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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.

9



FELsEFE soYLEşlLER Vl Vl l

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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DÜNDEN BUGÜNE iNSnİİ VE iNSAN FELSEFESI

Seı.,gi lYI'

20. vüzvılın başlarııda başlı başıııı-ı bir ııraştırııı;ı alanı rılarak cırtiıVa

çıkan iiısaıı li,/sı,/csi [-ıugüıı başliıııl;ıçtaki öncınini yitiınıiş gilıiı_lir, Bir vaıı-

da iıısan bilimlcriı,ıcle vapılan ça lışnrıı larıı,ı diğer vaııda isc vıııılı bir bakış-

tan kayn;rkJaııabilen "ııetafiziğc tlüşnıe" kaygısıııııı bu c]uruıııa ycı] açaıı

iki ana etkeıı oltluğu sövlcnt,bilir. Biryle tı]ıııakla bjrlikte son vıl];,ırcla kimi
iıısaıı bilimlı.riııılc vc felsefe ari-ıştırnıalarında iı-ıs.ııı felsefcsinin aiı]enıit]e

işaret edilıliği görüJn,ıektcclir. İıısaııııı kcnclini, "felsefe açısıııclaıı bilme

konusu yapması", "kentlini [-ıilırıc" arııyışıııa yönclııesi her zaınaıı gcrckli
gajlünnektcc] ir, Nitekim Eskiçağclıııı bugüı,ıe feiscfc tarihiııcle ]ıenıcn lıcr

c]öııemde böylc bil ça[-ıa, "insıının kenclini bilıııe" çiıLıiısı içindc olunduğu

gözleııılenı,ııe ktecl it,

Gencl o]arak lıeııı insaıı lıeııı ı_lc iııs;ııı felsefesi hakkıntla koııuşıııak
istecliğinı Lıu s()yleşicle ilkiıı şu soruvIa başl;,ınrırk istiytıruııı: Düü,ı iı,ıs.tnün

clurumu neydi, uygarlık t;ırilıi içiııde, hangi evrelerıleıı geçti vc bugüıı insın
nc durulııclac]ır? Pek tabii ki bu soru kinıi tari]ısı_,l cı,relcre ve tcıPluııısal du-

ruır,ılaıa bakarak olgus;rl bir s;ıptaııı.ı ).r}ıtn.t\,ı gL,rcktirıl]eltcLlür. İkiııci scıru

şutlur: Fclscfc tiırilıiııc]e iıısaıı ııe şc,kilclc araştırııı;r ktıııusu olırıııştuı? Aca-

ba iıısan, her c]ijneıırde filıızofun ayn! ijlçüdc ilgi oclağı cılmuş ıııuılur veva

filozoflar bu scıruna;ıl,ııı clercccclc ilgi girstermiş]cl ınidir ya c]a c]ijncnılcrc

göre i)ııcelikli sıırul;rrın iıısan koııusuyla lıir ilgisi vıır ıııclıı? AVrıcıı, filtızrıf-

lar iıısanı ncclcıı cloJayı araştıIma koııusu viıpnıışl;rr vc buııuıı]ıı i]intili ol;r-

raık hangi giirüşleri oItava ktıvırıuşlardır? Dahır geneJ şekilde clile gctirilirse

felsefe, tenıeldc insaııla ilgiIi ve iıısanı_l;ııı k;ıyııııkIani-ıı,ı dün1a sorunlarına,

I'rot, Dr. Scl,gi ivi, \laltcPc Üni!,t,rsit{]si ljo]l ijdcbi!at F,lkültcsi feltcfe Bijliinrü
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Yaşanl]a ilgi]i Sorunl.tra nc ölçüde iIgi giistermiş; ele aldığü solunlara ilitngi
girrüşlerie ne gibi çözüınlcr sunaLrilnliştir? Acaba felsefeniıı bı-ı bağlıımcla
yıışanıLr ilgili stırul;ırıı, soruııların çözaimüne bir katklsı oiınuş ıııuc]ur, [-ıir

katkısı olabi]ir nıi? O1abilirse ııe iilçüde bir katkıciır bu?

Başlıca iki (loğru]tuda saptirınaYa çalüştığın] Lru 5()rul!]rı giiz önüne alarak

iıısıııı r,e iıısaıı fe]sefesi lıakkınc]ıı bir şclılcr söyleınek istit,tırunı bugünkü sa)v-

leşidt, Bu tluruınıl;ı i]kin insaııın tarilı içindeki, uygarlık tadhh.leki dufunıuna

bakııak gerekli görüııüvor. Öy]evse iıısanın cluıunıuna ytı diı kcncliııi koııuın-
laııdırına ve algıJanıiı biçinıiııc gcııellikle kabu] ecli]en tarihsel evrclercle bak-

rııak sijz krınusu cılac;ıktır, Bu noktac,la şu si,ırulabi]ir: Eskiçağdiı, Ortaçağda ve

Ycniçağda iıısanın clurumu nevdi vc bu clöııcnı]crı]c iıısaııın duruınuııun be-

lirlcıııncsinrle etkiIi oIan anIavışJar ı,ıelercli? Gününıüzdc insaıı ne durunıtlat]ır

ve bu duruınu belilleven etke]]]er neLerdir? Ştlphtsiz bir v;rııılan çok ytlnlü bir

araştüInı.]Vı ve Lıaşk;ı aılanların bilgisini ı,le dikkate alıı;ıyı gerektiren bu soru,

burac]a stjz koı,ıusu olan an-ıaca uvguıı l-ıiı çerçeı,ede e]e alııııııak durunıuncla-

ılır. Bu çerçevecle lJskiçağda Mısır, Çiıı, I lint ve Yunıın uvgarJıkJarıncla insa-

nın clurumurıa/konunıuııa ilk sr,ıru bağlaınıncla bakaciık olurstık şu saptaı]layı

vapıııak ııünkün görünııe.kteclir: Eski Mısır, Çin, Hiı,ıt uvgiırlıkları ilc Yuıı;ııı
uvgarlığı ar;ısıncla insanrn konunıu [ıakınııııdıın beJirgin bir fark olcluğu söylc
nebilir. ilk üçünde "öZcü" L-ıir bakış açısııırI başatlığı görülüf. Yurıtın uVgırrlı

ğıncla ise claha fiırklı bir durum v:rı ılır_ K:-ıdını r,e köle]eri yultti]ş savırant]k vc
Sokrates'e ölüm cezası vermiş olııı;rk gi[-ıi öneııli bir kusuru taşıın;ıkla birlikte,

gcncl tılar;ık insanın varahcı etkiııliklı_.rdc [-ıuluııal-ıilıncsi içiıı elverişli lıir i,ırtiını

oluşturabilı,ı,ıiş [-ıir ul,gariıktır bu. 13u uvgarLıkta insan kcnılini gcrçekleştircbil-

nıe cılanağrnın d;rIı;r fazla ıılıluğu giirülıııekterlir. Bunda insanla ilgili "özcü"

bir anlavışın etkiIi oInı,ıma5üntn, insaııın kcndiııi bağıııısız bir var olan olar;ık

konuıılııııdırıııırsıııı pavı varclır. Anıa bu, rı clünvacla ı,c tı ı_lünyanııı ins.ıııı

için sorunl;rrın olıııadığı anlamına gelınez şülıhç5j7. ğ6r.gin, k.ırlınL-ır ve köle-

lcr "i'ı,,Ai]r \ urll.]ş" t,ı\ ıll,]]l\ orl.,]rll,.

