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MÖ 6. YÜZYILMS 2. YÜZYIL FELSEFESİ

BASAMAK

FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI
HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTAMI
İlk Yunan düşünürlerinin geliştirdikleri kavramlar, çok eski toplumlardan gelen halk düşüncelerine kadar dayanmaktadır. Bundan dolayı felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamı
yani felsefe tarihinin kökeni MÖ 15. yy’a kadar geri götürülebilir.
MÖ 15. yy’da Baltık kıyılarından ve Güney Rusya'dan gelen,
kendilerine Arya adını veren insan toplulukları önce İran’a sonra Hindistan’a yerleştiler. O çağda, şimdiki İran topraklarının güneyinde Persler vardı. Kimi kaynaklar gerek Hint ve gerek İran’a
Tanrı düşüncesinin Persler tarafından getirildiğini ileri sürmektedirler. Nitekim bu grupların Indra, Mitra ve Varuna adlı koruyucu
tanrılarına eski Hint metinlerinde olduğu gibi eski İran metinlerinde rastlanmaktadır. İlk Çağ İran felsefesi de çağdaşları gibi
totemcilik ve canlıcılıktan dönüşen bir felsefedir.

Hint felsefesi

Hint felsefesi geleneksel olarak ruhsal ve gizemsel bir felsefedir.
Hindistan genellikle ruhsal felsefenin beşiği sayılır. Hindistan’da
en basit inançlar bile bir felsefe değeri taşır. Hint felsefesi dört
döneme ayrılır:

b MÖ 15. yy’dan MS 6. yy’a kadar süren Vedik dönem
b MS 6. yy’dan 10. yy’a kadar süren klasik ya da BrahmanBudacı dönem

b 10. yy’dan

18. yy’a kadar süren klasik sonrası ya da Hindu-

cu dönem

b 18. yy’dan günümüze kadar gelen yeni dönem
Hindistan’a özgü ruhsal felsefenin ayırt edici niteliği “bireysel”
oluşudur. Bu felsefenin dış görünüş altındaki özü öğretilemez
ve öğrenilemez. Kişi, kendi kurtuluşunu sağlayacak bu özü ancak derin düşünmesiyle elde edebilir.
Pers mitolojisi

MÖ 6. ve 10. yy. arasında yaşadığı sanılan büyük İranlı düşünür
Zerdüşt’ün kurduğu Mazdeizm'den önce de ilkel bir Mazdeizm
bulunduğu ve bu dinin daha sonra Parsilik adını aldığı bir ger-

dan Hindistan, gizemciliğin de gerçek vatanı sayılmalıdır. Bütün
bu öğretilerin kaynağı, Hindistan’ın asıl ve en eski yerlileri oldukları kabul edilen Vedaların oluşturdukları Vedacılıktır.

çektir. Zerdüşt, ekonomik yapıya çok önem veren gerçekçi bir

Hindistan’ın ulusal ve en eski dini Vedizm’dir. Çoktanrıcı Ve-

düşünürdü. Ona göre, “Gerçek dindarlık, oruçla tapınmayla

dacılık giderek çoktanrıcılıkla tektanrıcılığı uzlaştıran Brahma-

değil, tarım çalışmalarıyla elde edilir.”

nizmi ve daha sonra da bunların daha gelişmişi olan Hinduiz-

Mazdeizm, bir evrim diniydi. Zerdüşt’e göre, Dünya evrim yasa-

mi doğurmuştur.

larına bağlıdır ve insanlar bu evrimi gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazdeizmle birlikte İran topraklarına egemen olan Mitra dini,
hemen her ruhsal öğretinin karşısında bir de gizemciliğin (mistisizmin) yer aldığını belirtir. Mitraizm adı verilen İran gizemciliği,
Hintli Avrupalıların Tanrı’sı Mitra’ya dayanmaktadır.
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Bireysel derin düşünme, gizemciliğin de kaynağıdır. Bu bakım-

Hint çoktanrıcılığı, bir tek tanrının çok görünüşlerini dile getirir.
Bu bakımdan temelde tektanrıcılıktır. Tüm doğa, Brahman adı
altında tanrısal bir tek güç olarak soyutlanmıştır. Bu tek güç, insanlara üç ayrı tanrı biçiminde görünür: Brahma, Vişnu ve Şiva.
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Tek gücün üç ayrı görünüşü olan bu üç tanrının da teklikte çok-

Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yy sıralarında oluşmaya baş-

luk olarak çeşitli görünüşleri vardır. Örneğin, Şiva’nın sekiz gö-

ladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise ya-

rünüşü vardır. Brahmanın tekilliği, öğretinin ilkelerinin belirlen-

zılı dönemde, daha sonraları ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, ya-

mesi açısından iyice anlaşılıp bilindikten sonra tanrılar kolaylıkla

ratılış mitleri, halk söylenceleri ve folklorik öğeler içermektedir.

birbirlerine de dönüşürler. Örneğin, Vişnu kimi yerde Rama, kimi yerde Krişna olur.
Evrensel varlığın birliği, çeşitli görevlerin gerektirdiği çeşitli görünüşlerle böylece çoklaştırılmıştır. Kimi araştırmacılar Hint mitolojisinin çeşitli mitolojilerin kaynağı olduğunu da ileri sürmüşlerdir.
Hindistan’da, din, sanat ve felsefe gizemsel bir yapı içinde birbirlerine karışmış olarak gelişmiştir. Rig Veda, kimi görüşlere göre insanlığın ilk kutsal kitabıdır ve MÖ 1500 yıllarında düzenlendiği sanılmaktadır. İlk ruhsal anlayışın ise Sümer uygarlığından
sızdığı sanılan çoktanrıcı bir evren anlayışı olduğu düşünülür.
Rig-Veda, günümüzde de incelenen çok kalıcı ve sağlam bir ilke ileri sürmektedir: “Varlığı varlaştıran eylemdir.”
Antikçağ Yunan felsefesiyle onun üstüne kurulan daha sonraki felsefelerin pek çok öğeleri eski Hindistan’da işlenmiştir. Budacılık, bu açıdan en bilinçli ve ilginç düşünsel yapıdır. Bununla birlikte bütün bu ruhsal felsefeler, kabul edilir ki Veda’ların
etkisi altındadır.
MÖ 4500 yıllarında Çin topraklarında Moğol tipinde ve neolitik
uygarlıkta bir halk yaşıyordu. Bu halkın Tibet, Türk ve Tai karışımı olduğu sanılmaktadır. MÖ 2000 yıllarına doğru bu halkın
iki ayrı kültür düzeyinde gelişmeye başladığı ve bu kültürlerden
birine Yang-Şao, öbürüne Long-Şan adı verildiği saptanmıştır.
Doğa güçlerine bağlanmayla başlayan bir din anlayışı, ilkel bir
doğa felsefesine dönüşmüştür. Bu doğa felsefesi, evrenin ve
evrendeki her şeyin hava ve ruhtan oluştuğunu ileri sürer. Antik çağda Anaksimenes de havayı ruh olarak ele almıştır. Daha
sonra, su, ateş, hava ve toprak da eklenmiştir. Bütün nesneler,
bu öğelerin çeşitli birleşimleriyle oluşmuştur. Bu öğelerle birlik-

