş ve bitişi sağlayandır, 
bütün karşıtların birliğidir, içinde bütün karşıtların eridiği birliktir. Örneğin bir tahtayı yakıp kemiren alev incelendiğinde bunun bir 
süreç olduğu görülür; alev, tahtayı sürekli yakıp kemirir, onu düzenli biçimde duman ve buğuya çevirir. Evren de böyle tükenmez 
canlı bir ateştir, sürekli bir yanma sürecidir. 

 ✓ Logos evrendeki değişimin arkasındaki temel ölçü ve akıldır. Her şey durmadan değişmektedir ancak bu değişim gelişigüzel bir 
şekilde olmamaktadır. Bu değişim bir düzene göre meydana gelmektedir. Bu düzeni sağlayan ölçü “      ”tur. Logosun her şeyi 
yeniden başlatma dışında belirli bir amacı yoktur. 

 ✓ Herakleitos; kendinden sonraki filozofları özellikle değişim, diyalektik ve oluş düşünceleriyle derinden etkilemiştir. Bu etkinin en 
belirgin örnekleri arasında Hegel ve Nietzsche gösterilebilir. Hegel’in idealist felsefesinin temeli olan diyalektik değişim düşüncesi 
Herakleitos’a dayanır.

Parmenides 

Parmenides
Varlığın ilk nedeni, “bir olan”dır. 

Değişim yoktur.

 ✓ Parmenides hem ana madde hem de varlığın değişimi ve bilgisi konularında görüşler ortaya 
koymuştur. 

 ✓ Parmenides’in değişimi reddeden varlık görüşü, Herakleitos’un değişimi temel alan varlık görü-
şünün tam tersidir.

 ✓ Parmenides’in görüşleri, mantıksal akıl yürütmeye dayalıdır. Değişimin mantıksal olarak imkân-
sız olduğunu aşağıdaki önermelerle temellendirir.

• Varlık vardır. Var olan düşünülebilir.

• Yokluk yoktur. Olmayan düşünülemez. 

logos
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Parmenides’e göre değişim bir şeyin zamanla o şey olmaktan çıkıp başka bir şey olmasıdır. Yani bir şey varken yok olup başka bir 
şey olmaktadır. Yokluk olmadığından yok olmak da imkânsızdır. Bu nedenle değişim de mümkün değildir.

 ✓ Akıl değişimi reddetse de duyular nesnelerin değiştiğini bildirmektedir. Parmenides bu noktada varlığın zamana bağlı olmadığını, 
duyuların yanıltıcı olduğunu, gerçekliğin bilgisinin akılla mümkün olduğunu savunur. 

 ✓ Parmenides’e göre varlıklardaki değişim ve çokluk bir yanılsamadan ibarettir. Evrende değişen hiçbir şey yoktur. 

 ✓ Ona göre asıl varlık “bir olan”dır. Bir olan, Tanrı ile özdeş bir kavramdır. Ezelî-ebedî, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz 
olandır. Yani varlık; mutlak anlamda birdir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez, onda hareket ve değişme yoktur.

 ✓ Parmenides’in değişimi reddeden ve aklı ön plana çıkaran görüşleri, kendinden sonraki birçok filozofu etkilemiştir. 

Felsefe tarihinin ilk büyük fikir çatışması, Parmenides ile Herakleitos arasında yaşanmış kabul edilir.

ETKİNLİK-2

 Aşağıdaki filozofları ve kabul ettikleri ana maddeleri eşleştiriniz.

a. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Su

Hava

Ateş

Bir olan

Atom

Demokritos   5

4

2

1

7

3

6

Empedokles Aperion (sınırsız olan)

Anaksimandros

Anaksimenes

Herakleitos

Parmenides

Thales Hava, su, ateş, toprak

ETKİNLİK-3

 Siz evrenin kaynağı olan bir ana madde belirlemek isteseydiniz bu madde ne olurdu? Bu ana maddeye göre varlıkların 
oluşumu ve değişimi nasıl gerçekleşirdi? Açıklayınız.

 

Öğrenci cevapları esas alınacaktır.
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Test - 01 Felsefenin Ortaya Çıkışı • Doğa Felsefesi

1. Felsefi düşünce, MÖ 6. yüzyıl civarında Antik Yunan top-
lumunda başlamış kabul edilir ancak Antik Yunan kültü-
rünün dışında başka kültürlerde de felsefi düşünce ör-
neklerine rastlamak mümkündür. Diğer toplumlarda da 
sorgulayan, eleştiren, düşünen insanlar olmuştur fakat 
bu etkinlikler bireysel bir çabadan ve ahlak temelli yaşam 
öğretilerinden ibaret kalmıştır. Bir düşünme ve sorgulama 
etkinliği olarak felsefe Antik Yunan’da başlamıştır. 

Buna göre felsefenin Antik Yunan’da başlamış kabul 
edilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk felsefi soruları sormuş olmaları

B) Aklı ön plana çıkarmaları

C) Demokrasiyle yönetilmeleri

D) Eleştirel düşünebilmeleri

E) Düşünme ve sorgulamayı sistemli hâle getirmeleri

2. Doğa filozofları, felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan ve 
ilk sistemli felsefi sorgulamaları yapan filozoflardır. Doğa-
nın ve evrenin rasyonel açıklamasını yapmak istemişler-
dir. Doğa olaylarını, dinî ve mitolojik açıklamaların ötesine 
geçerek doğanın kendisiyle açıklamaya çalışmışlar, bu 
sayede ilk sistemli ve bilimsel sayılabilecek bilgileri oluş-
turmuşlardır. 

Bu parçaya göre doğa filozofları için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Doğayı akla ve mantığa uygun bir şekilde açıklamaya 
çalışarak felsefe ve bilimlerin temelini atmışlardır. 

B) Din, mitoloji ve bilimi aynı çatı altında toplamışlardır.

C) Felsefe ve bilimin tüm alt dallarını belirlemişlerdir.

D) Felsefeyi bilimsel bir bilgi türü hâline getirmişlerdir.

E) Felsefenin yaygınlaşmasını sağlayarak toplumların 
gelişimine katkı sağlamışlardır. 

3. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesi döneminin başlangı-
cında yer alan doğa filozofları temelde varlık problemiy-
le ilgilenmişlerdir. “Varlığın ana maddesi nedir? Evrende 
değişim var mıdır? Varlığın temelinde birlik mi çokluk mu 
vardır?” soruları, doğa filozoflarının cevap aradığı temel 
sorulardır.

Buna göre doğa filozoflarının araştırdığı temel prob-
lem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Ahlaki ilke problemi

B) Arkhe problemi

C) İrade özgürlüğü problemi

D) Doğru bilginin imkânı problemi

E) Tümeller problemi

4. Felsefe MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan toplumunda ortaya 
çıkmıştır ancak insanlığın kültürel mirasında payı olan ve 
felsefenin ortaya çıkışına katkı sağlayan pek çok uygarlık 
olmuştur. Birbirinden farklı birçok uygarlıkta ortaya çıkan 
kültürel ögeler; etkileşim yoluyla diğer toplumlara geçmiş, 
onlar tarafından geliştirilmiş ve MÖ 6. yüzyılda felsefenin 
ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Felsefi düşünme, Antik Yunanlılara özgüdür.

B) Felsefe, çağın koşullarını yansıtan düşünceler topla-
mıdır. 

C) Felsefenin tarihsel gelişimi bilimsel olarak araştırılma-
lıdır. 

D) Felsefe, farklı medeniyetlerin oluşturduğu bilgi birikimi 
sayesinde var olabilmiştir. 

E) Felsefe evreni bilme isteğinden doğmuştur.
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5. Köle olarak doğup sonra azat edilen ve bilgelik, erdem gibi 
konulardaki görüşleriyle öne çıkan filozoftur. Ona göre in-
sanlar mutlu olmak istiyorsa doğaya uygun yaşamalıdır. 

Bu parçada görüşleri açıklanan Anadolu’da yaşamış 
Antik Yunan filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diogenes B) Epiktetos

C) Anaksagoras D) Lukianos

E) Ksenofanes

6. İlk Çağ Yunan filozoflarından biri olan Parmenides, varlık-
ların değiştiği düşüncesine karşı çıkmış ve duyu bilgisinin 
insanı aldattığını savunmuştur. Ona göre “Düşünülebilen, 
var olabilen bir ve aynıdır.” 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A) Varlıklar maddeden ibarettir.

B) Varlıklardaki değişim akılla açıklanamaz.

C) Gerçekliğin bilgisi düşünceyle elde edilir.

D) Düşünceler değiştikçe varlıklar da değişir.

E) Varlıkların mutlak bilgisine ulaşmak mümkün değildir.