Ortaçağclır büvük ölçüde "a'zcai" bakış açlsıl-]ı]-] cgcncn tılduğu ve in-

l](,1ıı]('()tlrküijL.n, (,ıi lüırr],ı,,llı,r(l/f/rı /],i{i]l,]i. i(t.lnlruLI lnr.ln.llY.]Yln1,1lı, l()()s,;s 1(]2

\ l ].1s.
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sanın varlıktaki vclinin bu açıclan belillendiği siiylenebilir, Iiönesans vc
Avclınlaıırna ılöııcnıi bu "ijzcülüğün" aşılnıası çabalarıyla cloluc]ur. Peki,
bugün bu "özcülük" aşılabilmiş ıı,ıidir veya ne ailçücle aşılabilmiştir? Ay-
ııca, insanı ı,cnidcn koııumlandırma girişiııi rı)arak başlayaıı Yeniçağ ve

onuıı ardınc]aıı gclcn dilneııılerde nasıl bir yöne gidiln,ıiş, hangi noktalal-
daıı geçilmiş ve bugün nclcve vaIılııltştıI? Başlangtçta insanın özgürleşınesi
ve iıısı-ınca yaşiıma koşullarının varatılması anıacına u]iışmak için belirlencn
"gelişıııe ideali" ııe ölçüdc gerçekleşelrilnıiş, lru amaca ne ölçüde hizn,ıct

edebilıııiştir? Bugün sorulıT-rırsı kaçınılnıaz rılan bu stırulara bir yanıt vere-

bilmek için Eskiçağdan gününüze kaılar gelen süretle iıısana bakış açılarrııı
aııa çizgilcriyle gözclen geçirmek uyguıı bir yol ola[-ıilir.

Soıı yıllarcla genel olarak "avı_lııı]aıımır"vla başlayaıı clönemin yıygın
şekilde soruşturnıa konusu yapılclığı, "ayc]rnlannıa"ııııı clcştirildiği ve kiır,ıi

clurunılarda "avcltn]annıa" karşlh düşüncclclin beııinısenınesi vrıluııa gi-
dildigi gtlzlenılenııektcclir. Çünkü günümüzde insanın t]urunıuııa bakıldı-

ğıı-ı(,la çOk katmanlı sorunlarlır iç içc olduğu görülınekte, Bugünkü sorun]a-

rın önccki clöııenı]ercleıı geleıı neclenlerini hepinıiz bir yiiııüyle bilınekteviz.
Aydınlanrna düşüncesinin getirdiği değerler, örneğin öncnıli bir gelişme

rılarak /ıııtıi ı,e lııııııaııitas ideaIi, tlzellikle sanayi clevrimiyle başlayan sü-

reç içinrle doğrıı ve olağaıı çizgisiııden hayli siıpmış, iıısıni gclişııı, d|izeıli

bakıınından dünva Aclcta tcls yönde yol alınıştır. Bu giclişi ainceden göIen

fikızoflar olmuştuI. Bu öngajrüden ı]olavı heın ins;ın dünyasınıı,ı pıobleıı-
leriııi [-ıclirlemiş lıeın de bu problcmlcrc çözün-ı \,ol]arı aramışlardır. Kısaca

söyIeııirse felscfc tari]ıinde kimi clijııenı]erde insan felsefesi çalışmalarına
cioğruclan va cla dolavlı şekilde iınenı verilmiştir.

Bugün dünVada çok çcşitli, katnanlı, zincir]eıne ve lıayli sıkıııtı verici
probleınler karşıstnda çözüm olur clüşüııccsivlt Veniden "özcü" bakışların,
"öZCü" anlaytşlarıı,] ajne çlktığını görmekteviZ, iŞte bu \,üZtlCrr bugün iı]San

felsefesiııc da]ıa faz]a gereksininı r,arc]ır, Şüphesiz ihtiyaçlar ile. fclsefi stı-

runlaşhrmalar aı-asında bir ilgi lıcp varclır. Tıpkı Röııesaııs ve AydınJanııa
clöııcnıiııde insaıı için yeni bir arayışa girilnıcsi vc bunuıı clevaıııncla da

insan üZeIine ı,lüşünülnıeye, insanla ilgili görüşlcl getirilmeye baŞlanması

gil-ıi bugüıı de yeniclen bütün bilinı irlirnlarının clisipliıılcrarası lıir anlayışla
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feIsefeyiı, ve özcllikIe iıısan felsefesivlı_, buluşııası gereklielir. t}u gerekliliği

bövle belir]edikten sonla insan fe]sefesiniıı öneııini Lıir c]e fı,lscfe tarihiııde

izlediği çizgiye bakarak an]anıaya, görmeye ç.l]üşa]ıni. Böylelikle insanla il-

gili en başta belirttiğim iki yirnlü sr,ıruııuıı ikiııci kısııııııa d;ı gclnıiş cıluyo

rgZ.

İıısaı,ı felsefesiııiıı başh başıı,ıa bir biJgi dalı olarak doğuşu 20. yüzyılcla

iı]nıakla birlikte insan Eskiçağda da felsefi soruştuIınaIarın ajnemli

kııııularııclırn lıiri tıIıııuştur. Ilatta açlkça ortaya konıııaııış tılsa c]a kinıi
soruştulıııaların oclağındiı veı alaıı bir koııu olduğu bilc sö1,Ienebilir. O
döııeıııiıı sivasct ctkinliğiııde tırtaya çrk;ın soruıılarla ilgisinclen dcılal,ı ı,tik

stıruQı)Iar;ı eğilcıı Sokrates'in, Platoıl'ul-ı Ve Aristoteles'in iııs;ının va}-ılsın;ı

ilişkiıı saşıtaıııaları önenıJi görü ııııektedir, Gerçi bu filıızoflar insaııı dolaylı

oliırak stıruşturma ktıııusu VapnıışJaı-dır. Çünkü o günün tarihscl-topluııısal

koşulları bakııııııc,lan filozofun gördüğü ii]celikli prcıbleııı, ılıı§rı ya cla iclil
yöııctim prcıblemiciir, Anıa bunuıı temeliııtle dc "cloğru evleı-ıı" r,e 1-ııınc]an

ciıığan "iyi" ya cla "ıııutlu" Viişam sorunu vardır. Bıışka clevişle,, bu, iıısiııı
için lıavahıı ııe şekiIcle yaşanacağı, Vaşanmasınrn uvguıı/cltığru tılacağı

sorusuvla ilgiliilir. Scıru ve srıruıılaştırn. a bu noktaclan harckctle beJirlenıliği

içiıı cle felsefenin tı,nıı.,l c]a]ı olarak Etik kurulıııuştur ve bu l-ıilgi alaııı bir

irıılaıııc]a altııı çağını vaşanlştır o cliiııemtle. Etik alanınclaki bu l-ıaşıırıı,ıııı

lcnıclinc]e iıısanJa ilgili sağlam bir bilgiııiıı bulunı_luğuı,ıu söylenıck vaıılış
cılnıavacaktır. Felsefeniıı tcrııcl clirllarıncitııı L-ıir iılarak kurulup geliştirilen

ctiğin arclıııda özenlc düşüı-ıülelek oluşturulıııuş lıiı ins;ııı felsefesi ı,arclır.

