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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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INSAN FELSEFESI

FFLSFFENiN TEMEL DiSiPt iNi OLABil iR Mi?

Tüte.ıı AN(]'

Biljncliği gibi felscfc;rdıııı r,crcliğiııiz clüşünmc ctkinliği çcrçevcsinde
ver alan/ver a]iıbilecek hcr fcncınıcnc, hcr soru vc soruna iki açıdirıı yak
laşılabilir. Bu iki farklı bakış iıçısı, bu iki farklı 1.aklaşım fe]sefe tarihi vc
sisteınatik fe]sefe atlı altındiı toplaııır. Heınen ]ıgıen her fe]sefe biilümal

akadt n,ıik clüzlcnıc]ı. l-ıu iki]iclııı oluşıııakt;ıc,lır.

Felsefe tarihi; ac]ından c]a anlaşıltıLıileceği gibi felsefe s()Iu ve s()Iu]ı-

larıııın, felsefenin geçircliği tarilısel süreç içindeki irdelennıeleriniıı, araşh-

rılınalarırıın taIihi oliırak cleğerlentlirilebileceği gibi; felsefeci]erin, fiIrızrıf-

ların, clüşün aclıııılarının ülcttiklcri tlüşüncclcriı,ı kroııolojik ttırilıi olar;ık

ıla tleğerleııcliriIeLıilir. Söz konusu olaıı bu iki ı.leğerlendirnıeclen ilki felsefe

tarihiniıı [-ıir problemle.r tariI]i o]arak okunınasına işalet etmektedir. Çün-
kü buracla öncmli o1aıı, fclscfc soru vt sorunlaIıı-ılı1, fclscfc 1-ırotılı.ınlcriııin,
feisefenin alanını cıluşturaıı fenomen]erin ele alınışınln tarilısel süreçteki

gclişiminiıı, birl-ıirleriyle tılaıı iJişkiIerinin, bağlantılarının, gelektiğinde, di-

sipliıılcrarası bir ıınlayışla ele alııınıasıc,lır. Bur;ıila fı.lsefc. tırrihiııiıı öııcnıli
bir katkısıniı c]ikkatiııizi çekııek istiyorunr: Felscfe tırrihi fc]scfcı,ıiıı r.e aynı
ziımanalit biIimsel tlüşüııııeııiıı sıııırlarıııı genişletelıilecek olaıı soru ve ya-

nıtları, tari]ıst l sürcç içinclc yr.ı al;,ıl-ıilcni, srrııcltııı olaııclan ayırt cclcbiln,ıenin

alt vapısını, bi liııciıri oluşturnıaktaclır.

Siste.natik felsefeye gelince, bu terinıcieıı felsefecile,rin anladığı şev,

çok valın bir ifacleyle felsefe ılisiplinleritlir; l-ıaşka bir ileyişlc, [-ıilgi fc.lscfcsi,

mantık, r,iırlık fclscfcsi (ıntoloji), cloğa fclscfcsi, tiırihscl viırlık alanıııııı fe]

Yr(t Doç. Dr. I'LitOn Anğ, Enli]kli()ğft]tinl Ü\,tsi
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sefesi, etik, t()plun-ı felsefcsi, dcvlct fclscfesi, Iıukuk felsefesi, sanat fclsefesi,

ılil felscfcsi,,"1iıı felsefesi, iıısan fe]sefesi ve ııctafiziktir. Mengüşoğiu'nun

dc_vişi1,Ic felsefe talihjne ait oln,]ayan bütürı fclsefe araştırırıaIaIı bu tcliniıı
içine girer.

