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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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üropyALAR vE BĞiriıvı

Betül ÇoTUrsÖxEN

İnsanlık tarihine, kültür tarihine "ütopyalar tarihi" olarak da bakmak olanaklıdır. Olanı
algılamak|a yetinmeyip, olması/yapılması gerekeni de gündemine almak, bir bakıma insa-

nın doğasında, varlık yapısında varolan bir özelliktir. Bu da temelini insanın "önceden
göreıı" bir varlık o]masında bulur. "Şimdi ve burada" olanla yetinmeyen, zamanın gelecek
boyutuna ilişkin belirlemeler yapan ve bu belirlemeleri, düz saptamalarla sınırlamayan
insan, hep olması ya da yapması gerekeni düşünmüş ya da düşünmenin bir türü olarak-
hayal etmiştir; olınayan ülkeleri, ütopyaları kurgulamıştır; zihninde ve dilinde bu belirleme-
leı,e yer verilmiştir.

Günümüzde geleceğe ilişkin olarak büyük ölçüde bölük pörçük niteliğiyle gündeme
gelen ütopyacı kavrayışlar, başlangıçlarda, hiçbir eksiği gediği kalmamacasına, insan ve

toplumu her yönüyle yeniden yaratmayı amaçlayan düşünme biçimleri olarak ortaya çıkı-
yorlardı. Günümüzün parçalı yapısına tam da karşıt konumda yer almak üzere, bütüncül
özellikleriyle beliren ütopyaların büyük bir bölümü, dünyayı "aynhk" ya da "farklılrk" ka-
tegorisine göre değil, "aynılık" ya da "benzerlik" kategorisine göre -yeniden- kurguluyor-
lardı.

İnsan; imgelemini ya da hayal gücünü çeşitli kültür ürünleriyle sürekli olarak işlevsel
kılan bir varlıktır. Örneğin, en başta sanat olmak üzere tüm yaratıcı etkinlikler imgelemin
bir ürünüdür. Ayrıntılı bir bakış, sanatrn sadece "güzel sanatlar" biçiminde kendini sunma-
dığını, insan|a ilgisinde bütün yapıp etmelerin temelde "sanat" olduğunu anlayabilir. İşte

ütopya yazan da bu anlamda sanatçıdır. Biçimlerle, formlarla uğraşma tüm sanatçıların or-
tak paydası olduğuna göre, insana biçim veren biri olarak eğitimci de sanatçıdır aslında.
Günümüzde bu durum çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Burada eğitim bağlamında özellikle Renaissance ütopyalan üzerinde durulacaktır.
Ütopya kurmak ile eğitim odaklı insan sorunlanna yanıt aramak arasında doğrudan bir ilişki
vardır. Eğitim insana biçim verme çabasından başka bir şey olmadığına göre, özlenen eği-
tim, özlenen toplumsal ilişkilerin ve kurumlann bir toplamı olarak en iyi biçimde "ütopya"
ortamında verilecektir. Burada düşüneni kışkırtan nedir? Hiç kuşkusuz kışkırtıcı olan, düşü-
nenin, yazarın içinde bulunduğu toplumun sorunlandır. Düşünen, düşleyen ve yazan kişi,
sorunlu ortamda, toplumda, işlerin yolunda gidip gitmediğini açık seçik olarak görmekte,
ama aynı zamanda çoğunlukla eskiye özlemle sorunlara yönelmenin bir çözüm olmaya-
cağını kavramaktadır. Öyleyse, bu bağlamda saptanacak olan ilk doğrultu, ütopya yazannın
yüzünün, zamanrn gelecek boyutuna dönük olduğudur. Ütopya yazafl, bir başka deyişle,
geleceği önemser; kendisine sunulan ya da uygulamada olan hazır kahplarla yetinmez.
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olup bitendeki aksaklıklan birçok başka kişiye göre daha iyi ve daha aynntılı olarak

kavrayan birey olarak ütopya yazafl, insanlar arasındaki ilişkilerde aksayan yönleri görür ve

kendine yeni bir dünya kurmanın yolunu arar. Thomas Morus (ya da More) da Uıo7ııa'sında iŞte

böyle bir tavır içine girmiştir. Benzer fufumu, daha çok bilgilenme süreçlerini öne Çıkaran
söylemiyle Francis Bacon da sergilemiştir ve Yeni Atlantis'te (Nova Atlantis) bilimsel bilgiye

dayah bir topiumsal ilişkiler ağının nasıl olacağını serimleme çabası içine girmiştir. Her iki
yazarn da yüzü geleceğe dönüktiir; amaç yeni bir insan ve yeni bir topJum yaratmıktır.

