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MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ
FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI
HRİSTİYAN VE İSLAM FELSEFESİ

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

Felsefi düşünce, Antik Yunan’da sistematik bir hâle gelmiştir. İlk Çağ medeniyetlerinden Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerindeki kozmos
ve erdem anlayışları; felsefi düşünce üzerinde oluşum ve gelişim açısından etkili
olmuştur.

Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Herakleitos, Ksenofanes,
Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Aristoteles, Kleanthes MÖ 6-MS 2. Yüzyılda Anadolu’da yaşamış filozoflardır.

İlk Neden (Arkhe) Thales’te su, Anaksimandros’ta apeiron, Anaksimenes’te hava,
Demokritos’ta atom, Empedokles’te toprak, su, hava, ateş olarak dört elementtir.

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

4

5

6

7

Değişim probleminde Lao Tse’ye göre her şey Tao’dan çıkar ve ona geri döner. Tao,
bu hâliyle tüm değişimlerin içinde değişmeden kalandır. Herakleitos’a göre “arkhe” ateştir. Ateşin ölçüsü değişse de değişimin temelinde bulunur. Parmenides’e
göre asıl varlık ”bir” olandır. Değişim duyusal bir yanılgıdır.

Sofistler’e göre bilgide kesinlik yoktur. Bu nedenle kesin bilgi arayışı da doğru
değildir. Sokrates ise kesin bilginin var olduğunu ve ahlaki bilgilerin de bu türden
bilgiler olduğunu savunmuştur.

Sokrates’e göre bilgi; ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Kişi bilgisiz ise ahlaktan
yoksun davranışlar gösterir. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz. İnsan, özü
itibarıyla iyidir. Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.

Platon’un bütün felsefesinin temelinde “İdealar Kuramı” yer alır. İdealar, akılla kavranabilen, değişmeyen, kendi kendinin nedeni olan gerçek varlıklardır. Bu
varlıklar idealar evrenindedir. Fenomenler evreni ise duyularla kavranan, sürekli
değişmenin olduğu evrendir.
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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
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

3

Hatırlıyor muyum?
Hatırlıyorum
2 Puan

8

Platon’a göre ideaların bilgisi doğuştan zihinde hazır bulunur. O, bu bilgilere episteme demektedir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

9

10

11

Aristoteles, varlığı dört neden ilkesi ile açıklar. Bunlar: maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedendir.

Aristoteles’e göre bilgi, doğru tümel önermelerle tikel önermeler arasında akıl
yürütmeyle kurulur, ilgili olduğu nesneyle aynıdır ve onun nedenlerinin bilgisidir.

Aristoteles’e göre erdemlilik eylemlerin aşırılığı ya da eksikliği nedeniyle bozulur. Kişi, kendi iradesiyle orta yolu bulur. İnsanın erdemli olması buna bağlıdır.
Aristoteles’in görüşü günümüzde "altın orta“ olarak da bilinir.

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

12

Protagoras, “İnsan, her şeyin ölçüsüdür.” sözüyle tanınmaktadır.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

13

14

15

MS 2-15. yüzyıl felsefesi iki farklı din anlayışından oluşan iki farklı felsefedir. Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi olarak belirginleşen bu felsefelerin MÖ 6-MS 2.
yüzyıl felsefelerinden etkilendiği görülür.

Antik Yunan felsefelerinden Platon, Aristoteles, Epiküros ve Yeni-Platonculuk
felsefeleri MS 2-15. yüzyıl felsefi döneminin oluşumunda etkili olmuştur. MS
2-MS 15. yüzyıl felsefesinde ya inancın pekiştirilmesi amacıyla felsefeye başvurulmuş ya da inanca zarar verdiği düşüncesiyle felsefe dışlanmıştır.

Hristiyan felsefesi, iki temel dönemle sınıflandırılır. Bunlar Patristik ve Skolastik
dönemlerdir.

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
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Hatırlıyor muyum?