Çin mitolojisi

Çin mitolojisinde başlangıç ve sonlar çok büyük bir önem taşır.
Çin mitolojisindeki önemli diğer öğeler de evrensel felâketler ve
bunların sonucu oluşabilecek yeni yaratılış durumlarıdır. Ayrıca
sonraki dönemlere doğru ağırlık kazanan bir başka husus da
ideal yönetici fikridir ve Çin mitinde ideal yönetici, imparator fikri ve ilgili mitler çok büyük önem taşımaktadır.
Çin mitolojisi, Budizmin Çin'de yayılmasıyla birlikte farklılaşmıştır. Bu sebeple Budizm öncesi Çin mitolojisi ile Budizm sonrası
Çin mitolojisi, birbirine çok benzemekle birlikte, farklılıklar içerirler. Budizm öncesindeki Çin mitolojisine dair kaynaklar azdır
ve bugün bu alandaki çalışmaların çoğu Konfüçyüs’çü metinlere dayanmaktadır.

te maddesel karşılıklı etki anlayışı, Yang (etkin) ve Yin (edilgin)
kavramlarıyla dile getirilen karşıt güçler ikiciliği, Yuan (başlangıç) düşüncesi geliştirilmiştir.
Çin Budacılığı, özel bir nitelik taşımakla birlikte temelde Hint felsefesinin ürünü olduğundan, Çin’e özgü düşünsel yaşam Taoculukla ve Konfüçyüs’çülükte biçimlenir. Eski doğa felsefesini
özümseyen bu okullardan biri de Taoculuktur.
Antikçağ Yunan felsefesiyle aynı koşutluk Hint felsefesinde de
izlenebilir. MÖ 4. yy’da Konfüçyüs’çülüğe karşı Mo-Tzu’nun kurduğu Moizm öğretisi, tıpkı Platon gibi, toplumun bilgelerce yönetilmesi gerekliliğini savunmuştur. Avrupalılarca törebilimin simgesi sayılan Çinli bilge tipi, bu öğretinin oluşturduğu bir tiptir.
Çin mitolojisi, Çin halk ve kültürünün biriktirdiği mitolojik ve efsanevi söylence, inanç ve tarih anlayışının bütününü tanımlar.
Çin mitolojisi, tarih, efsane ve mitin bir karışımıdır.

KONU ANLATIM

Mısır düşüncesinde Güneş Tanrı'sı "Ra"
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Çözüm

b

Gökteki varlıkların konumu ve evrendeki konumu nedir?

Bu soruda, doğa filozoflarının ilk filozoflar olarak kabul edilme-

b

Doğa olayları ne şekilde açıklanmaktadır?

b

Dinî ve tanrısal konularla ilgili görüşleri nelerdir?

lerinin gerekçesi olarak sorgulayıcı yani eleştirel düşüncenin
ve akılcı yani rasyonel bir bakış açısının bulunduğundan söz
edilmektedir.
Cevap B

BEST
Milet Okulu ile beraber ortaya çıkan yeni düşünme anlayışının en

BİLGİ

Miletos Okuluyla birlikte Eski Yunan dünyasında mitos temelli düşünme biçimlerinden
logos temelli, yani felsefe temelli düşünme

temel kavramı kuşkusuz “arkhe”dir. Arkhe kavramı, Aristoteles’in

biçimlerine doğru bir dönüşüm başlamıştır. Bu

“Metafizik” adlı eserinde de söz konusu edilmekte ve iki ana dü-

anlayış, doğanın doğa dışı unsurlarla değil,

zeyde değerlendirilmektedir: Bunlardan birincisi, her şeyin ken-

doğanın kendisinden hareketle açıklanması anlayışının

disinden meydana geldiği, türediği şeyin ne olduğudur. İkincisi

filizlenmesi anlamına gelmektedir.

ise bu tek bir “arkhe”den evrendeki bütün bu görünür çokluk,
yani bileşik olan şeylerin nasıl meydana geldikleridir.

Thales (MÖ 624 - MÖ 545)

BEST
BİLGİ

Yunanca “Arkhe” sözcüğü, “başlangıç, hareket noktası, ana kaynak, ilke, nihai ana madde, tanıtlanamayacak nihai ilke” anlamlarına
gelmektedir.

Thales, Eski Çağ Ege Medeniyeti’nde
doğanın, “doğa dışı” unsurlardan ziyade kendisinden hareketle açıklanması anlayışının filizlenmesine temel
teşkil edecek dönüşümün habercile-

Aristoteles’in “Metafizik” isimli eserinde ele aldığı arkhe kavramı-

rindendir. Felsefe, tanışık olduğumuz

na ilişkin iki farklı yaklaşımın birincisi, doğada bulunan varlıkların

anlamıyla ilkin Grek düşüncesinde

arkhe olduğuna yönelik yaklaşımdır. Bu yaklaşım uyarınca ark-

Thales ile başladığı ve Pythagoras ta-

he; toprak, su, hava ve ateşten herhangi biri veya bunların hep-

rafından terminolojiye geçirildiği ka-

si olarak düşünülmekteydi. Burada dikkate değer nokta, arkhe

bul edilen bir etkinliğin adıdır.

olarak değerlendirilen unsurun doğada bulunuyor olmasıdır. Bu

Varlığın aslının ve esasının, varolanların kaynağının ne olduğu

gelenek Thales’in su, Anaksimenes’in hava ve Empedokles’in

sorusuna verilen yanıtlar, bütün düşünce tarihi dikkate alındığın-

dört unsur (toprak, su, hava ve ateş) anlayışıyla sürdürülmüştür.

da son derece çeşitlilik göstermektedir. Verilen yanıtlardan bi-

İkinci yaklaşıma göre ise arkhe, duyularla kavranamayan,

ri, Dünya'nın kendi değişimini temin edebilecek bir canlılığa sa-

doğada bulunmayan soyut varlıklardır. Bunların örnekleri;

hip olduğudur. Onlara göre, Dünya’nın ana unsurunu oluşturan

Anaksimandros’un apeironu (belirsiz olan), Parmenides’in kü-

şey hem maddi hem canlı hem de ruhludur. Maddeye aynı za-

re şeklindeki Bir’i, Pythagoras’ın geometrik nesneleri ya da sa-

manda bir tür canlılık ya da ruhluluk atfeden bu düşünceye "hi-

yıları, Demokritos’un duyularla algılanamayan atom kavramıdır.

lozoizm" adı verilir.

