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1.FELSEFENİN 
ORTAYA ÇIKIŞI





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

FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI

*BUDİZM, 

VEDİZM, 

BRAHMANİZM

KONFÜÇYANİZM

TAOCULUK
*ZERDÜŞLÜK











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









2. ANADOLU’DA 
YAŞAMIŞ ANTİK 

FİLOZOFLAR



ANADOLU’DA YAŞAMIŞ ANTİK FİLOZOFLAR



O İyonya okulunun ve doğa felsefesinin kurucusu,

düşünce tarihinin ilk filozofudur.

O Matematik ve astronomi alanlarında önemli

çalışmalar yapmış hatta güneş tutulmasını önceden

saptadığı söylenmektedir.

• Bir yılın 365 gün olduğunu hesaplamış

• Ay ışığının kaynağının güneş olduğunu belirtmiştir

O Ona göre evrenin ilk nedeni (arkhesi), sudur.

O Su; varlıkların tümünün nedeni, ilk maddesidir.

O Değişen her şeyde değişmeden varlığını

sürdürendir. Evrendeki çokluğun temelindeki

birliktir. Suyun soğuduğunda buz, ısındığında ise

buhar olması suyun tüm varlıklarda farklı biçimlerde

var olduğunu gösterir.

O Depremler bile suyun dalgalanmasından ve

çalkalanmasından oluşur.

THALES





ANAKSİMENES
 İyonya okulunun son temsilcisi ve

Anaksimandros’un öğrencisidir.
 O’da Anaksimandros gibi ana maddenin

varlık temelinin birlikli ve sonsuz olması
gerektiğini söyler. Ama bu sonsuz şeyi,
o da Thales gibi belirli bir şeyle bir
tutar; ona göre ilk madde “hava”dır.

 Anaxsimenes birlikten çokluğa geçişi
açıklarken havadaki sıkışma ve
seyrekleşme kavramlarına başvurur.
Hava seyrekleştiği zaman ateş, sıkıştığı
zaman da rüzgar, bulut, su ve toprak
haline gelir.

 Ona göre hava(soluk) olan ruhumuz
bizi nasıl ayakta tutuyorsa havada
evreninin bütününü sarıp onu ayakta
tutar.



ANAKSAGORAS
• Anaxsagoras matematik bilgisiyle ün salmış, astronomi de 

önemli buluşlar yapmış, ay ve güneş tutulmalarını önceden 

hesaplamış. Ayın kendiliğinden ışımadığına ışığını yerden 

aldığına dikkat çekmiştir.

• Varlığın ana maddesi tohumdur. Ona göre doğada nitelik 
bakımından ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır. 

• Görme yetimiz kaba ve yetersiz olduğundan bizler baktığımız 

maddelerdeki parçaçıklardan hangisi ağır basarsa o maddeyi o 

parçacık ismi ile çağırırız. Yani vücudumuzdaki her bir hücrede 

her şeyden bir şey bulmak mümkündür. 

• "Her şeyde her şeyden bir parça vardır." "Bütün şeyler belli 
ölçüde her şeyde bulunurlar." 

• Nous tohumların birbirleriyle karışması ve birbirlerinden 
ayrılmasına neden olan hareket ettici kuvvettir.

• Varlıkların en son parçaları yoktur, sonsuza kadar bölünebilirler. 
Hem sayı bakımından sonsuzdurlar hem de küçüklük bakımından. 
Evrende hiçbir şey saf halde bulunmaz:

• Anaksagoras hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ve hiçbir 
şeyin hiçliğe gitmeyeceğini düşünür. Dolayısıyla mutlak anlamda 
bir oluş ve yok oluş yoktur:



Ona göre varlığın temelinde dört
ana madde vardır. Bunlar: toprak,
su, hava, ateştir. Dört ana madde
değişmezdir. Değişme bu dört ana
maddenin karışımından meydana
gelir. Doğadaki her şey su, hava,
toprak ve ateşin değişik oranlarda
karışımından meydana gelir.

Evrendeki bütün gelişme hareket
ettiren iki ayrı kuvvet(sevgi ve
nefret) arasındaki savaştan
doğmuştur.

Bu savaşta sevgi egemen olursa
her şey birlik içinde olur, nefret
egemen olursa öğeler birbirinden
ayrılır.

EMPEDOKLES







KSENOPHANES
Doğa sorunundan daha çok insan sorunu 
odaklanmaktadır.

