


DÜŞÜNME NEDİR?







SENECA

DESCARTES









Doğru yada 

yanlış bir 

yargı 

bildiren 

ifadelerdir.

Önermeler 

özne, 

yüklem ve 

bağ ekinden 

oluşur.



3

2

1 Önermeler bir yargı 
bildirir. Doğru yada 
yanlış.

Önermeler doğruluk
değerine sahiptir.

Önermeler anlamlı 
cümlelerden oluşur.

ÖNERMENİN

ÖZELLİKLERİ

ÖNERME 

ÖRNEKLERİ

NOT: HER ÖNERME BİR 
CÜMLEDİR. ANCAK HER 

CÜMLE BİR ÖNERME 
DEĞİLDİR.



GEREKLİLİK 

CÜMLELERİ

ÜNLEM 
CÜMLELERİ

EMİR
CÜMLELERİ

DİLEK,İSTEK VE 

DUYGU 

CÜMLELERİ

ÖNERME OLMAYAN İFADELER



AYT-2022

Aşağıdakilerden hangisi önerme
değildir?

B) Keşke hava hep güneşli olsa.





YARGININ NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ BAKIMINDAN 
ÖNERMLER 

OLUMLU ÖNERMELER

Yüklemde bildirilen özelliğin 

öznede bulunduğunu gösteren 

önermelerdir.

➢ Hava bulutludur.

➢ İnsanlar çalışkandır.

OLUMSUZ ÖNERMELER

Yüklemde bildirilen özelliğin 

öznede bulunmadığını 

gösteren önermelerdir.

➢ Hava bulutlu değildir.

➢ İnsanlar çalışkan değil

TÜMEL ÖNERMELER
Bir önermenin öznesi bir sınıfın bütününü 

kapsıyorsa bu önerme tümel önermedir.

Özne her, bütün hiçbir gibi

Her insan akıllıdır. Bütün anneler şefkatlidir.

TİKEL ÖNERMELER
Bir önermenin öznesi bir sınıfın bir bölümünü 

kapsıyorsa bu önerme tikel önermedir.

Özne bazı,birkaç,kimi, bir kısmı gibi sözcükleri 

kullanılır. Bazı öğrenciler sporcudur.

Kimi insanlar başarılıdır.

TEKİL ÖNERMELER
Bir önermenin öznesi bir sınıfın tek bir içine 

alıyorsa bu önerme tekil önermedir.

Özne tekildir. Onur sportmen bir öğrencidir.



TÜMEL

TİKEL

TEKİL

TİKEL

TÜMEL

TİKEL

TEKİL

TÜMEL

Sporcuların çoğu genç yaşta sakatlanıyor

Kimi filozoflar matematikçidir.

Her öğrenci başarılır.

Teknelerin bir kısmı yelkenlidir.

Aziz Sancar Nobel ödülü kazanmıştır.

Tire İzmir’in bir ilçesidir.

Hiçbir kuş kanatsız değildir.

Köylerin hepsinde tarım yapılmaktadır.



ARGÜMAN

❖ Delil ve kanıt anlamına 
gelir. 

❖ Belli kanıtlara dayanarak 
ortaya çıkarılan yeni bir 
yargıdır.

❖ Argümanlar güçlü, zayıf, 
geçerli yada geçersiz 
olabilir. 

Öncüllerden sonuca varma 
işlemine argümantasyon
denir.

Argümantasyon

ARGÜMAN
VE ARGÜMANTASYON



ÖNCÜL

Sonuç önermesinden 
önce gelerek sonuca 

dayanarak oluşturulan 
önermelere öncül 

önerme denir.

SONUÇ

Öncül önermelere 
dayanarak varılan 
önermelere sonuç 

denir.



Filozoflar görüşlerini  ortaya koyarken geliştirdikleri argümanları 
renkli kalemlerle İşaretlemez veya görüşüm şu yada bu diye İfadeler 
kullanmazlar.



Metinde öne sürülen ve 
temel görüşü destekleyen 

önermeler hangileridir.

Metinde  yer alan 
çıkarımlar akıl ve 
mantık ilkelerine 

uygun mudur?

Metinde  her bir görüş 
veya önerme için hangi 

kavramlar kullanılmıştır?