7. Zerdüştlük, iyi ile kötünün çatışmasına dayanan ikili Tanrı 
anlayışına dayalıdır. Evren en başta aydınlık ve karanlık 
olarak ikiye ayrılmıştır. İyiliğin kaynağı, aydınlığın yaratı-
cısı Ahuramazda’dır. Kötülüğün kaynağı, karanlığın yara-
tıcısı ise Ehrimen’dir. Bu ikisinin karışımından evren oluş-
muştur. İyilik ve kötülük savaş hâlindedir. Dünyanın sonu 
geldiğinde bu mücadeleyi Ahuramazda kazanacağından 
insanlara iyiliği seçmeleri öğütlenir.

Bu parçaya dayanılarak Zerdüştlük için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Dinî konuların felsefi olarak incelendiği bir anlayıştır.

B) Evreni iki farklı gücün çatışmasıyla açıklayan düalist 
bir anlayıştır. 

C) Varlığın kaynağını somut ögelerle açıklayan bir anla-
yıştır. 

D) Evrenin zıtlar arasındaki dengeden oluştuğunu savu-
nan bir anlayıştır.

E) Her şeyin karşıtına dönüşeceğini savunan bir anlayış-
tır. 

8. I. Varlığın temelinde birlik mi vardır çokluk mu?

II. Evrenin ana maddesi nedir?

III. İdeal toplum düzeni nasıl olmalıdır?

IV. Nesnelerdeki değişim gerçek midir?

V. Erdemli davranış nasıl olmalıdır?

Yukarıda verilenlerden hangileri Antik Çağ felsefesi-
nin doğa filozofları döneminde cevap aranan sorular-
dan değildir?

A) I ve II B) III ve V C) I, II ve IV

D) II, III ve V E) III, IV ve V

9. • “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” 

• “Her şey akar.”

• “Evrenin ana maddesi ateştir.”

Bu yargılar aşağıdaki filozof-görüş eşleştirmelerin-
den hangisine uygundur?

A) Pyrrhon’un septisizmine

B) Platon’un idealizmine

C) Empedokles’in plüralizmine

D) Herakleitos’un oluşçuluğuna

E) Thales’in monizmine

11. SINIF FELSEFE D�F - FÖY-1 - 2022
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SOKRATES VE SOFİSTLERİN BİLGİ VE AHLAK ANLAYIŞLARI

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinde temel konusu evrenin ana maddesi olan doğa filozoflarından sonra insan merkezli tartışmalar 
etrafında şekillenen düşünceler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönem tartışmalarının bir ucunda Sofistler diğer ucunda ise Sokrates 
bulunmaktadır. 

Sofistler

 ✓ Sofistler belirli bir konuda uzmanlaşmış, bilgili kişilerdir. Şehir şehir dolaşarak para karşılığı dersler veren kişiler oldukları için 
gezgin öğretmenler olarak bilinirler. Özellikle siyaset ve hitabet (güzel konuşma) dersleri vermişlerdir. 

 ✓ Sofistler doğayı incelemek yerine insan, toplumsal yaşam, siyaset, ahlak gibi konularla ilgilenmişlerdir. Bilginin imkânı ve sınırları 
konularında önemli görüşler ortaya koymuşlar; kültür, ahlak ve siyasetle ilgili konularda akılcı eleştiriler yaparak felsefenin geliş-
mesine katkı sağlamışlardır. 

 ✓ Kendileri de hitabet konusunda yetenekli ve ikna kabiliyeti yüksek olan Sofistler herkes için geçerli, değişmez, kesin bilgi elde et-
menin mümkün olmadığını bu nedenle kesin bilgi arayışının doğru olmadığını savunmuşlardır. Mutlak bilgi elde etmeye çalışmak 
yerine bilginin pratik yaşamda sağladığı faydayla ilgilenmişlerdir. 

 ✓ Sofistlerin dile getirdiği görüşler kendilerinden sonraki dönemlerin düşünceleri üzerinde etkili olmuştur. Septisizm, nihilizm, prag-
matizm ve relativizm gibi görüşlerin öncüleri sayılırlar. 

Relativizm (Görecilik, Göreceli Olma): Varlığı başka bir varlığa bağlı olan, kesinlik taşımayan, kişiden kişiye, zamana ve mekâ-
na göre değişebilen, bağıl, izafi. Felsefede özellikle bilgi ve ahlak konularında etkili olan bir anlayıştır. Bu anlayışı sistemli olarak 
inceleyen ve dile getiren ilk filozoflar sofistlerdir.

 ✓ Sofistlere göre bilgiler gibi ahlaki yargılar da görecelidir. İyi ve kötünün kişiye bağlı olarak 

Protagoras
Rüzgâr üşüyen için soğuk 

üşümeyen için soğuk değildir.

değiştiğini bu nedenle de herkesin uyabileceği bir ahlaki yasanın mümkün olamayacağını 
savunmuşlardır. 

 ✓ Protagoras ve Gorgias öne çıkan Sofist filozoflardır.

 ✓ Protagoras’a göre insan bilgilerini duyu organları yoluyla elde eder ancak duyu organları insa-
nı yanıltır. Örneğin suya batırılan çubuk kırık olmadığı hâlde kırıkmış gibi algılanır. Bu nedenle 
bilgilerin kesinliğine güvenmek söz konusu değildir. Ayrıca dünya sürekli değişmektedir. Dola-
yısıyla nesnelere ait bilgimiz de sürekli değişmektedir. Değişmez bir bilgi elde etmek mümkün 
değildir.

 ✓ Protagoras “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözüyle bilgilerin kişiden kişiye değişen, göreceli bir 
yapısıolduğunu ve genelgeçer bilgi elde edilemeyeceğini anlatmaya çalışır. Ona göre herkes 
çevresini kendisine göre algılar. Her insanın deneyimleri, özellikleri farklı olduğu için elde edeceği bilgiler de farklı olacaktır. Her 
şey bana nasıl görünüyorsa öyle, sana nasıl görünüyorsa öyledir. Bunlardan biri doğru diğeri yanlış denilemez. Örneğin rüzgâr 
üşüyen için soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir. 

 ✓ Bir diğer Sofist filozof Gorgias’tır. Gorgias’a göre “Hiçbir şey var değildir, olsa da bilinemez, 

Gorgias

bilinse de başkalarına aktarılamaz.” Böylelikle üzerinde uzlaşılabilecek bir bilgi olmayacağını 
dile getirmiştir.
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Sokrates 

Sokrates

 ✓ Sokrates; düşünceleriyle, yaşamıyla, yetiştirdiği öğrencileriyle felsefede etkili olan en büyük filo-
zoflardan biridir. Kendisi yazılı hiçbir eser bırakmamıştır. Onunla ilgili bilgiler çoğunlukla öğrenci-
si Platon tarafından yazılan eserlerden edinilmiştir. 

 ✓ Sokrates, Sofistleri eleştirmiş ve hemen hemen tüm görüşlerine karşı çıkmıştır. 
 ✓ Sokrates soru sorma ve tartışmayı felsefenin temel yöntemi olarak kabul etmiştir. Sorgulamayı 

bir yöntem olarak sistemleştirmiş ve yaşam tarzı haline getirmiştir. Bu yöntemi hem çarşıda pa-
zarda karşılaştığı insanlara hem de öğrencilerine uygulayarak, onların da sorgulamayı öğrenme-
lerini sağlamaya çalışmıştır. Çünkü “Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez.” diye düşünür.

 ✓ Sokrates, günümüzde “sokratik yöntem” olarak bilinen tartışma yönteminin ilk aşamasında ken-
disinin hiçbir şey bilmediğini söyleyerek karşı tarafa bir soru sorar. Burada amaç hem bir tartışma başlatmak hem de karşı tarafın 
düşüncelerini ifade etmesini sağlamaktır. Tartışmanın devamında karşı tarafın görüşlerinden hareketle yeni sorular sorularak 
kişinin kendi görüşlerindeki eksiklikleri ve tutarsızlıkları fark etmesi ve düşüncelerini gözden geçirmesi sağlanır. Sonrasında ise 
kişi bu eksikliklerini ve tutarsızlıklarını gidererek doğru bilgilere ulaşır. 

 ✓ Sofistlerin aksine Sokrates’e göre genelgeçer doğrular vardır. Ona göre insanlar bilgiyi doğuştan getirirler. Zihinde önsel olarak 
bulunan bilgilerin doğru düşünmeyle ortaya çıkarılması gerekir. Bu nedenle çevresindeki herkese sorular sorarak onları düşün-
meye teşvik eder. Sokrates’e göre öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğretmez, öğrencide zaten var olanı açığa çıkarır. Yani 
öğretmen tıpkı bir ebenin bebek doğurtması gibi bilgiyi doğurtur. Bilginin kaynağını akıl olarak görmesi, onun ilk rasyonalist filozof 
olarak kabul edilmesini sağlamıştır. 

