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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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çAĞDAş AçILIMLARIvLA EĞiTiM KAvRAMI

İsmail H. DEıvıİnnÖvBN

Ünlü Alman yazar ve düşünürü Goethe'nin üzerinde yoğun bir biçimde düşünülmesi
gereken, geniş açılımlı birsözü vardır. Derki Goethe: "İnsanlarao lduk l arı g i b i
muamele edersek, onları daha kötü kılarız; eğeronları o l m a s 1 g ere k t i ğ i g i b i ele

alırsak, o l ab i l ec e k l er i k ad ar iyi yaparız. (Wenn wirdieMenschenbehandeln
wie sie sind, so machen wir sie schlecter, wenn wir behandeln wie sie sein sollten, so
machen wir sie zu dem, was sie werden können.)

Goethe,nin bu sözünü ilk okuduğumda, bu sözün, bir biçimde içinde "Alman
idealizmi"ni barındırdığını düşünmüştüm. Ancak, başka bir açıdan baktığımda aynı sözün,

bir yandan örneğin Aristoteles'in ontolojisinin ve insan görüşünün ışığında ve insan eğitimi
kavramı ile bağlantısı kurularak; diğer yandan da ülkemizde kırklı yıllarla birlikte egemen

olmaya başlayan, günümüzde ise müzmin bir yara haline gelmiş olan bir eğitim anlayışı

[Pragmatist (Yararcı) _Instrumentalist (Araççı) eğitim anlayışı] ile ilgisinde
değerlendirilebileceğini gördüm.

I. "Olduğu gibi olma"nın Aristoteles'in insan görüşü bakımından anlamı:

Aristoteles'in "Ontolojik bakış"ı, "varolanı varolan olarak inceleme"ye dayanır. Bu da

felsefe yapmaktan başka bir şey değildir. İncelenecek olan Insan olduğu zaman da ince-

lemede aynı ilke geçerli olacaktır. Burada "insanın insan olarak niteliği (mahiyeti) nedir?"
sorusuyla karşılaşırız. Aristoteles' in bu soruya verdiği yanıt, genellikle felsefe tarihlerinde
hep söylendiği gibi, insanın bir "akıl" varlığı olduğu biçiminde değildir. Aristoteles için
"akıl" insanın neliğinde oldukça önemli bir yere sahipse de Aristoteles insanı sadece akılla
belirlemez. Kaldı ki insanın akıl sahibi (dolayısıyla bilen) bir varlık olduğu Aristoteles için
ne peşin bir kabuldür. ne de dayanaklan olmayan mantıksal bir çıkanmdır. İnsanın akıl
sahibi bir varlık olduğu bir bilgidir.

Aristoteles, düşünmenin ilke ve kurallarını göstermİştİr. Bunu yapmakla İnsanın bİlme

ve düşünme özelliğini yücelterek onu bir "öz" olarak görmüş değildir. "Varolanı varolan
olarak inceleme" ilkesi burada da işlenmiştir. "Organon" da ortaya konanlar felsefi bil-
gilerdir. Felsefi bilgilerin doğruluğu ya da yanlışlığı ise fenomenlerle olan ilgilerinde
gösterilip temellendirilebilir.

"Akıl" için genel anlamda geçerli olan şey onun işleyiş kurallarıdır. Bu kuralların
mantığa ilişkin bilgiler olduğunu söyledik. "Akıl" içinde insanın yer aldığı her bir tek du-

rumda bize ne yapmamız gerektiği konusunda bir şey söylemez. Her bir tek durumda akıl
ile hareket edilmesi gerektiğini söylemek, nasıl hareket etmemiz gerektiğini söylemek
demek değil, ne ile hareket etmemiz gerektiğini söylemektir.
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Aristoteles insanı ilkin "beden" ve "ruh" varlığı olarak ikiye ayuır. "Ruh"u da tekrar
"Akıldan yoksun olan" ve "Akıl sahibi olan" yanlar biçiminde tekrar ikiye ayırmasını ve bu
iki yanı da tekrar kendi içlerinde ikili bir aynma tabi tutmasını ("Akıldan yoksun olan" yani
"bitkisel" ve "Arzular, iştahlartr olarak, "Akla sahip olan" yanı da "olması beklenenleri bil-
memizi sağlayan" ve "ilkeleri, başka türlü olmayacak varlıklan bilmemizi sağlayan" kısım-
lar olarak ayırması); aslında bir varolan olarak insanın, işte öyle bir varolan olarak yapısını
göstermektedir denebilir.

Aristoteles'e göre "Ruh"ta "Tutkular (pathe)" -ki bunlar "arzu, öfke, yüreklilik, se-
vinç, sevgi, kin, özlem, hırs, acıma gibi genel olarak haz ya da acının izlediği şeyler"dir _,
"Olanaklar (dynamies)" -bunlar "tutkulardan etkilenmemizi sağlayan şeyler"dir -, ve
"Huylar (hekseis)" -bunlar da "tutkularla ilgili olarak iyi ya da kötü bir durumda bulun-
mak"dır -vardır(l).