Bu ııoktac]a Platrııı'uıı Dei,Ict (Politeiı\ ııcllı eseriııiıı bir insan felscfcsi çiı-

lışnıasl olcltığunu sijvlemek nlünlkündür. Beıızer şckilcle Aristtltele,s'iıı Ni-

kıııııııklıtıs'ıı Etık iıc]lı eserinde iıısaııırı yııpısıvla ilgili ijncnlli bilgiler varılır.
Henı PlatOı] iıcı,ı,ı cle Aristotele,s t,rdı:ııı, ııılılcf ve sir7ııscl Sorunlaıltlı in5.]t]üı,]

1,apısına ilişkiıı L-ıilgileriııcleıı c]olavı kuşııtıcı bir b;ıkışltı ele alabilnıişlerclir,

Her jki fi]cızcıf cla o clöııcıııc]e sil,iıset alaıııııclır görclükJeri s()ruı]larclan do-

layı erclt nı scırunu üzcriııclc cltırmuştur. Ama crdt,n,ıin ne iılcluğuııun bil-

gisinc iıısiıııııı iç yanına, keı-ıdi tlt,vişleriyle insaııııı "rulıuna" yani iııs.ınııı

üılııı (düşüncn) ve lsfilııı yanına bakarak iıısan lıakkıııda tırtiıva krıvduk]a-

rı LıiIgiye dayanarak ulaşnıış!arclır. Bijvlccı_,, iıısaıı ruhuııuıı vapısıyla ilg -
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li lıilgiılen lıareketle Plak,ın " adalcti" /ölçülülüğü bclirlenıeye, açıklamava

çalışııış; bövlece bir toplunıun Adil/ı.loğru vc "r-r,ıutlu" bir 1,iinetinr birliği
olabilnresinin kr,ışullanııı itlaştrfmıştır. AIistoteles de aynı yr,ı]daıı gic]erek

erclemiıı ne olduğuı-ıu, türlcrini (diş ı|iııcc erılcnılcri/diııııııctik artleuılar ve kırık-
tcr trılt»ılcri/ctik aı,ı/cııılcr), erclemlerin hcr biriniıı ne olduklırrını 1,ine insıııııı
yapıca bilgisinc dayanarak ortaya ktıvmuştur.

lJu araştırıı-ıalarda etik soIular (jnde olııakla birlikte bunuıı ardrııda in-

sanla ilgili bir kavgı varc]ır. Derıek ki Eskiçağda ilkin Platoıı'cla temelleri

atıl;rn sonra cla Aristoteles tarafıııdan geIiştiIilip tamaınlanan bir ins;ın fcl

sefesi cılduğuııu sövlcııck münıküntlür. Ama bu, etik stırunları örre çıkaran
günün koşullarıııclaıı r,e felsefi söv]cnin ortanııııdan dolavı örtük şekilde
yani etik sorulara bağlı şckildc vapılnııştır. Bu b;rkımc]an Eskiçağda claha

soııraki yüzyıllara, öIneğin Rönesans ve Aycllnlanma dainem]erinc temel

cıluşturabilecek rlüzcyclc iıısaıı felsefesi vapılııış oJcluğunu söVleınek müm-

kün t!öIünnrektedir.

Bövlece Platon ve Aristoteles'iıı iıısanla ilgili ortav;ı kovtiukları bilgiye

dayanan bir insan anlayışııın, Eskiçağda Plotinos'a kadar olan evrcdt, gc-

ne] ol;,ırak bcnin,ıseıımiş bir anlavış olcluğu belirtilebilir. Bu insan anlayışı

"özcü" bir anJayış tleğildir,

Düşünscl dönüşüm noktası i,ıiarak P]otinos']a başlavaıı Ortaçağda bu

aıılamda bir iıısan fe]sefesiııclcn SöZ etmek ınümkün değiidir pek. Çünkü
bu çağ insaııla ilgi|i" öz.iJ," anlavışın eıı ctkili olduğu diineınclir bir bakıma.

Fclscfi söyleı,ııiıı clinsel sijvleınlc, fe]sefenin bağınısızlığıııı sorunlaştrracak

iılçüı,le ilişki içinılc olmasının ve birl-ıirine vakınlaşmasının öneınli payt var-

dır şül-ılıcsiz buncla. Dolayısıvla iııstııı içiıı "bu düııva" kurumları da "öte

clünva" bağlantısıyia gijlülaip düşünüldüğündcı-ü, yijnetim, toplumsal 1,a-

şam ve sivaset ctkinliği cle başlı başına ı,c uztıı,ı uzadıya irclclcnmesi, ince-

lenmcsi gerekli konular r,ılarak:]ijlülınemiştiI pck. Böyle oln,ıak]a [ıir]iktc,

vine cle c]ajnemin L-ıaşlangıç cvresiı,ıc]e örneğin Augustinus'un iııstrnl;ı ilgili
clüşünceleri t!öz önüne alınabi]ir. Aıntı geııel crlarak iıısanı, "özü" aiııceden

belirli bir varlık c]ive gajrlnekten clol;ryı etraflı bir incelemcye gerek duvma-

nıı§ gölünen bu döııenıin ardından gelen Röııcsans veni bir arayış döncmi

o l ıı,ıu ş tu r.
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Röncs.ünsta iı]san kcncliııi "ı-loğaI" bir varlık, bıı dı|iıyııylı ilişkili bir var,
lık olarak bir bakıı-ııa veniden kışii,tıııişlil ll,önesansta oluşrııaya biışlayan
bu ycı-ıi iı]san anIavışı biliı,ıdiği gibi ilkin sanat eserleIinLlc ortitva koı]ı]luş
tur. Örııeğin Fralıcesco Petı,arca (Ynlırı: Ynşııyış Ll:cı,lııc), çcşıtlı etkıııler kar-

şısıııda iıısanrıı kendini bağııısız kı]abi]mesiııin öııcnıi üzcrincle clurııuş,
C. Boccacio (Dccııııaroıı), iıısaı,ıın kiliseclen bağımsızlaşması koııusunu clc
:ılnııştır. Buna ck olar;ık bu clöııenıde insan;n yine dolaylı şekilde /ıııkıik,

siı7ıscl ve ı/iıı sorun]arr bakıııından ince]eııe ve araştırma konusu yapıldığı
görüInlektedir. Örneğin, "istcme"ııin eVreııde ilk temeJ (Tanrı) olduğunu,
si,ınsuz bir süreç olan evreııclc hcr oluşuıı, her meyrlana ge]işin taıırısal r,ı]a-

nın kentlini gerçekIeştirmesi olcluğuııu clüşüneıı Jakob Bijhme din sorun]a-

rıvla bağlanhlı şekilcle bir anJavış beııimsenriş vc insa]-rln kilise karşısında
bağımsızlirşnıası içiı] çaba gajstermiştir. Beıızer şekiIcle Jeaıı Bocliıı (YeıliIcrin

Koırıışıııisı) r,c insanı bir "nıikrot]ıeos" tılarak göreıı Meister Eck]ıard insir-

nııı bağııısızlaşınası yönüı]dc clüşüııceler ()rtava koymuştur, Grotius, kişi-
ııin dokunulnraz lıakları olcluğu (doğaI hukuk) clüşüncesiııi savuıımuştur,
Macchiavclli ise sivaset sorunlarıyla bağlantılı bir insaıl anlaylşı oltaya koy-
nıuştur. Bütün lıunlar iıısaı-ıın yenideı,ı kenclini bilme istcğivlc ilgili çirbalar
rıIarak görülcl-ıilir. Bu ılöneıııde yazılan ütcıpyaları da bu arayışın içinıle dc

ğerlencl irıııek ınünlkünd üI.