Metinde  yapılan çıkarımlar 
hangileridir? Bu çıkarımlarda 

hangi akıl yürütme türleri 
kullanılmıştır.



TÜMEVARIM TÜMDENGELİM

ANALOJİ

01 02

03

AKIL YÜRÜTME

Bilinenlerden 
hareketle bilinmeyen 

kakında bilgi elde 
etme yöntemidir. 



❑ Özelden genele yapılan 
akıl yürütmedir.

❑ Tek tek nesnelerden 
olaylardan hareketle 
genel bir ilkeye varma 
işlemidir.

❑ Aristo mantığına göre 
tümevarım yoluyla 
ulaşılan sonuçlar hiçbir 
zaman kesin doğru 
değildir. Bunun nedeni 
sonucun öncülleri aşan 
bir anlama sahip 
olmasıdır.

❑ İkiye ayrılır.

TAM TÜMEVARIM

Bir bütünü oluşturan
parçaların hepsinin tek tek
incelenmesi ile genel bir
sonuca varmadır. Ulaşılan
sonucun doğruluk değeri
kesindir.

EKSİK TÜMEVARIM

Bir bütünü oluşturan 
parçaların bir kısmının 
incelenmesi ile genel bir 
sonuca varmadır.
Eksik tümevarımda 
sonuç kesin değildir.

1-TÜMEVARIM



EKSİK 

TÜMEVARIM

TAM

TÜMEVARIM



2-TÜMDENGELİM

❑ Genelden genele ve 
genelden özele 
yapılan akıl yürütme 
biçimidir.

❑ Genel bir ilkeden 
hareketle tek tek 
olaylara, nesnelere 
zorunlu olarak ulaşan 
akıl yürütme türüdür.

• Aristo mantığı üç çeşit 
akıl yürütme 
yönteminden yalnızca 
tümdengelim 
üzerinde durur. Ve bu 
akıl yürütme 
yöntemini mükemmel 
kabul eder. 

• Çünkü ona göre 
yalnızca tümdengelim 
yoluyla ulaşılan 
sonuçlar zorunludur 
yani kesin doğrudur.



3-ANALOJİ

• Benzerlikten hareket 
eden akıl yürütme 
biçimdir.

• İki farklı önerme 
arasındaki benzerlik 
veya benzerliklerden 
yola çıkılarak birisi için 
geçerli olan şeyin diğeri 
için de geçerli olmasının 
öne sürülmesidir.

• Özelden özele akıl 
yürütmedir.

• Analojinin sonucu 
olasılıklıdır.



MSÜ-2019

Bu parçada aşağıdaki kavramların 
hangisi üzerinden bilimsel yasalara 
ulaşma süreci betimlenmektedir?

A) Paradigma B) Tümevarım
C) Anomali D) Tümdengelim

E) Yanlışlama



YETERSİZ ÖRNEK

Sınırlı yada az sayıda örnek ile hemen 
genelleme yapma hatasıdır.

Örneğin; dedemin köyünde gördüğüm 
keçiler beyazdı. O halde tüm keçiler 

beyazdır.

İSPATLAMA MECBURİYETİ

Bir şeyin yanlışlığının ispatlanmamış olması 
nedeniyle doğru olduğunu yada 

doğruluğunun ispatlanmamış olması 
nedeniyle yanlış olduğunu ileri sürmek
Örneğin, UFO’ların olamayacakları ispat 
edilemediğine göre, UFO’lar mevcuttur.

Bilim adamları “küresel ısınma’nın varlığını 
ispat edemediklerine göre, küresel ısınma 

yoktur.

HATALI AKIL 
YÜRÜTMELER





Anlaşmazlıklar

Hiyerarşisi

Nedir?

Paul Graham, araştırmaları sonucunda insanlar 

arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümüne 

yönelik olarak 7 yaklaşım yolu olduğunu 

belirlemiştir. Bunlar kısaca; Ana fikri çürütme, 

Çürütme, Karşı Argüman Geliştirme, Yalanlama, 

Üslubu Eleştirme, Kişiyi Karalama, Hakaret Etme 

basamaklarından oluşmaktadır.