Eski Yunan düşüncesini temsil eden düşünürlerin ele alınmasında ve değerlendirilmesinde, bu düşünürler şu soruların birkaçı
veya hepsine verdikleri yanıtlar doğrultusunda değerlendirilebilir ve sınıflandırılabilirler:

b

Her şeyin kaynağı (arkhe) nedir?

b

Bu kaynaktan diğer tüm şeyler nasıl meydana gelmişlerdir?

b

Yerin (yani Dünya’nın) şekli ve evrendeki konumu nedir?

KONU ANLATIM

BEST
BİLGİ

Hilozoizm, madde anlamına gelen “hyle”
kavramı ile canlı anlamına gelen “zoe” sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur ve maddeyi
aynı zamanda canlı ve ruhlu kabul eden bir
düşünce akımıdır.
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BEST
BESTPRATİK
PRATİK- 1
1

1
5
4
2
2

3
3

4

5

6

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1.

Evrenin ana maddesi olarak "su, hava, ateş ve toprak" unsurlarının birleşimini işaret eden filozof.

1.

2.

Evrenin sınırsız bir boşlukla sonsuz sayıda "atom"dan meydana geldiğini düşünen filozof.

2.

3.

4.
5.
6.

"Değişim ve çokluk sadece duyuların bir yanıltmacasıdır."
diyen ve her şeyi "bir" olanla açıklayan filozof.

Evrendeki her şeyin sonsuz sayıdaki küçük tohumcuktan,
yani “spermata”dan oluştuğunu düşünen filozof.
Evrenin başlangıcına ilişkin ilk ilke olarak "Tao"yu gösteren ve Taoizm'in kurucusu olan Çinli düşünür.

3.

Philosophia (Felsefe) ifadesini ilk kez kullanan, "sayı"
kavramını felsefesinin temeli yapan ve Pisagor olarak da
bilinen Antik Yunan düşünürü.

MÖ 551-MÖ 479 yılları arasında yaşamış olan ve asıl adı
Kung-Fu-Tse olan Çinli düşünür.

4.

Arkhe problemi açısından her şeyin kaynağının “hava” olduğunu düşünen Miletoslu filozof.

5.

Yedi Bilge arasında anılan ve evrenin arkhe'sinin "su"
olduğunu düşünen Miletoslu filozof.
Evrenin ana maddesinin sınırsızlık anlamına gelen “apeiron” olduğunu düşünen Miletoslu filozof.

Evrenin ana maddesinin "ateş" olduğunu düşünen ve "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." diyen filozof.

KONU ANLATIM
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MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi

Örnek .. 3

Sokrates (MÖ 469 - MÖ 399)

Hiçbir şey yoktur. Eğer bir varlık olsaydı, bu ancak ezeli ve ebedi

Bir Atina yurttaşı olarak annesi ebe, ba-

olabilirdi. Ezeli ve ebedi olan varlık sonsuzdur. Fakat sonsuz bir

bası ise heykeltıraş olan Sokrates’in fel-

varlık, kendisini sınırlayacak olan mekanda ve zamanda buluna-

sefe tarihinde bırakılan en belirgin izle-

maz. O halde, hiçbir yerde olmayan şey yoktur. Eğer olsaydı bi-

re sahip olduğu söylenebilir. Bunun iki

le biz onu bilemeyecektik. Çünkü düşüncelerimizin yapısı, nes-

nedeni olabilir: Bunlardan birincisi, ken-

nelerin yapısına karşıttır. Düşünceler durağandır, oysa nesneler

di yaşamasıyla, içinde bulunulan durum

değişkendir. Bu nedenle düşünceler bize nesneleri tanıtamaz.

her ne olursa olsun, insanın iyiye ve doğ-

Bu parçada görüşleri ifade edilen filozof aşağıdakilerden

ruya yönelebileceğini, insan hayatında

hangisidir?
A) Gorgias

erdemin ne derece önemli bir yer tuttuB) Thales

D) Demokritos 		

C) Platon
E) Aristoteles

ğunu göstermiş olması; ikincisi ise Atinalı bir düşünür ve yurttaş olarak, hayatı bir bütün olarak yaşamanın belirgin bir örneğini sunmasıdır. Bu, bir bakıma onun hem
yaşamayı hem de ölümü karşılama biçimiyle kendini gösteren

Çözüm
Bu soruda, “Hiçbir şey yoktur.” cümlesini felsefesinin temeli yapan yani kesin bilgiye ulaşılamayacağını savunan filozof, sofist
olan Gorgias’tır.
Cevap A

bir tavırdır.
Sokrates’in yaşamına bakıldığında yaptığı şeylerin başında, çarşı
pazar dolaşıp önüne gelen herkese, özellikle de yöneticilerden
olup da bir işi iyi yaptığını iddia edenlere, “Erdem nedir?”, “İyi
nedir?” gibi sorular sorarak onların çok iyi bildiklerini sandıkları
konularda kendilerini sorgulamalarını sağlamaktır.

DİĞER ÖNEMLİ SOFİSTLER

O, kendi tabiriyle, “At Sinekliği” yaparak üstelik de “Bildiğim bir

Hippias: İnsanlar arasında doğal bir eşitlik ve akrabalık oldu-

şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir.” diyerek Atinalılara doğ-

ğunu belirten ilk kişilerden birisidir. İnsanlar arasındaki bu do-

ru yolu göstermeyi düstur edinmiş biridir.

ğa gereği olan eşitlik ve akrabalığın bozulma sebebi ise doğal
değil, yapaydır.

Antiphon: İnsanlar arasındaki eşitliği savunan bir diğer sofisttir. Antiphon, dünya vatandaşlığına benzer bir görüşü savunmuştur. Ona göre, asil olsun ya da olmasın bütün insanlar doğuştan eşittir.

Kritias: Dinin kaynağı ile ilgili görüşleri ile bilinir. Din ve tanrısal konular, zeki insanlar tarafından insanlar yasalara uysun diye uydurulmuştur.

Thrasymakhos: Doğa-Yasa zıtlığı üzerinde durmuştur. Ona
göre insanlar arasındaki eşitsizlik doğaldır ve doğası itibariyle
güçlü olan zayıf olanı yönetmelidir.

Fransız ressam Jacques – Louis David tarafından 1787 yılında
yapılmış olan "Sokrates'in Ölümü" adlı yağlıboya tablo

Lykophron: Yasalar tarafından aksi iddia edilse de doğa söz

Sokrates, tutarlı ve araştırmaya dayanan hayatını, ölüme mah-

konusuysa, başkasına haksızlık etmek iyi, haksızlığa uğramak

kum edildikten sonra da yine aynı tutarlılıkla sona erdirmeyi bil-

ise kötüdür.

miş bir kişiliktir. Bu tutarlılık, onun yasalarla ve içinde yaşadığı

Kallikles: İnsanlar arasındaki eşitsizliğin doğal olduğunu savunmuştur. Ona göre, insanlar doğalarına aykırı olarak korkakça olan pek çok şeyi yüceltirler.