Ksenophanes, tanrıların insan gibi 
düşünülmesine (antropomorfizm) karşı çıkmış; 
politeizmi (çok tanrıcılığı) ve orfik kültünün bir 
öğretisi olan ruh göçünü kabul etmemiştir. 

İnsanlar tanrıların kendileri gibi doğmuş 
olduklarını ve kendininkilere benzeyen elbiseleri, 
sesleri ve biçimleri olduğunu sanmaktadırlar."

"Eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsaydı 
ve onlar elleriyle insanlar gibi resim yaρmasını ve 
sanat eserleri meydana getirmesini bilselerdi, 
atlar tanrıların biçimlerini atlarınkine, öküzler 
öküzlerinkine benzer çizerlerdi ve onların her 
birine de kendi türlerine uygun bedenler 
verirlerdi." "Habeşler tanrıların kara ve basık 
burunlu, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl saçlı 
olduklarını söylerler."



EPİKTETOS
Milattan sonra 55 yılında Phrygia (Frigya)’da 
Hierapolis’te (Şimdiki Pamukkale yakınları) 
doğduğu rivayet edilen bir Yunan filozofudur. 
Çocukken Roma’da İmparator Neron’un azatlısı 
Epaphroditos’a satılmış bir köle idi.

Asıl adı bilinmediği için Yunanca “satın alınmış 
adam -köle - uşak” anlamına gelen “Epiktetos” 
olarak adlandırılmıştır.

Sokrates ve diogenes kendine örnek alan bir stoacı 
filozoftur.

Ona göre insan iradeden bağımsız iyi yada kötü hiç 
birşey bulunmadığını öğrenmeli ve olayları 
öngörmeye yada yönlendirmeye kalkışmayıp, 
yalnızca anlama çabası göstermelidir.

Olayları değiştirmek yerine kabullenmeli, verilen 
role uygun yaşamalayız der.

Kaderci bir filozoftur.

Doğaya uygun yaşamayı savunmuştur.



DİOGENES
Diogenes bir fıçıda yaşayan ve dünya 
nimetlerine önem vermeyen felsefesiyle ünlü 
sinop doğumlu bir filozoftur.

diogenes, kendine yetme ile sadelik ilkelerine 
dayanan Kinik yaşam biçiminin öncülerinden 
olan bir filozoftur. 

Onun tek amacı, kişinin en kısıtlı yaşam 
koşullarında bile, mutlu ve bağımsız 
olabileceğini göstermek olmuştur.

İnsanlar kendi kendilerine yetebilir büyük 
mutluluklar küçük detaylarda saklıdır.

Kendinisi bir gün büyük İskender ziyaret eder 
ve kendisine benden bir isteğin var mı der. O 
da 

«gölge etme başka ihsan istemem» der.



LUKİANOS
Bugün Adıyaman ili sınırlarında kalan Samosata'da yaklaşık 
olarak milattan sonra 125 yılında, orta halli işςi bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Köklü bir Süryani yerleşimi 
olan Samosata'nın yerlisi idi, anadili Süryanice idi. 

Gençliğinde Antakya'ya gidip avukatlık yaρan Lukianos, 
daha sonra Atina'ya gitmiş ve sofist olmuştur. Kent kent gezip 
görüşlerini izleyiciler anlattı. 

Nüktesi ve alaycı doğası ile tanınır. Ona ait olduğu düşünülen 
günümüze kadar gelmiş seksen kadar eser bulunur. 

Başlıca eseɾleɾi 'Tanɾılaɾın Konuşmalaɾı', 'Deniz 
Konuşmalaɾı', 'Ahiɾete Vaɾış' 'Öbüɾ Dünyada Konuşmalaɾ', 
'Geɾçek Biɾ Hikaye (Yaşanmış biɾ öykü)', 'Taɾih Nasıl 
Yazılmalı'' dıɾ.

Aya yaρılan bir yolculuğu anlattığı 'Gerçek Bir Hikaye' adlı 
eseri, dünyadaki ilk bilim kurgu eseri kabul edilir. 

"Taɾih Nasıl Yazılmalı'da ise yine döneminin taɾaflı abaɾtılı
yalan yanlış taɾih yazımlaɾına ve yazaɾlaɾına eleştiɾide
bulunuɾ.

«ona göre kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz»



KLEANTHES
Yoksul bir ailede doğdu zor şartlarda yaşadı. Ülkesinde 
çıkan karışıklıklar yüzünden Atina’ya gitti. Orada bahçe 
sulayarak, yük taşıyarak, suculuk ederek geçimini 
sağlamaya çalışırken, bir yandan da Kıbrıslı Zenon’un Stoa 
öğretisini açıklayan konuşmalarını dinledi, bu öğretiyi 
benimsedi. İÖ 264’te Zenon’un ölümü üzerine okulun 
yönetimini ele aldı.