Sisteınatik felsefc;rlanını oluşturaıı disipliııJeriıı bu rleııli çcşitli oJuşu

beraberiııcle şu soruyu da güııclenıe getiImcktcdir: Acaba felsefe clisipliıı-
leri araslnı]a bütün disiplinlere tenıcl tıluşturacak; bir b;ışka deyişle, bütün

clisiplinlcri taşıvabilecek tenıel bir disiplin söz koııusu o]abilir n,ıi? Bu ve

L-ıeıızeri sorulara yanıt olabilecek bazı çalışnıııların yaplldiğlnl bilivoruz. Bu

kcıııuda bize referaııs olabilccr.k cn öncııli çalışma Niciılai I laltnanü-ı'iı ait.

Bu çalışııa 20. yüzvılın öııenı]i filiızoflarınrlaıı biri o]iııı Hartııraıın'ııı İstaıı

[-ıul Üniversitesi Felsefe Bö]ünıünün vayııı org;ıııı olaıı Fe /sc,,i, A ri iı,i'ncle ya-

yııılaıınrak üzcl.. yazdlğ1 "Aln,ıaııya'cla Yeııi Oııttıloji"r b;ışlıklı çalışıııası-
clıı. Hartıııaıın l-ıu yazısıııcla, fclsefeve teıııel bir disilılin ar;rıııa koııusuııclaki
i]k c]enemeııiıı mantıkIa vapıldığın;r iş:ıret ediytır, Dalıa srınıaki sürcçtc fcl-

scfeye bir temel aranı;ı çabalarının bilgi fclscfcsi, psiko]oji, feni,ııııenoloji,

sosvoloji, ]ıisttırizıı r,e antrtıptıloji ile SüIdüIüldüğünü beiirtıııekte, vtıpı

lan çalışııalarııı nec]en Lıaşarısrz rı]cluk]arııın altııı çizcrck kendi öneri!iüıi

açıklaınaktaılır. IIartınann'a göIe temel bir clisip)in araıııak gcrckiyorsa bu

anc;ık "yeııi tııttıltıji" tılınalıclıL I laltırıanı] bir felsefe clisipliııi olan varlık
fc]scfcsinin veııi bir aıılayışla ele ıılıııııası gerektiğinc işarct edt,rek, ı,arlık
felsefesiniıı vıırlık nıc.tafiziği cılırraktan çıkarıl.rI.]k veniden dcğcrlcıııli,ilcli-

ğincle felsefe disilı]in lerin iıı keııı_lisiııc clayiıııabileceği bir teııei disiplin ola

cağıııı ileri süı-ıııekte ve bu savını teıne,llqıdirmcve çalışm;ıktaclır,

Hartıııanıı'ııı ileri sürdüğü ve teııellendirmcVc çirlıştığı bu gairüşüı] çt-

kış noktasını oluştuı-.ııı clüşüı,ıce:ıiıı kiıvnağı, vukarıcla sözünü ettiğiırıiz fcl-

scfc clisipliıılerinin hepsiı]iıı "ı,aı,tılan"c]aıı harekct ctıııclelinc]e "vaıo]ıııı"iı

ilişkiıı olıııtılarııila arıınıııalıdır, "Varolan"c]aı,ı hareket etnlelcli, ona ilişkiıı

I.rki},ettin Nlt]ngüşoğ]u, ",\lınan\'.lila Yt'ıli Onkrogi" \,.rlIslntn v(]nidcn !avllnlnnınnsı
konusun(].l t.rihe şarvIc bjl not düşüvor: "Bu çaZ1 F(rs.,/. A,(iıJ jçin ),alıIlıış vc cilt l, saY ı