KONU ANLATIM

devletle olan vatandaşlık ilişkisinde de kendisini göstermektedir. Kendisine hapishaneden kaçması teklif edildiğinde, bu teklifi reddetmiştir.
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MS 2. YÜZYIL - MS 15.
YÜZYIL FELSEFESİ

BASAMAK

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİNİ HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE
ORTAMI
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl dönemi, yani Orta Çağ, felsefe tarihi açısından son derece önemli ve zengin içerikli bir dönemdir.
Eskiden karanlık dönem olarak adlandırılmasına karşın, son elli
yıldır giderek artan bir ilgi sayesinde Orta Çağ felsefesi artık daha aydınlık bir dönem olarak karşımızda durmaktadır. Zamansal
olarak Orta Çağ felsefesini Augustinus (354-430) ile başlatabiliriz. Bu dönem, St. Thomas’lı Iohannes (1589-1644) ile son bulmaktadır. İlki ile ikincisi arasında, felsefi olarak ve ilahiyata dair
pek çok benzerlik bulunduğunu söylemek mümkündür. Başka
kelimelerle ifade edecek olursak, bu bin yıllık süreçte ele alınan
felsefi meseleler, bir miras devralma titizliği içinde irdelenmiştir.

Bu şekilde ortaya çıkan yeni felsefi anlayış, Hıristiyanlığın ciddi
ağırlığına karşın yine de temel ilkelerini ve kaygılarını korumayı
başarmıştır. Yeni Platoncu okul ve onun takipçileri, aynı zamanda ciddi bir şekilde Eski Yunan felsefesini de muhafaza eden
bir anlayışı sürdürmekteydiler. Eski Yunanca hala önemini korumakta ve felsefe yapıtları, büyük ölçüde Yunanca yazılmaya
devam etmekteydi. Roma’daki filozoflar bile Atina’da Yunanca
eğitimi alıyorlar, yapıtlarını Yunanca yazıyorlardı. Eski Yunanca,
adeta Yunan felsefesini yaşatan bir damar gibiydi.
Bununla birlikte, bazı aileler ile ücra köşelerdeki bazı manastır
kütüphanelerindeki temel yapıtlar sayesinde eğitim devam edebildi. Bu eğitim sayesinde Augustinus ve Boethius gibi isimler
ortaya çıktı ve yapıtlarıyla Orta Çağ felsefesini biçimlendirmeye
koyuldular. Bunların tümü de Hristiyandır. İkinci yüzyılda başlayarak hepsi de Hristiyanlığın imanının akılsallaştırılması için çaba
göstermişler ve bu uğurda felsefeyi kullanmışlardır. Başlangıçta
felsefeyi bir araç gibi gören bu anlayış, zaman içinde evrilerek
felsefenin en temel alanlarındaki önemli başarıları ortaya koyacak denli felsefeyi amaçlaştırmıştır.

BEST
BİLGİ

Orta Çağ felsefesi, sadece Eski Yunan felsefesini modern felsefeye aktarmak görevini
üstlenmemiştir. Onun aynı zamanda bir başka
önemli görevi, Eski Yunan felsefesinden alınan mirası, yorum tarzı üzerinden farklılaştı-

rarak modern felsefeyi üretmek olmuştur.
MS 2. yüzyıl – MS 15. yüzyıl felsefesi, Batı'da kilisenin etkisinin
olduğu bir dönemi ifade eder.

Yunan felsefesinin etkili olduğu ve genellikle pagan düşüncesini resmeden anlayış, yaklaşık olarak üçüncü yüzyılda sona ermiştir. Platon gibi bir büyük ustanın büyük ölçüde etkisi altında
bıraktığı bir dönem, bu sefer onun adıyla anılan ve Plotinos’un
kurucusu olduğu düşünülen Yeni Platonculuğa yerini bırakmıştır.
Kendisinden sonraki bütün felsefe tarihini derinden etkilemeyi
başarmış olan Plotinos, bir taraftan Yunan spekülatif düşüncesini, diğer taraftan da Hıristiyanlığın temel ilkelerini bir araya getirmeye çalışmış ve bu alanda ciddi bir başarı elde etmiştir. Yaşadığı Ortadoğu’daki Hıristiyanlığın etkisi altında farklı bir şekilde
yeniden biçimlendirilen felsefe, daha önce alışkın olmadığı yeni bir kavramı bütün bir varlık anlayışı içine almıştır. Daha önceleri Yunan felsefesinde yer almayan “yaratılış” düşüncesi, Platoncu terminolojinin de yardımıyla ve bu sefer mutlak güç sahibi
sıfatıyla Tanrı şeklinde metinlerdeki yerini almıştır.
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Dolayısıyla Orta Çağ felsefesi, pek çok bakımdan üzerinde durulması gereken bir dönemi işaret etmektedir. Bu felsefenin anlaşılması için bir taraftan temelde Platon ve Aristoteles’in düşüncelerine dayanan Eski Yunan felsefesinin öbür taraftan da
modern felsefenin iyi bir biçimde kavranmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde felsefenin sürekliliğinde biçimlenen sorunlardaki anlamda kırılmalar ve eksiklikler kaçınılmaz hale gelecektir.
Orta Çağ felsefesi tarihsel dönem itibariyle İlk Çağ felsefesinin
bitiminden modern düşüncenin başlangıcına kadar olan dönemi kapsar. MS 2. yüzyıldan 15. ve 16. yüzyıla, Rönesans'a kadar
olan dönem olarak ele alınır. Bu dönemin felsefe tarihi açısından
kendine özgü özellikleri vardır. Kimi görüşe göre Orta Çağ’da
felsefe yok sayılır ya da Orta Çağ’ın “karanlık çağ” olduğu değerlendirmesine bağlı olarak felsefenin de karanlığa gömüldüğü öne sürülür. Bunun yanı sıra Orta Çağ’da felsefenin varlığını

11. SINIF FELSEFE

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESI

4. BASAMAK

Düşünen ve eyleyen özne artık kendisidir; Tanrı ya da Tanrı’nın

konusunda, tarihçiler tarafından ilk sıraya İstanbul’un 1453 yılın-

temsilcileri değildir. İnsanın kendisi adına düşünüp eyleyecek

da Türkler tarafından fethedilmesi yerleştirilir.

aşkın bir varlığa ya da kaynağa gereksinimi yoktur. Özellikle
17. yüzyıla gelindiğinde, gerçek anlamda modern felsefe başlamış olur. Çünkü felsefe yapıtları bireyin kendi özel düşüncelerini, inanç ve yaklaşımlarını içeren ve hatta birinci şahıs anlatımla
kaleme alınan yapıtlar olma özelliğini taşımaktadırlar. Bu bağlamda modern felsefe deyimi, her şeyden önce Orta Çağ felsefesinden kopuşu ifade eder.