Aristoteles'in insan görüşü çerçevesinden bakıldığnda, insansal olan her şey "ruh"un
bilen, vani "akla sahip olan" yanıyla, bir anlamda isteyen diyebileceğimiz yani "akıldan
yoksun olan" yanı arasında olup biter. İşte bu. insanı fenomenlerden (olan bitenlerden, ya-
şananlardan) hareket ederek olduğu gibi görmek ve göstermek demektir.

Kişiler yaşarken belirli kişiler olarak -yani belirli tutkulara, belirli olanaklara, belirli
huylara sahip olarak -karşımıza çıkarlar. Söz konusu belirliliğin arkasında ise, kişi tutku-
larla ilgisinde ne tür bir huya sahip olursa olsun, bir biçimde eğitilmişlik yatar. İnsanlararası
ilişkilerde eğitim, şayet özel bir çaba harcanmaz ise kendiliğinden olup biter. İnsanlar
ancak özel çabalarla değişebilir ve olanaklarını gerçekleştirebilir. Aksi düşünüldüğünde
insan, tam olarak hayvan benzeri olmasa da doğal çevrede yaşamını sürdürür.

Goethe'nin, yaz|m|n başında andığım sözünün ilk bölümünden ("İnsanlara oldukları
gibi muamele edersek onları daha kötü kılarız") böyle bir anlam çıkartılabilir.

Insanlara oldukları gibi davranmak, onları dingin, değişmeyen, tekdüze bir yaşamın
iÇine itmek ve yaşamdan soyutlamak, onlara insan olarak muamele etmemek anlamına
geliyor. Ancak burada önemli olan ilkin insanın nasıl bir varlık ve o kişinin kim olduğunun
doğru saptanması gerekmektedir.

II. "Olması gereken"in varlığı ve belirlenmesi sorunu karşısında "Yapılması gereken"
ve eğitim idesi:

Aristoteles'in epistemolojik açıdan insan için yaptığı ikili aynmlann ışığnda bakıl-
dığında, bu yapının her tek insanda (kişide) farklı biçimde ortaya çıktığını (varolduğunu)
söylemiştik.

Unutmamak gerekir ki, insanın "Akla sahip olan" ve "Akla sahip olmayan" yanlarının
ikisi de insana aittir. Dolayısıyla birini göz ardı etmek, insanın insan olarak yapısını göz
ardı etmek demek olacaktır. Acaba söz konusu bu iki özellik birbirlerini bütünleyecek ya da
birisi diğerine üstün gelmeyecek biçimde "dengede" nasıl olabilir?
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Aristoteles'in "Etikler"i bir bakıma bunun nasrl olacağının yolunu yöntemini göstere-

rek sorunun yanıtını verir. Böylece insanın önüne, bu dünyada insan olarak yaşayabilmesi

için bir "yapılması gerekenler" alanı açılmış olmaktadır.

İnsanın "ideal" bir duruma dönüştürülebilir bir varhk olduğu düşüncesi aslında Platon'

dan gelmektedir. Eğitimde "ideaya, forma göre bireyi eğitmek yani ona bir biçim vermek

söz konusudur."(2). Ancak "idea"nın nasıl bir şey olduğu sorunsalı karşısında Aristoteles,

olan- bitenlerle ilgisinde insanın insan olarak yapısından hareket etmiştir. Böylece Aristo-
teles, İnsan Felsefesinde, "olması gereken" yerine "yapılması gereken" için bir kapı arala-

mış olmaktadır.

"Yapılması gereken"in dayanacağı yer, insanın insan olarak yapısının bilgisi olma-

lıdır. Böylece yapılması gereken için önceden bir idea belirlemek (ki önceden belirlemek,

olması gerekeni belirlemek demektir) yerine insanın yaplsının bilgisinin kılavuzluğunda,
insanlararası ilişkilerde karşılaşılan her tek durumda neyin yapılması gerektigi belir-

lenebilir.

Burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekmektedir. İlkin, burada eğitimde bir ideanın

varlığının gerekli olduğu göz ardı ediliyor değildir. Söylenmek istenen, bu gerekliliğin, bir
başka gerekliliğe dayanmak zorunda olduğudur. Bu da eğitim ideasının insanın insan olarak
yapısının bilgisinden türetilmesi gerekliliğidir. Böylece eğitim ideasına özcü olmayan ama

bilgiye dayanan bir çerçeve çizilmiş olacaktır.

Bir eğitim ideasının belirlenmesindeki ikinci gereklilik; eğitimi, yaşanılan toplumsal
ilişkiler düzenine uygun olduğu düşünülen kimi işler çerçevesinde ele alırken, bu ilkelerin
içeriksel olarak her zamaı ve her yerde geçerli kılınmaya çalışılmamasının gerekliliğidir.