2 3 (]9,16) dc Va\ıİ]l.ırnrıŞt1. A,/.iıin bu §n\,ısı tükcndiğinden, iiğIetjm jçi]l g(,r(,kli ol.rn
\,.rzlvl,.sisLrnUluğNutku'nunyeniçevirisiyleval,ınılıioruz, T. ]V'," (DiPnot:1) BkZ.
Ni.olai Hartlnann, "A]ınanv.ttla YcniOİblogi", F(rs(,f.n,iiıl, snyı: 16, Çe!: U lug Nutku,
l§tn]lhuI: I§tanbrjlM.libnası, §s, ] -.l1,].
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olmaları demek, fcııonıen alanlarrna giı,en tünl fenrınıenleriıı, problcıılcrin,
soru ve sorun]arın temel niteliğinin "varolan" olııalarıclır, Bir Lıaşka tleyiş-

lc, "varolnıiı" oıılarııı ort;ık pavclasıc]ır. Bu "r,artılmır", Bctül Çotuksökeıı'in
çok doğru bir şckilde saptaclığı gibi, ı-lışdünyacla, tlüşüııııede, dilılc "varol-

ııa"clır.] Burac]a dikkat eclilııesi g,_.reken şey, clışı,lünyacla, düşünnrede ı,e

c]ilc]e "varolmiı", "varolma"nın çeşitliliğirri clr,ğil, bu ırlanlara i|işkin bilgi-
leriıııizin, düşürlnle etkinliğinizin çeşitliliğine işaret etınekteClir ki bilginin
türlcri dc tanı cla bu çcşitliliği karşılaıııaktaclır: Cüıılük hayat bilgisi, bilin]-

sel bilgi, fclsefi bilgi, saııatın sağlailığı bilgi ve dinsel bilgi. Bu bilgi çcşitlc-
riniıı l-ıazıları ciış dünyada "ı,zırtıl;ın";ı, bazıları clüşünıııe,,le "vartıIaıı"a ve

bazıLııı c]a diIde "varcılan"a iJişkindir. Farkh clüzlcırılcrde ols;ılar cla on]arııı

ortak özclliği, Lıirlcştirici özelliği "r,;ırcı];ııı" cı]ınalarıclır.

Fclsefe ilisiplinlerinin keııı]isinc tlay;rııabileceği bir teıııel arama çalış-
nıasırıcla bir başka tlisiplin de söz koı,ıtısu olamirz ml? Bu solunun yanrtı

kııııuşmıııııııı başlığı içinclcrlir. "İıısan lels..fesi", b.ışkı bir Jel,i,le "felsefi

antı()poloji" diğc.r felsefe clisiplinlcriııin keı,ıclisine dayanabiJeceği, kencli-

siııden hareket cdcbilcccği bir tcmel disipliııdir.

Bu konut,la Me.ngüşoğlu'nun aııtropoltıjik gijrüşünü ve bu bağlanıcl;ı

,,,nun İnsan Felsefesir adlı kita[-ııııı göz önünde bulunc]urarak, fe]scfcııin tc-

nıel disipJiııiniıı "insan fe]sefesi" olnıasl gerektiğine ilişkin clüşüncelerinıi

sizlerle p.ıyl;ışnı;ık istiyoru ı]ı.

Her ııe k;ıdar Mengüşoğlu, felsefevc tenıcl l-ıir clisiplin arama stıruııuyla
cloğrudaı-ı ilgili clcğilsc cle, Fclscf,ı7,, Giı,ış' ı e lıı.nıı Fıltı,fi,:l Lıaştıklı kitapla-

rııın l-ıirlikte,:1üşünülı-ırcsiniıı, söz konusu kitaçıliırııı içeldiği düşüncclcrin

claha açık ve aıılaşıIabilir o]ıııasıııtla yararlı tılacağına vurgu y.ıpnrrlkta(]ır.

