
Felsefe Nedir?

Felsefe Terimi

Filozofun Kimdir?

Felsefe ve 

Hikmet İlişkisi

Felsefenin 

Ortaya Çıkışı





Felsefe Özneldir.

İnceleme Alanının Geniş Olması

Felsefenin herkesi ikna eden tam bir 

tanımını yapmak mümkün değildir; neden?



































FİLOZOF KİMDİR?

(Philosophos)
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FİLOZOFLARIN 
ÖZELLİKLERİ

Bilgeliğe ulaşmak 
isteyen kimsedir.

Filozoflar hem 
birbirlerinden hem de 

yaşadıkları çağdan 
etkilenir ve etkilerler.

Şüpheci ve 
sorgulayıcı yapıya 

sahiptirler.

Bilinenle 
yetinmezler.

Önyargısız ve 
Hoşgörülüdürler.

Meraklıdırlar.

Akıl süzgecinden geçmeyen hiçbir görüşü kabul 
etmeyen, yeniliklere açık olan kişidir.

Düşünceleriyle toplumu 
aydınlatan, hakikati 

bulmaya çalışan ve bütün 
insanlığa seslenen kişidir.



MSÜ-2020

Bu parçada filozofların 
hangi özelliği üzerinde 

durulmaktadır?



MSÜ-2019

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-Filozofların nasıl 
insanlar olduğu anlatılmış

SORU

PARÇA



MSÜ-2018

Bu parçaya göre aşağıdakilerden 
hangisinin filozofların bir özelliği 

olduğu söylenemez?



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

MISIR

MEZOPTAMYA

ANADOLUHİNT

ÇİN FELSEFENİN 

ORTAYA 
ÇIKIŞINA KATKI 

YAPAN 
MEDİYETLER

FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI
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AYT-2022

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-felsefenin ortaya çıkış 

süreci anlatılmış. 

SORU

PARÇA





Felsefenin Konuları

Felsefi Düşüncenin 

Özellikleri

Felsefi Olmayan 

Düşünme Tarzları

Felsefenin Bireysel ve 

Toplumsal İşlevleri

Felsefe Yapmak







AYT-2022

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi 
özellikleri üzerinde durulmaktadır?

B) Sorgulayıcı olma - Yığılımlı olma



MSÜ-2021

Bu parçada felsefi düşüncenin 
aşağıdaki özelliklerinden 

hangileri vurgulanmaktadır?



AYT-2019

Bu parçada felsefi düşüncenin
aşağıdaki özelliklerinden hangisi

vurgulanmaktadır?

A) Eleştirel olma B) Çözümleyici olma
C) Öznel olma D) Evrensel olma

E) Refleksif olma















Sorunları ve dertleri yaratan 
hayata bakış açımızdır. 









Yaşama felsefenin penceresinden bakmayı 
seçmek, yaptıklarımızda artık kolaycılığı değil, 
daha anlamlı ve derin, daha estetik ve tutkulu 

olmayı seçmek demektir.
Bu nedenle, felsefi bir düşünme refleksine sahip 

olmak ve düşünen bir toplum olmaya doğru 
yürüyebilmek için, bol bol okumalı, 

okuduklarımız üzerine düşünmeli, sorgulamalı 
ve tartışmalıyız. 



TYT-2021

Bu parçadan aşağıdaki yargıların
hangisine ulaşılabilir?

Parçada-Felsefenin insan ve 
toplum için İşlevleri anlatılmış

SORU

PARÇA



TYT-2018

Bu parçada felsefenin aşağıdaki
işlevlerinden hangisi
vurgulanmaktadır?



Kant’a göre 

“Felsefe değil, 

felsefe yapmak 

öğrenilir.” 



Felsefe 
Yapmak 

İnsanın düşünme yolunu öğrenmesidir. 
insanın düşünce üretmesidir

Felsefe
Yapmak 

Felsefedeki önermeleri sorgulamak, 
eleştirmek ve böylece aklın ışığında 

doğruları araştırmak, aklın ilkelerinden 
destek alarak düşünmektir.

Felsefe
Yapmak

Aklımızı kurcalayan her soruyu dile getirme 
cesareti göstermek, herkesçe doğal kabul edilen 

şeyleri gözden geçirmek ve onları problem 
edinmektir.

Felsefe
Yapmak

Felsefe tarihini bilmektir. Çünkü felsefenin ne 
olduğu en iyi filozofların düşüncelerinden 

öğrenilir. Felsefe yapmayı öğrenmek, 
felsefenin söz dağarcığına hakim olmayı da 

gerektirir.

Belirli insanlara özgü bir uğraş değildir. Aslında her 
insan felsefe yapar. Hiç felsefe yapmadığını iddia eden 

bir insan bile, eğer hazır yemek kültüründen, markaların 
ahlakın önüne geçmesinden, tüketim çılgınlığının bir 

yaşam biçimi olmasından, şeklin anlamın önüne 
geçmesinden yakınıyorsa, bu da bir felsefedir.

Felsefe
Yapmak



MSÜ-2022

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine

ulaşılabilir?

Parçada-Felsefe yapmanın ne 
olduğu ve olmadığından söz 

edilmiş.

SORU

PARÇA



TYT-2019

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-felsefe yapmak boş 
konuşma mıdır? Yoksa 

yaşamla yüzleşme midir?

SORU

PARÇA



Felsefesiz 
yaşamak 

gözü kapalı 
yaşamaktır.
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