16

Hristiyan felsefesinde inancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

17

18

19

Tanrı’nın Varlığını Kanıtlama Problemi, Kötülük Problemi ve Tümeller Problemi
Hristiyan felsefesinin temel problemleridir.

İslam Felsefesi döneminde Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir. Akıl, iman
ve inanç gibi konular tartışılmıştır. Önceki dönemin felsefi problemleri ele alınmış, çeviri faaliyetleri yapılmıştır. Bu dönemde felsefenin gelişimine katkı sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar batı felsefesini etkilemiştir.

Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi, İrade Özgürlüğü Problemi ve Toplumsal Yaşama Yönelik Problemler İslam Felsefesinin temel problemleridir.

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

PUAN

PUAN

PUAN

38-30

29-25

24-00

ÇOK İYİ

ÇALIŞMALISINIZ

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

1.
maddenin
konu özeti

2-4.
maddelerin
konu özeti

5-11.
maddelerin
konu özeti

12.
maddenin
konu özeti
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TOPLAM PUANINIZ

13 ve 14.
maddelerin
konu özeti

15-19.
maddelerin
konu özeti

5

Eşleştirme
Kutucukların içindeki açıklamaları sayfanın sağ tarafında yer alan kavram, dönem veya filozoflarla
eşleştirip uygun gelen harfleri kutucukların yanındaki yuvarlağın içine yazınız.

6

1

8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan ikinci dönem Hristiyan felsefesidir. İsmi, Hristiyanlığın öğretilmesi için bu dönemdeki okullaşma
hareketinden gelir.

Maddi Neden

A

2

Aristoteles’e göre bir şeyin kendisinden yapılan veya kendisinden
meydana gelen nedendir.

Thales

B

3

Aristoteles’e göre bir şeyin biçimsel nedenidir. Örneğin, alçının
vazo görünüşünü almasıdır.

Anaksimandros

C

4

“Evrenin ilk nedeni sudur. Su; varlıkların tümünün nedeni, ilk maddesidir. Tüm varlıklarda suyu bulmak mümkündür.” diyen, ilk neden
sorununu ortaya koyan ilk düşünürdür.

Anaksimenes

Ç

5

Aristoteles’e göre bir maddenin biçim kazanmasındaki amacını
gösteren nedendir.

Empedokles

D

6

Arkhe; duyusal olmayan bir varlık, soyut bir ilkedir. Sonsuz olan bu
ilk neden apeirondur. Apeiron, bütün varlıkların temelidir düşüncesine sahip filozof.

Demokritos

E

7

MS 2-MS 8. yüzyıl arasında kalan ilk dönem Hristiyan felsefesidir.
Bu dönem Hristiyan filozofları aynı zamanda din adamlarıdır.

Formel Neden

F

8

“Arkhe, havadır. Hava olan ruh, nasıl bedeni ayakta tutuyorsa dünyayı ve evreni de ayakta tutan havadır.” diyen filozoftur.

Fail Neden

G

9

Aristoteles’e göre hareket ettirici neden olarak da bilinir. Maddenin biçim kazanmasını sağlayan nedendir.

Ereksel Neden

H

10

“Arkhe atomdur. Atomlar sonsuz, değişmeyen, boşluksuz ve yer
kaplayan özelliktedir. Boşlukta hareket eden atomlar, basınçları sonucu sınırsız şekiller hâlinde birleşerek varlıkları oluşturur.” diyen
filozoftur.

