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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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FELsEFi ANTRopoLoJi a,çısINDAN EĞiriM vE rüırüıı
-\

Tüten ANG

Hepimizin bildiği gibi ülkemiz pek çok sorunla karşı karşıya. Ulusal ve uluslararası
düzeydeki ekonomik sorunlar, iç ve dış politikadaki sıkıntı]ar, uluslararası kurum ve
kuruluşlarla, özellikle kültürle bağlantısı açısından Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizdeki
gerginlikler, kırsal kesimden kente göçün beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik ve kültürel
sorunlar, ekonomik dengelerin sağlanmasındaki yetersizlikler ve gecikmeler, ülkemizin
bugün içinde bulunduğu sorunların en önemlilerini oluşturmaktadır.

Bu sorunlarla mücadele etmek ve ülkemizi çağdaş, gelişmiş bir ülke konumuıra
getirmenin temel hareket noktası sadece ekonomi değil, fakat aynı zamanda eğitimdir de.
Yukarıda başlıklar halinde dile getirdiğimiz sorunlarla mücadele edecek, bu siırunları
bilimin, kültürün, teknolojinin kendisine kazandırdığı bilgilerle, donanımla çözecek olan
biricik varlık insandır; bunu da eğitimle, hem bir sonraki kuşaklan hem de kendisini
yeıİiden ve sürekli olarak eğiterek yapacaktır. Bu nedenle, hem kendisini hem de içinde
bulunduğu toplumu ve dünyayı geliştirecek, dönüştürecek olan insanın eğitimi günüınüzün
en önemli sorunudur. Bu ve bununla bağlantılı sorunlar bütünü, sadece ülkemiz açısınclan
değil, ama, dünyanın pek çok ülkesi hatta gelişmiş ülkeler açısından da büyük önem
taşımaktadır. Örneğin, okuma-yazma oranının hAln istenilen düzeyde olmaması, özellikle.
kız çocuklarının okullaşma oranının düşüklüğü ve kadın erkek arasında okur-yazar oranlntn
ciddi farklılıklar göstermesi, dünyanın çözüm bekleyen sorunlarının önemli bir kesimini -
heın nicelik hem de nitelik açısından- oluşturmaktadır.

lundan iki yüz yıl önce Kant şöyle söylüyordu; "İnsan ancak eğitim sayesinde insan
olur. İnsanda önceden mevcut olmayan bu niteliği, eğitim gerçekleştirir. Çünkü insanın
doğal yeteneklerinin gelişmesi kendiliğinden olup bitmez; doğa insana hazır yetenekler
vermemiştir. Doğa insanı, sahip olduğu yeteneklerin, olanakların çekirdekleriyle donatmış.
onları geliştirmeyi de insanın kendisine bırakmıştır. Doğa insanı dünyaya firlatmış ve sanki
ona şunu söylemiştir: Eğer sen günün birinde bir_başarıya, bir mutluluğa erişirsen bunu
başka bir kuvvete, bir varlığa değil, yalnız ve yalnız kendine borçlusun. en alt basamakta
kalman da en üst basamağa çıkman da senin kendi eserindir; başka bir kuvvetin, hatta
olağanüstü, insanüstü bir varhğın da sana yardımı dokunmamıştır." ( l )

Kant'ın bu sözleri bize sadece insan denilen varlığın insan olma gücünün kendi elinde
olduğunu ve bunun da ancak eğitim yoluyla gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. İnsaıı
Felsefesi açısından, Felsefi Antropoloji açısından, eğitim sorununu ele alırken arka plancla
yukarıda Kant'ın sözlerinde dile gelen ve bizim de aynı düşünceleri paylaştığımız görüş
temel oluşturmaktadır.

İnsan Felsefesi, insanın ayırt edici özelliklerini, olmazsa olmaz ayırt edici özelliklerini.
onun bilen, eylemde bulunan, değerleri duyan ve gerçekleştiren, önceden gören, öncedeıı
belirleyen, yapıp etmelerinde özgür olan, üç boyutlu bir zaman içinde yaşayan, yapıp
etmelerini ve yapacaklarını ideleştiren, kendisini bir şeye hasreden, seven, çalışan, sanatın
yaratrcısı olan, İnanan, örgütlenen ve konuşan bİr varlık olmasında görüyor ve tenıellen_
diriyor. Bunu yaparken olmazsa olmaz ayırt edici özelliklerin ortaya çıktığı fenonıenlerden
hareket ediyor; o fenomenlerin analizini yapıyor, kısacası o fenomen}eri konuşturuyor.
Burada önemle altını çizmemiz gereken nokta İnsan Felsefesinin, İnsanın yapısına ilişkin
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bu ayırt edici özelliklerinin bir bUtün oluşturduğunu ileri sürmesidir. Bu ayırt edici
özelliklerin çekirdeklerini - ki insanın bir olanaklar varlığı olması bu anlama gelmektedir-
biyopsişik varlık yapısında beraberinde getiren İnsanın, bunları gerçekleştirmesi ve

