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2. GİRİŞ 

 

Farklı çıkış noktalarından hareketle felsefenin çeşitli şekillerde tanım ve 

takdimleriyapılabilir. Örneğin; felsefe, insanın aktif akıl yükünü düşünce 

küfesinde bilgi ve bilgelikyolunda hayat boyu taşıma faaliyetidir. Bu 

anlamda her insan, kendi çapında akıl yükünü taşımasına koşut potansiyel 

bir bilgi ve bilgelik yolcusudur. Öyleyse ilk olarak bilgiyi ve bilgeliği 

sevmek gerekir. Bu nedenle felsefe, bilgi severliktir. 

Felsefe merakla başlar. Felsefi düşünce ise sorgulamakla ortaya 

çıkar. “Ben”i, varlığı, evreni, olayları, olguları sorgulamak, bunlara 

“neden ve niçin” sorusunu sormak felsefi düşüncenin gelişmesi için zorunludur. Felsefe yolunda 

ilerlemek felsefi etkinlikle mümkündür. Felsefi etkinlik ise varlık üzerinde düşünmek, düşünceleri 

sistematizeedebilmek, ayrıca “düşünmenin üzerinde düşünmek” çabalarının toplamıdır. 

Felsefe eğitim-öğretiminden amaç; sorgulama yapabilen, tartışma kültürünü edinmiş,farklı 

fikirlere saygı duyan, bütüncü bir felsefi bakış açısını hayata aktarabilen, felsefi tutum ve hoşgörü 

kazanmış bireyler yetiştirmektir. 

Felsefe eğitiminden beklenen; insanın özgün, bağımsız ve mantıklı düşünme yeteneğini 

geliştirmektir. İnsanoğlu dışında hiçbir varlık kendi varlığı veya kendini kuşatan varlıklar karşısında 

merak ve hayrete düşmemiştir. İnsan; düşünme, şüphe, merak, kendini ve çevresini anlamaya 

çalışma ve sorgulama özelliği ile diğer canlılardan ayrılır. 

Felsefi bilgi, gündelik ve bilimsel bilgiden farklı olarak varlığa bütüncül olarak bakabilen, 

varlık ve hayat hakkında genellemeler yapabilen bir özelliğe sahip ve kuşatıcı bir bilgidir. Bu nedenle, 

felsefe eğitimi bu bilgileri edindirmenin yanı sıra, bu bilgileri hayata geçirmeye yönelik bir tutum 

geliştirmeyi amaçlar. Gerçekliğin ne olduğu, ögeleri ve gerçekliğin bilinebilirlik sorunu, yaşamın 

amacı ve yaşamı iyi yapan değerler, bireysel veya kurumsal eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı gibi 

çeşitli sorunlar felsefeyi her zaman ilgi odağı yapmış ve felsefi düşüncenin önemini ortaya 

çıkarmıştır. 

İnsan, onu çevreleyen evren, insan hayatının bir anlamı olup olmadığı, kendi seçiminin 

sınırları içerisinde hangi eylem ve çabaların peşinden koştuğu, nasıl bir hayat yaşaması gerektiği 

insanlığın doğuşundan beri sorgulanmıştır. Sokrates’in de ifade ettiği gibi “Sorgulanmayan, 

üzerinde düşünülmeyen hayat, yaşanmaya değmez.” İnsanı, günlük yaşamın karmaşası bazen öyle 

esir alır ki; çevresinde olup bitenleri sorgulamak ve düşünmek insanın aklına bile gelmez. Felsefe 

dersinin amacı, hayat üzerinde düşünmeyi de sağlamaktır. Descartes’ın “Felsefesiz yaşamak gözü 

kapalı yaşamaktır” sözü oldukça önemlidir. Felsefe, insan-evren çizgisinde bireye soru sorma ve 

cevap arama, kısacası sorgulayan insan niteliği kazandırmaktadır. 

Felsefede, düşünen de üzerinde düşünülen de insandır. Bilmeye, erdemi bulmaya çabalayan, 

kendini ve evreni bilimlerin de üstüne çıkarak anlamaya çalışan, olağanüstü  



 

güzellikte sanat eserleri yaratan, gülen, ağlayan, kısacası yaşayan insandır. 

Felsefenin özü sorgulamadır. Bu sorgulama ise ya sorgulayan kişinin kendisinden 

başlayan ya da sonunda sorgulayan kişiyi de içine alan bir sorgulamadır. 

Sorgulanan şu ya da bu biçimde kendi yaşamımızdır. Felsefenin ayrıcalığı, insana 

kendini daha iyi tanıma ve kendini gerçekleştirme yollarını göstermesidir. İnsanın 

"Ben neyim?" sorusunu her zamankinden daha büyük bir merakla sorduğu 

çağımızda, felsefenin önemi daha da artmaktadır. 

Felsefe, sorular ve kavramlar ile insanın varoluş biçimleri üzerinde hep 

yeniden düşünmeyi gerektiren bir bakış açısı sağlamaktadır. Felsefi bakış açısı bize, birleştirici ve 

bütünleştirici bir yaklaşım kazandırır. Belli uzmanlık alanlarındaki bilginin diğer alanlardaki bilgilerle 

bağlantısını kurmayı, bilgi ve deneyimleri bütünleştirmeyi sağlar. Felsefi bütüncül bir bakış açısı, 

insanın bilgileri ile değerleri arasında bağ kurmasına zemin hazırlar. Felsefe, bilgi ve bilimin etikle 

bağıntı içinde olmasını sağlar. İnsan felsefeyle, dünyayı değilse de öncelikle kendini değiştirebilir. 

Felsefe dersinin amacı felsefenin bu tavrını hayatına aksettirebilen bireyler yetiştirmektir. 

Felsefe, bireye kuşatıcı bir bakış açısı kazandıran, her yaşama alanını ve biçimini sorgulayan; 

kendimizle ve dünya ile açık biçimde konuşabilmemizi, hesaplaşabilmemizi 

sağlayan bir çabadır. Bu açıdan felsefe eğitimi, felsefenin hayat için 

değerini sorgulayarak yaşamı ve varlığı anlamlandırmaya çalışan “bilgelik 

yolcusu”nda, zihince özgün ve özerk,hayatı ve düşüncesiyle hür, başka 

şahsiyetlerin de hak ve özgürlüklerini tanıyan, hoşgörülü bir kişilik 

oluşturma çabası şeklinde tanımlanabilir. İnsan, sahip olduğu eleştirel 

bütüncül bir bakış açısı ve önyargılardan arınmış kendilik kimliği ve kişiliği 

ile uygarlık çevresini, tarihini ve onların oluşum şartlarını anlamaya, 

açıklamaya, olumluya doğru değiştirmeye ve geliştirmeye çabalar. 

Bilgi, bilim, ahlak değerleri, varlık düzeni, eylem, dil, devlet, hukuk sanat, din gibi 

felsefenin temel problem alanlarıyla ilgili düşünme, sorgulama ve eleştirme yeteneklerini geliştirmek 

de bu programın amaçlarından biridir. 

Bu programın temel amacı; bütüncü bir yaklaşım kullanarak felsefe hakkında bilgisahibi olan 

felsefe kültürünü anlayıp farklı felsefe anlayışlarına eşit mesafede kalarak,eleştirel bir tutumla 

yönelmeyi ilke edinerek muhakemeyi ve karar vermeyi gerçekleştiren,yorumlama kabiliyetine sahip, 

felsefi tutum geliştirebilmiş insanlar yetiştirmektir. 
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