Skolastik Dönem

11

Arkhe, dört ana maddeden oluşur: su, toprak, hava ve ateş. Kendinden başka bir şeye indirgenemeyen ve hareketsiz olan bu ana
maddeleri hareket ettiren dış bir gücün olması gerektiğini söyleyen filozoftur.
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Patristik Dönem

I

İ

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

1.

maddi
neden

Stoa
felsefesi

kozmolojik
kanıtlama

arkhe

idealar
kuramı

Sokrates

Thales

erdem

ontolojik
kanıtlama

doğa
filozofları

Sofistler

sanı

Empedokles

altın orta

tümeller

kötülük
problemi

episteme

kavram
realizmi

ironi

maiotik

MÖ 6. yüzyılda, mitolojik açıklamalarla yetinmeyen düşünürler, belirli bir neden-sonuç ilişkisi geliştirmeye
çalışmıştır. İlk dönem filozoflarının olup biteni doğa ile açıklama girişimleri, onların …………………………. olarak
adlandırılmasını sağlamıştır.

2. MÖ 6. yüzyıl felsefesinin ana problemi, varlığın ilk nedeninin ne olduğudur. Varlığın ilk maddesinin ne olduğu; ilk
neden, ilke ve ……………………………olarak isimlendirilmiştir.
3. …………………………………’e göre bilgi edinme sürecinde duyuların kullanılması, elde edilen bilginin hatalı olma
ihtimalini doğurur. Dolayısıyla onlara göre her zaman geçerli olan kesin bir bilgi yoktur.
4. ………………………….. “Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez.” diyerek hayatın sorgulanmasına dikkat çeken, soru
sorma ve fikir tartışmalarını felsefesinin yöntemi olarak gören filozoftur.
5. Sokrates’in, insanlarda doğuştan var olduğunu düşündüğü bilgileri ortaya çıkarmaya çalışırken kullandığı iki
yöntem …………………….. ve …………………………. dir.
6. Platon öncesi filozoflarda, varlığa yönelik düşünceler varlığın değişimi konusunda farklılık göstermektedir. Platon,
varlığın değişimini kabul ve reddeden düşüncelerden yola çıkarak ………………………………………olarak isimlendirilen
varlık anlayışını oluşturmuştur.
7.

Platon, bilgi anlayışını oluştururken varlık anlayışından yola çıkar. Gerçek varlığın yani ideanın bilgisiyle sadece
bir yansıma olan fenomenlerin bilgisini ayırmıştır. İdeaların bilgisine …………………………, fenomenlerin bilgisine ise
………………… adını vermiştir.

8. Aristoteles, insan eylemlerindeki aşırılık veya eksikliğin iyi olmadığını ve insanı mutsuz ettiğini belirtir. Ona göre
erdemli olmak bu iki uç arasında orta yolu bulmaktır. Aristoteles’in görüşü günümüzde ………………………….. olarak
da bilinir.
9. ……………………………………………… Hristiyan felsefesinde Anselmus tarafından ileri sürülmüştür. Daha yetkini
düşünülemeyen ve tasarlanamayan anlamıyla Tanrı’nın insan zihninde bulunmasının Tanrı’nın var olduğuna kanıt
olarak kullanılabileceğini ifade eder.
10. ..…………………………………………., her şeyin bir nedeni olduğu fikrine dayanarak evrende var olan bütün varlıkların
kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğunu söyler. Geriye doğru gidildiğinde mantıksal olarak bir ilk
varlığın olması gerektiğini ve o varlığın Tanrı olduğunu ileri sürer.
11. …………………………………….. tümel kavramların varlığının Tanrı’nın zihninde olduğunu ve insan zihninde bu kavramların
“Tanrısal ide” olarak yer aldığını savunur.
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Çoktan Seçmeli
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1

Araştırmacılara göre tarihte ilk kez Sümerliler varlıkta, evrende, toplumda ve insanda bir düzen olduğuna
inanmışlar ve bu düzeni bilmeye çalışmışlardır. Düzenin
temelinde doğruluk, denge ve adalet vardır. Bu temelden
denge ve adalet kaldırılırsa bu düzen varlığını kaybeder.

3

Aşağıdaki savlardan hangisi Sofistlerin bilgi anlayışına uygun değildir?
A) Mutlak, değişmez bilgiler yoktur.
B) Bilgi görecelidir.
C) Nesnel bilgi mümkündür.
D) İnsan her şeyin ölçüsüdür.
E) Doğru bilgi mümkün değildir.

