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A-Felsefenin anlamı: 

Felsefe, araştırma konusu olarak tüm evreni seçmiştir. Diğer bilim dalları ve bilgi türleri de 

evreni araştırma konusu olarak seçmiştirler. Bununla birlikte diğer bilim dalları evrenin belli 

bir parçasından hareketle evrenin tümünü tanımlamaya, kavramaya çalışmazlar. Örneğin 

biyoloji canlılardan, fizik cansızlardan, sosyoloji toplumdan yola çıkarak realiteyi açıklamaya 

çalışmaktadır. Oysa nasıl filin kulağından yola çıkılarak filin tamamı tanımlanamazsa, evrenin 

belli bir parçasından yola çıkılarak evren de tanımlanamaz. İşte felsefe, evrenin tümünü 

kendisini inceleme konusu olarak seçer. Ve diğer bilgi dalları gibi evreni parçalarına ayırmaz 

ve belli bir parçadan yola çıkmaz. Ama sınırsız ve sonsuz bir varlık olarak evrenin tümünün 

herhangi bir duyu organıyla incelenebilme olanağı yoktur. Bu yüzden de 

felsefe evreni incelerken salt akıl yürütme yolunu yöntem olarak 

benimsemek zorundadır. Nasıl ki, fili bir bütün olarak kavrayabilmek için 

gözleri görmeyen insanların göze ihtiyacı vardıysa, evreni bir bütün olarak 

kavrayabilmek için ise insanların akla ihtiyacı vardır. Bununla birlikte akılla 

da olsa evreni bir bütün halinde kavrayabilmek tam olarak mümkün de 

değildir. Felsefe bu yüzden kesin hatları ve bilgileri olan bir bilim veya bilgi 

dalı olmaktan çok bir çaba,bir gayret veya bir uğraştır. Kısacası felsefeyi, 

"evreni (realite) parçalara ayırmaksızın bir bütün halinde ve salt akıl yoluyla 

anlama ve kavrama çabasıdır" biçiminde tanımlayabiliriz.  

Felsefe; Yunanca Philo (sevgi) - sophia( bilgelik ) kelimelerinden oluşan Philosophia “bilgelik 

sevgisi” anlamına gelmektedir. Philosophia (felsefe),  durup dinlenmeden  bilgiye ulaşma 

eylemidir. Felsefe akıl yolu ile evren, insan, toplum vb. konulardaki sorunlara,sorulara 

cevaplar arar, ulaştığı cevaplardan tekrar sorular türeterek yeni cevaplara ulaşmaya çalışır.Bu 

süreç hiç bitmez.Bu nedenle felsefede çoğu zaman sorular cevaplardan daha çok önem 

kazanır.Felsefeye tarihte çok değişik anlamlar yüklenmekle beraber çoğu zaman bilgi üretme 

eylemi, faaliyeti olarak anlaşılmıştır. 
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