geliştirmesi antak onun eğiten ve eğitilen bir varlık olmasıyla mümkündür. Bir başka

deyişle İnsan, beraberinde getirdiği bu çekirdekleri eğitimle bütün hayatı boyunca
geliştirmekfe ve böylece bir fbrm kazanmaktadır .

İnsanın bütün hayat1 boyunca gelişmesinin, bir form kazanmasının anlamı, onun

dinamik bir varhk olması demektir. İnsanın bu dinamizmi, sürekli ve yeniden form kazan-

ması Max Scheler'in deyişiyle insanın plastisitesi, onun eğilip bükülebilen, şekillen-
dirilebilen bir varlık olmasıyla eşanlamlıdır.

İnsanın beraberinde getirdiği olanaklarını gerçekleştirmesi ve geliştirmesi, form ka-
zanması bağlamında eğitim, ne kendiliğinden gerçekleşir ne de bu, tek bir İnsarun sadece

kendi başına başarabileceği bir şeydir. Bu nedenle eğitimin kurumsal olmak gibi bir özelliği
daha ortaya çıkmaktadır

İnsan kendinden önceki kuşakların oluşturduğu bir dünya içine doğar, önceki kuşaklar
tarafından eğitilir ancak ondan sonra kendi koyabileceği amaçlar doğrultusunda kendi ken-
disini eğitınesi, geliştirmesi ve böylelikle yeni formlar kazanması söz konusu olabilir. Bu,
kişi ile ve yaşadığı toplumdaki düzey ve değerlerle bağlantılı olarak en aşağı seviyede
kalabildiği gibi en üst seviyeye de yükselebilir.

Server Tanilli, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? adlı kitabında şunları söylüyor: "Son olarak
eğitim kelimesi bir süreci dile getirir. Bu süreç önceden bilerek ya da bilmeyerek iki ya da
daha çok sayıda İnsanı birbirine bağlar, onlan birbiriyle ilişkiye geçirir ve karşılıklı dü-

şünce alış verişi durumuna getirir. Bu anlamdadır ki eğitim, okulun çerçevesini aşar, her
yaşta ve yaşamın her durumunda gözlenen bir süreç olup çıkar. Böylece eğitimi çocuklarla
sınırlayan, onlan kültür ve iyi davranışlarla donatıp yönlendirmekle yetinen anlayış
günümüzde terk edilmiş bulunuyor. Yirminci yüzyılın şu son çeyreğinde eğitim kavramı
alabildiğine genişledi. Akla ilk gelen elbette yine çocuklar ve gençler. Ama onlan da aşan

ve bütün toplumu kucaklayan bir kavramla karşı karşıyayız. Işte böyle olduğu içindir ki
eğitim sorunu yaşamsal bir sorun toplumlar için." (2).

Görülüyor ki eğitim ve onunla ilgili sorunlar, pedagojik yaklaşımları ve çözümleri de

kapsamakta, ama çok daha geniş bir alana yayılarak bütün bir yaşamı, içinde bulundu-

ğumuz toplumsal oluşumları da kucaklamaktadır. Bu bağlamda eğitimin, doğumdan başla-
yarak ölüme kadar geçen süre içinde, insana form kazandıran, insanın yaşam ve toplum
içindeki yerini, anlamını değerlendiren, geçmiş- şimdi- gelecek arasında birlikteliğini eleş-
tirel bir tarih bilinciyle yeniden kuran, kısacası, insan etkinlikleri ve başarılarının bir
bütünü, bir sentezi olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum.

