




MERHABA SEVGİLİ 

ARKADAŞLAR, SEVGİLİ 

GENÇLER

BU VİDEOMUZDA 10.SINIF 

FELSEFE DERSİNİN  İKİNCİ 

ÜNİTESİ OLAN FELSEFE İLE 

DÜŞÜNME ÜNİTESİNİ HEP 

BİRLİKTE İŞLEYECEĞİZ.

PEKİ BU ÜNİTEDE NELER 

GÖRÜCEĞİZ, NELERİ 

TARTIŞACAIZ





DÜŞÜNME NEDİR?



Düşünmek: nesne, olay veya semboller 

arasında bağ kurma eylemidir.

 Düşünmek, bir sonuca varmak amacıyla 

bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki 

ilişkilerden yararlanarak bir sonuç 

çıkarmaktır.

 Düşünme kavramı, bilgiye yönelen tüm 

zihinsel olayları kapsar. Algılama, kavrama, 

Hayal kurma, konuşma, dinleme, okuma ve 

yazma, tasarlama gibi bilinç olaylarının 

hepsini içerir. 

Düşünmeyle insan; var olan bilgilerini birleştirir, 

onları çözümler ve anlamlı hâle getirir. 



Bobbie Carlyle'nin “Kendini 

Yontan İnsan” heykeli, 

düşünmenin insanın kendi 

inşa etme süreci olduğu fikrine 

gönderme yapar.



FELSEFİ DÜŞÜNCE 

SÜRECİ

MERAK VE 
HAYRET

SORU SORMA

DÜŞÜNME

BİLGİ





DÜŞÜNME VE AKIL YÜRÜTMENİN
KAVRAMLARI

her insanın doğru ve yanlış görüşleri vardır 







ARGÜMAN: 

ARGÜMANTASYON: 

belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır.

Felsefi düşüncede eğer ortaya bir düşünce atarsanız onu 

argümanlarla desteklemeniz gerekir.

Bir argüman güçlü zayıf  yada geçerli ve geçersiz olabilir.

Argümanlarda kanıtlama işleminde öncüllerde konulabilir.

yapılabilir.

sonuca varma işlemine argümantasyon denir. Sonuç, yeni bir 

yargıdan oluşabilir. 

Sonuç önermesine destek olan önermelere 

öncül adı verilir.
ÖNCÜL

3.ARGÜMAN VE ARGÜMANTASYON 



AKIL YÜRÜTME ÇEŞİTLERİ 

TÜMEVARIM TÜMDENGELİM ANALOJİ











Tümevarım

Tümdengelim

Analoji

Tutarsız Düşünce

Çelişki



6.GERÇEKLİK VE DOĞRULUK
• Gerçeklik:

Somut(reel) gerçeklik zihnin 
dışındaki alandır. varlığın insan 
zihninden bağımsız olarak var 
olma durumudur. Örnek: dünya, 
denizler,çınar ağacı, masa

Soyut(ideal) gerçeklik ise bizzat 
insanın akılsal ve ruhsal yönüne 
bağlı olan gerçekliklerdir. 
Düşünmemize bağlı olan 
gerçekliklerdir. Ör: anka kuşu, 
kaf dağı

Somut(reel)

Gerçeklik

Soyut(ideal) 
Gerçeklik

Gerçeklik

Olgusal(bilgi)

Doğruluk

Formel(mantıksal)

doğrullama

Doğrulama

• Doğruluk: gerçekliği olan varlıklar hakkında ileri 
sürülen bilginin gerçeğe uygunluğudur. İleri 
sürülen önermelerle ilgilidir. Ör: kalem kırmızıdır.

• Olgusal(bilgi) doğrulama; bir yargının, 
önermenin gerçeklikle yani yöneldiği nesne ile 
uyuşmasıdır. “Güneş, her gün doğar ve batar.” 
yargısı gerçeklikle uyuştuğu için doğrudur. Buna 
bilgi doğruluğu da denir. 

• formel(mantıksal) doğrulama ise düşüncenin 
kendi içinde çelişmemesi, tutarlı olması hâlidir. 
“Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.” 
yargısı kendi içinde tutarlı olduğu için doğrudur. 
ör.: bekarlar evli değildir.



Olgusal
Doğruluk

Formel 
Doğruluk

Somut / Reel
varlık

Soyut/ İdeal
varlık

Varlıklar
için

Güneş                   Ay                   Üçgen

Gerçeklik

Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
Ay, Jüpiter’in uydusudur. Doğruluk
Üçgenin iç açıları toplamı 180 
derecedir.



7. Temellendirme: ileri sürülen yargının gerekçeleriyle 

açıklanıp örneklerle desteklenmesidir.



Kavram: nesnelerin zihindeki tasarımlarıdır.

Düşünmenin temel unsuru kavramlardır. 

Kavramlar filozofun düşüncesinde renk 

ve biçim kazanır.





Soru sormak; bilme, anlama, bulma, merak giderme, bir ihtiyacı karşılama vb. isteklerin 

karşılanması için yapılan bilgi edinme eylemidir. Sorular, insanı cevap arayışına 

yönlendirir; bulunan cevaplar da yeni soruları üretir. 

Ayrıca felsefe soruları, farklı zamanlarda tekrarlansa da hiç eskimez ve cevapları sürekli 

çoğalır 

Felsefi sorulara verilen cevapların öznellik taşıması, çoğu kez savlarının farklılığından ve 

soruna yaklaşımlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır

Felsefe soruları çoğunlukla varlık, bilgi ve değer gibi alanlara aittir. 

Felsefe soruları genelde nasıl soruna değil, neden ve niçin  sorularına cevap arar.

FELSEFİ SORU OLUŞTURMA 
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Cevaplar Özneldir.

Sorular varlığın özüne yöneliktir.

Kesinlik yoktur.

Sorular zamanla değişir.

(çok az)

Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.

Eleştirel ve sorgulayıcıdırlar.

Nedir ve Niçin sorularını sorar.

Merak arayış ve hayrete dayalı 
sorulardır.

Varlığa ve yaşama yönelik sorulardır.





Aç kalınca yemek yer misin? 

Özgürlük nedir?

Aynadaki görüntü nasıl oluşur?

Ben kimim?

Hayatın anlamı nedir?

Hıçkırık nedir?

Varlık var mıdır?
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Bir fikrin gücünü; bu fikrin dayandığı önerme ve iddiaların geçerliliği, doğruluğu, 

argümantasyonun sağlamlığı ve ikna ediciliği belirler. 

Bir fikrin sağlamlığını belirlemek için izlenmesi gereken bazı yollar vardır. 

1. Metinde geçen temel görüşler nelerdir? 

2. Metinde öne sürülen ve temel görüşü destekleyen önermeler hangileridir? 

3. Metinde her bir görüş veya önerme için  

a) Hangi kavramlara başvurulmuştur?  

b) Bu kavramlara hangi anlamlar yüklenmiştir?  

c) Bilgi ve dil hataları içermekte midir? 

4. Metinde yer alan çıkarımlar akıl ve mantık ilkelerine uygun mudur?  

a) Metinde yapılan çıkarımlar hangileridir?  

b) Bu çıkarımlarda hangi akıl yürütme türleri kullanılmıştır?  

c) Argümanlar, sağlam ve ikna edici olarak kurgulanmış mıdır?

5. Bir görüşle ilgili olarak birden fazla argümana başvurulmuşsa bu argümanların temellendirmesi 

tutarlı, sağlam ve ikna edici midir?

GÖRÜŞ VE ARGÜMANI SORGULAMA





SAYFA:63
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