Paul Graham bu basamakları en çok 

kullanılandan en az kullanılana göre piramit 

şeklinde derecelendirmiştir. Bu piramite

göre, insanlar yaşadıkları anlaşmazlıklarda 

en çok “Hakaret etme” sonra “Kişiyi 

Karalama” yoluna başvurdukları 

belirlenmiş

Bu piramite göre, insanlar yaşadıkları 

anlaşmazlıklarda en az kullandıkları yol 

ise “Karşı argümanı oluşturan temel 

fikri bulup bütünüyle kanıtlar sunarak 

çürütme”dir





具体规划

❖Bir akıl yürütmedeki yargıların 

birbiriyle uyumlu olması ve 

çelişki içermemesidir.

❖Yargının akıl ilkelerine uygun 

olmasıdır.

❖Örnek:

❖Yardımsever bir insanın 

yardıma muhtaç olan birine 

yardım etmesidir.

TUTARLILIK TUTARSIZLIK

❖ Aynı akıl yürütme içerisindeki 

önermelerin birbiri ile uyumlu 

olmaması ve çelişmesidir.

❖ Akıl yürütmede öne sürülen 

bir önermeyi daha sonra 

başka bir önerme ile 

çürütmedir.

❖Örnek: Çalmak kötüdür. Diyen 

birinin insan gerektiğinde 

Çalar demesi.





Tanrı’ya 

inanmıyorum 

ama bence ben 

cennetliğim.

Kendini tıraş 

edemeyenlerin 

tıraş eden bir 

berber kendini 

tıraş edebilir mi?

Evren sınırlıdır.

Evren 

sınırsızdır.

Bütün yeşil 

gözlüler inektir.

Ben yeşil 

gözlüyüm.

O halde ineğim☺



❖ Safsatalar ilk anda  geçerli ve ikna edici 

gibi gözüken ancak yakından bakıldığında 

kendilerini ele veren sahte argümanlardır.

❖ Safsata insanın muhakeme yetisinin yanlış 

yönde kullanımıdır ve çoğu kez önyargı, 

eksik bilgi, batıl inanç, duygusallık, 

genelleme gibi sebeplerden kaynaklanır.

Safsatalar 



Kelime anlamına göre 

gerçeklik, var olan her 

şeydir. İki tür gerçeklik 

vardır. somut ve soyut 

gerçeklik.

Somut / Reel
varlık

Soyut/ İdeal
varlık

İnsan zihninden bağımsız 

olarak var olan, varlığı insan 

zihnine bağlı olmayan 

maddesel gerçekliklerdir. 

Örnek: dünya, denizler, çınar 

ağacı, masa

Bizzat insanın  akılsal ve 

ruhsal yönüne bağlı 

olan gerçekliklerdir.

Ör: Anka kuşu, Kaf dağı

GERÇEKLİK
VE 

DOĞRULUK

Bir yargının gerçekliğe 

uygunluğu, bilginin 

nesnesiyle örtüşmesidir. İki 

tür doğruluktan 

bahsedebiliriz..

Olgusal ve

formel doğrulama

Olgusal(Bilgi) 
Doğruluk

Formel(Mantıksal) 

Doğruluk

Bir yargının, önermenin 

gerçeklikle yani yöneldiği 

nesne ile uyuşmasıdır. 

Ör: güneş her gün doğudan 

doğar ve batar.

Düşüncenin kendi içinde 

çelişmemesi, tutarlı olması 

hâlidir. “Üçgenin iç 

açılarının toplamı 180 

derecedir.” ör.: bekarlar 

evli değildir.



Güneş                   Ay                   Üçgen

Gerçeklik

Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
Ay, Jüpiter’in uydusudur.

DoğrulukÜçgenin iç açıları toplamı 180 
derecedir.



GERÇEKLİK

• Gerçeklik ve doğruluk birbirinden farklı 
alanlara ilişkindir; gerçeklik varlıkla, 
doğruluk ise bilgiyle açıklanması gereken 
kavramlardır. 

• Gerçeklik varlığın varoluşuna ilişkindir, 
doğruluk ise bir ifadenin gerçekliğe 
uygunluğundan doğan bir değerdir. 

DOĞRULUK



TYT-2021

Bu parçada sözü edilen felsefi
problem aşağıdakilerden hangisiyle 

ilgilidir?