İstanbul'un fethi

Yine aynı bağlamda, kaynağında Doğu medeniyetlerinin bulunduğu birtakım icatların Batı’ya girişinin de Rönesans üzerinde
yoğun bir etki yaptığı kabul edilir. Bunlardan birincisi hiç kuşku
Orta Çağ dinsel yönetimi, insanlar üzerinde dinsel yaşam biçiminin dışına çıkılmaması bakımından yoğun bir baskı uygulamış,
insanların her alandaki özgürce yenilik arayışlarına engel olma
yoluna gitmiştir. Oysa Hıristiyanlığın içyapısındaki çelişkiler ve
kilise yönetiminin din adına uyguladığı mantıksız ve anlamsız uygulamalar, insanları yavaş yavaş dinden koparma noktasına getirmiştir. İnsan, otoriteye mutlak olarak boyun eğmek zorunda
olmadığını keşfetmiştir. İnsan artık kendi aklına ve duygularına
güvenerek doğruluğu kendisi arama yoluna girmiştir.

yok ki barut olup, bir yandan yeni bir iktisadi sistemin yavaş yavaş doğuşuna, diğer yandan da feodal düzenin devasa sur ve
duvarlarının yıkılışına işaret eder. İkinci büyük icat olan pusula,
yeni ticaret yollarının keşfine dayanır. Avrupalıların 15. yüzyılda
Amerika’yı keşfetmeleri ve Çin ile Japonya’ya yaptıkları ilk seyahatler yeni dillerin, kültürlerin ve dinlerin farkına varılması suretiyle ufukların genişlemesine yol açarken, aynı anda sömürgecilik, kölelik ve Hıristiyan olmayanların hakları gibi konuların
siyaset felsefesinin konuları arasına dahil edilmesiyle sonuçlanmıştır. Yine denizcilik ve ticaret alanında kaydedilen gelişmelerin matematik çalışmalarıyla bilimsel çalışmaları önemli ölçüde

Düşünebilen ve eyleyen varlık, yani özne
insan bireyinin kendisinden başkası değildi.
BİLGİ
İnsanın her konuda kendisine duyduğu bu
güven, gerçek bir hümanizm düşüncesiyle
geliştirilip pekiştirilebilirdi. Edebiyat, sanat ve
felsefe alanında bu şekilde başlayan bir insancılık akımıyla Orta Çağ skolastik dönemi son bularak
yepyeni bir döneme geçilmiş oldu. Bu yeni dönemin adı
Rönesans’tır ve genelde 15. ve 16. yüzyılları kapsayan bir
dönem olarak düşünülür.

BEST

RÖNESANS’IN TARİHSEL VE SOSYAL
KAYNAKLARI
Rönesans’ın ve dolayısıyla Rönesans felsefesinin doğuşu ve gelişiminde, söz konusu içsel faktöre ek olarak birtakım dışsal faktörler de önemli bir rol oynamıştır. Bu sosyal ve tarihsel faktörler
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etkilediği söylenebilir. Söz konusu bilimsel çalışmalar, Rönesans döneminde teleskop benzeri aletlerin icadından ve bu arada Yunan matematiğinin kendisiyle Platon’un matematiğe özel
bir önem atfeden yaklaşımının farkına varılmasından da yoğun
bir biçimde etkilenmiştir.
Yine, 15. yüzyılda kâğıdın Batı uygarlığına girişiyle birlikte matbaanın bulunmasının Rönesans’ın ortaya çıkışında önemli bir etki yaptığı kabul edilir. Bu gelişmelerin bilgi ve kültür ile öğrenim
faaliyetinin üniversite dışına yayılımında, daha önce üzerlerinde
alimlerin çalışmış olduğu el yazması metinlerin geniş kitlelere
erişmesinde ve bu arada eğitim ve kültür dili olmayan ulusal dillerin gelişmesinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir.
Öte yandan 15. yüzyılın ortalarında yaşanan reformlar da
Rönesans’ın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Protestanların, kutsal kitabın Latince değil de ulusal dillerde okunması gerektiği üzerindeki ısrarı sadece ulusal dillerin gelişimine değil
okuryazarlığın gelişimiyle bilginin geniş kitlelere yayılmasına da
azımsanmayacak derecede katkıda bulunmuştur.

11. SINIF FELSEFE

5.

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL
FELSEFESİ

BASAMAK

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİNİ
HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTAMI

tı ve değişmez din yorumu, yerini Protestanlığın daha ılımlı yorumlarına bırakmıştır.

BEST
BİLGİ

Rönesans döneminde ulus devlet anlayışı öne
çıkarak din temelli devlet anlayışlarından vazgeçilmeye başlanmıştır. Bu düşünceye paralel olarak insanlar, ulus devletin bir bireyi olarak görülmüştür. Böylece birey olarak insan,
kişi olma hakkına sahip olmuştur. Birey konu-

muna yükselmesiyle kişi, yönetici, soylu ya da din adamı karşısında hak ve özgürlüklerini kullanarak özgür insan olma talebinde bulunmaya başlamıştır.
İnsan olma isteğinin, insanın kendisine özgü olanakları sayeFransız İhtilali

sinde gerçekleşeceğine inanan Rönesans insanı, önce doğaya

Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimi ile başlayıp 1789

hakim olması gerektiği düşüncesi ile yaşadığı evren, dünya ve

Fransız Devrimi ile en üst noktasına erişen bir düşünce hareke-

toplum hakkında bilgi üretme çabası içine girmiştir.

tidir. Avrupa insanının bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir an-

İngiliz düşünür Francis Bacon’a göre insanın amacı ve mutlu-

layışla oluşturma çabası olarak nitelenebilecek olan bu dönem,

luğu, doğaya egemen olmasıyla ilişkilidir. Çünkü doğaya ege-

Batı uygarlığının tarihsel gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve

men olmak, onun yasalarını bilmek demektir. Bu ise insanı doğa

kültürel sonucudur. İlk önce İngiltere’de başlayan toplumsal de-

karşısında özgür yapar. Bu nedenle yapılması gereken, doğanın

ğişim (kapitalizmin doğuşu) daha sonra Fransa’da özgürlük ha-

bilgisini edinerek onu kontrol altına almak ve onu insanın da-

reketi olarak devam etmiştir. Nihayet Almanya’da felsefi temelleri-

ha iyi ve mutlu yaşaması için değiştirmektir. Bacon ve onun gi-

ni oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleşme/batılılaşma

bi düşünen öncü aydınlanmacılar için tek yol ön yargılarından,

hareketine dönüşmüştür.

dinsel inançlarından, skolastik akıl yürütmelerden kurtulmuş ve

Batı uygarlığının 18. yüzyılda vardığı Aydınlanma dönemi, aslın-

bilimsel bilgiyi verecek deneysel yöntemi benimsemiş insanı ye-

da Orta Çağ’da gelişen tüm düşünce ve inançlardan kopuşun
yaşandığı Rönesans dönemindeki düşünsel ve toplumsal deği-

bağımsız ve aklı/deneyi bilgi için referans alan insan oluşturma

şimlerin üzerinde yükselir.

projesi, meyvelerini Aydınlanma Çağı’nda vermiştir.