Yeııiçağda, llöııesaıısııı oluşturduğu clağınık duruındaki düşünseJ ııı;ıl-
zcıı]eyi bir sisteme LıağJanıa çabası içiııılc, dıığa biliıni ve nıatenı;ıtik a]aııın-

daki çalışn-ıalarııı cla etkisiyle bjlgi ve yöı-ıtcn] SOIunlaIı öne çıkn]ıştıL Böy]e

o]nıakla birlikte l-ıu stıruıılaıın arı]ındıı insaıı vc yaşanıla ilgili sorunlar var-

c]ır yiııı, clc. ÖIneğin n]atetnatikteıı lıarckct cılcrck tıilgi scıruııuııa (jncelik

vererı Dcscaltes ve ıla]-ıa stıııra Leibniz ctik sorunlıırla ilgileıınıiş; Spintıza
Efico acllı bir kitap vaznrıştır. Anıa bu döııerıde öııcclikli soruıı felsefcııin
ana çatısının vcnidcn kuru]abiIıııesi cılduğuı,ıclaıı, fi]ozofl;ır önce bilgiyle,
dolavısıyla cliı var]ıkla ilgili soruları ele alıııaya ve buıTları günün koşuliarı
l-ıakııııı,ıclan insaıı vc vaşıını sorun]aııııı avclınlatiıcak şekilclc açıklığa ka

vuştuImaya yönclııişlcrilir.

İnsanla ve y;ışaı,ı,ıla ilgili sıııuıılar]a doJaylı şekilcle ilişkili olan btı

çahşn-ıalar, 18. yüzvılcla cla öncclikle yiııe lıiigi sorununa eğilen Locke'ta,

38



20] ]/] ]

lIuıne'da ve Berkeley'dc aynı şckilcle sürdüIülnüştür. Aıııa bu c]öneınde

Slıaftcsburv, Hutc]ıeson ve Roussc;ru gibi ctik solulala cloğruclaıı eğilen
düşünürlef dc olııluştur. Tüııı bu çaiışnıiıJarııı, o c]önernin trıplumsal ı,e

siyasal koşullarıv]a birliktc Kaııt'ın insaıı gtjlüşünün cıluşumu içiıı elvcrişli
bir zeııin hazırlaınış olcluğunu sövleınek münıkündüf.

İlkin biügi soIununit cğilcn, felsefi soruşturıııalarında önceliği insının
bilnıe yetisinin -aklıııııı- sı]ıIların]n belirlenınesi işine veren Kant'ın c]a

dcığrudaıı doğruva iıısaıı felsefesi yaptığı sövlcııenıcz. Biliııdiği gibi Kant
dendiğincie ilk akJa gclcn şcy oı-ıuı,] "nc l-ıilebiIiriz?" stırusu ve buııa vercliği
yanlttıI. Ancak, buı,ıcltııı sonra gelen "ııe vapıııalıyız?" ve "ııe, uınabiliriz?"
soru]arı r,e buııların tanıtıınlııyıcıSı tı]aı,ak "insaıı ııec]ir?" sorusu onun fcisefi
soruşturııalarının ası] anıacıııın ı,ıc olduğunu açıkça ortal,a ktıymaktadır.
Nitekim Mengüşoğlu, Kant'lı] "bütün ilgisinill iııs;ııı üzeriııdc, bugüırkü
ıınlamda felscfi antlopoloji üzeriı,ıcle toplanciığını" be]irtnıekte ve onun/

iıısaıı felsefesiniıı teıIc]]criı-ıi ataıı, felsefi aııtrrıptıIojiyi kur;ın filtıztıf
olcluğunu SöVlcmektedir,] işte iizetlikle Kant'la ilgili [-ıu noktada felsefenin

döIt tenıel alanı olarak bilgi, r,arlık, nıarıtık ve etiktc cle allnan solunlalın
odiık nokt;ısını-ia iıısaıı sorununun buluncluğu ve böyIece insaııın her

duruıııda örtük yit cla ırçık olarak feJsefeııin ana sorusu olduğu sö1,lcncbilir.

Kant'ta .ıçıkça saptanalıiIen bu ııoktavı Heimsoeth şu silzlerivle diIe

getirınektcdil: "İıısan;ıklı saı_lece tcorik t-ıir akıi rleğildir; vani sadece el

alhııda bulunanı kavravıl-ı, cınun ııe i,ılcluğu hakkıııc];ı teoriler kuran teorik
Lıiı,akıl değildir. Aklın bir cle pratik \.aııı varclır. Hatta saf pratik bir yaııı
vari]ır. O, keııdisiııde, insııııııı nc vapınası gerektiği hakkındaki bilgiyi cte

birlikte taşır ve buııu iıısaıı:-ı gi,istelil"l Buna ek cılarak da Sıf Aklıı Elcşti

ıisiylc ilgili şöyle, bir değerlı.ııclirn,ır. y;ıpar Hciıılsocth: "ins;ın ak]rnrıı sınrr-

l;ırını çiznıek; iı-ısaıı aklına kıııc]i r,ıır]ığıııda nevin vclilniş olduğu soıusu;
iıısaıı varlığıııclaki aıııacın vc iıııltıııııı ııc cılcluğu sorusu iIe iç içediı-. Bu vüz-
den Kaırt'ııı iıkı1 clcştiıisi bir iıısaıı lelsefesic]ir,"]

],ıli!(,tt]ıl \].nqlir.ğ]ı], /rri.]jı / ,,r. üi .], i,ıııllıııLl ltıııı zi K]t.]tr.\ i, 1')ss, t, .1l.

Il.in,,,]l.j]rri()!,tlr./Ii]]rrülrllüüii.,l,J/ l,r /1i.li, ] ,, lllü\,,t r\], lı,]], a i,r.|lll ürl

li( nl/i Kiı,ll].\ ü, l(]s(,, r l]s.

ll.r.rs(](,llr. |(]§(r, st :() 71,J
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19- vüzyılda clir adı konıııuş l-ıiı ırlaıı olarak iırsan fclsefesi voktur he,

nüz, Bary]e o]ııakla [-ıirlikte iııs;ını aııtı itüaştırnit kcıııusu yapan iki filozof

dikkati çekmektec{ir. SchopenhaueI ve Nietzsche. Aııa çizgilcrivle kısiıca

belirtmck gcrekirse Sclıcıpeıılıauer, üileı bir viırlık ıılmasının vanınc,la ls/ei7cıı

Lıir varlık olarak insanı ele a]ıI vc bu noktacları harekctlc, ı,ıırlığıı,ı, ılıiııılııııııı

ve iı;sı,ıııııı ı,apısını;ıçıklar. Vaılığın yapısıı,ıcla isteııeııiıı keı,ıdisiııi en fiızla

€lajlmek Vc titnımak istediği nokta olarak belirerı iıısan yiııe istemeylc ilişki-

sine t]öIC üÇ avrı tiPte vartılarak t,aşar, is|eınenjn tutsJğl Ve Ol]un Oyunun-

c]a ı,ar olan "akıllı insan", eserini yaratırken istemenin ııedenselliğiııi aşaıı

anıa bunun dışıııcla aynı ııedenscllikte Vaşayan varatıcı insan ve istcmeı,ıiıı

Oyununu görnüş Ve bunu yennıiş, klrmış, kendinclc oynayan istelnCvi su5-

turnıuş olaıı "özgür","ulo" insan. Bu belirleınelerlc Schopenhauer, ins.ının

etik r,ılanaklırrının ne tıJduğunu soluşturuI. Bu durumda etik varoIuş iıncak

"arzgüI" ya da "ulu" insaııtia sijz kı_ıııusudur.i (Kuçuradi,2006: 78).

