Ünite
Konu
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FELSEFEYİ TANIMA
FELSEFE İLE DÜŞÜNME

FELSEFENİN ANLAMI
FELSEFİ DÜŞÜNCE
DÜŞÜNME VE AKIL YÜRÜTMENİN TEMEL KAVRAMLARI

Çalışma Defteri

ÖN SÖZ
Bu çalışma defterinde öğrencilerimizin, öğretim süreçleri içerisinde kazandıkları bilgi ve becerilerini kullanmalarına olanak tanıyan çeşitli düzeylerde ve yapılarda etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinliklerle öğrencilerimiz, gelişimlerini izleme imkânı bulurken öğretmenlerimiz
de bu süreçte onlara etkili dönütler verme ve öğrencilerinin bilişsel gelişimini farklı düzeylerde takip etme imkânı bulmuş olacaktır. Bu bakımdan defterde yer alan etkinlikler, bilişsel
alan basamaklarının tümüne yönelik çıktıların gözlemlenebilmesine imkân tanıyacak şekilde
yapılandırılmıştır.

Çalışma defterlerinde boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı
madde tipi etkinliklerinin yanı sıra bil-bul-çöz, kelime avı ve sudoku gibi içeriklerle öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca “Hatırlıyor muyum?” bölümüyle öğrenciler öz değerlendirmelerini yapabilecek ve eksik oldukları konuları
karekodlar aracılığıyla tekrar etme fırsatı bulacaktır.

Alanında yetkin uzmanlarca titizlikle hazırlanmış ve denetimden geçmiş olan bu çalışma defterleriyle öğrenci ve öğretmenlerimize katkı sunmayı amaçlamaktayız.
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Hatırlıyor muyum?
Aşağıdaki bilgileri hatırlayıp hatırlamadığınızı ilgili bölüme işaretleyiniz. Puan durumunuza göre aşağıdaki
karekodları okutarak konu eksiklerinizi tamamlayınız.

1

2

3

İnsanın kendisi ve çevresi hakkındaki farkındalığı bir bilinç hâlidir. İnsan, düşünme
yoluyla bilgileri birbirinden ayırt edebilir. Bu ayırt etmeyi sağlayan bilinçtir. Bilinç,
bilginin ortaya çıkmasında önemli bir unsurdur.

İnsanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumuna öz bilinç adı verilir. Zaman zaman düşüncelerimizde nelerin etkili olduğunu sorgularız. İşte bu durum
bir öz bilinç halidir. Örneğin bir adresin öğrenilmesi bilincin işleviyken, kişinin bir konuyu nasıl öğrendiğini fark etmesi öz bilinç durumudur.

Düşünme sonucunda elde edilen ürünlere bilgi adı verilir. Günlük yaşantımızda tek
anlamda kullanılsa da bilginin çok geniş anlamları vardır. Bilginin oluşması için bir
süje (özne, zihin) ve süjenin yöneldiği bir ya da birden çok obje (nesne) olması gerekir.
Sujenin yöneldiği obje ile ilgili açıklamalar bilgiyi oluşturur. Bu açıklamalara dayalı
olan bilgi doğru olabildiği gibi yanlış da olabilir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

4

Felsefe (philosophia), sevmek (philia) ve bilgelik (sophia) sözcüklerinin birleşiminden
türemiştir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

5

Birbirinden farklı birçok felsefe tanımı olmasının nedeni problem alanının genişliğidir. Bir felsefe tanımı yapmak gerekirse; felsefe, insanın akıl ve düşünme yoluyla
sorunları veya gerçekliği kavramaya yönelip dünyayı ve kendi varoluşunu anlamaya
çalışan bütüncül bir bakış açısı oluşturmak anlamına gelir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

6

Felsefe terimi ile sevgi, arayış, bilgi, hakikat ve hikmet (bilgelik/sophia) kavramları
birbiriyle ilişki halindedir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan
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Hatırlıyor muyum?

7

Felsefenin tek bir tanımı yoktur. Ne kadar filozof varsa o kadar farklı felsefe tanımı
vardır. Örneğin Platon’a göre felsefe, “Diyalektik düşünme yoluyla ideaların (formların) bilgisini kavramadır.” Jaspers’e göre ise felsefe “yolda olmak” demektir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

8

Düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı felsefi sorular
sorabilen kimselere filozof denir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

9

Felsefenin sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme, yığılımlı ilerleme,
eleştirel, refleksif, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrensel olma özellikleri vardır.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

10

11

Düşünmenin kendi üzerine yönelmesine refleksiyon adı verilir. Zihin kendi üzerine
dönerek bilgiler üzerine yeniden düşünür. Örneğin bir çiçeği düşünmek refleksiyon
değildir. Çiçeğe dair bizim algımız ve çiçek fikri üzerine düşünmemiz bir refleksiyondur.

