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FELSEFE  ETKİNLİK- 04                     FELSEFENİN SORULARI VE DİSİPLİNLERİ 

BİR FİLOZOF VE FELSEFE ALANI 

I. Metin: Kıbrıslı Zenon'a göre, gerçekten 
varolan her şey değişken olan madde 
türündendir. Maddi değilmiş gibi görünen her 
şey maddenin farklı bir tezahürüdür. Fakat bu 
değişken maddeyi düzenli hâle getiren bir güç 
vardır: Nous ya da akıl. O, akıllıdır ve nefes gibi 
bir şeydir. Sürekli hareket halindedir. Bu, 
aslında Zenon'a göre Tanrı ile aynı şeydir. Bu 
tanrı doğanın içindedir, doğaya içkin olan bir 
akıldır. 
 

II.Metin: Felsefe üzerine Arapça yazı yazan ilk 
filozof olduğu söylenen El Kindi, felsefenin 
iamacının Tanrı'ya yaklaşmak olduğunu 
düşünüyordu. Ona göre filozof akıl yürüten 
kişidir; akıl yürütme yoluyla basitten karmaşığa 
doğru ilerler.Tanrı mutlak Bir'dir. Mutlak varlık 
olması nedeniyle Tanrı'nın niceliği, niteliği ve 
maddesi yoktur. 
 

III.Metin: Alexandre Baumgarten, güzeli ve 
güzelin bilgisini aramaktadır. Ona göre estetik 
adlı bilim, güzelin kaynağını, güzelin değerini ve 
evrensel güzelin olup olmadığını araştırır. 
Baumgarten'a göre, duyu organlarımızın 
etkilenimleriniaçıklayacak bir bilim 
gerekmektedir. Çünkü güzel olan şeyler, 
yalnızca duyumsanabilen şeylerdir.Tam ve 
kusursuz bilgi, güzelin bilgisidir ve bu bilgiyi 
elde etmek estetik biliminin amacını 
oluşturmaktadır. 
 

IV. Metin: Nicolo Machiavelli, iktidarın nasıl ele 
geçirildiğini ve korunduğunu araştırmıştı. Ona 
göre bir hükümdar, bir hayvan gibi 
davranabilmelidir. Onun tilki ve aslandan 
öğrenmesi gereken çok şey vardır. Tuzakları 
sezmek için tilki, kurtları korkutmak için aslan 
gibi davranabilmelidir. 
 

V. Metin: Karl Popper, bilimsel kuramlann 
doğasını inceleyerek bilimsel bilginin ve I 
bilimsel yöntemin yanlışlanabilir olması 
gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre tek tek 
olaylardan hareketle bir tümevarım yapmak, 
bilimsel doğruları elde etmeye yetmez. Doğru 
bir bilimsel kuram öngörüde bulunmalı ve öngö- 
rüsünün hangi durumlarda yanlış çıkacağını 
önceden bildirmelidir. 
 

VI. Metin: İmanuel Kant, bir davranışın  iyi olup 
olmadığını belirlemeye çalışıyordu. ' Ona göre iyi 
bir davranış görev bilinciyle yapılmış olandır, 
çıkar beklemeksizin ve özgür e. Ona göre bir 
davranış yalnızca  "Yapmalısın!" emrine uygun 
gerçekleştirildiği müddetçe ahlaki ve iyi 
sayılabilir. Örneğin, yardıma , ihtiyacı olduğu için 
yardım etmek iyi, yardım ; etmekten zevk aldığı 
için yardım etmek iyi de ğildir. 
 

VII. Metin: Roger Bacon, insanların doğru 
bilgilere deney ve gözlemle ulaşabile çeklerini 
ileri sürmüştü. Din, mitoloji veya sa dece 
düşünmek doğru bilgiye ulaşmada yeterli  
olamazdı. Ona göre bilgisizliğin dört önemli  
nedeni vardır: 1. Bilgisi yeterli olmayan birini 
otorite kabul etmek ve ona danışmak, 2. 
Geleneklere  tam olarak sadık kalmak, 3. 
Kalabalığın ve çoğunluğun fikirlerini doğru 
kabul etmek, 4.Bilgisizliği gizlemek için bilge 
gibi görünmek. 
 

Felsefe ve Özgür Yedi Sanat 
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SORULAR: 

 Hangi filozofun konularını daha ilginç ve araştırılmaya değer buldunuz? Niçin? 

 Yedi Özgür Sanat adlı tablonun 12. yüzyılda yapıldığı göz önüne alındığında felsefenin bu yüzyıldaki 

önemi hakkında neler söylenebilir? 

 Hangi metin felsefenin hangi disipliniyle ilgili olabilir? Tartışarak aşağıdaki tabloları eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

Metinlerle Felsefe Alanlarını- Disiplinlerini Eşleştiriniz 

I. Metin 
 
 

Siyaset Felsefesi 

II. Metin   
 

Ahlak Felsefesi 

III. Metin 
 
 

Din Felsefesi 

IV. Metin  Sanat Felsefesi 

V. Metin  Bilim Felsefesi 

VI. Metin  Bilgi Felsefesi 

VII. Metin  Varlık Felsefesi 

 

 

 

 

 

FĠLOZOFLARIN SIK SORDUĞU SORULAR 
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a) Bir şey bilinebilir mi? 

b) Varlık var mıdır? 

c) Duyu organlarımız bizi yanıltır mı?   

d) Kaç türlü varlık vardır? 

e) Bilimsel devrimler ve bilimsel 

ilerleme nasıl gerçekleşir? 

f) Tanrıyı bilebilir miyiz? 

g) Ölümden sonra hayat devam eder 

mi? 

h) Bir bilginin bilimsel olup olmadığını 

nasıl bilebilirim? 

i) Devlet nasıl yönetilmelidir? 

j) Evrenin bir başlangıcı var mıdır? 

k) Bir şey bildiğimizden nasıl emin 

olabiliriz? 

 

 

l) Herkesin güzel dediği bir nesne 

olabilir mi? 

m)  Ġyi ve kötü nedir? 

n) Sanat kuramı nedir?  

o)  Sanat nedir? 

p) Tüm insanların iyi dediği bir 

davranış var mı? 

r) Bir nesneyi güzel yapan şey 

nedir? 

s) En iyi yönetim biçimi nedir? 

t) Ġlk insan nasıl var olmuştur? 

u) Bilimsel temellcndirme nedir? 

v) Zaman nedir? 

y)  Sanat eserinin işlevi nedir? 

z) Bilme işlemi nasıl gerçekleşir? 

 

 Filozofların sık sorduğu sorulardan hangileri hangi felsefe disipliniyle ilgili olabilir? 

Tartışarak ilgili bölüme soruları yeniden yazınız. 

Siyaset Felsefesi (s) En iyi yönetim biçimi nedir? 

Ahlak Felsefesi  

Din Felsefesi  

Sanat Felsefesi  

Bilim Felsefesi  

Bilgi Felsefesi  

Varlık Felsefesi (j) Evrenin bir başlangıcı var mıdır? 

KAYNAK: Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı, Hakan BAYKAL, Zambak Yay. İst. 2010 

 