 ✓ Sokrates ahlak konusunu kapsamlı olarak ele almış ve bu konuda oluşturduğu görüşlerle başta Platon ve Aristoteles olmak üzere 
diğer filozofları etkilemiştir. Ayrıca günümüzde bile geçerliliğini koruyan evrensel bir bakış açısı sağlamıştır. Ona göre insanların 
özü iyidir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük cehaletten doğar. Bilgi ahlaklı olmayı da beraberinde getirir. Bilgili olmak ile 
erdemli olmayı bir tutar. Doğru bilgi insanı doğru davranışa, bilgisizlik ise yanlış davranışa götürür. Sokrates’in çağlar boyu etkili 
olan öğütlerinden biri “Kendini bil!”dir. 

Sokrates’in bilmeyene bildiğini, bilene bilmediğini göstermek üzere soru sorma yöntemine ironi (alaya alma) denir. Çeşitli sorular 
yardımıyla kişinin düşünmesini ve zihninde zaten var olan bilgilere ulaşmasını sağlama yöntemine doğurtma (maiotik) denir.

ÖRNEK-1 

Sokrates’e göre insanlar doğaları gereği mutlu olmayı ister. 
Dünyada insanı mutlu kılan ne varsa o şey özce iyi bir şey 
olduğuna göre insanların mutsuzluğa neden olan kötüyü iste-
meleri olanaksızdır. Buna karşın insanların sık sık kötü, zararlı 
ve değersiz bir şeyin peşine düştükleri olur ancak bu durum 
yalnızca onların bilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır. Yani 
insan kötü bir eylemde bulunduysa o eylemin iyi olduğunu zan-
nettiği için yapmıştır. 

Bu parçadan Sokrates’in ahlak anlayışıyla ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Ahlaki davranışlar, edinilen alışkanlıkların ürünüdür. 

B) Bilgi insanın ahlaklı ve erdemli olmasını sağlar. 

C) Ahlaki doğrular toplumsal uzlaşıyla belirlenir. 

D) Ahlak doğuştan gelen bir yetidir ve eğitimle kazanılamaz. 

E) Ahlaki doğrulara sahip olmadan da bilgi sahibi olunabilir. 
(2020-AYT)

ÖRNEK-2 

Nasıl ki duyusal algı konusunda insanın bireysel algısı doğru-
nun tek ölçüsü ise aynı şekilde insan; hakikatin, ahlaki iyinin 
ve adaletin de ölçüsüdür. Güzel veya çirkin, iyi veya kötü, adil 
veya adaletsiz olan bir şey, onu bu şekilde gören insan için 
öyledir. Bu konularda bireyden bireye olduğu gibi toplumdan 
topluma da bir bilgelik farkı yoktur. Bu yüzden ahlaki ilkeler de 
ne ilahi bir otoritenin değişmez buyruğudur ne de herkes için 
geçerlidir. Onlar sadece ve sadece toplumsal uzlaşının ürü-
nüdür ve bu iradenin değişmesine paralel olarak da değişirler.

Bu parçadaki görüşleriyle Protagoras’ın aşağıdaki soru-
lardan hangisini tartıştığı söylenebilir?

A) Evrensel bir ahlak yasasından bahsedilebilir mi?

B) Ahlaki eylemlerin bir amacı var mıdır?

C) Neden ahlaklı olmak gerekir?

D) Eylemleri ahlaki kılan özellikler nelerdir?

E) Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayıran nedir?

(2021-AYT)
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PLATON VE ARİSTOTELES’İN VARLIK, BİLGİ VE DEĞER ANLAYIŞLARI

 ✓ Platon ve Aristoteles ile felsefe sistemli hâle gelmiştir. Bu iki büyük filozof felsefenin varlık, bilgi ve değer olmak üzere tüm alanla-
rına yönelik problemleri ele alıp incelemiş ve tutarlı felsefi sistemler hâlinde ifade etmişlerdir. Tüm görüşlerini yazılı hâle getirerek 
hem sonraki dönemler üzerinde etkili olmuşlar hem de günümüze kadar ulaşmışlardır. Platon idealizmin, Aristoteles ise realizmin 
öncüsü olmuştur. 

Platon  

Platon

 ✓ Platon tüm zamanların en önemli filozoflarından biri kabul edilmektedir. Varlık, bilgi, ahlak yanın-
da siyasetten sanata, dinden eğitime kadar geniş bir yelpazede birbiriyle tutarlı görüşler ortaya 
koyan ilk büyük sistem filozofudur. Bu anlamda Platon hem Hristiyan ve İslam felsefelerini etki-
lemiş hem de günümüz Batı felsefesini şekillendirmiştir.

 ✓ Platon Sokrates’in öğrencisi olmuş, Atina’da kurduğu        isimli okulda Aristoteles’in öğ-
retmenliğini yapmıştır.

 ✓ Kimilerine göre kendinden önceki filozofların fikirlerini sentezlemiş, kimilerine göre ise neredeyse 
felsefenin tüm tartışma konularını açmış ve görüşler geliştirmiştir.

 ✓ Platon yirmi yaşındayken Sokrates’le tanışmış ve onun öğrencisi olmuştur. Sokrates’in idamına kadar da yanında kalmıştır. Platon 
felsefesi üzerine çalışma yapan birçok araştırmacı, Platon’u felsefeye yönelten sebebin hocasının idama mahkûm edilmesine 
neden olan siyasi olaylar olduğunu düşünmektedir. 

 ✓ Sokrates’in idam edilmesi Platon’u çok etkilemiştir. Öncelikle varlık, bilgi, değer alanlarında herkes için geçerli olabilecek doğru 
bilgiler ortaya koyabilmek için değişmez bir gerçeklik arayışına girmiştir. Bunun sonucunda da “idealar kuramı”nı ortaya atmıştır. 
Ayrıca “Devlet” adını verdiği ve filozoflar tarafından yönetilen ideal bir toplum düzeni tasarlamıştır.

 ✓ Platon’un felsefi sisteminin dayanaklarından biri idealar kuramı, diğeri ise ruhun ölümsüzlüğü fikridir. Platon felsefi problemlerin 
tamamını idealar üzerinden temellendirir.

Platon’un Varlık Anlayışı

 ✓ Platon’a göre sürekli değişen bir şey gerçek olamaz ve doğru bilgisi de elde edilemez. Gerçek varlık değişmeden kalabilen olma-
lıdır. Buradan yola çıkarak iki farklı evren olduğu sonucuna varır. İçinde yaşadığımız, sürekli değişen nesneler evreni ve değişimin 
olmadığı idealar evreni. 

 ✓ Gerçek varlıklar, değişmeden kalabilen “idea”lardır. İdealar; kendi kendinin nedeni olan, akılla kavranabilen, mükemmel, değiş-
mez, ezelî ve ebedî varlıklardır. Duyusal alanın dışında, idealar evreninde bulunurlar.

 ✓ İçinde yaşadığımız evren ise nesneler, fenomenler (görünüşler) ya da gölgeler evreni olarak tanımlanır. Nesneler evrenindeki tüm 
varlıklar ideaların soluk bir yansıması ya da kopyasıdır. Bu evrendeki varlıklar duyularla algılanır. Nesnelerin varlığı idealardan 
pay almasına bağlıdır. Örneğin bu dünyada bulunan tek tek ağaçlar, idealar evrenindeki tümel bir ağaç ideasının birer kopyası ya 
da gölgesidir.

Platon’un Bilgi Anlayışı

 ✓ Platon’un varlık görüşü, bilgi görüşünü şekillendirmiştir. İki ayrı evrenin iki ayrı türde bilgisi vardır: Episteme ve doxa (sanı).

 Episteme: Akılla kavranabilen ideaların bilgisidir. 

 ✓ Platon’a göre gerçekliğin bilgisi olan episteme bilgisi doğuştan getirilir. Platon bu fikre ruhun ölümsüzlüğü fikriyle ulaşır. Doğum 
ve ölümle insan idealar ve fenomenler dünyası arasında gidip gelmektedir. İnsan bu dünyaya gelmeden önce idealar evreninde 
bir ruh olarak vardır ve ideaların bilgisine sahiptir. Bu dünyaya gelip bir bedene girince ideaların bilgisini unutur. Bu bilgiye tekrar 
ulaşmak için insan kendi içine, zihnine dönmelidir. Çünkü episteme bilgisi bir hatırlamadır. İdealar değişmez, kalıcı ve mükemmel 
olduğu için episteme bilgisi mutlaktır. 

 Doxa (sanı): Nesneler evreninin duyular aracılığıyla edinilen bilgisidir. 

Akademi
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 ✓ Platon tarafından gerçek bilgi olarak kabul edilmeyen doxa, nesnelerin duyular üzerinde oluşturduğu sanılar ve tahminlerdir. Nes-
neler sürekli değiştiği için nesnelere ait sanılarımız da sürekli değişir.

