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İnsan; ne olduğunu, nasıl olduğunu, nereden gelip 
nereye gittiğini, yerküreyi, güneşi, yıldızları ve evreni hep 
merak etmiştir. 

İnsanın kendini, dünyayı ve evreni anlama ve açıklama 
çabası yani varlığa ve varoluş yönelik soruları varlık 
felsefesini ortaya çıkarmıştır.

Tarihsel  olarak baktığımızda varlığa yönelik çeşitli 
görüşler ortaya çıkmıştır. 
1. Varlığın Ana Maddesi Nedir?
2. Varlık Var Mıdır? Yok Mudur?
3. Ne Tür Varlıkları Bilebiliriz
4. Varlık Değişmekte Midir? Durağan Mıdır?
5. Var Olmak Nedir, Varoluşumuzun Amacı Nedir? Gibi 
sorular ortaya çıkmıştır. Bu soru ve sorunlara geçmeden 
önce varlığı tanımlamaya başlayalım.









MSÜ-2020

Bu parçadan aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılamaz?

Parçada-Öz-töz-nelik
kavramları tartışılmış

SORU

PARÇA







METAFİZİĞİN VARLIKLA İLGİLİ 
TEMEL SORULARI

Evrende bir amaçlılık 
var mıdır?

Evrenin başı ve sonu var 
mıdır?

Ruh nedir? Ruh ölümlü 
müdür?

Ölümden sonra yaşam 
var mıdır?

Varlık bir midir, çok mu 
mudur, değişken midir?

İnsanın bu dünyadaki 
yeri ve amacı nedir?

Evren nasıl var olmuştur.





METAFİZİK VE ONTOLOJİ İLİŞKİSİ

Ontoloji ve Metafizik ayrımı Rodoslu 

Andronikos’un, Aristoteles’in 

eserlerini sıraya koyarken, doğa ile 

ilgili konuları içeren eserine ‘Fizik’ 

‘Fizik’ten sonra tasnif ettiği eserlere 

de ‘Fizikötesi’ anlamına gelen 

‘Metafizik’ adını vermesiyle 

başladığını söyleyebiliriz.

Günümüzde ontolojiyi olgusal varlıklarla, 
metafiziği ise zihinsel, ideal varlıklarla ilgili bir 
disiplin olarak görme eğilimi vardır. Varlık 
felsefesi ise var olanları açıklamaya çalışan 
ontoloji olarak nitelendirildiği gibi var olanın 
ardındaki gerçeği anlamaya çalışan metafizik 
olarak da nitelendirilmektedir.

Ontolojide metafizik de varlığı inceler 

ve çoğu zaman bu iki terim eş anlamlı 

kullanılır. Ancak metafiziğin alanı 

ontolojiden daha kapsamlıdır. Metafizik 

hem fiziksel evreni hemde ötesini konu 

alır. Ontoloji ise kendini sadece 

varolanla sınırlar.



ONTOLOJİ

(varlık bilim)

Onto

(varlık)

Loji

(Bilim)

METAFİZİK

(fizik ötesi)

Meta

(sonra)

Physic

(fizik)

Zihinsel ve 
ideal 

varlıklar
(soyut)

Olgusal 
varlıklar
(somut)

VARLIK FELSEFESİ

VARLIK 
FELSEFESİ

METAFİZİK

ONTOLOJİ





Nefes alan, 

duyumsayan, iletişim 

kuran, düşünen ve 

hisseden bir varlık 

olarak insanın, 

kendisini de içine alan 

gerçekliğin varlığından 

şüphe duyarak bu 

varlığı sorgulama 

ihtiyacı duyması, 

garipsenecek bir 

durum değildir.

Gerçekten de bütün 

bu var olanların 

kaynağı nedir. Yada 

bütün bu var olanlar 

gerçek midir?

İşte bu sorular 

felsefe tarihinde 

karşımıza iki büyük 

akımı ortaya 

çıkarmıştır.

Bir tarafta varlığın 

var olduğunu 

reddeden nihilistler 

diğer tarafta ise 

varlığın var 

olduğunu savunan 

realistler. Bu 

yaklaşımlara daha 

yakından bakalım.



NİHİLİZM REALİZM





❑ Lao Tse her şeyin temelinde tao’yu görür. Tao nedir? Tao, tüm var 
olanların sebebi ve yaratıcıdır. Fakat Tao algılanamaz, açıklanamaz. 

