
Analitik Felsefe Nedir?

Analitik felsefe akımı, 1900'lü yılların geleneksel düşünce sistemlerini eleştirerek kurulan ve
felsefesini bu yönde geliştiren bir felsefe okuludur.

Bu akım, analitik felsefe dışında; Analiz, Lingüistik Analiz, Mantıkçı Analiz, Felsefi Analiz,
Sıradan Dil Felsefesi, Cambridge Analiz Okulu ve Oxford Felsefesi 
gibi adlarla anılır. Analitik felsefe İngilizce konuşan ve Kuzey İskandinav ülkelerindeki yaygın bir
felsefi anlayıştır. Kıta felsefesi ise daha çok ana dili İngilizce olmayan ülkelerdeki felsefi akımdır.

Doktrin olarak Analitik felsefeyle çoğunlukla mantıkçı pozitivizm ve mantıkçı atomculuk ve
daha az yakın anlamla 
sıradan dil felsefesi
ve yukarıda sayılanların bazı bileşkeleri kastedilmektedir. Bu üç akımın 
Analitik felsefe
başlığı altında ele alınmasının sebebi her üçünün de felsefenin ana işlevini analizde
görmelerinden ileri gelmektedir. 
Analiz
ile kastedilen 
dilin kullanılışı ve işlevi
yle ilgili analizdir ve geçmişte felsefi problem alanı içinde görülen bu problemlerin bir kısmı bu
analiz sonucunda felsefe alınının dışına çıkarılır. Terim 1950'lere kadar bu manada kullanımış
ancak bu tarihlerde önde gelen 
analitik filozoflar
belirli araştırma alanlarıyla ilgilenmeye başlayınca çağdaş analitik filozoflardan ancak birkaçı
yukarıda adı geçen okullara bağlı kalmaya devam etmiştir. 
Modern analitik felsefe
yi 
mantıkçı pozitivizm
ile eşitlemek veya mantıkçı pozitivizme benzer görmek yaygın yapılan bir hatadır.

  

Analitik felsefe muhtemelen Hegel ve Hegelci filozoflarla ilişkisi koparmasından ötürü tarihinde
politik görüşlerle ilgili söyleyecek çok az sözü olmuş ancak 1950'ler ve sonrasındaki bir seri
makalesiyle John Rawls bu tavrı radikal biçimde değiştirmiş ve liberal refah
devleti savunusunu felsefi zemine kaydırmıştır. Rawls'ın meslekdaşı 
Robert Nozick'
in 
Anarchy
,
State 
ve 
Utopia
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kitaplarında da aynı yaklaşımın sürdürüldüğü ve serbest pazar özgürlükçülüğünü savunulduğu
görülmektedir.

  

Siyaset felsefesinde yaşanan bir başka gelişme de Analitik Marxizm olarak bilinen okulun ortaya
çıkışıdır. Bu okulun üyeleri analitik felsefenin tekniklerini modern sosyal bilimlerin rasyonel
seçim teorisi araçlarını da kullanarak Karl Marx ve izdeşlerinin görüşlerini açıklamakta
kullanmaktadırlar. Bu okulun en tanınmış üyesi Oxford Üniversitesi filozoflarından G. A. Cohen'i
n 1978 tarihli "
Karl Marx's Theory of History: A Defence
" kitabı bu okulun doğuşunu temsil eder. Diğer önemli analitik marksistlerden bazıları ekonomist

John Roemer
, toplumbilimci 
Jon Elster
ve sosyolog 
Erik Olin Wright
'dır.

  

Analitik Felsefe Akımının Kurucuları ve Üyeleri

Analitik felsefenin kurucuları Cambridge filozofları G. E. Moore ve Bertrand Russell'dir. Bu
filozoflar; Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, Karl Popper, Hans
Reichenbach, Herbert Feigl, Otto Neurath ve Carl Hempel gibi isimlerden etkilenmişlerdir. 

Russell ve Moore'u İngiltere'de C. D. Broad, L. Stebbing, Gilbert Ryle, A. J. Ayer, R. B.
Braithwaite, Paul Grice, John Wisdom, R. M. Hare, J. L. Austin, P. F. Strawson, William
Kneale, G. E. M. Anscombe  ve Peter Geach; Amerika'da ise 
Max Black, Ernest Nagel, C. L. Stevenson, Norman Malcolm, W. V. Quine, Wilfrid Sellars
ve 
Nelson Goodman
Avustralya'da 
A. N. Prior, John Passmore
ve 
J. J. C. Smart
takip etmişlerdir.

Analitik Felsefe Anlayışı

Analitik felsefe Hegel kökenli "Mutlak Gerçeklik" kavramı ve idealist sentezine karşı bir
reaksiyonu temsil eder. İdealist felsefede; gerçeğin görünüşlerden büsbütün bağımsız olduğu ve
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felsefenin de bu bağımsız alanla ilgilendiği kabul edilmekteydi. Analitik felsefede ise felsefenin
işlevinin duyularımızdan bağımsız olduğu varsayılan veya inanılan alanla ilgili spekülasyon
yapmak değil, bilgi dediğimiz şeyin hangi anlamda bir bilgi olduğunu lingüistik araştırmalarla
analiz etmek ve felsefeden entelektüel kargaşa veya yanlış anlama gelen ve hatta yanlış
sorulan soruları ayıklamak olduğunu kabul edilmektedir.
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