Bu parçada yapılan açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir?
A) Evrendeki düzenin amacı nedir?
B) Sümer medeniyetinin, felsefenin doğuşuna etkisi nedir?
C) Medeniyetlerin toplumsal ilişkilere bakış açıları
nelerdir?
D) Var oluşun temel ilkelerinin devlet yönetimine
katkıları nelerdir?
E) Sümer medeniyeti, hangi tarihlerde varlık göstermiştir?

2

“Ne çok savurgan ne çok cimri, her ikisi de değil cömert olmak tercih edilmelidir.” diyen biri Aristoteles’in
aşağıda yer alan kavramlarında vurgulanan hangi düşünceyi desteklemektedir?
A) Maddi neden ilkesi
B) Madde-form ilişkisi
C) Altın orta düşüncesi
D) Asıl gerçeklik düşüncesi
E) Ereksel neden ilkesi

8

4

Felsefe tarihinde her şeyin bir nedeni olduğu
fikrine dayanarak evrendeki her şeyin kendinden
önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğunu ve
bundan dolayı da ilk neden olarak Tanrı’nın varlığının
zorunlu olduğunu iddia eden düşünürler, aşağıdaki
kanıtlardan hangisini düşüncelerinin temeline
almışlardır?
A) Kozmolojik kanıt
B) Ontolojik kanıt
C) Kötülük kanıtı
D) Psikolojik kanıt
E) Akılsal kanıt

FELSEFE-11

Çoktan Seçmeli

5

“Öğretmen öğrenmeyi öğretmekten başka hiçbir
şey öğretemez.”
Sokrates’in bu sözünden hareketle bilginin kaynağı problemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

6

İnsan zihni doğuştan boş bir levha gibidir.
Bilgilerimiz doğuştandır.
Öğretmen, bilgiye ulaşma yolunu öğretir.
Doğru bilgi akıl yürütme yoluyla ortaya çıkar.
İnsanın bilgiye ulaşması doğru düşünme yollarını bilmesine bağlıdır.

Demokritos, ilk materyalist filozoflardan biridir.
Varlığın oluşumunu en küçük madde anlamına gelen
atomlarla açıklar. Ona göre, her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin bir yansımasıdır. Demokritos’u atomcu düşünmeye iten gerekçeler arasında, içinde yaşadığı
toplumun somut olanı önceleyen yaklaşımı gösterilebilir.
Parçaya göre Demokritos için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Toplumsal bakış açısı düşüncelerini etkilemiştir.
B) Atomcu yaklaşımıyla ontolojinin temellerini atmıştır.
C) Tüm var olanları atomların özelliği ile açıklar.
D) Ona göre ana madde atomdur.
E) Maddeci bir düşünürdür.

7

Platon, ünlü mağara öğretisinde dünyadaki varlıkları, ideaların yansıyan gölgeleri olarak tasarlar. O’na
göre dünyanın maddi ve bireysel varlıkları eksik, yetersiz ve olumsuz özelliklere sahip oldukları için asıl varlık
olamazlar.
Buna göre Platon’un idealar öğretisi ile ilgili
aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Deney ve tecrübelerle fark edilirler.
B) İlk varlık oldukları için değişmezler.
C) Soyut yapıdadırlar.
D) Zihinsel alanda yer alırlar.
E) Asıl gerçek varlıklardır.

8

Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe”
problemidir. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var olanların başlangıcını (töz) anlamaya
çalışmıştır. Bu nedenle İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha
çok doğayı anlama isteğiyle “Evrenin özü nedir?” sorusuyla başlatmışlardır.
Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir.
B) Töz, bir varlığın her ne ise o olmasını sağlayan
unsurdur.
C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya
çalışmıştır.
D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler oluşturur.
E) Arkhe, var olanların ana maddesi anlamında
kullanılmaktadır.