Burada insan etkinlikleri ve başarılarıyla dile getirilmek istenen bilim, felsefe, sanat,

hukuk, teknik, sosyal örgütlenme ve kurumsallaşma, din vb.leridir. Bu başanlar dünyası
içine doğan her insan bu başarılar tarafindan şekillendirilir, onlan devralır, geliştirir ve
gelecek kuşaklara bırakır. Bu, aynı zamanda, insanın tarihsel bir varlık olmasının da bir
başka şekilde dile getirilmesidir.
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Kendisini ve başkalarını eğitmeyi ve başkaları tarafindan da eğitilmeyi insanın bir
varlık koŞulu, yani insanın olmazsa olmaz özgül ayrımı olarak gören Antropoloji için eğiti-
min hem öznesi hem nesnesi olan "insan idesi"nin nasıl algılandığı, nasıl değerlendiriÜigi
temel sorudur. insan Felsefesinde insan anlayışında ikİ tür bütünlük söz konusudur.
Bunlardan birincisi insanın somut biopsişik bütünlüğüdur. İkinci tür bütünlük ise yukarıda
belirtilen insanın özgül ayrımlarının, insanın varlık koşullarının oluşturduğu bütünlüktür.
Yani insanın bilmesi, yapıp etmesi, değerleri duyması ve gerçekleştirmesi, özgür olması,
tarihsel olması, Çalışması, sevmesi, ideleştirmesi, tavır takınması, inanması, sanatı yarat-
masl, kurumsallaŞma ve örgütlenmesi, eğitme ve eğitilmesinin bunların hepsinin oluştur-
duğu bütünlük.

Bu bağlamda ve tam bu noktada İnsan Felsefesi alanında çok değerli çalışmaları olan,
bu alanın Türkiye'deki kurucusu olan Takiyettin Mengüşoğlu'nun İnsan Felsefe.çi adlı
kitabından bir allntı yapmak istiyorum. Şöyle diyor Mengüşoğlu: "Eğitim işlerinde hilö çok
eski olan, derinliklere kök salan görüşlere yapış,p kalıyoruz. Bu görüşler çocuğu genellİkle
insanı ontik olarak çeşitli alanlara ayırıyor ve bu alanlardan birisine ,"yu bi. dğerine <ınem
veriYor. Antropolojik bir eğitimden konuşabilmek için eski olan, bu derinlikleİe kök salan
görüŞleri bırakmak zorundayız. İnsanı biopsişik bir bütün olarak ele almaya, ona şekil
VermeYe, onun hazır olmayan ham çekirdek ve yeteneklerini geliştirmeye çalışmalıyız.
Ancak antropolojik bir temele dayanan eğitim için insan bir bütündür. Bundan doİayı
eğitimin bir planını yapmak yahut idesini tasarlamak yalnız çok güç olmakla kalmaz, aynı
zamanda Çok ağır bir sorumluluk taşır. Çünkü insan, her şeyi eğitim sayesinde elde eder,
bütün çekirdek ve kabiliyetlerini eğitim sayesinde geliştirir. (3)

Eğitim herkesin üzerinde fikir yürütmede, değerlendirmede, çözüm önerileri sunmada
kendisini yetkili gördüğü, görmek istediği bir alan. Gerçi eğitimin çok boyutluluğu İnsan-
lara bu imkanı veriyor gibi görünüyor; ama sorunun özüne inildikte ya da boyutlar arasın-
daki iliŞkiler doğru ve sağlıklı bir şekilde kavrandıkta ortaya çıkan gerçek, yukarıda değinil_
diği gibi, sorunun özünde İnsan idesinin, İnsan anlayışının olduğudur. 

-

İŞte tam bu noktada eğitim ve iktidar arasındaki ilişki gündeme gelmektedir. çünkü
iktidarların nasıl bir İnsan anlayışı benimsedikleri sorusu ," b, ,o- ve baglantılı başka
sorulara verilen yanıtlar eğitim ve onun keniii soru ve sorunlarıyla iç içe girmekteclir.
Ulkemizde 50'li yıllardan günümüze eğitim alanında yaşadığımız karmaşa, bu ilişkinin ne
denli YaŞamsal olduğunu bizlere göstermiştir. Buradaki can alıcı nokta, iktidarların ne
ölÇüde bilimsel, felsefi, pedagojik kaygılar duydukları, ne ölçüde bilimsel, felsefi ve
Pedagojik birikim ve görüş tarzını yetiştirecekleri İnsanın kendisi için, toplumsal ve tarihsel
bağlılıkları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiklerinin ve hayata geçirmek için ne
tür olanaklar sağladıklannın saptanmasıdır. Eğitimin, İnsansal ve toplumsal gelişmenin
göstergelerinden biri olması, yukarıda sözünü ettiğimiz değerlendirmenin ve sağlanan
olanakların nitelik ve niceliğiyle doğru orantılıdır. Eğitimle ilgili ileriye dönük politiİaların
SaPtanması, programların seçilmesi, gerekli yöntem, araç ve gereçlerin tespit edilmesi ve
düzenlenmesinin hatta bu alanda çalışacak personelin niteliklerinin saptanmasının hemen
hemen bütün dünyada ve bütün çağlarda iktidarlann tercihlerine büyük ölçüde bağlı
olduğunu söylemek sanınm pek yanlış olmasa gerek. Bu nedenle eğitim bir başka amaç iğn
bir araç olma tehlikesine alabildiğine açık bir alan. Oysa eğitim her açıdan ıızgür olabilmİli.
Eğitim, devlete, dine, teknolojiye, ekonomiye hizmet için bir araç olarak kullanılmamalı, bu
duruma sokulmamalıdır. Böyle bir durumda İnsanın devlete, dine, teknolojiye, ekonomiye
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hizmet eden bir araç olarak algılanması ve değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bunun Yanı Sıra

