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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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AKIL vE iN,lNç, FELsEFE vo raNnrsir,iüvl

Betül çoTUKsÖrBN

Akıl ve felsefe, inanç ve tannbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünYaYı

anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı ArtikÇağdan dev-

şiren ortaçağ düşünce dunyası bu kavramlara yeni içerikler kazandırmıştır. Özellikle akıl
ya da felsefe derken Artikçağdan gelen etkilerle benimsenen yeni tutumların, yeni Yöne-
limlerin kaynaşması sonucunda oldukça farklı anlam boyutlan oluşturulmuştur.

İnanma ediminin tektanncı dinler çerçevesinde daha çok ele ahnması, "inanıyorum"

önermesinin belirleyiciliği, bir bakıma, öznel bir tutumu da beraberinde getirmiŞtir. Aynı
zamanda inanma sadece din çerçevesine de sıkıştınlmış değildir. Inanma, OrtaÇağ bağla-

mında büyük ölçüde, anlama ediminin öncesinde yer almaktadır. Hatta bu yaklaŞım "anla-

yayım diye inanıyorum" (credo ut intelligam) dile getirişiyle Somutlaştırılmıştır.

Ancak inanmaya ve her türlü kavramsal içeriğe ilişkin olmak üzere tek biÇimli bir
yaklaşımın olması söz konusu değildir. Salt inanmayı öne çıkarmanın yanl sıra, akla ve

hatta otoriteye (değer verilen, önemsenen başkalarının akhna) bağlanma söz konusudur.

ortaçağ filozoflarının hemen hemen hepsi, araştırma konulannın sınırlannı çizmeye
büyük tınem verirler; bu nedenle sık sık tanımlara başvurulduğu görülmektedir. Örneğin,

mantık, tannbilim, metafizik, felsefe gibi düşünsel etkinlikler sık sık tanımlanır. IŞte bu

tanımlama işinde de büyük ölçüde, geleneksel bağlamlar öncelenir. Üzerinde durulan

konularda daha önceki dönemin filozoflannın neler söyledikleri, araştırmacı iÇin belirleyi-
cidir. Böylece aklını, bir başkasının aklına teslim etme ya da onunla özdeşleŞme burada

ağırlıklı olarak söz konusudur.

Bireyleşmenin tam olarak gerçekleşmemesi, henüz özne olmanın ve öznelleşmenin,
her şeyi akılcılaştırmanın bir tutum olarak benimsenmemesi, her türlü yapıyı mutlak özneye

göre düşünmede ve yine her şeyi onun denetimine bırakmada belirgin bir biÇimde kendini

göstermektedir. Empirik özne henüz tam anlamıyla özgürleşememiştir.

Antikçağda özellikle Aristoteles'in felsefi söyleminde terimleşen nous poietikos (etkin

akıl), nous pathetikos (editgin akıl), Ortaçağda intellectus agens, intellectus possibilis
deyişleriyle Latinceleştirilmişlerdir. Aristoteles, nous poietikos'u Peri Psykhes (Ruh Üze-
rine) adlı yapıtında ele almaktadır. «Nasıl doğanın bütününde, her bir cins için, biri madde

(hyle) -bu her şey için olanak halindedir- biri de neden (aition) ve yapan (poietikon)- her

şeyi yapacak olan- (tıpkı madde karşısında sanat gibi) olmak üzere iki yan varsa, ruhta da

(en te psykhe) bu aynmların (diaphora) bulunması gerekir. Her şey haline gelmeye ve bir
huy olarak (hos heksis tis) her şeyi yapmaya yetkin olan böyle bir akıl (nous) vardır. Tıpkı
ışık gibidir bu; nitekim ışık da, belli bir olanak halinde olan (dynamei) renkleri, etkinlik
halinde (energeia) renkler haline getirir. Bu akıl ayndır (khoristos), kat§mamıŞür (amiges)

ve bir şeye uğramaz (a pathes); varlık (ousia) açısrndan bir etkinliktir. Nitekim etkinlik (to

poioun) edilginlikten (tou paskhontos), ilke (arkhe) maddeden (hyles) her zaman daha

değerlidir.» ( Aristote|es, Peri Psykhes, III,5:l0-19; A. Jannone, Les Belles Lettres, Paris

l966. Saffet Babür, "Nous poietikos" (intellectus agens) kavramı" Felsefe Dergisi,88/3,De
Yayınları, İstanbul, ss.l8_19). Aristoteles'in nous poietikoş'u özellikle, Plotinos'tan gelen
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etkilerle, Ortaçağ düşüncesine aktarılmış ve iııtellectus agens deyişiyle ve başka sorunları
da içererek sürekli araştırma konusu yapılmışhr.