Düşünme ve akıl yürütme görüş, argüman, önerme, tümdengelim, tümevarım, analoji, tutarlılık, çelişiklik, gerçeklik, doğruluk ve temellendirme gibi kavramlardan oluşur.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

12

“ Kalemini verir misin? “ Cümlesi önerme değildir. Çünkü soru, emir, dilek, istek, dua
cümleleri önerme niteliği taşımaz.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan
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Hatırlıyor muyum?
Hatırlıyorum
2 Puan

13

Belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıya argüman, öncüllerden sonuca varma işlemine argümantasyon denir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Genelden özele doğru yapılan akıl yürütmeye tümdengelim, özelden genele doğru
yapılan akıl yürütmeye tümevarım, özelden özele yapılan akıl yürütmeye analoji adı
verilir.
Tümdengelime örnek:
Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O hâlde, Sokrates ölümlüdür.

14

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Tümevarıma örnek:
Bakır ısıtılınca genleşir. Demir ısıtılınca genleşir. Alüminyum ısıtılınca genleşir.
O halde ısıtılan metaller genleşir.

Hatırlamıyorum
0 Puan

Analojiye örnek:
Dünya bir gezegendir ve üzerinde hayat vardır. Mars da bir gezegendir. O hâlde
Mars’ta da hayat vardır.

15

Argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde ve birbiriyle uygunluğuna tutarlılık,
felsefi argümanın iç uyumunun bozulması ve kendi arasında tutarsızlık taşımasına
çelişiklik denir.
Örneğin “Bütün kediler dört ayaklıdır.” yargısıyla “Bazı kediler dört ayaklı değildir.”
yargısı birbiriyle çelişir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

16

Gerçeklik; nesne, durum veya olayların varlığını belirten bir kavramdır. Doğruluk ise
yargıların ya da bilginin gerçeğe uygunluğu ile ilgili bir kavramdır.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
PUAN

PUAN

PUAN

32-26

25-21

20-00

ÇOK İYİ

ÇALIŞMALISINIZ

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

1-6.
maddelerin
konu özeti

7 ve 8.
maddelerin
konu özeti

9 ve 10.
maddelerin
konu özeti

FELSEFE-10

TOPLAM PUANINIZ

11-16.
maddelerin
konu özeti

5

Eşleştirme
Verilen kavramları aşağıdaki kutucukların içindeki açıklamalarıyla eşleştirip kavramı temsil eden harfleri kutucuğun yanındaki yuvarlağın içine yazınız.

6

1

Bir amaca
amaca yönelik
yönelik soruları
Bir
soruları sistemli
sistemlibir
bir şekilde
şekildesorarak
sorarakanlamaya
anlamaçalışma
ve
gerçeğe
ulaşma
çabasıdır.
ya çalışma ve gerçeğe ulaşma çabasıdır.

2

İnsanı yeni arayışlara sürükleyen zihin durumudur.

3

Rasyonel
olma
H - Rasyonel
olma

A

Tutarlı olma

B

Yeni sorulara kapı açan ve dünyaya farklı bir bakış geliştirmeye
olanak sağlayan tutumdur.

Eleştirel olma

C

4

Dünyayı alışılageldik haliyle kabul etmek yerine dünyanın olağanüstü yanlarına odaklanma durumudur.

Sistemli olma

Ç

5

Felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifade eder.

Refleksif olma

D

6

Herhangi bir düşünceyi ele alırken aklın süzgecinden geçirme,
iyi ve kötü yönlerini ortaya koyarak değerlendirmedir.

Şüphe duyma

E

7

Düşünce herhangi bir nesneye veya duruma yönelik olabilirken düşüncenin kendine (kendini konu edinmesi) veya başka
bir düşünceye yönelmesidir.

Hayret etme

F

8

Akılcı ve mantıksal olma anlamına gelir. Felsefenin akıl ilkelerine ve akıl yürütme kurallarına uygun olmasıdır.

Sorgulama

G

9

Filozofun düşünceleri için bir açıklama modeli oluşturması ve
düşüncelerin model içerisinde bağlantılı olması durumudur.
Bu bağ bütüncül bir bakışın da temelini oluşturur.

Merak etme

10

Düşünce basamaklarının birbirine zıt düşünceler içermemesi,
birbiriyle çelişmemesidir.

Yığılımlı ilerleme

I

11

Felsefi sorunların bulunduğu çağı aşması ve herkes için geçerli
olması durumudur.