kendi amaçını ken-disi koyamayan İnsan artık özgürlüğünü yitirecek ve kendi kendisini

eğitmesi, yetiştirmesi de söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, eğitim ve iktidar arasındaki

ııTşı<i gtız-tınünde bulundurularak l0 Aralık 1948 de kabul edilen İnsan Haklan Evrensel

siİairğesinde ve 20 Kasım l959 tarihli Çocuk Haklan Bildirgesinde eğitim hakkının temel

haklaİ arasında sayılmasının sebebi kanımça daha iyi anlaŞılacaktır. Çünkü her iki

bil«tirgede de, iktidarların, iktidarlarını sürdürmek uğruna eğitİmi ve dolayısıyla Insanı

istedikleri doğrultuda kullanmalarının önüne geçilmesi amaçlanmrştır.

Burada şu soruyu sorabiliriz : İktidarlar, bir olanaklar varhğı olan insanın olanaklarını

gerçekleştirme ve geliştirmeyi eğitimin amacı olarak değerlendiriyorlar mı? Bununla

baglantııı ne tür programlar üretiyorlar? Görüldüğü gibi, eğitim toplumun bütün alanlarıYla

ilişlileri, bağlantıları olan çok boyutlu bir kategori,telirleyici bir ilke. Bir üst yapı kurumu

olarak eğitim, İnsanı ve toplumu belirlediği gibi kendisi de İnsan ve toplum tarafindan

yeniden belirlenmektedir.

şimdi şu soruyu sormanın zamanr geldi diye düşünüyorum: Eğitimin belirleme ve

yeniden üretme, şekillendirmeyle ilgili somut başarılarını nerelerde arayacağız ve bu baŞa-

İılarla eğitim arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendireceğiz?Buradaki anahtar kavram kültür

kavramıdır. Eğiten ve eğitilen insanın somut başarısı, kültürü, doğada var olmaYan, yeni ve

insana özgü bir başka doğayı oluşturmasıdır. İnsanlar ve toplumlararası iliŞkilerin

temellerinden birini oluşturan, anlaşmazlık ve çatışmaların olduğu kadar, anlaYıŞln ve

beraber yaşamantn ve barışın da temelini oluşturan kültür dediğimiz ŞeY nedir? Bu

kavraınla neyi/neleri kast ediyoruz? Felset'enin tarihinde insanın çok çeşitli tanımla

yapılrnıştır. Kimine göre insan bir canlıdır, kimine göre bir duyu ve duygu varhğı, kimine

goİe ise insan toplumsal bir varhktır. E. Cassirer ise insanın bir kültür varlığı olduğunu ileri

İtirtiyor. o'na göre bir kültür varlığı olan insan, simgeleştiren ve simgeleŞtirdiği ŞeYler

tarafİndan da belirlenen bir varlıkhr. Cassirer insan nedir sorusuna şu yanıtı veriyor: "Insan

şinıdiye kadar kabul edildiği gibi bir animal rati.onale değil bir animal symbolicumdur.
yani insan bir realite Cünyasında değil bir semboller dünyasında yaşar. Bu dünYa ise,

mitos, clin, dil, tarih, bilim, felsefe, sanattan oluşur. Çünkü insan, bilim, felsefe, sanat, din,

tarih, nıitosta sembol formlarının bir kosmosunu kurabilir. Bu kosmos insana deneYim-

lerini, yaşantılarını yorumlarnasını, anlamasını, düşünceler dünyasıyla bağlar kurmasını

sağlar." (4)

Hayvpnla karşılaştırıldığında bir eksiklikler varlığı olan insan, varolmasını, yarattığı,

meydana getirdiği kültürle gerçekleştirmektedir. Nermi Uygur Kültür Kuramı adlı eserİnde

ktilİıırıi insanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu bir gerçeklik olarak tanımlıyor.