A!,rıntıll bil8i için bk7. Bet.il Çotu ks(ikcür, f.ls.rl .§(']i ı,r, N.'ı1, ?, (llk bisım 199 ]), Istrın
tıuI: lnkıliıp Kitıbcvi, 20()0.
-Iaki\ettin N]t,ngl:iŞoğIu L]u koülud.ki gi]rüşlcrini ı]k kcz l971 Yıllnda vn\,ılI1adığl Ii,ls|,fi
.4lltı}ıri)ıi (IstJnLlul: Ist.]İbr.rl Uni!ı]rsih,si Edebivnt F.küItesi Y.t),ün].rrl) vc lL]7'] !1I]nd.r
\iVlmlndığı /]]sllıl .,. l/,lVi!ıJ Dll,Jrid l,ü,Ç.i,,1,(Ist.nLlu]: Ist.]İbu1 Uni!l]İsik,si Edcbi\,.rt
Fakülicsi Yn\,ınLrrl), Bu iki kit.}r, claha sonrı lonrris N{ü,ngüŞoglU tnrifündnn iOk ciltt0
trjr a1.lva gOtirilclck /rs l f.ls.,l.si a(lı.ltlnd:r \.!lnrI.nnrlŞi]r: I.1kiyettin \1lİlgl:i§oğlü,
]nsnİ FcIsck si, ]st.lnbüI, Rcnl7i Kit:]lrü\,i, l9ij8

Taki!,cttin ]\,]eng]:ıŞoğIu, Iılsılıv,,Cı (, liitl]i.//! /o5§) iıı.ınlıııl Irınızıh. LrL.e\ ,1983.

]

J

85



FEt5tFE 5oYLE5]LER V V

-l9. vüzyılıı-ı ikinci varısınt];ı fclscfc, bc]ki,-lt sivasiı], ckcrııcrıııik ve tıı-

rilıscl travıııırl;,ırın ılır c,tkisiYlı_, iııslıııl, olıtlıı r,arllk yapısıı,ıcla rırtal,a çık.ııı
fenı_rırıeııJeri, soru ve soı-uıılaıı, iıısiıııııı tlüııVtıd.ıki ycriııi, aııIaıırıııı; içj:ıclı,

vaş:ıtlığı ci.ılıa kiiçük irlçckli tiüııvasıv].ı ve lıirlikte vaşatlığı rliğr.r c;ınIılatla

tılaıı ilişkileı"iııi, ayrıca keııtlisiyle, tliğer canlıl;ır ar;ısııı,-]ııki farklılığı yeni-

tlcıı srırgul;,ıını,ıya ve ycniı-,icıı dcğcrle,ntliı,nıcvı. vijnclrli, Kcnc]isiııi, keııcli-

siııiı,ı k;ırşısıı,ı;ı lılı,soru, L-ıir prob](.l]t i1.1nl ,ılır.ık ko1,.lu. jıı*.ııı fclsefesi çlı-
lışnıaları lıu etkiıı]ikte it]si]nt btitütı bcıyutliırı1,1a ele a]aIak, tıııa ilişkin stıru

ve stıruııları tarihseJ süreç içiııcle ı eııi,,leıı ir.lelenıcl e ç.ıJıştı. İıı,.ııı fc,isc,fı,si

çalışıııalarıııııı ba)ylesiırc gcııiş bir 1ıriıLılcı-ıı alaı,ıına ilişkiıı iılııııısı gcııç ıııcs-

lckt;ışıırı Kurttıl Cülcnç'iır va}rhğ1 [,ıir ktıı-ıuşı,ıı;ıı_lıı çok rltığru bir sapt,ıııı;ıvlıı

bcJirttiği gibi "siılt insırn tloğiısın;ı tltinük çalışıııiıJtır.ı"'in,-1irgeı,ıcnıtzcli.

Bur.lda 5özilnü (.ttiğiıııiz iıısanın baitün lrııl,iıt lıtıyutl.ırıyJiı ele alınnı.-t-

sıııdiııı kııst eclileıı, tıııuıı r,arlık ı,;ıpısıııcla stııııut tılarak ortiıı,a çıkan ııitr-
]iklericiir, r,arlık krışu]liırıc]ır. Bıışkiı lıir cleyiş]e, iııs.ıııııı Lıileıı, r,al-ııl-ı cclcn,