Schopenh;ıuer'clen lıavli ctkilenmiş c,ı]ıııı Nictzsche, vaşaclığı clöııemde

insanın düştüğü çıkmazr vc gclccekte bu çıkıııazın dalıa da clerinlcşeceğini

görerek (nitekinı öylc olnıuştur bir bakıına) buna çiizün-ı bulmak için insın

ı,arhğıııı yapıca inceler. "Alı]Aklara" ve " değerlcııcl irme tarzlarınır" bakarak

yaptığı iı,ıcelemede ya da soruşturmacla iıısan varlığında ortava çıkaı,ı üç in-

san tipini saptar. Sı'ifıi insııı, rıiIıiIist i]lsOfi ye virülLüü iısırıı. Burac]a Nietzsc-

hc içiıı önemli tılaır vdfrilcı (trajik, filıızııf) iıısandır. Oııa göIe, insan varlığın-

ı]aki anl;ıııı buradatlır; "Ycryüzünün Anlanıı" olan trajik insanln olanağını

taşrnıırsrclır insaıı r,arlığrnrn önemi ve cleğeri. Aır,ıa 19. vüzyıl Avrupa'sının

kültüre] duruınu ııe yazık ki yaratıcılığı, yani insaıTın var ıılınasrııı eııgel-

leyeıı bir cluruırı içilıtleılir, Bu bir çarküntüdür, ŞüPhesiz geçmiştcn ge]en

nccleıı]eri vardıI. Cününıüzc]e ise iıısaıırn "aıaçJtışnıı-ısı", "şcV]cşmesi" du-

Iulrıunun aiır lreliItisidir.

Yeııiçağın başında kendini göstercn biI çirba trlarak insanrn keııdiııi bil

ıııc ve ycııitlaıı ı,ıır ıılıııı çabıısı ilkin billii solununa çözüıı] bulnrava vönelik biI

aravış içiı,ıdevcli.20. yüzyılcla bu çaba, inszrııı,:1oğrucl;ııı alaştırıııa konusu

FELSEFE SÖYLEs LERlV l V l
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Vapan bir felsefe iı]anıııııı kurulınası Vönündeki çalışnıalarla bütünleşıniş

ve iıısan felsefesi l-ıaşh tıaşına lıir;ı]aıı olarak kurulıııuştur. Max Sclıeler,2tl.

vüzyılcla iıısıııı felsefesiııiı-ı "resnıi" kurucusu sayılnaktadll Bu vüzyılıır
kendin., iizgü koşullırrı kiııi düşünülleli, insaııı cloğruclan cloğruya konu

a]aıı Lıir felsefe c]alııııı olnı;rsı gclektiği düşüncesiı]!, götürııüştür. Başta

Scheler vc Cassircr olmak üzere lıu clüşünür]cr insaııın çeşitli bilinilel ta-

rafıııdi-ılı araştırılıııasınıı] ins.in vc clüııya soruıılaıı k;rrşrsıııcla asliı yeterli

cılanıayacağıııı, insanı felsefe açısıııdaıı bilı,ııe kcınusu Vapnıanrn kaçınılııaz
Lıiı- geıeksiııiıı ıılcluğuı,ıu bt lirtnıişJerdiı . 20. yüzyılın ilk yarısında yaygın-

laşan ayrımcı aıılayışJarın ve vapılaıı savaşlarııı stıııuçları ins;ının keııcli

Iıakkınclırki lıilgisindr. çok tksik c,ıJduğunuıı bir göstcrgesidjr. Bu cluı,um

kiıı-şısıııtla Max Sclıclr.ı, iıısanın viır]ıkçiı 1ıapısıııı doğru şckilclc ortal,a kiı-

yiıbilecek bir bilgi alaııı rıliırak "lelsefi aıı trcıpoloji" l,e ihtiyaç o]tluğuııu ciiv

lcnıiş v,_. İnsaııııı Kosı,ı,ıostaki Yeri acl]ı kital-ııntlı,ı iıısaıı ktıvranıına bir açıklık
gctirı-ııclıt, çalışn,ııştır. scheler'e giire "iıısiııı kavrıınıı"ııa bir açıklık getirıııek
gerekliclir; çüııkü ontın gözlenıiııe göre okunıuş, cğitin,ı görır,ıüş kişileriıı
[-ıilc'iıısıın' sözcajğündcn ııe aı,ılaşılı,lığı koııusunda k;ıfaları kaı-ışıktır. Bu

gözlenrilıılrrı h;ırckctlı_. Sclıcltr,20, \ üzr,ı]cla ins;ının kcndini [;11,13yışında

iiı,ıeııli bir sr,ırun iıltluğuııu [-ıclirtir. Bunı,]aı,ı cltılayı iııs.ının VitLrlca nc ol-

duğuııu, oııuıı evrtnc]eki yeriııi, diğeı canlıl;rrdaıı faı,kıııı ve bir "ııalıiyet"
farkı veya "özcc" bir f;ırk olıırıık bu faı,kııı ııe ııltluğuııu anliiıIiük, açık]anıiık

ister. Bu farkı, insaııın tiııselliğiııclc (Gtist v;ırJığı olmasındi,ı) görcıı Sclıeler,

iı,i bir clüııyanııı gerçekleşnıe tılaııağıııı iıısiıııııı bu yaırıı]üı] (tinselliğinin)

r,ükse.]tilcbilnıcsilrde görair. Çünkti ı,ifuıl tt,Lıki, içjıiıl;i, Dıllı,/, ve:l,tıi bakınrın-

claı,ı havvanla Viı]]ıızca (lerece farkı olan insaı,ııı,ı iıısnıılıışırlrilıııısiııiı olanağı

onuıı tiııselliği tiışın,ıasınclaclıt. Bu cluruırıda clikkat ec]ilınesi ve öı]cuı vc

rilıııesi gerekeıı şcy, iıısı,ıııııı bu \ ııııııııı gelittirilıı-ıc,itlir. İns.ııı.la tinselIik,

"yi]şana zıt" bir i]ke tıl;ırak bu]unul vL, onun iıısıııı o/aüilıııcsiıiıı olaniığıclır.