Kültür doğadan farklı fakat yine de onunla ilişki içinde, insanın meydana getirdiği daha

coğrusu bir anlamda yarattlğı bir dünyadır. Kültür insanın kendisine, içinde bulunduğu, var

olduğu dünyaya yüklediği anlamlar bütUnüdür. Hayatımızı, beklentilerimizi hangi değer-

lerle beziyoruz'? Nasıl bir yaşam tarzı düşlüyor ve gerçekleştiriyoruz? Bilim, sanat, felsefe,

teknoloji, hukuk, diır, mitos bütün bunların bizim için taşıdığı değerler nelerdir? İşte bütün

bunlar ve bağlantılı pek çok etkinlikler, yaratılar, değerlendirmeler kültür dediğimiz insana

özgü, onun özgül ayrımını oluşturan tarihsel alanı meydana getirmektedir. Kültürü üreten,

yaratan insan, ayn! zamanda, meydana getirdiği, ürettiği kültür tarafından da

belirlenmektedir. Bu bağlamda, bir diğer etkileşim, farklı kültürler arasında olmaktadır.
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Bugün çokkültürlülük kavramıyla, kültürlerarası bu etkileşim irdelenmektedir. Buna benzer

bir başfa ilişki eğitim ve kültür arasında da söz konusudur. Kültürün oluşması ve geliŞmesi

eğitimle doğrudan orantıhdır. Örneğin, müzik eğitiminin çoğunlukla göz ardı edildiği bir

toplumda, müzik sevgisinin oluşması, müziğin gelişmesi ve yeni eserlerin yaratllması Çok
sınırlı olacaktır. Tıpkı bir kısır döngü gibi, böyle bir yaşam tarzlnın benimsendiği toPlum-

larda da müzik eğitimi diye bir şey de eğitimin bir parçası, ayrılmaz bir parÇasl olarak

değerlendirilemeyecektir.

Eğitim ve kültür arasındaki bu etkileşimin niteliği eğitim ve kültürün gelişmesini ayrı

ayrı besleyeceği gibi, gelişmenin en alt düzeyde kalmasının da nedeni olabilir. Eğer bu

nİteıiı<, birbirini yeniden üretme olarak gerçekleşiyorsa, gelişme kaçınılmazdır. Buna

karşın, etkileşmenin niteliği yozlaşmaya, tüketmeye neden oluyorsa, bu durumda ancak

asgari bir gelişmeden söz edilebilir.

Konuşmamın başında söylediğim gibi, özellikle Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak,

ülkemiz açısından eğitim ve kültür arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde irdelenmesi ve

değerlendirilmesi çok önemli. Aşağı yukarı 18. yüzyıldan günümüze eğitimle ilgili sorunla-

,,.,r,n çözülmesi gayretleri içindeyiz. Bu gayret içinde yol aldığımız da bir gerÇek. Ama

yine de eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi yeterince değerlendiremediğimiz, yeterince net

6ir şekilde göremediğimiz anlaşılmaktadır. Çoğu zaman.onları ayrı şeyler olarak algıladık.

onların birbirini yeniden ürettiklerini önemsemedik. Ömeğin. teknolojiyi üreten kafaya,

onun bilgi ve donanlmına katılmamız gerekliliğini bir yana bırakarak Sadece ürettiği ŞeYe

sahip olmayı yeterli saydık. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin dayanması gereken

kültÜrel temelin h6li yasaların değiştirilmesinden ibaret olduğunu düşünebiliyoruz. Oysa bu

kültürel temel belli bir insan idesini, belli bir insan anlayışını gerekli kılmaktadır.

Eğitim ve kültür arasındaki ilişkinin tek olumlu ömeğİnin -ülkemiz açısından- Köy

Enstitüleri olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve kültür arasında birbirini yeniden üretme biÇi-

minin hayata geçirilmesinin bir modeli olarak Köy Enstitüleri ne yazık ki politik çıkarlar
uğruna yaşatılmadı. Yaşamasına ve gelişmesine olanak verilseydi, sanınm, eğitim alanında

pet çok sorunumuz büyük ölçüde çözülebilirdi. Nitekim kültür dünyamızın tanıdığı

yazar|arımızın, ressamlarımızın bir çoğu Köy Enstitüsü kökenlidir.
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