ı-icğerleri tluyaıı, taı,ıt takıtıiııı, ij]lceden gij]-e]ı, (jnceden Lıı,]ir]ı.r,cıı, istcvtı-ı,

aiztja]r o]i]ıı, tiıriIıscI tıI,ııı, iclcIeştircıı, kı.nclisiııi bir şeye vereı,ı, lıiısrec{eıı, çır-

lış.ııı, eğittıı ve eğitileıı, clevIet kı-ıı,aıı, s.]ııi,]t yarat.]t]/ iııaııaıı r,e kı,ıııuşaıı bir

varlık i:ı]ıııasıclır," l]ütün bu s;ı\,tlığııııız ııitelikleriıı iıJııazsa r,ılıııaz kiışulu

iı-ıs;ınııı lıiiıl-ısişik vc cıı geııiş.ııılaıııtla ti,ıpiuııısa], kültüIel, tarihsc1 solrrut

t]ir bütünlük o]i]rak gajriiln]csiiıiıı, .ınl.ısılı]].]sıı]ııı gerl.klılıgitlir. İns;ın hcı,ıı

virrllk rlitc]iklcIi hcııı ,-,lc [-ıicıl-ısişik, kıPlun]sal, kültürCl Vc. t;ıı ilısc] biltürrlajğü

ııetlcniı,lc o].]ğarlüStaj ş.ışlrtlcı bir scııtczclir.

Mencüşoğ]u, iııs;ııı ielsefesiv]e ilgili ı;.ılışnıiıJiırıııcl.] it]sittııtı, lıaşk.ı lıiç-
lıir c.ııılıcla giizIi:ıııleveıııetliğiıııiz lıir i)zi:lliğiııt, clikkiıtiıııizi çekiyoı-; [ıu tia

tı]t,]ı]tıı çil't kutu1,1u l,ıı r.ırlık , , I ı ı ı . ı t ı , l ı ı, . jıı..ııı,t ili.kit ı lıu .,ıI)l.ınt.] i|] -.] t] |ı,]

anI.ışılıııiısıııııı r,c irt]eleıııııcsiııiıı kıırıııiışık viılıısıııı d.ı bizc giistcrıııcktı:cliı-.

İııs.ıııııı çift kutulılu Lıir ı,arlık rılııı.ısıııııı iıııliııııı şucluı-: I]iı-az ijııçe savdığı-
ı-ııız ııiielik]erivlc iıısaıı, [ıilgiler iiı,etiy()r, evlctı]lertlc Lıu]rıııııvoı-, lıiı-şevJori
gerçekleştirir,ıır, gcliştirivor, tariI,]sc] 5ıircçtc tııları gc]eccğc taş]VOr; aııi,ü

Kı]ıl(ü](,iilt,rr\, "\I,ıü\ !(,]ıı!ll) lıjg.ı.l". ]t],ü,i (, liiıi/ ıı l// l ]]], ]t]rüil]L.] ln,ti]l (-(ı

. ,ljll, .l \',1, 1,, lll ],

\1ü,r]i]üi|()i]L(ü, |(]ss,, l]
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ilynl Zanranda Onun bu öZcllikleli oı]u vaI kı]itn, Onu Sonut inSan OlaIak Var
kılan, onuıı tılıııazsa oIııaz koşuJJ.ırı ı,Jul,ır. İıı..rııın ı,ıı olnı.ı,ınııı, ııııun
varlık koşullarını ve varIık nitcliklcliıri gcrçL.kleştirnıe5iDe bağlı olı]last,
b;ışka lıiçlıir caı,ılıclıı [ıui.ııııayaca!iııııız r;ztlligitlir, İnsanın bışk.ı lıiçbir caıı-
lıcla görenıcdiğiıııiz, sadect oııa ijzgü olan bir cliğer özc|liği de tınuı,ı kencii-

siııi bir objı.;ılanı i,ılar;ık giirebilınc.sidir. O, ktntlisini felsefeııiıı bir 1-ıroblenı
;ılaııı cılarak, SOru Vc sol un]a]-].] clo]u bir feııtıııı.lı alirı]ı olarak görnektedil.
İns;rnın keııc]isine döııüp [ıakaLıilnıesi, ircleJevebilııcsi, tleğerleı-ıcl ireLıilıne-

si ııeclcniylcdir ki, insaıı ftlscfesi ayrı bil disip]in olarıık fclscfc, tlisiplinleıi
, ı r.ı-ı nJa li Lı.ığınr:ız r eriııi ,ı]al,ilir or.