Evrensel olma

İ
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Boşluk Doldurma
Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri metinde uygun olan boşluklara yazınız.

1.

Argüman

Tutarlılık

Refleksiyon

Çelişiklik

Gerçeklik

Şüphe

Tümevarım

Doğruluk

Analoji
(Benzeşim)

Tümdengelim

Önerme

Görecelik

Görüş

...........……………………………; insanın olay, varlık veya herhangi bir düşünceye dair bir anlayış geliştirmesidir.

2. .........………………………………; doğru ya da yanlış bir yargı bildiren; soru, ünlem, istek, dilek, emir bildirmeyen
cümlelerdir.
3. .........……………………………….; önermeler zinciri halinde bulunan ve çok sayıda önermeden oluşabilen, belli
kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır.
4. .........…………………………………..; genelden özele doğru yapılan bir akıl yürütme biçimidir. Örneğin; tüm kuşlar
uçar, serçe bir kuştur, o halde serçe de uçar.
5. .........………………………………………….; tek tek olay ve olgulardan genel yasalara veya tikel önermelerden tümel
önermeye doğru giden bir akıl yürütme biçimidir.
6. .........………………………………; iki farklı nesne veya önerme arasındaki benzerliklere dayanarak çıkarım yapma
işidir.
7.

.........…………………………………..; argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbiriyle
olan uygunluğudur.

8. .........………………………………….; özneleri ve yüklemleri aynı olmasına rağmen nitelik ve nicelik bakımından farklı
yapıda iki önermenin birbiriyle aynı anda tutarlı olmaması durumuna denir.
9. .........……………………………………; kelime anlamı olarak var olan her şeydir.
10. .......……………………………………..; bilginin nesnesine uygunluğudur.
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Çoktan Seçmeli
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1

Felsefe, philio ve sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan ve bilgeliği sevme anlamına gelen bir kavramdır. Bu çerçevede felsefe, durup dinlenmeden doğru
bilgiyi arar. Bunu ararken filozof rasyonel ve mantıksal
bir bakış açısı ile sorgulama yapar.

3

Buna göre, filozofun temel özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Eleştirel bir bakış açısına sahip olması
Göreceli bilgi ortaya koyması
Olguları ele alması
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurması
Dogmatik bir tavır içerisinde olması

2

Doğruluk değeri alabilen her cümle bir önermedir.
Sadece akılsal ilkelere dayanan a priori önermeler olduğu
gibi olgusal içerikle sınırlı a posteriori önermeler de vardır. “Evli olmayanlar bekârdır” önermesinin doğruluk değeri için olgusal alana bakmaya gerek yoktur ama “Ay’da
derin çukurlar vardır.” önermesinde aynı şey söz konusu
değildir.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin
doğruluk değerinin belirlenmesinde gözleme gerek
yoktur?
A) Dünya, Mars ve Jüpiter Güneş’in etrafında döner.
B) Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.
C) Güllerin hiçbiri kırmızı olmadığı gibi beyaz da
değildir.
D) Hava açık olduğundan yağmur yağmayacaktır.
E) Bütün insanlar ve hayvanlar ölümlüdür.

8

Felsefenin dünü öncesinden, bugünü dününden daha
çok gelişmiştir. Bunun gibi yarını da bugününden daha gelişmiş olacak, yeni alanlara yönelecek, o yeni alanlara da
yeni çözüm yolları önerecektir. İnsan zihnine sınır çizilemeyeceği için, felsefenin alanına da sınır çizilemez.

4

Sistemli bilgiler bütünü olduğu
Tüm var olanı konu edindiği
Akıl ve mantık ilkelerine dayandığı
Varlığı öznel olarak ele aldığı
Sorgulayıcı olduğu

1. Metal olan bakır elektriği iletir.
2. Metal olan demir elektriği iletir.
3. Metal olan alüminyum elektriği iletir.
4. O halde bütün metaller elektriği iletir.

Verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisini
açıklar niteliktedir?
A)
B)
C)
D)
E)

FELSEFE-10

Tümdengelim
Analoji
Tümevarım
Tutarlılık
Doğruluk

Çoktan Seçmeli

5

Toplumsal değerleri benimseyen bireylerin kendileriyle beraber toplumun diğer bireylerini de önemsedikleri ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı oldukları
görülür. Ancak bu toplumlarda prestij, ayrıcalıklar gibi
kişisel faydayı temele alan anlayışları taşıyan bireyler
de gözlenir. Dolayısıyla bu değişimler karşısında her bireyin kendi düşünselliğinde çeşitli görüşler geliştirdiği
söylenebilir.