15. ve 16. yüzyılda Avrupa insanı, Orta Çağ’ın dinsel ve gele-

Aydınlanma Çağı, Batı uygarlığının yeni insan ve toplum inşa

neksel değerlerin kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak
için yeterli olmadığını anlamış ve onların yerine yeni değerler
oluşturma çabası içine girmiştir. İşte “her şey insan için olmalıydı” düşüncesi ile başlayan hümanizm anlayışı Orta Çağ’ın Tanrı/din merkezli evren, toplum ve insan açıklaması yerine insan
merkezli bir evren, toplum ve birey açıklamasını dile getirmektedir. Böylece Tanrı devleti yerine tekrar yeryüzü devleti; dinsel
bir kozmoloji yerine fiziksel bir kozmoloji; insanın kul olarak görüldüğü bir toplum/devlet düzeni yerine insanın birey/kişi olarak
kabul edildiği bir toplum/devlet düzeni öne sürülmeye başlanmıştır. Dinde reformasyon hareketi ile Katolik mezhebinin ka-
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tiştirmektir. İşte Rönesans ile başlayan yeni insan, yani özgür,

etme projesinin düşünsel ve felsefi temellerinin oluştuğu çağdır. Yeni insan her şeyden önce kendi aklını kullanma cesaretini gösteren bir özellikle donatılmalıdır. Bunu Alman filozof Kant
şöyle dile getirir: “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş
olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.” Bu ergin
olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa
insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen
insanda aramalıdır.

11. SINIF FELSEFE

5. BASAMAK

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL
FELSEFESİNİN KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLERİ
Aydınlanma Çağı Nedir?

Avrupası’nın yaşam tarzı ve düşünsel yaklaşımı daha çok Hıristiyanlığın yaşam biçimi şeklinde oluşmuştur. Ancak bu sistem
anlayışında insanın Yaratıcı karşısında bireysel imanından çok,
dini, siyasi bir yapıda bocalayan kilise otokrasisinin içinde kendine yer bulabilmesi adeta imkansızdır. Bu çerçeveyle yaklaşıldığında Orta Çağ sosyo-psikolojik ortamında bu dini dogmalar
ya da sapmalar ilk başlarda dönemin siyasi otoritesi tarafından
da kabul görmemiştir.
Bazı tarihçi ve filozoflara göre esas olarak Aydınlanma İngiliz
Devrimi ile başlar ve 1789’da Fransız Devrimi ile doruk noktasına erişmiştir. Buna göre Aydınlanma, Batı hayatında ticaret ve
sanayileşme yoluyla aynı zamanda orta sınıfın ortaya çıkmasıyla birlikte temelli bir dönüşümün gelişen kültürel ifadesidir.

BEST
BİLGİ

Skolastik düşünce yönetiminin yıkılışı Rönesans’la başlamaktadır. Çünkü Rönesans
Reform’un altyapısını, Reform da Aydınlanma
Çağı’nın alt yapısını oluşturmaktadır.

Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisi ile
17. yüzyıl sonlarından başlayan 18. yüzyılda hızla büyüyen
Avrupa’da bilimde ve felsefede büyük gelişmelerin başladığı
döneme “Aydınlanma Çağı” denir.

BEST
BİLGİ

“Aydınlanma nedir?” sorusuna “İnsanın düşünme ve değerlemede din ve geleneklere
bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı, kendi
görgüleri ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir.” şeklinde cevap verilebilir.

15. yüzyıldan beri her yüzyılın ortalarında çok önemli gelişmeler
meydana gelmiştir. 15. yüzyılın ortalarına doğru Rönesans gelişmiştir. 16. yüzyıl ortalarında Hıristiyan inancında protestoyla
başlayan reformlar olmuştur. 17. yüzyılda bilim, sanayi, ticaret
ve felsefede büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle bilimin gelişmesi çeşitli bilim dallarını da beraberinde getirmiştir. Felsefenin
gelişmesi, düşünürlerin, filozofların artması farklı ve daha çok
çeşitli düşünce ve doktrinlerin ortaya çıkmasını sağlarken, halk
da benimsediği doktrin ya da düşüncenin özgürce takipçisi olmaya başlamıştır. Tüm bunlar yeni bir yaşamı ve kültürü oluşturmuş; bu gelişmeler Tanrı’nın rolü ve yapısına olan inancını
kaçınılmaz olarak etkilemiştir. 17. yüzyıl sonlarına doğru bu gelişmelerin sonucunda oluşan yeni bir çağ başlamıştır ve filozoflar bu çağa “Aydınlama Çağı” adını vermişlerdir. “Aklını kullanma
cesaretini göster!” sözü, Aydınlanma Çağı’nın parolası olmuştur.
Orta Çağ skolastik düşüncesinin Hıristiyanlığın dinî görüşleriyle
birbirine karıştırılmasından sonra Avrupa'da yeni bir yaşam tarzının oluştuğu kabul edilmektedir. Bu aşamadan sonra Orta Çağ

KONU ANLATIM

15. yüzyıldan itibaren “İnsanın varlığının anlamı ve bu dünya
içindeki yeri” bir problem olmuştur. 18. yüzyılda da bu sorun en
geniş anlamıyla ele alınmış, bu soruna verilen yanıtların, bu yanıtlara temel olan düşüncelerin gerek o zaman gerekse ondan
sonra bugüne kadar Batı dünyasının kültür yapısı üzerinde etkileri olmuştur. Nitekim yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Fransız Devrimi bir bakıma bu düşüncelerin uygulanma aşamasıdır.
Rönesans, kökü ve amacı bir üst dünyada bulunan bir hayat düzeninden, kökü ve amacı bu dünyada bulunan bir hayat düzenine geçişin başlangıcıdır. Rönesans düşüncesi kendini bütün
tarihi otoritelerden bağımsız kılmaya, dünya ve hayat üzerindeki görüşlerine yalnız deneyin ve aklın sağladığı doğrularla biçim vermeye çalışmıştır. Ancak bir geçit çağı olduğu ve bir köprü vazifesi yaptığı için bu düşüncelerini bütünlüğe ulaştıramamış
ve bunu Aydınlanma adıyla başlayan dönem gerçekleştirmiştir.
Aydınlanma döneminde Fransa’da
yapılan bir aktivite çok önemlidir.
Fransa’da düşünürlerin ayrı ayrı görüşleri bir arada toplanarak ansiklopedi ortaya çıkmıştır. 1780 yılında 35
cilt olarak tamamlanan ansiklopedi
çok yayılmış olduğundan kilisenin görüşlerini epey sarsmıştır. Açık, anlaşılır ve aydınlatıcı bir düşünüş başlıca
özelliğidir. Amacı, gelenek ve göreneğe bağlı inançları sarsmaktır. Burada
her türlü inanç anlatılır ama hepsinden de şüphe edilir. Ansiklopediyi çıkaranlar ya da ona yazı yazanlar bütün bunları dile getirmeyi çok iyi bilmişlerdir. Yeni düşüncelerin devrimci gücünü
bir araya getirmeyi iyi sağlamışlardır. Ansiklopediyi oluşturanlar
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20. YÜZYIL FELSEFESİ

7. BASAMAK

20. VE 21. YÜZYIL FELSEFECİLERİ VE YAŞADIKLARI COĞRAFYALAR
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Baruch Spinoza ⇒ (1632-1677)

Nicolaus Copernicus (Kopernik) ⇒ (1473-1543)
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BASAMAK KONTROL TESTİ
1.