Fclscfeniıı taril,ıinc baktığııııız,'i;ı şurası bir gcrçcktiı ki L-ıazeıı iıçık ba-

zen kapıiıl: bir şekilcle, ],ıeııtı,ı lıcn,ıcrı l-ıcr filıızrıfun felscfesiııiıı di]vaı]düğı

[-ıel]i [-ıir iıısaı,ı anlaVışı, bclli biı-iı]üJıı görüsü v.iIL]tr. İıı5.]ı] feJ.etesiyle ilgili
çalışnıııl;ır Mengüşoğlu'vir gclincet,e k.ıdar iıısiıııı belli [-ı;ızı kavran-ıIar, belli
[ıazı biyolojik, psikobjik, sosvolojik teorilerle açık]i]ııava çalıştılar. İlk det.r

[-ıelli kavriıııı vc bivoloiik, sosvoloiik ve psikoloiik hatta t.rrihsel teorilcrlc
teıııelleııdirmc.lcrclen cleğiI, iıısitnLla oltiıya çıkaıı, rıııda giizleıııleı-liğiıniz,
saptarlığın,ıız ve başka caıılılartla !!ijrenıedjğinıjz L,:ıirbir]ı.rivlc kaışıiıklı iliş-
kiler içiı,ıde var tıltluğunu belirlccliğinıiz özc.llikIerincleıı, varIık ı,ıitcliklcriıı-
clcn, v.-ıılık koşu lla rıncl;,ıı-ı hareket e,,leır bir iıısaıı fe]scfcsivlc karşılaşıyoruz,
Bu varlık koşullarının tarilısel sürcç içinılr.ki geiişnıeleriııiıı ve birbirlcrivlc
tıl;rıı karııı;ışık ilişkilcrinin ışığı ııltıııcl;ı iıısaı,ıı aı,ı|rııı;ıy.r çalışıytırrı,,. İıısaıı,

Varlık Vaplsln(,la ortaya çlkaıı vc O1-1uI] taraflndaıı gerçekleştirilcıı \,c gcliŞti-
Iilen rriteliklcriv]e saclei:e kgıtlisini anl;rııılı kılı-ırrvor; ayııı zam;ıııcl.ı içinclt
y;rşadığı ,,,e cliğer caı,ılıIarla Lravlaştığı ciünv;ıVı tla anlanlı kl]ıvoı. Aynı irı-

san çeşit]i ilişkileı-içinı.le oliluğu doğavl cl;ı anlamlt ktIıvrır.

Daha iiıce cltğiııcliğiı-ıı giL-ıi, ister clışdüııva ister clüşünmc istı.rsc clil

clüz]eıııinc]c cılsuıı, bi]gi Liretmclıiz, Va}rl}r r.tncl..Iiıı]iz, evleıı ıJerinı iz, dc,

ğerleri tluvııaırıız, tııvıı takıııııııııız/ sevnlenıiz/ ça]ışmitn]lz, sanatl Vaıat-
ırıaııız, lıukuku gerçekleştirerck vc tıııa dııl,aııarak topluıırsa] yaşanıı vc öz-
gürleşnıeyi [-ıaşarıılanıız, aizgür olı-ıl.rmlz vc []cı-ızcli nitelikleriıııiz, Lı;ışka bir
tlevişle ı,arlık koşull;ırıı-ııız eğer iıısirııı r.ıır kılıyrırsa, cğer lıerlıangi bir caıılı
ilcğil cle insan olıııanlzııı olı]ıi]zsa olıııaz kcışulu varlık nitclikleriınizi gcr-
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çekleştirmeınize ve gcliştirünemize bağlıVsa, insair fclscfesiırin, felscfeııin

cliğer clisipJiıılerinin kenılisinc clayanacağı bir tcııel tlisiplin ohııası kaçınıl