 ✓ Duyular, nesneler evreninin bilgilerini zihne aktarır. Duyu bilgisi zihinde önsel olarak bulunan ideaların bilgisini çağrıştırır. Bu ne-
denle Platon’a göre bilmek, hatırlamaktır.

Platon’un Varlık ve Bilgi Anlayışı

Duyular - Sanı Bilgisi

Akıl - Episteme Bilgisi

İdealar
evreni

Nesneler
evreni

ÖRNEK-3 

İdealar ile fenomenler dünyasında bulunan nesneler arasında-
ki farkı anlatan Platon, kendisine “Platon, ben atı görüyorum 
ama at ideasını göremiyorum.” diye itiraz eden öğrencisine, 
“Çünkü at ideasını görecek bir göze henüz sahip değilsin.” di-
yerek karşılık verir.

Bu parçada Platon, “idea”ların hangi özelliğini vurgula-
maktadır?

A) Değişmez olduğu  B) Mutlak olduğu

C) Ezelî-ebedî olduğu  D) Hareketli olmadığı

E) Algı nesnesi olmadığı

 (2015-YGS)

ÖRNEK-4 

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

Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıdaki 
yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Gerçekliğin doğası değişmez ve farklı yüzleri bulunmaz.

B) Duyuların yanıltıcılığından kurtulmak için başkalarının yar-
dımına 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 ola-
bilir.

 (2019-TYT)

ETKİNLİK-4

 Platon’un “Bilmek anımsamaktır.” sözünü varlık görüşüyle bağlantılı olarak açıklayınız.

 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Öğrenci cevapları esas alınacaktır.
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Mağara benzetmesi, Platon’un idealar kuramını anlatabilmek için oluşturduğu bir benzetmedir.
Bir mağaranın dip tarafında elleri ve boyunları zincirlenmiş, hareketsiz olan mahkûmlar; yüz-
leri mağaranın arka duvarına dönük bir şekilde oturmaktadırlar. Çocukluklarından beri orada 
duran mahkûmlar önlerindeki duvardan başka bir şey görmemektedirler. Arkalarında yanan 
bir ateş, arkalarındaki varlıkların gölgelerini mağaranın duvarına yansıtır. Mağaranın içinde-
ki mahkûmlar, her zaman yalnızca gölgeleri gördükleri için bu gölgeleri gerçek zannederler 
ama aslında gerçekliği hiç görmezler. Sonra bir gün mahkûmlardan birinin zincirlerini çözüp 
arkasına bakmasına izin verilir. Bu kişinin önce ateşin ışığından gözleri kamaşır ve hiçbir şey 
göremez  ama giderek etrafındaki dünyanın farkına varmaya başlar. Sonra bu kişi mağaranın 
dışına çıkarılır yine gözleri kamaşır ama buna da alışır. Bütün zenginliğiyle gerçekliğin farkına 
varır. Şimdiye kadar gördüklerinin soluk gölgeler olduğunu anlar. 

 ✓ Bu benzetmede mahkûmların duvarda gölgeler olarak gördükleri yansımalar içinde yaşadığımız nesneler evrenidir. Mağara-
nın dışında gün ışığında görülenler ise idealar evrenidir. 

Platon’un Değer Anlayışı

 ✓ Felsefede değer kavramı; ahlak, sanat, siyaset gibi alanları ifade eden bir isimlendirmedir. Platon’un bilgi görüşünde olduğu gibi 
ahlak, sanat ve siyaset görüşleri de varlık görüşüyle şekillenmiştir. 

Platon’un Ahlak (Etik) Anlayışı

 ✓ Platon’un gerçek varlıklar olarak kabul ettiği idealar hiyerarşik olarak sıralanmıştır. Bu sıralamanın tepesinde ideaların en üstünü 
olan “iyi” ideası bulunur. 

 ✓ İyi ideasına uygun davranışlar iyi, uygun olmayan davranışlar kötüdür. 

 ✓ İyi ideasına uygun yaşamak mutluluk getirir. Bu nedenle insanların iyi ideasının bilgisine ulaşmaya çalışması gereklidir. 

 ✓ Platon’a göre erdemli, adil ve doğru bir yaşam insanı iyi ideasına ulaştırıp mutlu olmasını sağlayacaktır.

 ✓ Platon evrensel ahlak yasalarının idealara uygun davranmakla oluşturulabileceğini savunur.

Platon’un Siyaset Anlayışı

 ✓ Platon’a göre devlet doğal bir kurumdur. Ona göre hiçbir insan tek başına ihtiyaçlarını karşılayıp varlığını sürdüremez. İnsanların 
istek ve ihtiyaçları doğal olarak devleti oluşmuştur. 

 ✓ Platon devleti bir organizmaya benzetir. Organizmayı oluşturan her organın bir yeri ve görevi olduğu gibi toplumu oluşturan birey-
lerin de bir yeri ve görevi vardır. Bu açıdan sınıflı bir toplumsal yapıdan söz eder.

 ✓ Platon’a göre toplumsal iş bölümü üç sınıf gerektirir.

• İşçiler: Beden gücü ile çalışan ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten işçi, köylü ve zanaatkârlardan oluşur.

• Bekçiler: Toplumu tehlikelerden koruma ve toplumsal düzeni sağlamakla görevli asker ve bekçilerden oluşur.

• Yöneticiler: Sayıca az olan bu sınıfın bireyleri toplumu ilgilendiren konularda kararlar almak ve bu kararları uygulamakla gö-
revlidir. 

 ✓ Platon’a göre ideal bir toplum düzeni yönetici sınıfın niteliklerine bağlıdır. Ona göre yöneticiler bilge, adil ve cesur olmalıdır. Bu 
özellikler iyi ideasının bilgisine ulaşılarak elde edilebilir. Bu nedenle yöneticiler çok iyi bir eğitimden geçirilmelidir. 

 ✓ Ona göre “Ya devleti filozoflar yönetmeli ya da yöneticiler filozof olmalıdır.”

 ✓ Birey-devlet ilişkisi karşılıklıdır. Bireyler davranışlarıyla devlete yön verdiği gibi devlet de uygulamalarıyla bireyleri şekillendirir. 
Devletin temel görevi vatandaşların; iyi, güzel, doğru bir hayat yaşamalarını sağlamaktır. 

 ✓ Platon’a göre en iyi yönetim şekli aristokrasidir. İyi eğitim almış az sayıda insan kendini tamamen topluma ve devlet işlerine ada-
malıdır. Bu kişiler aile kurmamalı, servet edinmemelidir. Bu sayede kişisel çıkarlar peşinde koşmayan, bilge ve adil kişiler tarafın-
dan yönetilen toplumda vatandaşlar mutlu bir yaşam sürebilir. 
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Platon’a göre idealar arasında bir sıralama ve düzen vardır. Bu idealar sistemi bir piramide benzetilebilir. Bu piramidin tepe 
noktasında en genel idea olan “iyi ideası” bulunur. Ona göre en tepedeki varlık aynı zamanda en iyi, en düzenli, en güzel, en 
mükemmel varlıktır. Bu nedenle düzenli olan ile iyi olanın sınırları bir ve aynıdır. İdealer evreni de mükemmel bir düzene sahip 
olduğu için aynı zamanda iyinin de güzelin de evrenidir.

Platon’un Sanat Anlayışı

 ✓ Platon sanat görüşünü de idealar kuramına dayandırır. Ona göre gerçek varlıklar akılla anlaşılabilen idealardır. İçinde yaşadığı-
mız ve duyularla algıladığımız dünya ise ideaların soluk bir kopyasıdır. Nesneler evrenindeki varlıklar güzel ideasından pay aldığı 
ölçüde güzeldir.

 ✓ Sanatçının yaptığı bu kopya evrenin kopyasını yapmaktır. Örneğin bir ressamın resmini yapmak istediği kuş, idealar evrenindeki 
“kuş ideası”nın kopyasıdır. Ressam da bu kopyanın ikinci bir kopyasını oluşturarak resmini yapar. 

 ✓ Nesneler, evrenini yansıtan sanat ikinci dereceden bir takittir. Yani taklidin taklididir. 

 ✓ Platon sanata mesafeli yaklaşır. Ona göre eğer sanat eserleri ideaları yansıtıyorsa değerli, duyusal dünyayı yansıtıyorsa değerli 
değildir. 

Aristoteles 

Aristoteles

 ✓ Aristoteles, Platon’un öğrencisidir. Antik Çağ felsefesinin, felsefi sistem kuran diğer önemli filo-
zofudur.

 ✓ Platon’un Akademi’sinde öğrenci olmuş ve ondan çok etkilenmiştir.

 ✓ Aristoteles, döneminin bütün bilim alanlarıyla ilgilenmiş olan büyük bir bilgindir. Felsefe dışında 
bilim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da günümüze kadar etkileri devam eden düşünürdür. 
Görüşleri özellikle Hristiyan ve İslam felsefelerini etkilemiştir. 