FELSEFE-11

9

Açık Uçlu Sorular
Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Ortaçağ Felsefesi
“(…) Ortaçağ felsefesi bir bütün meydana getirir. Farklılıklar elbette, vahye ve dolayısıyla bir Tanrı inancına dayanan söz konusu dinlerin, bir çözüme ya da açıklığa kavuşturmaya çalıştıkları problemlerden ve
kendi kültürel ihtiyaçlarından kaynaklanır. Dahası, Hristiyanlıkta Teslis Dogması benzeri, diğer dinlerde
pek söz konusu olmayan birtakım dogma ya da gizemler vardır. Ve bu durum, söz konusu dinlerin Yunan
felsefesiyle olan ilişkilerine doğallıkla yansımıştır. Sözgelimi, Platonculuk Hristiyan felsefesinin özellikle
ilk dönemine çok daha uygun düşerken Müslümanlar öncelikle Aristoteles felsefesine yönelmişler ya da
her ikisini birden almışlardır.
(…)
İslam felsefesi, on ikinci yüzyıl Rönesans’ı yoluyla Batı’ya kaynaklık ya da en azından antik Yunan felsefesinin aktarılmasına aracılık etmiştir.
(…)
Hem İslam ve Musevi felsefeleri bakımından ortaçağ felsefesi hem de Hristiyan felsefesi, ilkçağ felsefesiyle yeniçağ felsefesinin ya da modern felsefenin tersine, dini öğretileri temellendirme çabası sergileyen, dinle ilgili olan, dinden etkilenmiş olan felsefedir.”
Ahmet Cevizci’nin ‘Ortaçağ Felsefesi’ adlı eserinden alıntılanmıştır.

1. Parçadan yararlanarak, Ortaçağ olarak da adlandırılan MS 2-15. yy felsefesinin öne çıkan özelliklerini yazınız.
...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2. MS 2-15. yy felsefi dönemi içinde ortaya çıkan felsefi düşünce gelenekleri, örneğin Hristiyan felsefesi ve İslam
felsefesi, birbiriyle ilişkili midir yoksa kendi içinde gelişmiş, birbiri ile ilişkisiz düşünce gelenekleri midir? Neden?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
3. MS 2-15. yy felsefesi diğer dönem felsefelerinden bağımsız mıdır? Neden?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

10

FELSEFE-11

Bil-Bul-Çöz
Aşağıdaki bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.
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YUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA
1. Demokritos’a göre arkhe

1. Varlık anlayışında dört neden ilkesini savunan filozof

3. Hristiyan felsefesinde “okul yolu” veya “okullaşma”

2. “Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez” diyerek
hayatın sorgulanmasına dikkat çeken filozof

anlamlarına gelen kavram

4. “El–Medinetü’l Fazıla (Erdemli Şehir)” eseriyle tanı-

7. Her şeyin ondan çıktığı ve her şeyin temelini belirleyen

nan İslam filozofu

ilke

5. Düşünce tarihinin ilk filozofu olarak kabul edilen

9. Felsefede varlığın oluşu ve değişimi denince akla

ana maddeye “su” diyen filozof

gelen ilk filozof

6. Platon’un tüm felsefesinin temelini oluşturan ger-

10. Sokrates’in akılda bulunan bilgileri açığa çıkarmak için

çekliğe yönelik düşüncelerini ifade eden kavram

kullandığı yöntem
13. MS 7-12. yüzyıl arasında İslam dininin kabul gördüğü,

8. Bilginin, kişiden kişiye değişen göreceli bir niteliğe

bünyesinde farklı milletlerin bulunduğu geniş bir coğraf-

sahip olduğunu savunan Antik Çağ filozofları
11. Anaksimandros’a göre evrenin ilk nedeni

ya da ortaya çıkmış felsefe

12. Aristoteles’e göre maddenin biçim kazanmasını ve
hareket etmesini sağlayan neden

ANAHTAR KELİME
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Kelime Avı
İpuçlarından yararlanarak verilen harflerden istenilen kelimeyi bulunuz. Renkli harflerden anahtar kelimeye ulaşınız.
14.10.2021 20:19

14.10.2021 20:19

İPUÇLARI

Çift Bulmaca Yapboz | Discovery Education Puzzlemaker

Çift Bulmaca Yapboz | Discovery Education Puzzlemaker

1. İdealar kuramıyla bilinir.