ııazılır ılivc clüşünüyolun]. Mengüşoğlu açık bir şekildc ilile getirıııcsc cle

böyle bir scınuç, insanın varlık ııiteliklcriniıı değerlcnclirilnıesi bağlaıı-ııııcla

oııuıı vırpıtları arasıııci;ıki, lıısııı lılsc/i,si ilc Fclsı,fcyc Ciriş ariısıııdı-ıki vakın

ilişkiyi de gözlcr öı,ıüııe sermektcı_lir.

İnsıının varlık nitelikleriniıı vinc iı-ısan tarafını-ları gerçekleştirilmesiyle

Oltaya çlki]n başarılarıyla iıısan sosyal, kültürel, tarihsel, tekııoltıjik ve de

sanal düııl,avı r,ar kı]ıy<ır, geliştirivor ve geleccğe taşıyor. Bu başarılarla

çcvrcmiz ı,lünyaya cvri]ivtır. İnsanl;ırın birbiıinin kurdu rılmasıııııı i)nü

kesilebiliyor. Bu başarılarla insaııııı Varatıcılığıı-ıın volu açılıvor. Bu

başarılarla günlük inannıac,lan ıışkın bir varlığa ulaşılabiliytır. Bu lıaşarılarla

özgür]üğijD nasıl zor, ama insan içiıı bir tı kaılar cla öneınli olcluğu

anlaşılıyor. Bu başarılarliı insaııııı r,e toplumuıı evri]nıesinin olaııakları

ortava çıkrvor, Başarıların lıir soııraki kuşaklara aktarılııası \,e onlaIa

yeni başarılarııı ekleıımesiylc tarihsel bir varhk olarak iıısan, kendisivlc

hesaplaşabilen biricik varlık oluyor, Bu başarılarıvla iıısan her şeVc aıılam

\.eliyoI vc vcrcliği anlaını gcrçckleştiriycır.

Son iıl;ırak insan fe]sefesi çalışnlalarlnda saptadüğııülız insaııa ilişkin

iki özcllik üzeriııılc kısaca clurınak istiyoluın. Söz konusu öze]]ikler insa-

nın tizerkliğiyle (ıtcıni,ınıisi) oııda ortaVa çlkan "disharmoııisi"dir, İns.ının

özerk bir varlrk rılııasını clile getircn filozof Kant'tır. Kaııt ]ıer ne kac]ar bu

kavramı ıjzellikle a]ılak felsefesine ilişkiı-ı çalışııaları, çi)züınlemeleri bağla

nıında elc almışsa da ins.ııı fclscfcsi bu kaı,rarııı insanın havvan gibi ctoğa

tırrafınc]an belirlcıııııcıııiş rılıııası [-ı;ığlamıncla cleğe,rlcııdirnıektedir, Nietz-

sche içiıı cle insan ı]e]iği [ıakınııııcian öncedcı-ı saptaı]ıııamlş [rir hayvan(ilL