 ✓ İslam filozofları tarafından “      ” kabul edilmiş ve eserleri Arapçaya çevrilerek bilim ve 
felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır. 

 ✓ Mantık, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset gibi çeşitli bilgi alanları üzerinde araştırma ve çalışmalarını sürdürmüş ve bunları sınıflan-
dırarak bir sistem içerisine oturtmuştur. Mantık ve biyoloji bilimlerinin kurucusu kabul edilir. 

 ✓ Eserlerinde kendinden önceki filozofların görüşlerini ayrıntılı olarak incelemesi ve öğretici bir dil kullanması bakımından ilk felsefe 
tarihçisi kabul edilir. 

Aristoteles’in Varlık Anlayışı

 ✓ Aristoteles, varlık görüşünü oluştururken hocası Platon’un ikili evren anlayışını eleştirmiştir. Platon; nesneler evreninin sadece bir 
kopya olduğunu, gerçek varlıkların idealar olduğunu ve idealar evreninde bulunduğunu savunuyordu. Aristoteles’e göre idealar 
ayrı bir evrende değil, bu evrendeki varlıkların içindedir. 

 ✓ Aristoteles, Platon’un idealar ve nesneler evrenlerini tek evrende birleştirmiştir. İdealar varlıkların özüdür ve bir arada bu dünyada 
bulunurlar.

 ✓ Aristoteles’e göre de varlıklar değişmektedir. Ancak bu değişim sırasında varlıklar özlerini korumaktadırlar. 

 ✓ Varlıkların değişimini “madde ile form” arasında kurduğu ilişkiyle açıklar. Ona göre duyularla fark edilen her şey, form (biçim) 
kazanmış maddelerdir. Form maddeden öncedir. Madde var olmak için forma ihtiyaç duyar. 

 ✓ Aristoteles doğadaki her varlığın var olabilmesini bir nedene bağlar. Ona göre bir varlığın var olabilmesi için dört nedenin bir araya 
gelmesi gerekir. Bu nedenler şunlardır: Maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedendir.

ilk öğretmen
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• Maddi Neden: Bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren nedendir. Örneğin mermerden yapılmış bir heykelin maddi 
nedeni mermerdir.

• Formel (Biçimsel) Neden: Bir şeyin şekli, biçimidir. Örneğin mermerin heykel görünüşünü alması formel nedendir. 

• Fail (Hareket Ettirici) Neden: Maddenin biçim kazanmasını sağlayan nedendir. Örneğin mermerin heykele dönüşmesini 
sağlayan sanatçı, fail nedendir.

• Ereksel (Amaçsal) Neden: Bir maddenin biçim kazanmasındaki amacını gösteren nedendir. Bir şeyin var oluş nedenidir. 
Örneğin sanatçının heykeli yapma amacı, ereksel nedendir. 

Formel Neden: 
Heykelin Şekli

Fail Neden: 
Heykeltraş

Maddi Neden:
Mermer

Ereksel Neden:
Heykelin Yapılış Amacı

ÖRNEK-5 

O, İdealar Kuramı’nın tekil varlıklar dünyası ile tümel idealar 
dünyasını gereksiz ve haksız bir şekilde birbirinden ayırdığını 
ve onları birbirleriyle birleştirme yönündeki çabalarının sonuç-
suz kalmak durumunda olduğunu düşünür ve bu iki dünyayı 
birbirine yaklaştırmak, birleştirmek ister. Bu yönde olmak üzere 
idealara ilişkin varlık kuramı içinde büyük bir değişiklik yapa-
rak ideaların ve kendi terminolojisiyle formların tekil varlıkların 
üstünde veya dışında bulunmadıklarını, onlardan bağımsız ol-
madıklarını, tersine “onların içinde, onlara içkin” olduklarını 
savunur.

Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Platon B) Hegel C) Aristoteles

D) Descartes E) Herakleitos

(2017-YGS)

ÖRNEK-6 

Hareket ediyormuş gibi görünen bir aslan heykeline bakan Ay-
şe, hayranlıkla “Ne güzel! Kim yaptı acaba bunu?” der. Sonra 
merakı daha da artarak “Heykeltraş hareket eden bir aslan biçi-
mini buna nasıl verdi?”, “Peki bunu yapmaktaki amacı neydi?”, 
“Bu heykeli yaparken hangi malzemeyi kullandı?” soruları-
nı peşpeşe sorar. Orada bulunan heykeltraş, Ayşe’nin yanına 
yaklaşıp “Gördüğüm kadarıyla Aristoteles’in varlık anlayışını 
gayet iyi kavramışsınız.” der. Ayşe’nin hayranlığına bir de şaş-
kınlık ifadesi eklenir.

Bu parçada heykeltraş, Ayşe’nin sorularından hareketle 
Aristoteles’in hangi düşüncesine gönderme yapmaktadır?

A) Felsefenin başlangıcının hayret olduğu görüşüne

B) Davranışlarda orta olma ilkesine

C) Madde-form öğretisine

D) Bilginin sanıdan (doksa) farklı olduğu görüşüne

E) Dört neden görüşüne

(2020-AYT) 
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Aristoteles’in Bilgi Anlayışı

 ✓ Aristoteles’e göre “Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.” Aristoteles’in kendisi bu görüşün en güzel örneklerinden biridir. Çün-
kü yaşamı boyunca sadece felsefeyle değil pek çok bilim ve sanat dalıyla ilgilenmiş ve yüzyıllar boyu insanlığı etkileyen bilgi ve 
görüşler ortaya koymuştur. 

 ✓ Aristoteles bilgi görüşünü oluştururken de hocası Platon’un görüşlerine karşı çıkar. Platon asıl varlık olarak kabul ettiği ideaların 
bilgisinin önsel olarak akılda bulunduğunu, kişinin kendi zihnine yönelerek bu bilgileri açığa çıkarmaya çalışması gerektiğini sa-
vunuyordu.

 ✓ Aristoteles’e göre insanın doğuştan getirdiği bilgileri yoktur. Bilme, duyular ve akıl yürütme yoluyla gerçekleşir. Aklın, duyu verile-
rini işleme ve tümel kavramları oluşturma yeteneği vardır.

 ✓ Aristoteles’e göre bilgi duyumla başlar ancak bilgi duyum değildir. Bilgide duyumun yanında aklın işe karışması gerekir.

 ✓ Aristoteles’e göre bilgi üretme yetisi akıldır. Akıl edilgin (pasif) ve etkin (aktif) olmak üzere ikiye ayrılır.

• Edilgin (Pasif) Akıl: Bilginin malzemesini verir. (Duyular)

• Etkin (Aktif) Akıl: Duyu verilerinden gelen malzemeyi işler ve biçimlendirir. 

 ✓  İnsan aklında doğuştan getirdiği bazı temel kalıplar (kategoriler) vardır. Bu kalıplar sayesinde insan bilgiyi biçimlendirir, genel 
kavramlar biçiminde ortaya koyar.

 ✓ Aristoteles’e göre bilinen şey, duyuları etkileyen form almış maddeler yani evrendeki tek tek nesnelerdir. İnsan tek tek nesneleri 
duyuları yoluyla algılar, akıl yoluyla da maddenin ne olduğunu anlar. 

 ✓ Aristoteles’e göre bilgi, doğru tümel önermelerle tikel önermeler arasında akıl yürütmeyle kurulur. Tümel için doğru olan tekil için 
de doğru olacaktır. Bu yüzden tümel önermelerden tekillerin bilgisinin çıkarılması gerekir. 

 ✓ Tümdengelim (Dedüksiyon): Bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütmedir. 

• Bütün insanlar ölümlüdür. 

• Aristoteles bir insandır. 

• O hâlde Aristoteles ölümlüdür. 

Aristoteles’in Ahlak Anlayışı

 ✓ Aristoteles, ahlak hakkındaki görüşlerini Nikomakhos’a Etik adlı eserinde dile getirmiştir. Nikomakhos, Aristoteles’in oğludur ve bu 
eseri babasının ölümünden sonra Nikomakhos’un yayımlattığı söylenir. 

 ✓ Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’in girişinde “Her sanat ve araştırmanın, aynı şekilde her eylem ve tercihin bir iyiyi arzuladığı düşü-
nülür; bu nedenle iyiyi ‘her şeyin arzuladığı şey’ diye dile getirdiler.” der.

 ✓ Ona göre her eylem iyiyi arzular. Bu nedenle iyinin ne olduğunu sorgulamaya başlar. 

 ✓ Her eylemin amacı iyiliktir. İyilik insanı mutlu kılar. Mutluluk en güzel ve en hoşa gidendir. Mutluluk ruhun amacıdır. Bu amaca 
uygun davranış, erdemli davranıştır. 