❑ Tao’da iyi ve kötü, yokluk ve varlık birdir. O, sonlu ve sonsuzdur. Tao 
zıtlıkların birliğidir. değişim döngüseldir.

❑ Gerçek tüm çeşitliğine karşılık bir «tao» dur. Tao evrenin düzenidir, 
taonun görüntüsü ve biçimi yoktur. 

❑ Tao herşeyin kendisinden çıktığı ve ona geri döndüğü bir cevherdir. 
Yani değişmeyi mümkün kılan ama değişmeyendir.

❑ Ona göre aldatıcı dünya varlıktan yoksundur.





A.N.Whitehead

Heraklitos

Her şey değişir. 
Değişmeden duran hiçbir 

şey yoktur.

Varlık Sürekli 
değişim ve oluş 
halindedir.





AYT-2019

Farabi’nin varlık anlayışını yansıtan
bu parçadan aşağıdaki yargıların

hangisine ulaşılabilir?



MSÜ-2018

Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık 
anlayışlarından hangisi ile 

ilişkilendirilebilir?

C) Platon’un idealizmi





MATERYALİZM
MEKANİK

MATERYALİZM

Her şey maddenin 
zorunlu hareketleri 
sonucu ortaya çıkar.

Temsilcileri: 
Demokritos, La 

Mettrie, T.hobbes

DİYALEKTİK

MATERYALİZM

Her şey maddenin 
maddenin karşıt 

haline göre şekillenir. 
Her değişir.(tez-
antitez-sentez)

Temsilcileri: Karl Marx



MSÜ-2021

Bu parçada dile getirilen varlık görüşü 
aşağıdaki filozoflardan hangisine ait 

olabilir?

A) Descartes B) Spinoza C) Hobbes
D) Farabi E) Platon



TYT-2019

La Mettrie’nin bu 
görüşlerinden

aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?

Parçada-makine insan ile 
ruhunda madde olduğundan 

bahsedilmiş

SORU

PARÇA





MSÜ-2022

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine

ulaşılamaz?

Parçada- Düalizm ’in görüşleri 
anlatılmış

SORU

PARÇA



TYT-2018

Bu parçadaki görüşler aşağıdaki
varlık anlayışlarından hangisiyle

açıklanır?

B) Descartes'in düalist anlayışı





VARLIĞIN VAROLUP 
OLMADIĞI 
PROBLEMİ

Varlık oluştur.

(Değişim)

Oluşçuluk

Heraklitos

whitehead

Varlık 
ideadır

İdealizm
platon, Aristo
farabi, Hegel

Varlık 
maddedir

Materyalizm
Demokritos
hobbes la 

Mattrie,marx

Varlık hem 
madde hemde

düşüncedir

Düalizm

Descartes 

Varlık 
fenomendir

(Öz)

Fenomoloji

E. husserll

Nihilizm

(Hiççilik)

Nietzsche

Taoizm 

(Lao-Tse) 











TYT-2021

Bu parça Sartre’ın varoluşçu
düşüncesindeki hangi 

noktayı
vurgulamaktadır?





VARLIĞIN 
NİCELİĞİ 
SORUNU

MONİZM

PLÜRALİZMDÜALİZM







➢ Evren bir makine gibidir. 

➢ Doğa kendi yasalarına göre 

işler.

➢ Dolaysıyla evren bilinçli ve 

amaçlı bir şekilde 

yaratılmamıştır.

➢ Evrende nedensellik vardır.

➢ Temcilcileri: Demokritos

➢ La Mettrie, T.Hobbes

➢ Evrende doğa düzeninde 

akılcılık ve amacın 

olduğunu öne süren felsefi 

görüştür.

➢ Evren bilinçli bir tasarımın 

ürünüdür.

➢ Evrendeki düzeni sağlayan 

şey bir amaç yada tanrısal 

tasarımla mümkündür.

➢ Temsilcileri Platon

➢ Aristoteles

➢ Farabi 

EVREN RASLANTISAL MI YOKSA BELLİ BİR 
AMAÇLILIK VAR MI?

RASLANTISAL

(Mekanik Evren 

Görüşü)

AMAÇLILIK

(Teleolojik  

Evren Görüşü)



MSÜ-2019

Bu parça varlık felsefesinin 
aşağıdaki temel sorularından 
hangisine yanıt aramaktadır?

A) Evrende bir amaçlılık var 
mıdır?
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