2. Büyük İskender’in hocası, mantığı bir bilim dalı haline getiren filozof
3. Demokritos
4. Herakleitos
5. Gezgin öğretmenler
6. “Kimse bilerek kötülük yapmaz”
7. Akılla kavranır.
8. Hristiyan felsefesinin temel problemlerinden
9. Tümel kavramların varlığı Tanrı’nın zihnindedir.
10. Tümel kavramlar duyu deneyimiyle her bir varlıkta kavranır.
11. Tümel kavramların insan zihninin dışında gerçeklikleri yoktur.
12. İlahiyat, Tanrıbilim
13. İnanma
14. Düşünme
15. Skolastik dönem filozofu
16. İslam coğrafyasındaki felsefe
17. Onbeşinci yüzyıla kadar geçen sürede
Batı felsefesi için kullanılan bir adlandırma

ANAHTAR KELİME
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CEVAP ANAHTARI
BOŞLUK DOLDURMA

ÇOKTAN SEÇMELİ

1-I

1.

1- B

2-A

2. Arkhe

2-C

3-F

3. Sofistler

3-C

4-B

4. Sokrates

4-A

5-H

5. İroni - maiotik

5-A

6-C

6. İdealar kuramı

6-B

7-İ

7.

7-A

8-Ç

8. Altın orta

9-G

9. Ontolojik kanıtlama

10-E

10. Kozmolojik kanıtlama

11-D

11. Kavram realizmi

EŞLEŞTİRME

Doğa filozofları

Episteme - sanı

8-D

AÇIK UÇLU
1.

Din temelli bir felsefedir. Doğduğu kültürden, kendinden önceki felsefi dönemden etkilenmiş, sonraki
felsefi dönemleri de etkilemiştir.

2. Birbiri ile ilişkilidir. Çünkü her ikisi de önceki felsefi dönem birikimlerinden yararlanmış, özellikle Antik
Yunan felsefesine ilişkin çeviriler yoluyla İslam felsefesi düşünürleri, Hristiyan felsefesi düşünürlerini
etkilemiştir. Her ikisi de din temelli olduğundan, ortak problemlerle ilgilenmişlerdir.
3. Bağımsız değildir. Antik Yunan felsefesinden, özellikle Platonculuk ve Aristoteles felsefelerinden
etkilenmiştir.

BİL-BUL-ÇÖZ
SOLDAN SAĞA
1. ATOM
3. SKOLASTİK
7. ARKHE
9. HERAKLEİTOS
10. MAİOTİK
13. İSLAM FELSEFESİ

KELİME AVI

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. ARİSTOTELES
2. SOKRATES
4. FARABİ
5. THALES
6. İDEALAR KURAMI
8. SOFİSTLER
11. APEİRON
12. FAİL

1.

PLATON

10. KONSEPTÜALİZM

2. ARİSTOTELES

11. ADCILIK

3. ATOM

12. TEOLOJİ

4. ATEŞ

13. İNANÇ

5. SOFİST

14. AKIL

6. SOKRATES

15. ANSELMUS

7.

16. İSLAM FELSEFESİ

İDEA

8. TÜMELLER

17. HRİSTİYAN FELSEFESİ

9. KAVRAM REALİZMİ
Anahtar Kelime: ALTIN ORTA

Anahtar Kelime: BİR NEHİRDE İKİ KEZ YIKANILMAZ

FELSEFE-11

13

14

FELSEFE-11