 ✓ Aristoteles insan ruhunu mutlu eden erdemlerin araştırılması gerektiğini söyler. Ona göre erdemler, düşünce ve karakter erdemleri 
olmak üzere ikiye ayrılır.

• Düşünce Erdemleri: Zihinsel faaliyetlere dayalı, eğitimle kazanılan erdemlerdir. Bilim, sanat, pratik ve teorik bilgelik gibi zi-
hinsel uğraşlarla ilgili erdemlerdir. İnsanın doğru değerlendirmelerde bulunabilmesi ve erdemli yaşayabilmesi için akıl ve bilgi 
sahibi olması zorunludur. Bilgelik, doğruyu görme yetisi ve sanatsal beceriler düşünce erdemleri arasında sayılabilir. 

• Karakter Erdemleri: İnsanın çevresiyle etkileşimiyle kazanılan erdemlerdir. İnsanın günlük yaşamındaki davranışlarına yöne-
liktir. Doğuştan getirilmez. Adalet, cesaret, ölçülülük, cömertlik ve dostluk gibi erdemlerdir.
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 ✓ Aristoteles’e göre davranışlardaki aşırılık ya da eksiklik insanları mutsuz eder. Ona göre erdemli davranış ölçülü davranıştır. Ölçü-
lülük ise iki aşırı uç arasındaki orta yoldur. Örneğin cimrilik ya da savurganlık insanı mutlu etmez. Bu ikisinin ortası olan, cömertlik 
insanı mutlu edecek bir erdemdir. 

 ✓ Aristoteles’in, iki aşırı uç arasında denge sağlayan ahlak anlayışına günümüzde  denmektedir. 

Altın Orta Örnekleri

Eksiklik Altın Orta Aşırılık

Cimrilik Cömertlik Savurganlık

Korkaklık Cesaret Delice atılganlık

Cahillik Bilgelik Bilgiçlik

altın orta

ÖRNEK-7 

Aristoteles’e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları araç-
tır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye 
çalışır. Ancak onlar için zenginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; 
yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir amaç, me-
sela haz veya ün mü söz konusudur? Bu durumda insanların 
eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte herhan-
gi bir şeyin elde edilmesi için “araç olarak istenmeyen”dir. İşte 
insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai iyi, mutluluğun ta 
kendisidir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre değişir. 

B) Bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı yarara 
bağlıdır.

C) İnsanın nihai amacı olan mutluluk; esenlik ve fayda gibi de-
ğerlerin toplamıdır.

D) Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem insana mutlu-
luk verir.

E) Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen 
eylem ahlaken iyidir.

 (2018-TYT)

ÖRNEK-8 

Aristoteles’e göre, kişinin erdemli bir yaşam sürebilmesi iki 
aşırı uçtan kaçınmasıyla mümkündür. Örneğin bir erdeme gön-
derme yapan “cesur” sıfatını her şeye düşüncesizce atılan bir 
kişiye yükleyebilir miyiz? Peki tam da yapılması gereken şe-
yi, yapılması gereken anda yapmaktan korkan bir kişiye cesur 
diyebilir miyiz? Aynı durum cömertlik için de söz konusudur: 
Cimri bir kişi kadar, savurgan bir kişi de cömert değildir.

Bu parçada Aristoteles’in erdem anlayışındaki hangi kav-
ram üzerinde durulmaktadır?

A) Vicdan B) Ahlaki sorumluluk

C) Eylem özgürlüğü D) Altın orta

E) Adaletli olma

 (2021-TYT)

Aristoteles’in Siyaset Anlayışı

 ✓ Aristoteles’in siyaset anlayışı ahlak anlayışı ile iç içedir. Bu nedenle Nikomakhos’a Etik adlı eseri aynı zamanda siyaset anlayışını 
da içermektedir.

 ✓ “İnsan, doğası gereği siyasi bir hayvandır.” diyen Aristoteles, devleti insan doğasının bir gereği olarak görür. Ona göre devlet doğal 
bir kurumdur. 

 ✓ Aristoteles’e göre insan sosyal yaşam içinde mutlu olabilir. Bu nedenle devlet yapacağı düzenlemelerle insanların mutluluğunu 
sağlamalıdır.

 ✓ Devlet gelir, adalet, eğitim gibi çeşitli konularda bireylerin erdemli ve mutlu olmalarını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

 ✓ “Birey için iyi olanla devlet için iyiyi meydana getiren bir ve aynı bilgeliktir.” sözüyle bireyin iyiliği ile devletin iyiliğini bir tuttuğunu 
ifade eder. 
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 ✓ Aristoteles, öğrencisi olan Makedonya kralı Büyük İskender’in imparatorluk kurma düşüncelerini paylaşmaz. Ona göre vatandaş-
ların birbirini tanıdığı, yönetime doğrudan katıldıkları, nüfus ve yüz ölçümü küçük devletler en uygun modeldir.

 ✓ Aristoteles kent devletini dört neden ilkesine dayandırarak aşağıdaki gibi açıklamıştır.

 Maddi Neden: Belirli bir toprak parçası üzerinde ortak çıkar için yaşayan insanlardır.

 Formel Neden: Hukuk düzeni ve anayasadır. 

 Fail Neden: Yöneticidir. 

 Ereksel Neden: Erdemli, iyi, adaletli, mutlu bir yaşamdır.

ETKİNLİK-5

 Aşağıdaki ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ı.

j.

Felsefi düşüncenin başlatıcı sebeplerinden biri kültürel etkileşimdir. D

D

Y

D

D

D

D

Y

Y

D

Sistematik felsefe dönemi Sokrates ve Platon ile başlamıştır.

Aristoteles’e göre etik, varlıkları meydana getiren nedenlerden biridir.

Ana maddenin ne olduğu sorusu doğa filozoflarının cevap aradığı temel sorudur.

Tarihin ilk yazılı destanı Gılgamış’tır.

Anadolu’da yaşayan Antik filozoflardan Diogenes, Sinop’ta doğmuştur.

Felsefe öncesi dönemde bilgiyle fayda sağlamak amacıyla ilgilenilmiştir.

Platon, Anadolu’da yaşamış ve Akademi adını verdiği bir okul kurmuştur.

Sokrates’in bilgi doğurtma anlamına gelen yöntemine maiotik denir.

Sofistler, değişmez, kesin bilgi arayan gezgin öğretmenlerdir.
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molar çözünme entalpisi

ETKİNLİK-6

Metin Analizi

Aşağıdaki parçayı okuyup parçadan hareketle verilen soruları yanıtlayınız.

ARİSTOTELES’İN MUTLULUK DÜŞÜNCESİ

 “İnsanlar kendileri için iyi olduğunu, kendilerine iyi geldiğini düşündükleri şeyleri ister; tercih ederler ve onları elde etmeye ça-
lışırlar.

...

Hiçbir zaman bir başka şey için tercih edilmeyip hep kendisi için tercih edilene, kendisi amaçtır diyoruz. En çok mutluluğun böyle 
bir şey olduğu düşünülüyor çünkü onu hiçbir zaman başka bir şey için değil, hep kendisi için tercih ediyoruz. Ama onuru, hazzı, 
aklı ve her erdemi hem kendileri için tercih ediyoruz hem de mutluluk uğruna, onlar aracılığıyla mutlu olacağımızı düşündüğümüz 
için tercih ediyoruz. Oysa hiç kimse mutluluğu onlar uğruna ya da genel olarak başka bir şey uğruna tercih etmiyor. Demek ki 
yapılanların amacı olarak mutluluk, kendinde amaç ve kendine yeter bir şey olarak görünüyor.”

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

1. Parçada kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
   

 

2. Parçada altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
   İnsanlar mutluluk dışında her şeyi, mutluluğa ulaşmak için seçer ve yaparlar.

 

3. Aristoteles’e göre insanların istekleri ile mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 
   Aristoteles’e göre insanlar, en nihayetinde kendilerini mutlu edeceğini düşündükleri şeyleri isterler.

 

Kendinde amaç: Bir şeyin kendi başına bir amaç olarak belirmesi. Bir şeyin başka bir şeye ulaşmak için değil, kendi başına bir amaç 

olması.
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molar çözünme entalpisi

ETKİNLİK-7

Metin Analizi

Aşağıdaki parçayı okuyup parçadan hareketle verilen soruları yanıtlayınız.

İKİNCİ BÖLÜM (ÜLKEYİ YÖNETMEK)

Üstat dedi ki (I): “Ülkesini erdemle yöneten kimse, yerini her zaman koruyabilen ve bütün yıldızların kendisine uyduğu kutup 
yıldızıyla karşılaştırılabilir.”

Üstat dedi ki (III): “Halk yasalarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışa-
caklar ama hiç utanç duymayacaklardır. Onlar erdemle yönetilir ve terbiye gerekleriyle yola getirilmek istenirse utanç duyacaklar 
ve böylece iyi olmaya çalışacaklardır.”