7

Ksenofon’un “Sokrates’ten Anılar”ında şu sözlere
rastlıyoruz: “Alçakgönüllü olmalıyız çünkü övünme zarar ve utanç getirir. Dostlar edinmeye çalışmalıyız çünkü
sadık bir dost en yararlı şeydir. Toplum işlerine karışmaktan kaçınmamalıyız, çünkü bütünün iyiliği tek tek
kişilere de iyilik getirir.”
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin insan hayatındaki önemi vurgulanmıştır?

Bu parçadan hareketle ‘’görüş ’’ kavramı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

6

A)
B)
C)
D)
E)

Öznel bir karakter taşıdığı
Rasyonel olduğu
Akıl yürütmelere dayandığı
Evrensel nitelikte olduğu
Olgulara dayandığı

Bilgelik, doğru ve faydalı bilginin yaşama uygulanmasıyla başlayan, insanın içinde yaşadığı dünya ve toplumla uyumlu, yaşamın en yüksek amaçlarına ilişkin bir
kavrayışa sahip olmasını öngören ideal bir durumdur.
Bilgelik, her şeyi akıl ile sorgulamak ve yorumlamak, bu
nedenle toplum içindeki yanlış saplantılara da karşı durabilmektir.

Erdemli olmanın
Özgür olmanın
İtaatkâr olmanın
Vicdanlı olmanın
Dürüst olmanın

8

Felsefede sorular çok önemlidir. Çünkü felsefe sorularla gelişir. İnsan zihni, gelişen ve değişen varlık, bilgi
ve değerler hakkında sürekli bir arayış içindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biridir?

Buna göre “bilge insan“ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Var olan her şeye beğeni ile yaklaşandır.
B) Olanaklı olan her bilgiye ulaşan kişidir.
C) Bilgiyi hayata uygulayan, akılcı ve rasyonel
kişidir.
D) Sadece bilgi peşinde koşan kişidir.
E) Gerçeği yorumlamada toplumun düşüncelerini yansıtandır.
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A)
B)
C)
D)
E)

Akıl ve mantık ilkelerine dayanması
Dogmatik olmaması
Varlığın özüne yönelik olması
Kesin cevaplar içermemesi
Öznel nitelikte olması

9

Açık Uçlu Sorular
Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız.

İNSAN VE DÜNYA
Felsefe evreni bir bütün olarak kavramak için yapılan bir denemedir. Bu deneme her yerde, evreni
kuşatan derin bir zıtlıktır. Bu zıtlığın ortaya çıkardığı sorun şudur: Biz onda aşılamaz bir zıtlık mı göreceğiz, böylece evren ikiye mi ayrılacak; yoksa bu görünen zıtlığın arkasında bir birlik mi saklıdır? Tüm
zıtlıklar süje ile obje zıtlıklarıdır. Felsefenin evreni bir bütün olarak kavramak için yaptığı denemede
ortaya konulan temel soru şudur: Ben ile evren, süje ile obje, insan ile eşyanın arasındaki ilişki nedir?
…
Felsefe konularındaki sorunlar hiç de sonu gelen, kanıtlanmış sorunlar değildir. Bunlar doğru çözümü
bulunmayan, bizi daima birçok mümkün çözümlerle karşı karşıya bırakan sorunlardır. İnsan nedir? Bu,
felsefenin daima üzerinde yeniden durduğu bir sorundur. Kuşkusuz bu soruya bir yanıt verebiliriz;
İnsan, kendi kendini sorun yapmaktan vazgeçmeyen varlıktır.
Ord. Prof. Ernst von Aster
İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi adlı eserinden alıntılanmıştır.

1. Metne göre felsefenin en temel sorunu nedir?
...................................................................................................................................................................................
2. Metne göre felsefe sorunları ne tür niteliklere sahiptir?
...................................................................................................................................................................................
3. Siz de bir felsefi soru/sorun yazarak buna ilişkin yanıtınızı yazabilir misiniz?
...................................................................................................................................................................................
4. Bu metinde felsefi düşüncenin öne çıkan özellikleri nelerdir?
...................................................................................................................................................................................
5. Metne göre felsefe, insan yaşamına ne tür bir katkı sağlayabilir?
...................................................................................................................................................................................

10
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Bil-Bul-Çöz
Aşağıdaki bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.
1
2
3

4
5

6
7

3

5
2
8

9

4
1

10

11
12

13

7

6

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

3. Duyu içeriğinin algılanması, kavramların

1. Tümel bir önermeden tümeli veya tümelden tikel

anlamlandırılması için yapılan zihinsel etkinlik.

bir önermeyi çıkaran akıl yürütme biçimi.