A) Bilen - bilinen ayrımı
B) Doğruluk - gerçeklik ayrımı



MSÜ-2020

Buna göre aşağıdakilerden 
hangisi, içinde hem nesnel

hem de öznel yargı barındırır?

Parçada-doğruluk ve gerçeklik 
ilişkisi üzerinde durulmuş

SORU

PARÇA



İleri sürülen yargını gerekçeleriyle 
açıklanıp örneklerle desteklenmesidir.

Felsefede temellendirme denince öncelikle 
gelişigüzel bir açıklama değil akıl yürütme, ele 
alınan soruna ilişkin kanıtlama veya çürütme 
anlaşılır. 

Temellendirme yoluyla ele alınan soruna ilişkin bilgi ya da 
görüşler incelenir, daha sonra akıl ve mantık ilkeleri 
yardımıyla tutarlı hâle getirilir. Kısacası problem, ayrıntılı 
olarak betimlenir ve düşüncelerin ortaya konması sağlanır. 

7-TEMELLENDİRME







Diller düşüncemizi 

kuşatan elbiseler 

gibidir.

Edward 

Sapir



❖ Dil, düşüncenin dolayısıyla felsefenin 

aracısı ve taşıyıcısıdır. 

❖ Dil, düşüncenin sözcüklere dökülmüş 

biçimidir. Bu, dolaysız bir ilişkidir. Düşünce 

ve kavramlar zaten sözcüklerin ötesinde bir 

yerde değildir, onun kendisidir.

❖ Sözcük dağarcığımız düşünmeyi, 

düşünme süreci sözcük 

dağarcığımızı çoğaltır. Bir dilin 

kavramları ne kadar zengin ise o 

dilin felsefesi de o kadar zengindir. 

❖ Düşünce aynı zamanda soyut bir kavramdır, onu 
yalnızca dil ile belli bir somut şekle dönüştürmek 
mümkündür. Dil, bu yüzden düşüncenin kalıbıdır ve 
soyut kavramları ancak dil ile somutlaştırabiliriz. Dil, 
bir taraftan düşünce sonucu meydana gelirken kendisi 
de düşünceyi oluşturmaktadır.



DİL VE KAVRAM İLİŞKİSİ

Dilin temeli kavramlardır. 

Kavram: nesnelerin 

zihindeki tasarımlarıdır.

İnsan çevresinde gördüğü 

pek çok nesneden ortak 

özellik gösterenleri bir 

arada düşünerek kavramları 

oluşturmuştur. Örneğin 

çiçek kavramı.

• Dil temel iletişim aracıdır. İletişimin istenen seviyede olması için dil doğru 
kullanılmalıdır. 

• İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade ederken seçtikleri kelimeler ve bunları 
söyleyiş biçimi etkilidir. İletişimin başarılı olması kadar başarısızda olması 
dilin kullanımına bağlıdır.

• Düşüncenin taşıyıcısı kavramlardır. Bu yüzden düşüncelerin ifade edilmesinde 
doğru kavramlar seçilmeli ve dilin kurallarına uyulmalıdır. Doğru kavramlar 
seçilmediğinde iletilmek istenen mesaj doğru anlaşılmayacağı için sorunlar 
yaşanır.

DİLİ DOĞRU KULLANMANIN ÖNEMİ



VİDEO







Sorular varlığın 

özüne yöneliktir.

Nedir ve Niçin 

sorularını sorar.

Her çağda sorulan

evrensel sorulardır.

Eleştirel ve 

sorgulayıcıdırlar.

Akıl ve mantık 

ilkelerine dayanır.

Özneldir. 

Cevapları 

kesin 

değildir.

Merak arayış ve 

hayrete dayalı 

sorulardır.

Belli bir kişiye 

mekana ve 

zamana bağlı 

değillerdir.

Kendi Başına 

Anlamlı 

Sorulardır.



Evrensel 

ahlak 

yasası var 

mıdır?

Bilginin 

kaynağı 

nedir? 



Aç kalınca yemek yer misin? 

Özgürlük nedir?

Aynadaki görüntü nasıl oluşur?

Ben kimim?

Hayatın anlamı nedir?

Hıçkırık nedir?

Varlık var mıdır?

D

Y

D

Y

D

Y

D



TYT-2022

Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi bir felsefe sorusu 
değildir? 
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