Cleanthes, hazzın sadece iyi değil, “doğaya aykırı” ve 
“değersiz” olduğunu ileri sürdü. [Tutkularının (aşk, korku, 
keder) zayıflık olduğu görüşündeydi

Kleanthes, başta Güneş olmak üzere, bütün gök 
varlıklarının göründükleri gibi olmadığı kanısındadır. 

Ona göre gök varlıklarının en büyüğü, en yücesi, 
Güneş’tir. Kleanthes’in Zeus için yazdığı övgüde Güneş’le 
Tanrı’nın özdeş olduğu açıklanır. “Ey yüceler yücesi, 
birçok adı sanı olan, Tanrı, Zeus, sensin doğanın önderi, 
belli bir yasaya göre bu evreni yöneten sensin.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Stoic_passions


ANADOLU’DA YAŞAMIŞ ANTİK FİLOZOFLAR



3-MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL 

FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ

A) İLK NEDEN DÜŞÜNCELERİ 

B) DEĞİŞİM DÜŞÜNCELERİ

C) SOKRATES VE SOFİSTLERİN BİLGİ VE AHLAK ANLAYIŞLARI

D) PLATON VE ARİSTOTELES’İN VARLIK, BİLGİ VE DEĞER ANLAYIŞLARI



A) İLK NEDEN DÜŞÜNCELERİ

-BU DÖNEM FELSEFESİNİN ANA PROBLEMİ, VARLIĞIN İLK NEDENİNİN 

NE OLDUĞU DÜŞÜNCESİDİR. 

-İLK NEDEN, HER ŞEYİN ONDAN ÇIKTIĞI VE HER ŞEYİN TEMELİNİ 
BELİRLEYENDİR.

-DOĞA FİLOZOFLARI





Demokritos’a göre arkhe, maddenin en 
küçük yapı taşına kadar bölünüp artık 
bölünemeyecek hâle gelindiğinde elde 
kalan son parçadır. O, bu parçaya atom 
demektedir. Atomlar sonsuz, değişmeyen, 
boşluksuz ve yer kaplayan özelliktedir.

Atomlar boşluk içinde değişik şekillerde bir 
araya gelirler. 

Atomlar ezeli ve edebi gerçekliklerdir. Her 
şeyin kendisinden meyadana geldiği 
atomlar oluş, varlığa geliş ve yokoluştan söz 
edilemez. Dahası atomlar katı olup, bundan 
dolayı değişmeye tabii değildirler. Atomlar 
kendi içlerinde sürekli ve homojendirler.

Atomlar sadece sayıca değil şekil 
bakımından sonsuzdurlar. 

Demokritos göre atomların bazıları 
yuvarlak, bazıları düz, bazıları yuvarlak, 
bazıları küre, bazıları çengelli, bazıları 
gözeneklidir. Dış dünyada nesneler bu farklı 
şekil ve büyüklükteki atomların birleşmesi 
sonucu ortaya çıkar. 

DEMOKRİSTOS



 Boş mekanlar içinde yayılmış olan atomlar sürekli hareket 
halinde olup, onların hareketleri birtakım çarpışmalara yol 
açar. Bu çarpışmalar iki yönlü sonuç doğurur. Birbirlerine 
hiçbir şekilde uymayan atomlar çarpışınca birbirlerinden 
uzaklaşırlar veya birbirlerine uyan şekiller, birbirlerine 
denk düşen atomlar çarpınca birleşip birleşik cisimleri 
meydana getirirler. Bu şekilde oluşan birleşik cisimler, 
renk, koku, tat, sıcaklık benzeri duyusal niteliklere sahip 
olurken, atomların kendileri töz bakımından aynı kalır.

 İnsan ölümce atomlar etrafa savrulur. Sonradan oluşan 
yeni bir ruha katılabiliyorlardı.

 Demokritos göre canlı organizma ile teneffüs edilen hava 
arasında sürekli değiş-tokuş vardır. Teneffüs olayında ruhu 
meydana getiren atomlar ile havada bulunan ateş tohumları 
arasında sürekli bir alışveriş cereyan eder öyle ki teneffüs 
son bulduğunda, yani ruhun atomları havadan beslenmediği 
zaman ortaya çıkan şey ölümdür.