Üstat dedi ki (X): “Bir insanın yapacağı işlere bak: Onun davranışlarına dikkat et. Dinlendiği şeylere bak. Bir insan, kişiliğini nasıl 
gizleyebilir?”

Üstat dedi ki (XIX): “Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt. İşte o zaman halk söz dinler. Yanlışlarını düzeltmezsen, doğruluk-
tan ayrılırsan o zaman halk söz dinlemez.”

Chi K’ang (13) sordu: “Halkın hükümdarlarına karşı saygılı olması, bağlılık göstermesi ve çok çalışması için ne yapmalı?”

Üstat yanıt verdi (XX): “Halkı ağırbaşlılıkla yönetirse ona saygı gösterirler. O (hükümdar), ailesine bağlı ve herkese karşı incelik-
liyse, ona bağlılık gösterirler. İyi yoldan gider ve elinden geldiğince öğretmeye çabalarsa halkı çok çalışır.”

Konfüçyüs, İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar

1. Parçada kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir? 
    Erdemle Yöneten: Bir ülkeyi cesaret, bilgelik, adalet gibi erdemler üzerinden yönetebilen yöneticiler.

Doğruluk: Bu parçadaki doğruluk ahlaki olarak dürüstlüğü ifade etmektedir.

 

2. Parçada altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız. 
      İnsanlar yöneticinin sadece korkutan, cezalandıran ve kuralları uygulayan kimse olmasını istemezler. İnsanları yola getirmek için 

erdemli bir yönetici olmak gerekir.

 

3. Konfüçyüs’e göre hükümdarın ailesine bağlılığıyla halkın hükümdara bağlılığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açık-
layınız.

      
Hükümdar halka örnek olmalıdır. Eğer hükümdar adilse halk adil, hükümdar cesursa halk cesur, hükümdar ailesine bağlıysa halk 

da hükümdara bağlı olacaktır.
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ETKİNLİK-8

 Aşağıda boş bırakılan yerlere görselde verilen masanın var oluş nedenlerini Aristoteles’in dört neden görüşüne göre 
açıklayınız.

Ereksel Neden:       Masanın yapılış amacı

Fail Neden:       MarangozFormel Neden:       Masanın şekli

Maddi Neden:       Ahşap

d.

c.b.

a.

ETKİNLİK-9

 Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünü bilgi açısından değerlendiriniz.b .

a. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesini, kendinden önceki bilgi ve inançlardan ayıran temel özellik nedir? Açıklayınız.

c. Sizce Sokrates’in iddia ettiği gibi kötülüğün nedeni cahillik midir? Açıklayınız.

d. Aristoteles’in “altın orta” kavramını bir örnekle açıklayınız.

MÖ 6 - MS 2. yüzyıl felsefesi, aklı temel alması ve sorulan soruların cevaplarını doğada aramasıyla önceki inançlardan ayrılır.

Herhangi bir konuda ortaya konulan bilginin doğruluğunun ölçüsü bireydir. Örneğin, havanın nasıl olduğuna yönelik bir sorunun 

cevabı kişilere göre değişecektir.

Öğrenci cevapları esas alınacaktır.

Altın orta: Davranışlarda ölçülü olmaktır. Savurgan ya da cimri olmak değil, cömert olmaktır.
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Sofistler ∙ Sokrates ∙ Platon ∙ Aristoteles

1. Sistematik felsefenin önemli filozoflarından biridir. Görüş-
leri Hristiyan felsefesini temellendirmek için kullanılmış-
tır. İslam filozofları arasında “ilk öğretmen” olarak bilinir, 
eserleri Arapçaya çevrilmiştir ve İslam dünyasında bilim 
ve felsefenin gelişmesine etki etmiştir. 

Bu parçada anlatılan Antik Yunan filozofu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Platon  B) Herakleitos C) Aristoteles 

D) Sokrates E) Protagoras

2. Aristoteles’e göre varlıkların var olabilmesi dört nedene 
bağlıdır. Bir evin şekli, yapılış amacı, yapıldığı malzeme 
ve evi yapan kişi bir araya gelerek evin var olmasını sağ-
larlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre, 
evi yapan kişiyi ifade eden nedendir?

A) Amaçsal neden

B) Estetik neden

C) Maddi neden

D) Fail neden

E) Formel neden

3. Sofistlere göre her şey kişiden kişiye değişir. Bu nedenle 
birbirine zıt görüşler aynı anda savunulabilir çünkü tek bir 
doğrudan söz etmek mümkün değildir. Onlara göre önemli 
olan düşüncenin ne kadar iyi savunulduğudur. 

Sofistlerin bu görüşlerini bilginin aşağıdaki özelikle-
rinden hangisine dayandırdığı söylenebilir?

A) Göreceli olmaya B) Tutarlı olmaya

C) Evrensel olmaya D) Nesnel olmaya

E) Mutlak olmaya

4. Platon, devletin yapısı ile insanın beden yapısının birbi-
rine benzediğini söyler. Ona göre insan mikro, devlet ise 
makro organizmadır. Bedeni oluşturan her bir organın bir 
yeri ve görevi olduğu gibi toplumu oluşturan insanların da 
aynı şekilde bir yeri ve görevi vardır. İşçiler; toplumun ihti-
yaçlarını karşılar, askerler toplumu korur, aristokratlar ise 
yönetir.

Bu parçaya göre Platon’un devlet anlayışı için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devlet, doğal düzenin toplumsal yaşamdaki karşılığı-
dır. 

B) Devletin sahip olduğu güçler, farklı kurumlarca payla-
şılmalıdır. 

C) İnsanlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için aralarında 
uzlaşarak devleti oluşturmuşlardır. 

D) Devlet, kişisel özgürlükleri güvence altına alacak şe-
kilde yönetilmelidir.

E) Devlet, halkın ihtiyaçlarını karşıladığı sürece varlığını 
koruyabilir.

5. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin iki önemli filozofu 
Platon ve Aristoteles’tir. Platon ve Aristoteles kendilerin-
den önceki Antik Yunan filozoflarından belirgin bir şekilde 
ayrılırlar. Bu ayrıma neden olan temel özellik Platon ve 
Aristoteles’in sistem filozofları olarak kabul edilmeleridir. 
Çünkü onlar felsefenin tüm konuları ve problemleriyle il-
gilenmişler ve görüşlerini birbiriyle tutarlı bir bütün hâlinde 
birleştirmişlerdir.

Bu parçaya göre Platon ve Aristoteles için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Her konuyla ilgilendikleri için belli bir konuda uzmanla-
şamamışlardır.

B) İlk felsefi düşünce sistemlerini kurmuşlardır.

C) Akla dayalı sorgulama geleneğini başlatmışlardır.

D) Geçmiş bilgi birikimini eleştirmişlerdir.

E) Kendi okullarını kurarak öğrenciler yetiştirmişlerdir.

Test - 02
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6. Platon’a göre iki çeşit evren ve iki çeşit bilgi vardır; sanılar, 
görünüşler evreninden duyusal yolla elde edilen bilgiler-
ken episteme idealar evreninin akılla kavranan bilgisidir. 
Sanılar geçiciyken episteme kalıcı ve kesindir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Platon’un görüş-
leriyle çelişir?

A) Görünen evrenin gerisinde başka bir gerçeklik vardır.

B) Görünüşlerin bilgisi değişkendir.

C) Akıl, doğru ve kesin bilginin kaynağıdır.

D) Görünüş ve gerçeklik birbirinden farklıdır.

E) Akıl ideaların bilgisinden yola çıkıp görünüşlerin bilgi-
sine ulaşır. 

7. “Hiçbir şey yoktur olsa da bilemeyiz, bilsek de aktarama-
yız.” sözleriyle varlıklar hakkında hiçbir şekilde bilgi elde 
edilemeyeceğini savunan Sofist düşünürlerden biridir. 

Bu parçada görüşleri açıklanan Antik Çağ Yunan filo-
zofu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Platon B) Gorgias  C) Protagoras

D) Parmenides E) Anaksimenes

8. Platon’un sanat ve varlık görüşü birbiri ile bağlantılıdır. 
Platon’a göre asıl varlıklar akılla anlaşılabilen idealardır. 
Nesneler ise ideaların kopyası ya da yansımasıdır. Bu 
dünyadaki nesneler idealar dünyasındaki güzellikten pay 
aldığı ölçüde güzel olabilirler. Sanatçı da ideadan doğaya 
yansıyan güzelliği eserine aktarır.

Buna göre Platon’un sanat anlayışı için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Zevk veren bir oyundur.

B) Öznel bir yaratımdır.

C) Taklidin taklididir. 

D) Duyguların esere yansıtılmasıdır.

E) Kişinin kendini ifade etme aracıdır.