Aıııa nc yazık ki olağarı r]urtııııuvla tin (Ccist) zavıftır, güçsajzdüı. Buna

karşılık "Iıal.at" ya cla "tepki" güçliidür vc bir aıılaınc]a vıkıcırlır. Ama

tinselliğiııclen,,lolavı insan lıay;rta (tepkive) "Iıayır" divcl-ıilir. Ayrıca tin-

scllikten yoksuıı cılan lıayv;ııı valııızca çcvıe içiııcle yaşarken, tiııscl v;ırlık
cılarak insıın "clünva" için,-leclir, l]ir dünyast varclrr insanın, Bciyle i,ı]unca cla
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tinselliği güçlenclirmek/ oı]a bakım ve öze:ı gösterııek gerekir. lnsaııda bir-

biriııe zıt o]arıık bulunan bu iki ilkeclen tiııi, yine tinin yarclıınıvla, evirme,

çevirn-ıe, yöı-ıcltnc eı_limleriyle itkilerin yönünü cleğiştirerek güçlentlirnrc.k

müıı]kündür." Buraı_];r da yine insanın doğru şekilcle eğitilnlesi nrıkfasına

gclinnıiş oluııur. Sclıeler cle yüksek cieğerleriıı gerçekleştiriJnıesini it,]sJnc.1

bir dünyaııııı var ediIebilmesinin ytıJu tılarak giirmekteclir,

Aynı döneınin avnı srıruııIarıyla yüz yüze gelnıiş rılan Ernst Cassirer c]e

insanın kenıliııi kavranra, anlaııa, bilırıe ııcıktasıııda bir çıkmazcla tılduğu

düşüncesiırde.liL Bundan tli,ılayı o c]a iıısanın kenciini bilnıesi içiıı r7ırrılııııcı,

işlaı,scl, ııçıklaılıcı ve,:loğru bir çıkış noktası; zihin]eri insan ve yaşanı konu-

sunda aydınlığa çıkaracak bir ipucu bulnıak isteı. Oııa gijre bu vapılaınaz-
sa, üst üstc gelmiş ve birL-ıiriyle pek de bağ]antısı olmavan bil bilgi vığıı-ıı

içiıııle insaıı kendini yitirip €iidecektir. Ö1,levse Lıir ın ance d,.ığru bir çıkış
Vrılu L-ıulunııaiı ve insan keııtlisivle ilgili llcığru bir kavrayış edinıııeliclir,

İnsanla ilgili cloğru bir kavrayışa varabilmek için tariJısel bir incelenıe va da

iıısan fclscfasi fnriii vapan Cassireı,, şinıdiye clek yapı lııış belirlenıeler içinde

"ussal caıılı" (aniıııal ratit,ıııalc) tanımının ayakta kalnıayı başaldıgtnı .-ıınJ

buııuıı da cksik ve, yetersiz olduğunu belirtir. Bu c]uruııda yeni bir "ipu-

cu" gerekliılir, o da si»ıgc/cşlüıııcdir. Bu ipucuııu bivcılog Uexküll'ün L-ıir

Saü-)tal-naSİ]daı] hareketle bu]ur. Uexkii]l'e gaire l]er Organizmanın, bir "a]ıcı

dizgesi" (Merknetz) bir de "etkilevici dizgesi" (Wirknetz) vardır. Cassirer'e

göıe insanda bunlarııı yı-ııııııda bjr,.]t,tıııır,c,c/ di:5c var.lır. İıısan yalnızca

"fizikse] bir evrende" değil, aynı zamanda "sin,ıgesel bir evrende" yaşanıak-

tadıı.

O lra]cle insaıı içiıı şu s(iyJenebilir. İnsın. yılnızca akıllı hir canlı (ııi-
ıııal rııtiııınla\ cleğil ayııı zamaı,ıdiı siııgc/cşiıı-cıı bir ciııılıc]ır, Sinıgeleştirııc
yoluyla vaı-ettiği arğelerden cıluşan bir c]üı-ryır kurar iıısaıı vc kcııdisi de bu

tlünviının içincle var cılabilir;ıııcak. I]cki, ııcclir bu siıırgclcr? Mitos, dil, din,

saı]at, taIih ve bilim. Bunlar iıısanııı Lültür ürtinleri.lir. İıısıır btı ürünler-

cle kencli c]üııyasrnı kurnrakta vc bir anlaıncla kcııiliııi var etınektcdiı. Bu



ürüııler farkIı yöı,ıleı,cle gic]en ifadc biçiııleridir ve buııliırın Lıirliğiniıı olup
olıııaması bir stıruı,ı teşkil etmez. Çünkü insaır cliiııvası için esas olaıı şcy
viür.ütıcı sürecin birliğidir ve bunu görüp aıılaııak, anlatmak da felsefeniıı

işiılir. Bu durunıda fclsefe, avrı avrı vöıılcrdc giclebilen, içincle gelenek-

lc vcııiliğin çatışmasını taşıvan tün] bu siıngescl lıiçiıııleriıı hepsini gajlüp

kavrıryan bir kültür felsefesi clurumundadır, t)vlevse Cıcsirer'e göre i//sı]/]

,{y'si,fcsi asJınclı-ı kı'li tiiılclscf sitlir. Bu siı,ı,ıgcsel biçimIer, insan kültürilnün.lc

ğişik yi)ıılercie gideıı iiğclcriclir vc insaıı kültür tletliğiıııiz bu ortanı içincle

gittikçe geiişelek keırdini ijzgüllL,ştirıııe cılaııağını bu]ur. Hcr nc kadar bu

aiğe]eI faIkl1 yijnlerı-lc gitse.lcr dc, iıısiıııııı kenc]iııi özgürleştirmesi vc bilmc,

si vrı]uncla işlcvle.ri birleşir.r

20. vüzvı]ın ilk yarısındır Schcler ve Cassirer'iıı insaıı felsefcsiııiıı başlı

başına bir alaı-ı olması ),öı-ıündc önenıli bir katkt vaptık]aIı görülııektetlir.
Böylccc Eskiçağclan beri süregelen insanın kenrliııi bilınt, çırbası bıı yüzyıl-
da bt lir]i Lıir araşhrm;ı ııl;ınınııı çerçevesine ()tultulınuştuI. 20. vüzyılc]a in-

sanı dcığruı,lan bilme kcınusu vapan ve insıııı fclsefcsiııin gelişinıiııe önenıli

bir katkl sağl;ryaıı biI düşünair dc Takiyettiıı Mengüşıığlu'ciur. Scheler'i ve

Cassircr'i clcştiren Meırgt]şcığlu keııclisine Kant'ı çıkış noktırsı alır ve on-

tolojik tenıellere clayalı bir iıısan felsefesi gijrüşü gcliştirir. Kant't;ııı f;ırklı

ıılarak iııstıııı bütünüvle "otoııoııı" bir v;ırlık olar;ık göreıı Mengüşi,ığlu, in-

sanıi-l yitplca "l-ıio psişik SOnut bütüıl]üğü"ııe bakar. Bu yaklaşınıla onun
"r,arlık koş u lliırını / fcı,ıomeııleri" n i lıeliı-ler; lıuııları tck tck cle alır vc iııce-

]er. Avnı z;ııııaııc]a iıısanın başarıliırına d;ı k;ıvnaklık ecleı,ı bu fentınıeııler-