içinde yaşadığı ortamın sorunlarına henüz olmayanla, sadece tasarlananla ya da hayal

edilenle yanıt aramanın yolunu seçen ütopya yazafl, kimi zaman dinsel örüntüleri
(: motifleri), bu dünyanın malı kılarak, sekülerleştirerek, laik bir biçime sokarak yeniden

gündemine alır. Renaissance ütopyalannda yapılan tam da budur. Başka bir deyişle, bu

bağlamda birey olarak insan ve toplumun dinsel olanla ilişkilerinde, dinsel yapılar önemli
bir boyut olmakla birlikte, insan ve toplumu belirleyen din değil, insandır. Bunun en çarpıct
ömeğini belki de François Rabelais vermiştir. Yazar Gargantua'da Latin diliyle geçen her

türlü belirleyici, daraltıcı, dinsel yaklaşıma, "istediğini yap" ilkesiyle ıneydan okur.

Öyleyse ütopyada değişen, tümüyle yaşama ilkesidir. Burada yazar katı kuralları aşmanın

yolunu arar.

Thomas Morus'un {Jtopia'sında ise, tüm yaşam, gönüllü olarak uyulan kurallar eşii-

ğinde biçimlenir ve sürdürülür. Kurala, ortak olana uyma konusunda, toplumun tüm birey-

leri hazırlanır. Eğitim de sadece belli yaş dilimleri arasında değil, günümüzde olduğu gibi
yaşam boyu süren bir etkinlik olarak görülür ve değerlendirilir, Her şeyin hakÇa, adalete

dayalı olarak bölüşüldüğü, paylaşıldığı bir ortam o|arak Utopia'da öne çıkarılan hümaniz-
madır. Erasmus'un yakın dostu Thomas Morus'un hümanist izlekleri benimsemesi şaşırtıcı
değildir.

Utopia, olumsuz etkilerle bozulmaması için, her türlü etkilenmeye kapalı olmasının
sağlanabilmesi için bir ada olarak kurgulanır; aynı durum Yeni Allcıntis'te de söz konu-
sudur. Her iki ütopyanın da son amaçları farklı olmakla birlikte, oluşturulan metinlerin,
yazarların özlemlerine ilişkin olduğu açıktır: Thomas Morus toplumsal adaletin tam anla-

mıyla gerçekleştiği bir toplum yaratmanın peşindedir. Francis Bacon ise, bİlİınsel bİlginin
egemen olduğu bir toplum yaratmanın peşindedir; ona göre toplum, bilimsel bilgiyle
biçimlendirilmelidir; topluma tümüyle bilim egemen olmalıdır.

Her iki yazar da insanı ortak bir bellek, ortak bir kültür ortamında yeniden kurmayı
amaçlar. İnsanları, toplum bireylerini öyle yetiştireceksiniz ki, onlar benzer şey!eri
düşünecek, benzer biçimde davranacaklardır. Benzerliklerin yarahcısı, eğitim ortamıdtr.

Her iki yazar da içselleştirdikleri sorunlar bakımından ve ürettik|eri çözüm yolları bakı-
mından içinde bulundukları toplumun etkisi altında kalmışlardır. Öyleyse aşamadıkları
nedir ve buna ek olarak yeni olan nedir/nelerdir?

IJtopia'da <<Raphael Hythloday (bu ad, gevezelik eden anlamına gelmektedir), savaş

ve para hırsıyla zorbalık arasındaki kopmaz bağlan anlatt*tan sonra, bu bölümün sonunda,

kitabın temel düşüncesine (...) geçer. Düzen bozukluğunun, haksızlığın, yoksulluğun tek