4. Rasyonel olma.

2. Ele alınan soruna ilişkin kanıtlama veya çürütme.

5. Felsefenin sistemli hale geldiği medeniyet.

4. Öncüllerden sonuca varma işlemi.

7. Var olan her şey.

5. İki farklı nesne veya önerme arasındaki

8. Önermenin gerçeklikle uyuşmasını ifade eden

benzerliklere dayanarak çıkarım yapma işlemi.

doğruluk kavramı.

6. Tek tek olay ve olgulardan genel yasalara veya

9. İnsanın bir konu hakkındaki düşüncesinin o

tikel önermeden hareketle tümel önermeye doğru

konunun gerçekliğine olan uygunluğu.

giden akıl yürütme biçimi.

11. Düşüncenin kendi içinde çelişmemesi, tutarlı

10. Felsefe ile uğraşan düşünür.

olması hâlini ifade eden doğruluk kavramı.

12. İnsanın kendisi ve dışındakileri fark edebilmesi.

13. Felsefenin kelime anlamı.

ANAHTAR KELİME

1

2

3

4

5

FELSEFE-10

6

7

11

Kelime Avı
İpuçlarından yararlanarak verilen harflerden istenilen kelimeyi bulunuz. Renkli harflerden anahtar kelimeye ulaşınız.
İPUÇLARI
İPUÇLARI
1.

T L E L E İ E Ş R
2

Sorgulayıcı olma

İ T S L M E İ S
2.

3.

Düzenli

4

Doğru ya da yanlış olabilen yargılar

R M E Ö E N

F R F S İ E K E L
4.

6

Düşünme üzerine düşünmek

İ O F L O Z F
5. Düşünür

E S N E E R V L
6. Felsefenin bütün insanlığı ilgilendirmesi

P H O İ O P L A H S İ
7.

Eski Yunanca felsefe kelimesi

Ş P E H Ü
3

8. Olanı olduğu gibi kabul etmeyip kuşku duymak

İ İ B G L
9. Özne ile nesne arasındaki kurulan bağdan doğan ürün
5

10. Zihni harekete geçiren bilme isteği

E M R A K

Y N L R O E S A
11. Akılsal

Ü Ö R G Ş
1

12. Kişisel bakış açısı

T A L K I U L T R I
13. Çelişmeme durumu

G B L İ L E İ K
7

14. Sophia

ANAHTAR KELİME
D
1
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CEVAP ANAHTARI
EŞLEŞTİRME
1-G
2-H
3-E
4-F
5-I
6-C
7-D
8-A
9-Ç

BOŞLUK DOLDURMA

ÇOKTAN SEÇMELİ

1.

1-A

Görüş

2. Önerme

2-B

3. Argüman

3-B

4. Tümdengelim

4-C

5. Tümevarım

5-A

6. Analoji (benzeşim)

6-C

7.

Tutarlılık

7-A

8. Çelişiklik

8-D

9. Gerçeklik

10- B

10. Doğruluk

11- İ

AÇIK UÇLU
1.

Metne göre, bilen ile bilinen/ insan ile evren vb. arasındaki ilişki felsefenin en temel sorunudur.

2. Felsefenin soruları/sorunları bitmiş bir nitelik taşımaz. Doğru bir çözümü yoktur. Daima mümkün
çözümleri içerir. Sorular, düşünürler tarafından tekrar ele alınır.
3. “Nedir?“ tarzında sorular felsefi nitelik taşır. Örneğin, “Özgür irade nedir?” sorusu bir felsefe sorusu ve
sorunudur.
4. Bütünsellik (evreni bütün olarak kavramak), refleksiflik (insanın kendini sorun yapması), yığılımlı olması
(birçok mümkün çözümle karşı karşıya kalmak).
5. İnsanın kendini ve evreni daha iyi tanıması ve anlamasına katkı sağlar.

BİL-BUL-ÇÖZ

KELİME AVI

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

3- Düşünme

1-Tümdengelim

1.

4- Akılsal

2-Temellendirme

2. Sistemli

9. Bilgi

5- Antik Yunan

4-Argümantasyon

3. Önerme

10. Merak

7- Gerçeklik

5- Analoji

4. Refleksif

11. Rasyonel

8- Bilgi Doğrusu

6- Tümevarım

5. Filozof

12. Görüş

9- Hakikat

10-Filozof

6. Evrensel

13. Tutarlılık

11- Mantık Doğrusu

12-Bilinç

7.

14. Bilgelik

Eleştirel

Philosophia

8. Şüphe

13- Bilgelik Sevgisi
Anahtar Kelime: FELSEFE

Anahtar Kelime: DÜŞÜNMEK
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