Edilgin akl.n (intellectııs possibilisl birliği sorunu ise, Ortaçağın en önemli sorun-
larından biri olarak görülmüştür. Burada. İbn Rlişd'den gelen bir etki söz konusudur.
Örneğin Sigerus de Brabantia edilgin aklın birliğine ilişkin İUn nuşOçu görüşü benim-
semiştir ve bunun da De anima'nın doğru yorumu olduğunu ileri sürmüştür.

Ancak, ileri sürülen görüşler için dinsel inancı asıl başvuru noktası olarak alan din
adamları ve tanrıbilimciler böyle bir öğretinin ortaya konulmasına izin vernremişlerdir.
Çünkü böyle bir birlik anlayışı, Hıristiyanlık anlamındaki bireysel ölüınsüzlüğü olanaksız
hale getirmektedir. Bu nedenle Sigerus'un bu gönüşlerinin din açısından son derece hatalı
olduğu ileri sürülmüş ve bu görüşler, l270 yılında yasaklanmıştır. Yine aynı yılda Thomas
Aquinas bir inceleme kaleme ı,tlır Akluı Birliği Konusunda İbn aaşdçtilere Karşı aıJını
taşıyan bu çalışmada Thomas Aquinas, Sigerus'un adını anmamakla birlikte, bu tarzdaki
düşüncelerin yanlış olduğunu ileri sürer. Ona göre, Sigerus, Aristoteles'i yanlış anlaınıştır
ve dolayısıyla da yanlış bir biçimde sunmaktadır. Temelde ise bu yanlış anlaına bizzat İbn
Rüşd için söz konusudur; onun ileri sürdükleri, insan düşünmesinin ussııl açıklaması o|arıık
benimsenemez.

Ancak Sigerus da l213'te Thomas Aquinas'a yanıt verir; fakat görüşleri sapkın olarak
değerlendirilir. Sigerus, araştırmasında kendini salt açıklayıcı olarak gösterir. Aııaçı,
Aristoteles'in niyetlerini ortaya koymaktan başka bir şey değildir. Thomas Aquinas ise, De
ıoıitate'de, hasmını, inancın doğruluğunu sanki, o sıradan bir yapıymış gibi sunuyoı
olmakla suçlar. Bunun üzerine Sigerus da De anima iııtellectiva'da bu durumu açıklayarak,
akıl ile otoritenin çeliştiği yerde inancın izlenmesi gerektiğini ve ayrıca Aristoteles'iıı
söylediklerini açıklamasına rağmen, tercihinin, her zaman kutsal katolik inancından yana
tılduğunu dile getirir. Zaman içersinde de, yapılan itirazları hesaba katarak. görüşünü
değiştirir. Thomas Aquinas ise yaptığı yorumlarla, aklın doğruları ile inancın doğrularını
giderek ayırmaya çalışır. Dolayısıyla da aklın ve inancın birbiriyle çelişınesi diye bir
durumun söz konusu olmadığı düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlar.

Felsefe ile tanrıbilim ilişkilerinin Ortaçağda çeşit|i biçimlerde ele alındığı bilinmek-
tedir. Örneğiıı, Aquinas, felsef'eyi çok geniş bir çerçevede ele alır. Her varlık türü bir felsefe
disiplini tarafindan incelenmektedir; işte bu nedenle de felsefenin "tannbilim" ya da "tan-
rısal bilim" denen bir bölümü vardır. Bu bağlamda XIII. ve XIV. yüzyılın tanrıbilimci_
lerinin inceleme alanlarına ilişkin üç genel nokta üzerinde durdukları bilinmektedir:

Şu ya da bu yoldan, tanrıbilimin, Aristotelesçi anlamda bir bi|im olduğu sonucuna
varmaktadırlar. Tanrıbİlİmİn usavurmalarında son derece sağlam mantıksal bir yapıda
olduğunu düşünürler.

2. Tanrıbi]imciler. tanrıbilimi, kendisine açınlanmış ögelerin eklendiği biı,felsefe olarak
düşünmezler; onlara göre tanrıbilim kendi doğrularını kendi içinde taşıyan bütünlüklü
bir bilimdir.
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3. Tanrıbilim kavrayışları bakımından Aquinas, Scotus ve Ockham gibi düŞünürler

arasındaki farklar, esas olarak tanrıbilimsel olana ilişkin farklardır, yoksa felsefe ve

inanç arasındaki ilişkiye değgin farklar değildir.
Felsefe-tannbilim ilişkileri Ortaçağda felsefenin ya da felsefi söylemin ne olduğunu

sorgulama sürecinde de sık sık gündeme gelmektedir. Ortaçağda felsefenin ne olduğu

sorusu, hdl6 gündemde olan bir sorudur. Bilindiği gibi Ortaçağa olan ilgi, XIX. yüzyılda
özelikle rasyonalist eğilimli felsefe tarihçilerince başlatılmıştır.. Bunlar dinsel dogmaların

ortaçağ duşunıırleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktaydılar. İnançlı ya da katolik tarih-

çiler ise ussal dile getirişlerle Ortaçağdaki Hıristiyan dogması arasındaki karşılıkh ilişki-
lerin üzerinde durdular; Aquinas ve Duns Scotus gibi kişileri tanrıbilimci olarak tanıttılar.