ı-]en bazı]arı şunlarclıı-: l]iltnc, valrıp,ctıIe, cleğerieri duyına, tavıI takınna,
ijl]ceden göIme, ve ijnce,tlen tayin ctme, isteme, özgür ı,e tarihscl bir viırlık
tılııa, icleleştirıııc (zıır duruınlartı;rnl;ııııl;ır verııre, ve ınücadclc ctne), inan-

nıa, dish;rrnıonik y;ıııi uVuıılu o/ıııııııı, heıı iyi hen dc kötü cltrvranabilnıe.|

Mengüşoğlu'va gajre insan, va;ııca bütün bu özelik]erllen t,ıIuşan bi-

yo-psişik bir bütiinclür vt, stııııut l-ıir varlıktır. Mengüştığlu da "her h;ıı,r,;ın

türüı-ıün kencli varlık koşulI.rrı içinı_lı. incelenmesi gerektiği" ııokt;ısınc]iı [ıi

20]],,] ]

f]rn§t (-.lssift,r, irl!1,1 L/rilirl, 1]ı l)ü,lJı,ij.. \.\,: \e( l,t Arnt, i(t.nt]ı11 ]tü,nl/i KitnLrl\ i, l9s(),
ss.2l] 2l]
\4(.j]giişoglu, I9ss, \ l;s
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VOlog Uexküll'den VilIarlanı]l1ŞtıL Caıılıyl kcııdi soırTut varlık bütünlüğün-

cle ele alaıı bu anlayış;ı giire lıer hayvan türtj kenc]i içinde taııclır. Buııtlan
c1olavı Meııgüşoğlu, kavranrlıırıliııı l,ıareket edeı,ı iııs;ııı görüşlerine şiddctlc
karşıclır.

20. vüzvılcla insaıı felsefesi alanıııcla başlıca l-ıu örnek]ertle göIülcn ça-
balar buıılarla sınırlı clcğildir. İıısaııın kcndi h;ıkkınc]a bilgi cdinme isteği

ve i]Iaylşı başka çerçeveJercle cle söz konusu olıııuştur. VartıIuşçuluk akııııı
(SaItle) ve fcııonıeııoltıji (I {eideggcr) L]una öInek vcrilL.[-ıilccck iki farklı çer-

çevecl ir.

Cörülclüğü gibi iıısan, lıenreiı iıeıııcn lıcr clijncııclc filozof]arlıı bir bi-

çiınde ilgi kcınusu oJınuştuı,. I}u kaçıııılıııazclır as]ında. Çünkü bir filtızof

avı-ıı zanıanda çağının iı]sanıdıI, yi-tni içindı, buluıııluğu somut koşullar var-

r]ır vc filoztıf, olan bitcn]t ilgili kaygı duyan kişiclir, O]an biten ise ]ıer clu-

runıc]a iıısania ilgili oliııı biteııciir. f)ol;ıyısıvla felsefe etkiııliği as]tı lıuııc]aıı

ki,ıpuk cılaıııaz. Kiıni koşullarcla soru ve sOIunlat iııs;ııı siııunu bırkıırrrn-

c]an c]olaylı olabilir elbette, Am;r C;rssirer'iıı cle belirttiği gjbi tüııı soru ve

.tlitştıril-ıalitlln creği aslıncla iıısanın "kendiııi [-ıilıncsiylc" ilgilidir. Aıııa 20.

yüzl,ıJda soınutlaşiııT insaıı felsefesi çalışınalaı,ı, iıısanın kencliyle ilgili l-ıilgi

aIayışıı,]t]] doğa l-ıiiinıleri ile insi-tı-] ve toplum bilinıleriniıı bclirleviciliğiırden
kurtulnıasınir, bağınısızlaşııtısıııa V;ıı c]ımcı olmuştur, Buna ek olarak viııe
bu çaJışmalar saytsinde iıısaııa "iznı"lerclen, özellik]e Dıırıı,inizııclen ba-

ğınısız bir şekilcle bakabiIı-ııenin yolu açılııııştır.

ıns;rıı fı.lsefesinin aııa stırusu cılan "insan ııedir?" sorusu, fclscfcııiıı c]ört

teı]ıel araşt]Iına alanındaı,ı r,arlık fe]sefcsi ve etiğiıı stıruJarıyla c]a vakınclaıı
L]ağlantılı Lıir soruclur. Bu stıru, ııyrıca, sa]]atın, Sivasetin ı,e hukukun rla

ilgi alaıııııa girtrı teıııcl bir sorutlur. Bu tluruıııd;ı, iıısaııııı varlıkçıı yaprsıVla

ilgili bilgi ya cl;ı iıısiııı fe]sefesj ]ıeı,ıı fe]sefecleki alan]arııı Iıem de tliğer Lıilgi

;ılanlarının / biliııı leriıı teıne]inde yer a]n]ak t]urun,ıundadır. Cünüünüz

clüny;ısı içiıı lıavli öncın kazanı]ıış göIüı-ıcn disipliıılcrarası çalışnıa anlayışı

bu gcrekliliğiıı bir ifırdesic]ir, bclirtisiı-lir. Avrıciı bugüıı lıcnıcıı lrer a]aııcla

etiğe olaıı ilgi (çcık çeşitli etikler, nıes]ek etikleri) bunu claha açık iıJarak

giisterınektedir. Etikter] siiz etıııek iıısaııc]aıı ı,e ilısan felsefesincleıı sijz
etıIektil. Başka ılcvişlc iıısaıı tlünyasır,la il!]ili etik soru ve solunlaldan
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vola çıkıldığında iıısan felsefesine, iıısiın felsefesjncleıı yola çıkılı_lığında cliı

etik stıru ve sııruıılaıa gidildiğini söylenıek nıünlküı]dür. Etiğc ait soru]aIa

iıısanııı kcııdinc ilişkiıı bilgisinin açıklığı ölçüsünclc clalıa cloğru vanıtlar

vcrilebi]ir ve iııs;ının etik siırun]arına r,lıılı;ı uv,]un çözümler buluııabilir, Bu

bakımc]an bir felsefe ciiı]ı olarak clıgııı teııelincie iısoıı fi,/sı,/csinin bu]unt]u-

ğu belirtilebilir. Avııca iıısan fı.lscfcsi insaııla ilgili pek çok t-ıilgi a]anıııa c];ı

tcme] olabilt cek öze]likte Lıir alant{ ı r. İns.ı ıı fclselesin in d iger .ı rıttırına al;ın

larına ı,e insanla ilgili y;rl-ıılıın lıcr işe şu noktatla tjııen-ıli bir katkısı r,.rrclır:

İnsan fclscfcsi iııs;rıı kavranııııııı bi]gisiıli oltava kov;ın bir iı]aıı cı]ııası ne-

dcniylc "iıısaıı inıgesi"" r,eva "insan tasaııııı"L(' ilc "insaıı kavriımı"nı avırt

ctn,ıeyi sağlar. "İı-ısaıı iıııgesi" veva "insan tas;ırınıı" ile "insan kavı.ırııı"ııı

i]yırt etmek öü]emliclir. Bunun öneınini Höffe insan hı-ıkiarıyla ilgili sorurıla

rı eJe aldığı bir v;,ızısıııda şu şckildt di]e getilnıektedir: "İns.ııı hirk]arı ola,

caksa, instııııı iıısaıı olarak evrenscl bir kavraılıı cla cı]ııa]ı".lL Dol;ryısıylıı

iıısnn fclsafcsiııiıı (t'clsef aııtrı4nltıjiııiı) bıışta iııkık, lklisıl vc siyısı,i alaııJarı

olııak üzeı,e tüm diğer insan bilinı]eri; tılı ve ııııilıcndislik g|bi uılgtlıııııılı
üiliııılcr için vazgcçilcıncz bir bilgi ;ılanı c,ılcluğunu söylcnıek yaıılış değiltlir.