Paradigma, belli bir dönem içinde bilimsel düzeyde ele
alınan, bilinmezi aydınlatmak üzere oluşturulan kavramsal
çerçevenin adıdır. Bu çerçeve ancak günün koşulları içinde
geçerli olabildiğinden, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması
olası sürpriz durumlar nedeniyle varlığı tehlikeye girer. Bu
durumda yepyeni bir bakış açısı oluşturmak kaçınılmaz olur.
Bu parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4.

A) Nietzsche

A) Bilim, birikimsel bir süreçte doğrusal olarak ilerler.

B) Bergson

B) Bilim, ortaya konan özgün araştırma modellerinden
oluşur.

C) Sartre
D) Popper

C) İnsanlık tarihinin her dönemi farklı bilimsel açıklama
tarzlarına sahiptir.
D) Bilimde, ele alınan konuları açıklayabilmek üzere paradigma adı verilen şablonlar üretilir.

E) Feyerabend
5.

E) Bilimsel alanda oluşturulan her yeni araştırma modeli
eskisini yıkma gücüne sahiptir.
2.

Bergson’a göre, iyinin ve kötünün ölçütü sezgidir. Dolayısıyla insana düşen görev, sezgisine uymaktır. Ona göre,
insan ancak sezgisine uygun davranarak herkes için iyi
olanı gerçekleştirir.
Buna göre, Bergson’un ahlak anlayışı için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

B) Popper, kuramdaki yanlışların hemen çıkarılmasından
yanadır.

B) İyinin temel ölçütü bireysel davranmaktır.
C) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.

C) Kuhn’a göre, bilim insanlarının kabul ettiği bilimsel paradigma asla değiştirilmemelidir.

D) Temeli insan olan evrensel bir ahlak yasası vardır.
E) Ahlaki değerler toplumdan topluma ve zamanla değişir.

D) Kuhn ve Popper’ın bilimsel kuramları değerlendirme
tarzları farklıdır.

Thomas Kuhn’a göre, her bilim dalında bilim öncesi dönem vardır. Bu dönemde tespit edilmiş, uygulanan belirli
bir yöntem ve olaylara belirli bir bakış açısı mevcuttur. Ancak problemlere yaklaşımda ve bunları çözümlemede farklı bir anlayış birliği ve bir bilim modeli düşüncesi doğarsa o
zaman yeni bir bilimsel döneme geçilmiş olur.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

E) Kuhn’un bilim anlayışında bilim insanlarının görüşleri
oldukça etkilidir.

A) Tüm bilimler için bir doğrulama yöntemi vardır.
B) Önemini yitiren bilimsel düşünceler yerini yeni bilimsel
görüşlere bırakır.
C) Bilimin ne olduğu ancak insanların bilime bakış açısıyla
belirlenebilir.
D) Her bilim dalının kendine özgü bir araştırma alanı ve
yöntemi vardır.
E) Bilimin, insanın her türlü ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı tartışmalıdır.
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Karl Popper için bilimsel alandaki her aykırılık, eldeki kuramı eleştirel biçimde ayıklamak ve elemek için birer fırsattır.
Ancak Thomas Kuhn’un düşüncesine göre, bir paradigmaya bağlı olan bilim insanları, her aykırılığa karşı ellerindeki
kuramı savunmaya, uyarlamaya çalışırlar ve bağlılıklarını
hemen terk etmezler.
Bu parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kuhn’a göre, bilim insanları var olan bilim modellerinden hemen vazgeçmezler.

A) Ahlaki eylemin amacı fayda olmalıdır.

3.

İnsana iyi ve kötüyü açıklayacak üstün otoriteler artık yoktur. İnsanoğlu yapayalnızdır. Bu yüzden insana yakışan
şey, güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır. Bütün manevi
değerler en baştan, yeniden ele alınmalı ve değiştirilerek
yerine yenisi konmalıdır. İnsan, “üst insan” olmalıdır.
Bu parçada görüşleri ifade edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Paradigma değişikliği bir inanç eylemini hatta onun üzerinde diğer bilim insanları tarafından uygulanacak bir baskıyı
gerektirir. Bir paradigmayı diğerine tercih etme, bir hayat
tarzının diğerine tercih edilmiş olmasını ifade eder.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Paradigmalar, olgularla tutarlı olmalıdır.
B) Paradigma değişimi, bilimde ilerlemeyi sağlar.
C) Paradigmalar, bilim insanlarının duygu ve düşüncelerinden bağımsızdır.
D) Paradigmalar değiştikçe olgular da değişir.
E) Paradigmaların değişiminde bilim insanlarının inançları
önemli rol oynar.

11. SINIF FELSEFE

BASAMAK KONTROL TESTİ
7.

Sartre’a göre genel bir ahlak yoktur. Çünkü bize bu konuda
yol gösterecek herhangi bir işaret yoktur. Bazıları genel bir
ahlakın var olduğunu savunabilir. Bize yol gösterebilecek
işaretleri kabul etsek bile, onları yorumlayan, taşıdıkları anlamı seçen biziz. İnsan kararını tek başına verir. Bu kararın
sorumlusu da insanın kendisidir.
Bu parçaya göre, Sartre’ın varoluşçuluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10. Bilimler sürekli olarak bir oluş ve ileriye doğru bir gelişim
gösterirler. Ancak bilimler, evrendeki tüm değişmeleri kavrayıp açıklayamaz. Çünkü bilim, sonuç olarak zekanın ürünüdür. Zeka ise statik olanı kavrayabilir. Oluş veya değişim
halindeki yaşamın bilgisini ancak sezgi yoluyla edinebiliriz.
Bergson bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisi üzerinde durmaktadır?
A) Felsefenin işlevinin ne olduğu

A) Ahlak yasası, evrensel özellikler taşır.

B) İnsanın bu dünyadaki konumunun ne olduğu

B) İnsan, eylemlerini kendi kararlarıyla belirler.

C) Gerçeğin bilgisine ne ile ulaşılabileceği

C) Ahlak yasasına uygun davranış iyidir.

D) Evrenin temelinin veya özünün ne olduğu

D) Ahlak yasası bireye sorumluluk yüklemez.