9. Mantık biliminin kurucusu Antik Yunan filozofu Aristote-
les’tir. İnsanların nasıl düşündüğünü incelemiş ve düşün-
me ilkeleri adı verilen ilkeleri tanımlamıştır. Doğru bilgiye 
ulaşma aracı olarak aklı kabul etmiş ve akla dayalı kanıt-
lamalar üzerinde durmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles için 
söylendiğinde doğru olur?

A) Aklın çalışma ilkelerini ortaya koymuştur.

B) İlk felsefi kuramı oluşturmuştur.

C) Mantık bilimini kurarak felsefeyi bir bilim hâline getir-
miştir.

D) Felsefenin işlevinin sadece mantık bilimine yol göster-
mek olduğunu savunmuştur.

E) Doğru ve tutarlı düşünmenin insan aklı için mümkün 
olmadığını kanıtlamıştır. 

10. Aristoteles’e göre varlıklar ereksel bir devinim içerisin-
dedir. Her şey kendi içinde taşıdığı mükemmel bir forma 
ulaşmaya çalışır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varlığın temelinde uyum ve denge vardır. 

B) Değişim mükemmelliğin bozulmasıdır.

C) Varlıklar belli bir amaca göre hareket etmektedir.

D) Formların aslı idealar evrenindedir.

E) Değişimin temelinde zıtlık vardır.

Test - 02
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Tarama Testi

1. Antik Çağ Yunan filozoflarından Demokritos’a göre evre-
nin meydana geldiği ana madde atomdur. Atom; varlığın 
bölünemeyen en küçük birimidir, sonsuz sayıdadır, hare-
ket eder ama değişmez ve yok olmaz. Atomlar birleşerek 
varlıkları meydana getirir. Atomların ayrışması ise varlık-
ların ortadan kalkmasına neden olur. Var olan tek gerçek-
lik, atomlar ve onların hareketidir. 

Bu parçaya göre Demokritos’un varlık anlayışı için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varlığın temeline zihinsel bir kavram olan atomu koy-
muştur. 

B) Atomların hareketlerindeki düzensizliğin evrenin so-
nunu getireceğini savunmuştur.

C) Nesnelerdeki değişimin bir yanılsama olduğunu belirt-
miştir.

D) Nesnelerin atomların ayrılmasıyla yok olduğunu ancak 
atomların yok olmadığını savunmuştur. 

E) Atomlar değişirse nesnelerin de değişeceğini söyle-
miştir.

2. Miletli Thales, tarihin ilk filozofu ve bilim insanı kabul edi-
lir. Evreni dinî ve mitolojik unsurlarla değil, gözlemlere ve 
verileri akılla işlemeye dayalı bir yolla açıklamak istemiştir. 
Ana maddeyi “su” olarak kabul etmiştir. Felsefe dışında 
matematik, geometri ve astronomi ile ilgilenmiştir. Güneş 
tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini tahmin ettiği 
söylenir. 

Buna göre Thales için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) İnanç yerine aklı temel almıştır.

B) Bilgi oluşturma araçları olarak duyu verilerini ve aklı 
kullanmıştır.

C) Varlığın temelinde, somut maddesel bir özün olduğunu 
savunmuştur.

D) Doğadaki neden-sonuç ilişkisinden yola çıkarak bilim-
sel öndeyide bulunmuştur. 

E) Felsefe ile bilim arasındaki farkları ortaya koymuştur. 

3. Bir insan başka bir insanın neyi düşünüp neyi düşüneme-
yeceğini belirleyemez ama düşündüklerini dile getirmesini 
engelleyebilir. Felsefenin gelişebilmesi için insanların her 
türden görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmeleri gerekir.

Bu parçaya göre felsefenin Antik Yunan’da ortaya 
çıkması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Yüksek bir refah seviyesine sahip olmalarına

B) Farklı kültürlerle iletişim hâlinde olmalarına

C) Özgür düşünce ortamına sahip olmalarına 

D) Belli bir bilgi birikimine ulaşmış olmalarına

E) Çok tanrılı inanç sistemine sahip olmalarına

4. Sofistler herkes için geçerli, kesin bilgi elde etmenin müm-
kün olmadığını bu nedenle kesin bilgi arayışının doğru ol-
madığını savunmuşlardır. Onlar doğru bilgiye ulaşmaktan 
çok bilginin pratik yaşamdaki kullanım alanları ile ilgilen-
mişlerdir. 

Sofistlerin bilgiye yaklaşımlarını belirleyen ölçüt aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tutarlılık B) Akla uygunluk

C) Fayda  D) Topluma uygunluk

E) Nesnellik

5. Doğa filozofları varlığın temelinde yer alan ana madde-
nin ne olduğunu araştırmışlar ve cevapları doğada ara-
mışlardır. Ama madde konusunda “su”, “atom” gibi somut 
cevapların yanında “aperion” ya da “bir olan” gibi soyut 
cevapları vermişlerdir.

Bu parçada aşağıdaki filozoflardan hangisinin ana 
madde görüşüne yer verilmemiştir?

A) Thales 

B) Anaksimandros

C) Parmenides

D) Demokritos

E) Herakleitos

Test - 03
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6. Protagoras’a göre insan her şeyin ölçüsüdür. Her şey 
bana nasıl görünüyorsa öyle, sana nasıl görünüyorsa öy-
ledir. Yoksul bir insan için en kıymetli şey yiyecek iken 
hasta biri için en kıymetli şey sağlık olacaktır. Hiçbir konu-
da üzerinde uzlaşılabilecek ilkeler belirlenemez.

Protagoras’ın bilgi anlayışı için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Her şey kişiden kişiye değiştiği için genelgeçer bilgi 
elde edilemez.

B) Doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşılır.

C) Bilginin kaynağı sezgilerdir.

D) Bilmek hatırlamaktır.

E) Duyu verileri bilgi elde etmenin tek aracıdır.

7. İnsanlar, her zaman çeşitli sebeplerle evreni bilmek iste-
miştir. Felsefe de bu istekten doğmuştur ancak felsefenin 
ayırıcı özelliği insanın yalın bilme isteğiyle hareket etme-
sidir. Felsefe öncesi dönemlerde insanlar bilgiyle ya din-
sel açıdan ya da pratik amaçlara hizmet etmesi açısından 
ilgileniyorlardı.

Buna göre felsefeyi kendinden önceki bilgi birikimin-
den ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akla dayalı olması

B) Bilme isteğinin çıkarlardan arınık olması 

C) Kendinden önceki bilgileri reddetmesi

D) Düşünce özgürlüğüne sahip toplumlarda gelişebilmesi

E) Zenginliğe ve boş zamana sahip insanlara özgü olması

8. Tao; “evrendeki düzen, evrenin doğru yolu, özü” anlamına 
gelir. Her şey Tao’dur, Tao’dan çıkar, Tao’ya döner. Sa-
dece Tao vardır, diğer her şey “Tao”nun görünüşleridir. 
Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, cisimsiz 
ve sonsuzdur. 

Çinli düşünür Lao Tse’nin bu görüşlerinden yola çıkı-
larak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tao, tek gerçekliktir ancak tanımlanamaz.

B) Tüm varlıklar yok olunca Tao da yok olur.

C) Görünüşteki çokluğun gerisinde birlik vardır.

D) Hiçbir şey yok olmaz, Tao’ya geri döner.

E) Tao farklı farklı varlıklar olarak görünür.

9. Empedokles’e göre hava, su, ateş ve toprak olmak üzere 
dört ana madde vardır. Ona göre varlıkların var olması ya 
da yok olması, bu dört elementin birleşip ayrılmasına bağ-
lıdır. Bu dört element farklı oranlarda birleşerek varlıkları 
meydana getirmektedir. Varlıkları birleştiren ve bir arada 
tutan ilke sevgi, ayrılmalarına neden olan ilke ise nefrettir. 

Bu parçaya dayanılarak Empedokles için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Varlık görüşünü hem somut hem de soyut ögelere da-
yandırmıştır.  

B) Varlığın var olmadığını savunmuştur.

C) Varlığın zıt elementler arasındaki çatışmadan mey-
dana geldiğini savunmuştur. 

D) Varlıkların değişimini reddetmiştir. 

E) Ana maddenin nicelik ve nitelik olarak sonsuz oldu-
ğunu savunmuştur.

10. Platon gerçek varlıklar olarak akılla anlaşılabilen ideaları 
kabul eder. İdealar değişmez, ezelî ve ebedîdir. Etrafı-
mızda gördüğümüz nesneler ise ideaların yansımasıdır. 
Bu nesneler bize ideaların bilgisini hatırlatmaktadır.

Buna göre Platon’un bilgi anlayışı için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Bilginin kaynağı duyu verileridir.

B) Doğruluğun ölçütü deney ve gözlemdir.

C) Duyu verileri akılla işlenirse bilgi ortaya çıkar.

D) Fayda sağlayan bilgi doğrudur.

E) Bilgiler zihinde önceden vardır.
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