Rasyonalist tarihçiler ise onla_rın görüşlerini salt ussal bakış açısından ele aldılar. Katolik
tarihçilere göre akılcılar "ayırmacı"dır (separationist).

Ayırınacı görüşün epeyce izleyicisi vardır. Bu görüş aslında neyi içermektedir? Bu
görüşün yandaşları bir yandan, ayırmacılığın tarihsel bir apaçıklık düşüncesi üzerine kurulu
olduğunu iddia etmektedirler. Modern yorumcu, Ortaçağ metinlerinde felsefeyi tanrıbilim-
«Jen ayrı tutına konusunda özgürdür; çünkü Ortaçağ yazarları, disiplinleri ayrı olarak ele

alnrakta<lırlar. Bu görüşü savunanlar öte yandan da, modern tarihçinin, bir Ortaçağ düŞünü-

rünün felsefesini sunmak amacıyla seçim yapması ve kimi düzenlemelerde bulunması
gerektiğini oıraylaınaktadırlar. Aquina's söz. konusu olduğunda, seçme işi kolaydır; onun

eserlerinin kimileri taınamiyle felsefidir. Örneğin, varhkla ya da aklın birliği ile ilgili
araştırmaları, Aristoteles ile ilgili yorumları bu türden çalışmalardır. Hatta tanrıbilinısel
yapıtlarda da salt felsefi yönler vardır. Ancak Bonaventura gibi bir düşünürde araştırma

daha zordur; çünkü onun yapıtlarında iki yön birbirinin içine girmiş durumdadır. Felsefi
malzeme Ortaçağ yazarlarında bir arada bulunmaktadır ve felsefenin farklı dallarına göre

düzenlennıiştir; doğal olarak bu dallar arasında bilgi felsefesi birincil durumdadır.

r\yırmacılığın yandaşlarından biri de Femand van Steenberghen'dir.

Etienne Gilson ise, felsefeyle tanrıbilimin hatta dinin birarada sergilendiği savına yer

vererek "Hıristiyan felsefesi" kavramını kullanır. Ona göre Ortaçağ filozoflan yalın bir
biçiınde filozof olarak sadece görülmemelidirler; bunlar aynı zamanda Flıristiyan filozof-
larıdır. Bu filozoflarda inanç ögeleri görüşlerinin merkezinde yer almaktadır. Gilson görüş-

lerini, Bonaventura'yı tanltan çalışmalarında sergilemektedir. Ona göre Thomas Aquinas da

Hıristiyan felsefesinin bir temsilcisidir.

Ortaçağ düşüncesinin -kendi başına gerçekliğinin dışında, bir bakıma hakkında yapılan
yorumlarla ya da çağı yansıttığı ileri sürülen çabalarla- ortaya konulması, yansıtılması
sürecinde birçok farklı görüşe yer verildiği görülmektedir. Akıl ile inanç birlikteliği, inanca

bağlanan, hatta inancı temsil eden yetkeye bağlanan akıl ve bu bağlantının sergilendiği bir
ortaın olarak felsefe çabası, Ortaçağda kuşkusuz ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ancak,
ortaçağın Antikçağa dönük yüzü, felsefi içeriğin artışıyla koşut gitmektedir. Bu bağlamda
da Aristoteles'in rolü tartışılmazdır. Mantıkçı-dilci Ortaçağ geleneğinde felsefenin daha ağır
bastığı yolundaki değerlendirmeyle de bu görüşü pekiştirmek mümkündür. Günümüzde
analitik felsefe geleneğinden yana olanlar da işte Ortaçağın bu açıdan görünüşüne büyük
öneın vermekte, kendi çalışmalarıyla, Ortaçağın mantıkçı-dilci gelenekleri arasında koşut-
luk kurmaktadırlar.
[Bu sunuşta John MARENBON'un l-ater Medievcıl Philosophy (1]50-1350) An Introduc,
ıioı başlıklı çalışmasından da yararlanılmıştır (Routledge and Kegan Paul, London and
New York. l987).]
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