Bu ntıktac]a K;ınt'ın şu sözlerine ku]ak ı,erelim: "(,,.) cliığa iıısanııı lıav-

van varlığının mck;rnik c]üzeııini aşaıı l,ıer şevi kenclisinin ııevclana gctir-

nıesini, içgü.lü},e bağlı kalnıaıl;rn kcnc]i ak]ı s;ıvcsiııde e)cle eclt,bileceğin-

dcn başk;ı hiçbir ınutluluğa veya yetkinliğc ulaşnıaınasııı onclan istenıi!tir

çüııkü doğa gcreksiz lıiçL-ıir şr,y vapınaz ve an]açlarına erişnıek için başı,ur-
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cluğu araçlarclaıı yararIaıınıa bııkımından savurgan değildir. Doğa, insaı,ıa

akı] ve oııa dayanaıı istcnıc. özgürlüğü verııekle, iıısanı donatırıasındaki

niyı,tini açığa .,u.uyor. İıısaıı arhk içgüdünün yönctiminc bırakılamazclı.

O hcr.cvi kendi,i ıı},nralt idi. t,.,ıİn.ın rive.egini, giveıcgini vü,8ü\i.n_

liğini sıiğlayacak savunn]a araç]arınI kenclisi bulma]ıdır, (.,.) lıayat için lıcr
türlü sevinç ve rahatJık sağl;ıvaıı araçların bilgi, yctenek ve zek^sının hatta

istenıesinc]eki il,iliğiıı t-ıile kenlii eseri i,ı]ıııası cıııc]aıı istennıiştir. (.,.) Sanki

doğaüstü L-ıir güç insana şunu söylcıniştil: 'Dünv.ıva açıl. Ben seııi gerekli

yeteneklerlc donattın1... saııa clüşeıı iş, bu yetenekleri uygun ölçülcrdc ge-

liştirıırektir; böy]ccc ınutluluğun cla ınutsuzluğun da senin kencli elin
ticı] i r. "'

lnsaı,ıın c]islıarnıoııik lıiı vıır]ık tılııasına gelince buııuıı aıılamı,-la şu-
dur: Btıvle bir yapı heı,ır ivinin lıcnı cle ka]tünün, hcın haklllığıı heııı cle lıak-

sızlığın, lıcnr nıeIek cılııanın lıenı de şeytaıı olııa:ıın tıirbiriııc k;ırşıt "çekiI-

dekleriııi" içincle tırşınıaktır. İnsaııın bu tlisharnıtıııik yapısı ve özerkliğinin
ona vüklediği soruııluluk ve lıiı-birine Lıağlı bu özelliği, etik alanınclaki ça

Iışnıalarııı kcııdileriı-ıe dayanacağı teneli de oluştuImaktadır.

Bütün bu söylediklcrinıiz bizj şu sı]ı,]uci giitürnıektt,.lir: İnsan feIsefesi,

onun varlrk koşullarının, varlık ııite]ik]erinin gerçeklcştirilnıesiyle ve geliş-

tirilnıesiyIe ortaV;r çıkarı insaıı başarılarrnııı değerlendiriJııesi biığlanrında

şu sorulara,ı yaıııt tıraııaktaclır: Başarılar arasındaki ilişkilcr lıir bütün ola-

rak düşünüldüğünclc bütün bu L-ıağlılıklarııı insi-ııı için, yaşanı için taşlc1l-

ğı dcğcrlcr ve anianılar nelerc]ir? Bütün başalılarlnız insanclan, yaşanıa

ciünvasından kaynaklanıvıır ve yiı]e ona dijnüyolsa; bir başka devişle, bt-
tün başarıJiır insan vc vaşaıııla Lıaşliııııakta ve sac]ece oııJar içiıı "varolan"

tılmaktaysa; en k;ıpsayıcı anliıııc]a iıısırnııı bivopsişik, toplunısal, kültürel,

tarihsel bütünlüğü ve içiııcle yaşaclığı kencli clünyası ;ısıl belirlcyici olansaı,

biivle bir saptaınanııı ışığıntla, iıısan felsefesiııiıı, felsefenin cliğer clisiplinle-

riniıı kenılisiı-ıe davaııiıcağı bir tcnıcl clisi1-,ılin olması kaçıııılmazdır.

7 McnguŞoğlu, ]988, § 1.l
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