Peki, "insaıı kavıaıııı" ilt "ins;ın iıııgesi" vel,a "insan tasaıınıı" arasııı,

c]aki fark nei]ir aca[-ıa? "İnsaıı in,ıgesi" veya "insan tasaıınıı" toplumsal ve

tarihseJ koşullaı-a bağlıdıı, yaııi zananit ve yere, başka cleyişle, kültürlcl.,

ga'Ie değişebiliI. Kavgı, tıazcıı iıısırn clünv;ısıncla vol açtüğı sorunıı cla dikka-

ti çckcrek bu değişkcnliği şöyle ifacle etmekt.,.1ir: "Farklılıkları vüzünden

iıısanl;ırı çatışııTalara gijtülen, ıleğişkcn oli]ı-ı iıısi]ıı tasarını]arıı,lır, Aıı;ı bu,

ancak insan tasarını]arı ile iııs;ın k;ır,r;rıııı ayırdeclildiğiııcle tııılıışıl;ıbilir."']

Aynl şekilcle Höffe cle "ins;ııı iıılieleIi"ıliıı kultürlere bağınılı iılc{uğunu l-ıe

9 ()ıilı.(l }](jll!,. " Ki]Llaill(,1,1..l:ı li.tüiİ1.]J.l 1nıııı llı[l.ııı", (,(,\ (.tin li]ll\lLlİ.l.,,.;1]
)'ri/rİ /),,,]l,ülr]r], lr]J /il.,,llJ,/ıl lIl,],]lı']r ,ı /ııi;ıı,1,1,ı jlJ.rrl l/ı]/,ı.lJ. ]lızıı,lıı.ınl.ıı: ]ıııııııı
Ku.ul.r(li I]aıl.]]t l't,lıı,,\lılıl.ı li]ıki\(, I(,l,(,1.Kultlnllı\'.l\ı11 Jl], ](]'.]9,, 1l]

]() ]\L.JU Jlr l...]\i]], "(;,,(]ııirl. (,.](t.L ,\ı.],ü1!].l KinrLi[". a1) ]'I/J][ 1]l,rı,]/IJ]]jü,Il,j 1l1!liJ,/,J

]ıiıı,jıı,,]ı,;,ı, Il]/jJrül,/ll /]lj,lrl 1/ııriııl, ]].ı;ıı]ıı,ııılıl l(].lnn.l Rl]itl].ldj ]jüi].ırt l\,k(,l,,\l)
k.lrll L]lli\. 1 .l,.le Küır l]l]]ı| \'.]\ ]l]l,r]ı, 1()L]'], . ,]

ll }]1llt(', ]ü]9(] , llS
l] K,l\ sü, 1t]9(), , 7l,

45



FELsEF E soYLE5iLERiVl] Vlil

]irtnıekteclir.]1Dolayısıylıı bir "iıısırıı inrgesi" veya bir "iıısaıı tasarınıI", bir

bütün olarak iıısaııııı vaılıksiı] ııitelikleriyle ilişkiJi ı-teğilctir. Bu vüzıleıı "ye-

rel" r,ılıııa özelliği varclır "iıısaıı iıııgeJeri"ııin veva "instııı tiısarııııları"ııın.
Btına k;rrşılık "iıısarı kavranrı" biI Lrütüır olarak insan varlığıııııı yal-ıı özcl

likleriııe ilişkiııtliı-r,e Lıunclan doJavı vereJJiği aşaıı lıir biJgi içeriği varclır.

"İıısaıı k;ıı,raı-ııı" ifadesi, B. Çotuksökelı'iı-ı "insaıı kiıııliği" k;rvranııV]a
cla örtüşnıekteclir, Çrıtuksökeıı, "lıer tek iı,ısanrn cleğişıııez bil özünün, biI
kiıııliğiııiıı v;ırcıJduğu tasarınıı"nııı sakınca]arıııa clikkati çekıııekte ve iıısa-
ııı, "yaşaııın lıer boyutuııa yeııi aı,ılanılar katiıbi]en bir varlık" olarak kavra-
lni]nın ijneü-ılilli belirhnc,ktedir. Lr

hısaıı fc]scfesi tarilıi ve insaııIa iIgi]i çeşitli gijlüşIeIe L-ıakılarak "insaıı
ncclir?" stırusu, lıugüıı ııasıl vaıııtlanaL-ıilir veva "insaı] kaı,raını"yla ilgili
nelcr söylcııcbilir? Bugün 1ıcırı iıısaııııı 1ıcııı dc. insanrn kcıııliııe ilişkiıı
bilgisinin ne cluruııcla olcluğu stırusu tckrar clc alııınrasr gcrc.kı.ıı öııcmli bir
soruclur. Çünkü günümüzdc insaı-ıla ilgili yapılaıı işlcrdc çoğuııluklıı "iıısırn
iııgeIeri"niıı veya "insaıı tasarı nıIarı" ıııı,ı belirleyici olcluğu görülmekteclir,
İıısaıı kavraııınııı iiı,ıenıi geııelIikle fark eclilnıenıektedir, Oysa "insan
kavranıı" lıeı çağcla, lıcr clajncııdc tırt.ıya çıkan kıışullar vc olgularla
ilgisincle ele ahnıp, üzeriııilc 1,cniılcıı düşünülnıcsi gcrckcn öııcnıli bir
ktınuc]ur.

Sonuçta bir [rütüır olarak ins;,ııı varlığıvla va ı_la insan kavran,ıırııı içr.rj

ğivJe iJgiIi olarak şu ııcıktayı r,urgul;ıııı.ık istiyorunı, İıısan ltIst,tesi tarihincle

vc 20. yüzyılcla kurul;ın iıısı,ııı fc]sefesi a]anıııc]a ort;ıya konulan gajlüşlcldc

iıısaııla ilgiIi en öııeınli vapı iizelIiğiııin, Lıu caııIı türünün sııf ()na iizgü "()la-

ııakları" olcluğucluL Buniı istcl ";ıkıllı v;ırlık" istcr "sinrgcscl v;ırlık" isicr
"tinsc] varlık" diyeliırı bütün Lru gajrüşleIde ()rtak nokta tılarak iıısaııın sırf
Ona iizgü "o]aııaklar"ıııııı olcluğu görülnlektedir ills.rntıl olanakJarı içiıl-
cte " bilgi" / " bilgelik" (oogio) vc " scvgi" (ipc.ıç, 9ttricr) olaııaklarıııın avrı bir

yerinin olrluğu söyltııcbiliı. Nitekiı]] }Ielak]eittıs ve Eııpetliıkles'teı] beli

çoğu filiızııfun (Plirkı], Aristoteles, EckJı.ırcl, Slıiııozıı, Sclıtıpeı ı]ıa u er, Nietz-

sche, Scheler) üzeriııcle clurclukları bir koııu tılıııtışiur iıısantlaki "bilgi"/
ıı,dı:ııı ve "sevgi" olanıığı,

]3
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