E) İnsanın nasıl bir yaşam biçimiyle mutlu olabileceği

E) İnsan eylemlerini toplum kuralları belirler.

8.

Bergson’a göre gerçeklik yalnızca maddeden oluşmaz.
Gerçekliğin çok başka bir yanı vardır ki bu zekayla kavranamaz; içsel bir görüyle elde edilebilir. Gerçekliğin bu yanı,
sürüp giden, sürekli bir akış, bir oluş barındıran, hep değişmekte olan salt süredir. Bilinçli bir varlık için yaşam, sürekli
oluş ve değişme demektir. Kendini hiç durmadan, yeniden
yaratma, yeniden kurma demektir.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yaşam rasyonel olmadığı için anlamsızdır.
B) Varlık, maddi bir içeriğe sahiptir.
C) Gerçek olan durağandır.
D) Bilgi elde etmede akıl tek kaynaktır.

11. Varoluşçuluğa göre, insanın dışındaki tüm varlıkların özü
önceden bellidir. Sadece insan, kendi benliğini oluşturma
gücüne ve potansiyeline sahiptir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan, toplum içinde bir anlam ifade eder.
B) Doğru olana uygun yaşamak insanı mutlu kılar.
C) Toplumsal değerlerden uzaklaşan insan kendisine yabancılaşır.
D) İnsan, kendi benliğini yaratma becerisine sahip tek varlıktır.
E) İnsan, başkalarını örnek alarak davranışlarını düzenlemelidir.

E) Gerçeklik sezgiyle kavranır.

9.

Yaptıkları araştırma ortak bir paradigma üzerine kurulu
olan bilim insanları, bilimsel uygulamada aynı kurallara ve
ölçütlere bağlıdırlar. Bu bağlılık ve bunun sonucu ortaya
çıkan fikir birliği, belli bir araştırma geleneğinin doğmasının
ve devam etmesinin ön koşullarıdır.
Bu parçada görüşleri ifade edilen bilim felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

12. Nietzsche’ye göre, özgür ve yaratıcı kişilerin ahlak dışı
veya ahlaksız kişiler sayılmamasının temelinde iyi ile kötünün göreli kavramlar olması yatmaktadır. Özgür ve yaratıcı
insan, gerçekliğe çağında ve çevresinde geçerli olan ahlakın gözlükleriyle bakmaz; iyinin ve kötünün ötesine geçer.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafa göre çıkartılabilecek bir sonuç değildir?
A) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.

A) Thomas Kuhn

B) Herkesin uyması gereken evrensel ahlak kuralları
vardır.

B) Karl Popper

C) İyinin ve kötünün ne olduğu kişiye göre değişir.

C) Wittgenstein
D) Rudolf Carnap

D) Özgür ve yaratıcı insan kendi ahlakını oluşturan insandır.

E) Bertrand Russell

E) İyilik ve kötülük zaman içinde farklılaşır.
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7. Basamak Kontrol Testi Optiği

7. BASAMAK CEVAP ANAHTARI
BP

SOLDAN SAĞA: 1. MENGÜŞOĞLU - 2. NIETZSCHE - 3. ÜSTÜN İNSAN - 4. PARADIGMA
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. KUHN - 2. BERGSON - 3. İSYAN AHLAKI - 4. POPPER

BD

1-A 2-B 3-A

4-D

5-E 6-C 7-B 8-A 9-C 10-D 11-D 12-B

BKT

1-A 2-D 3-B

4-A

5-C 6-E 7-B 8-E 9-A 10-C 11-D 12-B

YAZILI SORULARI - 1
1.

Aristoteles’in varlık görüşlerini ifade ettiği “dört neden” nedir? Yazınız.

2.

Aşağıda verilen boşlukları uygun olan kavramları seçerek verilen bilgiler ışığında doldurunuz.

Devlet

Herakleitos

Rönesans

Patristik
felsefe

İbn-i Sina

Konfüçyüs

a. Asıl adı Kung-Fu-Tse olan ve kısaca Kung-Tse (Üstat Kung) diye anılan
Çinli düşünür ………………………………….’tür.
b. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” ya da “Her şey akar.” cümleleri Efesli
filozof ………………………………….’a aittir.
c. Platon, ideal devlet görüşünü …………………………………. adlı eserinde ele almıştır.
d. …………………………………., Hıristiyan inancına bir öğretici nitelik
kazandırma yolundaki çabalardan oluşur ve kilise babalarının felsefesi
olarak da anılır.
e. 11. yüzyılda yaşamış olan ve Batı’da “Avicenna” olarak tanınan İslam
düşünürü ………………………………….’dır.
f.

3.

2

…………………………………. terimi, “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir.

Aşağıda verilen filozofları eserleriyle doğru olarak eşleştiriniz.

1.

Konfüçyüs

a.

Tinin Fenomenolojisi

2.

Immanuel Kant

b.

İnsan Felsefesi

3.

Farabi

c.

İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar

4.

Hegel

d.

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

5.

Takiyettin Mengüşoğlu

e.

El-Medinetü’l Fazıla

11. SINIF FELSEFE

yazılı soruları - 2
4.

5.

Aşağıdaki filozofları eserleriyle doğru olarak eşleştiriniz.

1.

Platon

a.

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme

2.

John Locke

b.

İsyan Ahlakı

3.

Thomas More

c.

Varoluşçuluk

4.

Jean Paul Sartre

d.

Sokrates’in Savunması

5.

Nurettin Topçu

e.

Ütopya

Descartes, bilgi dünyasını yeniden kurabilmek için açık seçik bir başlangıç
noktası aramış ve “Kendisinden kuşkulanamayacağım ne var?” diye sormuştur. Kendisinden kuşkulanamayacağı tek şey olarak da kuşkulanmakta
oluşunu görmüş, buradan hareketle de; “Kuşkulanmak, düşünmek demektir. Düşünmek için bir düşünenin var olması gerekir. Düşünüyorum, öyleyse
varım.” sonucuna ulaşmıştır.
Bu parçaya dayanarak, Descartes’la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunmuştur.
B) Düşünmeyi yalnızca bir eylem olarak görmüştür.
C) Güvenilir bilginin kaynağını deneyimlerde bulmuştur.
D) Doğruya giden yolda şüpheyi bir yöntem olarak ele almıştır.
E) Bilginin doğuştan geldiğine karşı gelmiştir.

6.

Devletin doğal bir kökü ve devleti kurduran doğal bir neden vardır. Bu doğal neden, hiçbir insanın kendi kendine yetmemesi, ihtiyaçlarını gidermek
için başkalarının yardımını istemesidir. Bundan ötürü devletin ödevi, insanların yaşayışlarını kendilerine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlemektir.
Bu parçada açıklanan görüşler hangi düşünüre aittir?
A) Platon
B) Kant
C) Sokrates
D) Hobbes
E) J. J. Rousseau
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