nedeni, ulusal servetin tam bir eşitlik içinde bölüşülmemesidir.>> (Mina Urgan, EdebiyaUa
Ülopya Kavramı ve Thomas More, Adam Yayıncılık, İstanbul, 1984, s.52)
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İı,ısanın ve gereksinimlerinin öne alındığı tJtopia'daaile bütünlüğü çok önemlidir. Yer
yer geleneksel yaklaşımları benimsediğini gösteren Thomas Morus, eğitimde kadın ve erke-
ğin doğasını dikkate almayı sürdürür. Paranın olmadığı Utopia'da yine çalışmanın bir
erdem olduğu anlayışı benimsenir ve bu bakımdan kadın ile erkek arasında aynm yapılma7.
<<On altıncı yüzyıl İngiltere'sinde varlıklı sınıflar, soylular, toprak sahipleri, din adamları,
kadınların çoğu, yani toplam nüfusun yansından fazlası tamamıyla aylak gezerken;
Utopia'da sağlık durumu engel olmadığı sürece, ister kadın. ister erkek olsun, her yetişkin
kişi çahşmak zorundadır. Başka ülkelerde çalışanlar, değişik sınıflara bölünür: Kimi toprağı
işler, kimi'el emeği gerektiren zanaatlarda çalışır, kimi askerlik yapar, kimi de okuma
yazma gerektiren işler görür. Oysa sınıfsız bir toplumdan oluşan Utopia'da, her erkek ve
kadın, hem tarıın işleriyle uğraşır, hem de bir zanaatta çahşır, hem gereğinde asker olur,
henı de okuma yazmaya bol bol vakit ayınr.>> (a.g.y.,s.6l)

Halka süreklj olarak eğitim veren sabah okullan vardır. Eğitim örgün olduğu kadar,
yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, yaygın bir biçimde de sürdürülür. Halka açık sabah
üııiversitesine <<(...) devam etmek, ancak bilimle uğraşanlar için zorunludur. Ne var ki
Utopia'lıların büyiik çoğunluğu bilgiye susamış olduklanndan, kendi özel meraklarına göre
seçtikleri öğretmenlerin derslerinden yararlanırlar.>> (a.g.y., s.67) Erdemli ve adil insanla-
rın toplumunu yaratmak isteyen Thomas Morus, Utopia'da okul ortamının gençlere
bilimden çok. ahlak konusunda eğitim vermesini ister. <<Utopia'da öğretmenin işi bütün
görgü ve bilgisini körpe yaşta çocuğun kafasına cumhuriyeti koruyacak olan sağlam ilkeleri
yerleştirmeye harcamaktır. Bu ilkelerle yetişen çocuk, bütiin ömrünce onlara bağlı kahr,
büvüyünce de devletin bekçisi ve yararlı bir üyesi olur. Devletleri dağıtan kötü ahlaktır.>>
(Thomas More, Utopia, 2.bs., Çev: Sabahattin Eyüboğlu, Mina Urgan, Vedat Günyol, Çan
Yayınları, İstanbul, l968, ss.l84-185)

Günlük yaşamın baştan belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenlendiği Utopia'da,
sürekli çalışma diye bir durum söz konusu değildir: <<Utopia'lılann sabütan akşama
kadar koşu hayvanlan gibi işe sanldıklannı da sanmamalı. Böyle yorucu bir hayat ruh için-
de, beden içinde işkenceden de, kölelikten de beterdir. Oysa Utopia'dan başka yerlerde işçi-
nin yürekler acrsı durumu budur. Utopia'lılar günün ve gecenin yirmi dört saatini eşit par-
Çalara bölmüşlerdir. Yirmi dört saatin yalnız altı saatini işe ayırmıştır: Üç saat öğleden önce
yemeğe kadar; üç saat de, iki saatlik dinlenmeden sonra, akşam yemeğine kadar. Akşam
saat sekizde yatar|ar ve tam sekiz saati uykuya verirler. Bizim öğle dediğimiz saat onlar için
birdir. Çalışma, uyku ve yemek saatleri dışındaki zamant, herkes istediği gibi kullanabilir.
Bu saatler hayhuyla, aylaklıkla geçmez, Utopia'lılar işlerini, uğaşlannı değiştirerek
dinlenirler. Bu da gerçekten bir kurum sayesinde başanlır.>> (a.g.y., ss.ll7-1l8) Görül-
düğü gibi, Utopia'da her şeyin planlandığı, hiçbir şeyin rastlantıya bırakılmadığı bir toplum
düzeni gözler önüne serilmektedir.

Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, Francis Bacon, bir tür ütopya olan Yeni
Atlantis'te bilime dayalı bir toplum oluşturmaya çalışır. "Yeni", "yenilik" kavramına felsefi
görüşlerinde büyük yer ayıran ve yapıtlannı "yeni" niteliğiyle belirleyen Francis Bacon,
insan yetiştirmede bilimsel düşünmeyi öne çıkanr. Novum organum'da (yeni Araç)
düşünmenin yeni yollarını araştrran Francis Bacon, Yeni Atlantis'te dinsel örüntiileri toplum
yaşamlnl yeniden örgütlemek üzere dünyevileştirir. "Altı Günlük İşler I(oleji" ve
"Süleyman'ın Evi" bunlar arasında sayılabilir. Yeni Atlantis de bir adadır; bu adada her şey
ölÇüye ve sayıya dayalıdır; herkesin belli bir görevi vardır. "Süleyman'ın Evi"nde yapılan
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ÇalıŞmalarda asıl amaç, insana ve insan dünyaslna her yönden egemen olmaktır. İnsan ve
dünyaya egemen olmanın yollarının arandığı bir toplum örgütlenmesi söz konusudur Yeııj
Atlantis'te. Doğaya egemen olmayı sağlayan makineler, optik laboratuvarları vardır.
Kitabın bir bölümünde şöyle denmektedir: <<Biz göklerde ve uzak ınesaf'elerdeki şeyleri
görmek, yakındaki şeyleri uzak, uzaktaki şeyleri yakın gösterecek aletlere malikiz.
Kullanılmakta olan gözlük ve camlardan çok daha üstün görme aletlerimiz var. Küçük ve
ufak cisimleri mükemmel ve açık bir şekilde görmek vasıta ve camlarımız da var. Bunlar|a
en küÇük sinek ve kurtların renklerini, başka türlü görülmesine . inıkan olmayan
mücevherlerdeki benekleri ve çatlakları görür, yine başka türlü yapılamayan idrar ve kan
muayenelerini yaparız. Suni olarak gök kuşağı, hale ve bir ışık kaynağı etrafında daireler
yapabiliyoruz.>> (Francis Bacon, Yeııi Atlantis, Çev: Hamit Dereli, 2.bs., Milli Eğitinı
Basımevi, İstanbul, 1996, s.56.). Yeni Atlantis'te dogaya tümüyle egemen olmayı sagİaya-
cak araçlar vardır. Toplum bireyleri de bu doğrultuda eğitilirler.

İnsanın zihin yapısını kavramayı birincil ödev olarak gören Francis Bacon, insan
zihnini bir "ayna"ya benzetir; ancak bu aynada nesnelerin doğru bir biçimde yansıtılmasını
önleyen idoller (: önyargılar, putlar) vardır. Yapılacak iş bunlardan kurtulmak; aynayı
temizlemektir. Günümüz yorumcularına göre Bacon'ı daha erken yaşlarda etkileyen
düşünce günümüzde çok sayıda insanın paylaştığı bir düşüncedir. Bu bağlamda bilgi,
eserlerde, uygulamada kendini göstermelidir. Aynca asıl önemli olan, bilimin endüstriyc
uygulanmasıdır. Ayrıca, insanlar da kendilerini buna göre örgütlemelidirler. Yaşam koşul-
larını iyileştirmek adeta kutsal bir görevdir. Bacon'ın bütün tutkusu, daha önceleri hiç hayal
edilmedik bir biçimde, doğa bilgisinin gelişmesini ve uygulamasını sağlamaktır. İşte bu
istek, ne Eskiçağ (Antikçağ) filozofunun, ne de Ortaçağ filozofunun üzerinde durduğu biı.
noktadır. Bacon'ın bütün amacı, doğayı ve insan dünyasını bilimsel bilgiye dayalı olarak
değiştirmektir; başka bir deyişle yaşamtn tümünü değiştirmektir. Çünkü bilmek, önceden
görmek ve egemen olmaktır.

Görüldüğü gibi"'ütopya" izli>gi, bu dünyanın, zihnin ve bedenin keşfi gibi yeni doğ-
rultuların öne çıktığı ortamların izleğidir. Modern düşünme biçiminin öncüsü olan Francis
Bacon yer yer Kutsal Kitap örintilerini kullanmakla birlikte, bu dünyanın önemini her şe-
yin üstünde tutar. İnsan ona göre, bellek, imgelem ve akıl varlığıdır. Tarih belleğin, sanatİar
imgelemin, felsefe de aklın ürünüdür.
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