 Atomlar birbirlerinin aynısı olamaz. Eğer aynı olsaydı 
bunlar nasıl bir araya gelip hem gelinciği, hemde zeytin 
ağacını meydana getirebilirlerdi.

 Bir varlık örneğin ağaç yada hayvan ölüp, parçalara 
ayrıldığında atomlar yeniden yayılıp başka varlıkları 
oluştururlar. Yani burnumuzun ucunda yer alan hidrojen 
atomu bir zamanlar bir filin hortumunda bulunmuş olabilir. 

 Atomlar baştan beri kendiliklerinden hareket ederler. 
Kimisinin hareketi yavaş kimisinin hızlıdır. Buda onların 
ağırlıklarıyla ilgilidir. Kaba ve ağır hareketli olanlar 
toprağı, hızlı ve ince atomlar suyu,havayı, ateşi 
oluşturmuşlardır.  Ayrıca Demokritos göre ay,yıldız ve 
güneş boşluğa fırlayıp tutuşmuş olan taş yığınıdır.

DEMOKRİSTOS







B) DEĞİŞİM DÜŞÜNCELERİ

Herşey Değişim İçinde 
Midir? Yoksa Sabit Ve 

Değişmez Midir?





http://tr.wikipedia.org/wiki/Varl%C4%B1k


LAO TSE



İNSAN FELSEFESİ
VE 

SİSTEMATİK FELSEFE



MERHABA SEVGİLİ ARKADAŞLAR

BU VİDEOMUZDA İLK ÜNİTEMİZİN

İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ YANİ MÖ 6.YÜZYIL 

İLE MS 2. YÜZYIL FELSEFESİNİ

İŞLİYCEZ.

HALA MİLATTAN ÖNCEKİ DÖNEMDEYİZ 

VE BÜYÜK FİLOZAFLARIN  BÜYÜK 

FELSEFE SİSTEMLERİNİN ORTAYA 

ÇIKTIĞI DÖNEMİ GÖRECEĞİZ.

KİMLERİ Mİ GÖRECEĞİZ SOSFİSTLERİ, 

SOKRATESİ, PLATONU VE 

ARİSTOTALESİ GÖRECEĞİZ.

EEE DAHA NE OLSUN HADİ 

BAŞLAYALIM



C) SOKRATES VE 
SOFİSTLERİN BİLGİ VE 
AHLAK ANLAYIŞLARI





SOFİSTLER
 Sosfist kelimesi yunanca(bilge,becerikli,zeki) sözcüğünden türetilen 

sophistes’ten gelir. Öğretmeyi ve öğrenmeyi meslek edinen kişileri 
belirtmek için kullanılır. Sofistler M.Ö. 5 yüzyılda para karşılığında 
felsefe öğreten gezgin öğretmenlerdir.

 Birbirinden bağımsız olarak çalışan sofistler daha çok etik, siyasal ve 
toplumsal sorunlar üzerinde durmuşlardır. 

 Sofistlerin en belirgin özellikleri hemen her şeye karşı geliştirmiş
oldukları eleştirel tavırdır.(felsefe,gelenek,görenek,din) 

 Sofistlere göre mutlak ve değişmez bir hakikat yoktur. Bilgi ve 
hakikat bireyin algılarına, toplumsal, kültürel ve kişisel eğilimlerine 
görelidir.

















Sokrates'in Sözleri 
• Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.

• Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.

• Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim

• Bilgi ruhun gıdasıdır.

• Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. 

• Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.

• Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir.



D) PLATON VE 
ARİSTOTELES’İN VARLIK, 

BİLGİ VE DEĞER 
ANLAYIŞLARI







İDEALAR KURAMI

Nesneler

(Duyular)

İdealar

(Kavramlar)



PLATON MAĞARA BENZETMMESİ



















BİLGİ 

ANLAYIŞI
• RASYONALİST

VARLIK

ANLAYIŞI
• İDEALİST

SANAT 
ANLAYIŞI

• TAKLİT 
OLARAK 
SANAT

AHLAK 
ANLAYIŞI

SİYASET

ANLAYIŞI

•NESNEL TEMELDE 
EVRENSEL AHLAK 
YASASI VARDIR.

•DEVLET DOĞAL BİR 
KURUMDUR.

ARİSTO

PLATON



4-MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL 
FİLOZOFLARININ FELSEFİ 
GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ







5-MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL 
FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE 

ARGÜMANLARINI 
DEĞERLENDİRME





SAYI

APERİON
BİR

SU

TOPRAK, HAVA,SU,ATEŞ

ATOM

ATEŞ

HAVA
TOHUM

D

Y

D

Y
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