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 Felsefe düşünme faaliyetidir.

 Felsefe bir arayıştır, bitmeyen bir sorgulanıştır.

 Felsefe neyi bilmediğini bilmektir.

 Felsefe kendini bilmektir.

 Felsefe varolmanın anlamını kavramaya çalışan akımdır.(Nietzsche)

 Herkesin kabullendiği şeylerin karşısında sorular sormaya devam 

etmektir. 

 Herşeyi olduğu gibi kabul etmemekir. Ör: gökyüzü

 Felsefeye hayret etmektir, felsefe şaşırmaktır, felsefe meraktır.



 Epiküros’a göre Mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel 

bir sistemdir.

 Felsefe; kıyısız bir limandır. 

 insanın kendini, toplumu, değerlerini, evreni anlama ve açıklama 

çabasıdır.

 Felsefe; erdemli hayatı ve hakikati bulma yoludur.

 Felsefe, insanın önemli sorular sorma, onlara ciddi olarak cevaplar 

arama özelliğinin, erdemli olma ve mutlu yaşama talebinin, kısaca 

bilgeliğe ulaşma özleminin bir ifadesidir.





FELSEFE NEDİR?

Sonuç olarak felsefe ne

derseniz bana göre;

Felsefe hayatın anlam ve

amacı üzerinde düşünmek,

sorgulamak ve araştırmaktır.















ANNE VE BABANIZ FELSEFE 

NEDİR DİYE SORARLARSA SİZ 

DİKKATLİ OLUN YİNE DE



 Tarihsel olarak baktığımızda 
felsefenin ortaya çıkmasında 
birçok medeniyetinin katkı 
yaptığını görüyoruz. Bunlar:

MISIR

ANTİK YUNAN

ANADOLU

HİNT

ÇİN

MEZOPOTAMYA

FELSEFENİN 

ORTAYA 

ÇIKIŞINA 

KATKI YAPAN 

MEDİYETLER

FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI





Felsefeyi 
Ortaya 
Çıkaran 
Koşullar

Merak ve Hayret

Özgür Düşünce Ortamı ve 
Hoşgörü

Kültürel Etkileşim  ve Bilgi 
Birikimi

Ekonomik Rahatlık ve Boş 
Zaman

Mitolojik Düşüncenin Yetersizliği 
Ve Akla Olan İnancın Artması









FİLOZOF 
KİMDİR?

(Philosophos)

Bilgiyi 
arayan

Bilgiyi 
seven

Bilgeliği 
seven





FELSEFİ

DÜŞÜNCENİN

ÖZELLİKLERİ

Akla dayalı 

bir 

düşüncedir.

(Rasyonel)
Öznel bir

düşüncedi

r

Evrensel 

bir 

düşüncedi

r

Sorular 

cevaplardan

daha 

önemlidir.

Çağın 
koşullarından 

etkilenir.

Birleştirici ve 

bütünleştirici 

bir

düşüncedir.
Sistemli 

ve 
tutarlıdır.

Eleştirici ve

sorgulayıcı

bir 

düşüncedir.

Sonuçları 
kesin değildir. 

Olmuşluk 
bitmişlik 
yoktur.

Refleksif

(biriken) 

bir

düşüncedir.

Temellendirme

ye dayalı bir

Düşüncedir.

Merak ve 

hayret 

etmeyi 

sağlar



Sorgulamaya ve 
temellendirmeye 

dayanmayan

doğru bilgiye veya doğru 
eyleme yönelmeyen 

anlık düşünceler

günlük çıkarlara 
yönelik akıl yürütmeler

dürtülere-güdülere 
dayalı çağrışımlar

hayaller, basit kanaatler 
veya ön yargılar 

FELSEFİ OLMAYAN DÜŞÜNME TARZLARI HANGİLERİDİR? 



Bilimsel bilgiler gibi pratik bir yararı yoktur. Ancak insanların 

anlama ve gerçeği görme ihtiyacını gidererek, onu “İnsan 

olmanın bilincine” ulaştırır.

Her şeyi olduğu gibi kabul etme yerine sorgulayabilme ve 

bilinenleri akıl süzgecinden geçirebilme olanağı verir.

Farklı alanlarda edindiğimiz bilgileri birleştirerek anlamlı bir 

bütün oluşturmamızı sağlar.

Düşence özgürlüğünün önemini kavratır.



Felsefe başkalarının görüşlerine saygılı olmayı, onlara karşı 

hoşgörülü olmayı sağlar.
 İnsanların olaylara çok yönlü bakabilmesini, önyargısız 

yaklaşabilmesini ve tüm bilgileri eleştiri süzgecinden geçirmesini 

sağlar.

 Sorunları ve dertleri yaratan hayata bakış açımızıdır. R. Waldo

Emerson “aynı dünya farklı zihinler için cehennem ve de cennet 

olabilir.

Felsefe bize evrende düşünen, anlayan, sorgulayan, yorumlayan bir 

varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirir.



FELSEFENİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ ROLÜ
Felsefe aracılığıyla düşünen birey çok yönlü ve ayrıntılı düşünebilen, anlama ve açıklama 

becerileri yüksek ve tahmin yeteneği gelişmiş bireydir. Böylesi bireylerin çoğaldığı toplumların 

huzuru, refahı, mutluluğu artar ve ufku daha da genişler. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri 

şu şekilde sıralanabilir.
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