İnsan eğitimi kavramını, bir yandan Aristoteles'in bakışı ve onun insan kavramıyla
ilgisinde, öte yandan da Goethe'nin yazımtn başında andığm deyişi ile ilgisinde şöyle dile
getirebiliriz: İnsan eğitimi, insanlann "olduklan gibi olan" varlıklar olmalanndan

çıkarak/çıkarılarak, insan olarak "olabilecekleri kadar" olabilen varhklar olmalan sürecidir.

III. Türkiye'de bir insan eğitimi anlayışının felsefi temelleri üzerİne düşünceler:
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte ve büyük bir heyecanla başlayan "Eğitim

ve Kültür Devrimi"nin önü ve hızı, kırklı yıllardan sonra kesilmiştir. Bu tarihlerden sonra,

kökleri "Aydınlanma"ya dayanan eğitim anlayışının yerine farklı bir eğitim anlayışının
devlete ve zaman içinde de giderek topluma egemen olduğunu görüyoruz.

Bu bakımdan belki de, eğitim tarihimiz, Cumhuriyetin kuruluşundan kırklı yıllara
kadar ve bu tarihlerden sonra olmak üzere iki ana kategoride ele alınıp değerlendirilebilir.

Kırklı yıllarla birlikte ortaya çıkan eğitim anlayışının felsefi temelleri Pragmatist
(Yararcı) -Instrumentalist (Araççı) felsefi düşünce ve bakışlarla atılmıştır. Ancak bizde

çoğu zaman yapıldığı gibi, Suat Sinanoğlu'nun deyişiyle "Batının siyasal, toplumsal ve

ekonomik kavramları, doğup geliştikleri tarihsel çevre içinde değerlendirilmedikleri, dola-
yısıyla _ideal değerlerini soyutlama olanağı verecek olan- felsefe yönünden incelenme-
dikleri için, çok kaba bir biçimde anlaşılmakta ve uygulanmakta, bu yüzden de büyük
sapıtmalara neden olmaktadır..."(3).
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Ülkemizde, Pragmatizm ve Instrumentalizmin felsefi değeri ve anlamı üzerinde
yeterince durulmamış, insanın yaşamına ve belirli bir toplumsal i|işkiler düzenine ilişkin
sonuçları yeterince irdelenmemiştir.

O tarihlerde Amerika Birleşik Devletlerine eğitim için gönderilen bir grup öğretnren,

yurda döndüklerinde, söz konusu felsefi görüşün devlerin eğitim politikasında da etkili
olmasını sağlamışlardır. Böyle bir eğitim anlayışının bugün de, taşıyıcıları oldukları iÇin

artık pek fazla işlevsel olamayan ve yavaş yavaş varlık nedenleri de sorgulanmaya başlayan

"Eğitim Fakülte-leri"nin temelleri o tarihlerde atllmıştır. Toplumuınuz, "Eğitim"in de bir
"bilim" olduğunu bu tarihlerden itibaren öğrenmeye başlamştır(4).

Her insansal etkinlikte olduğu gibi, bir insansal etkinlik olarak eğitimin de her zaman

bir amacı vardır. Amacı açıkça ortaya konmuş ve belirlenmiş olan bir eğitim etkinliğinin
nasıl ve nelerle gerçekleştirilebileceği araştırılabilir. Eğitimde araştırılabilecek olan, onun

her yapıldığı yerdeki biçimi ya da tarzı ve araçlarıdır. Biçimler ve araçlar konusunda genel

geçer olabilecek bilgiler ve fornıüller ortaya konup konamayacağı ise son derece tartış-

malıdır.

Bilindiği gibi, pragmatizm dendiğinde ilk akla gelen isim William James'tir. W. James

her türlü dogmaya karşıdır. Onun, birbirine taban tabana zıt olan her türlü görüşü barındıran
bir anlayışı savunduğu söylenebilir. Ayrıca, kuramların sivriliklerini yumuşatma, her türlü
yaklaşım arasında köprü olma Pragmatizmin özelliklerindendir. :

W. James'e göre ilk hareket noktalarına, ilkelere, kategorilere, varsayılan zorunluluk-
lara değil, ,orrçİu.o, olgulara yönelmemiz gerekmektedir. W. James, İtalyan pragmatist

Papini'nin ünlü "koridor" örneğini kullanarak Pragmatizmi şöyle anlatır: "Pragmacı|ık, bir
otelin içindeki koridor gibi, bütün kuramlann ortasında bulunur. Bu odalardan birinde,
oturmuş estetik üzerine kitap yazan bir adam.; başka bir odada, diz çökmüş. iman ve

kendisine güç vermesi için tanrıya dua eden birisini; bir üçüncüsünde her-hangi bir çismin
özelliklerini araştıran bir kimyacıyı bulabilirsiniz. Bir dördüncü odada bir metafizik sistem

üzerine derin düşüncelere dalındığı; bir beşincisinde metafiziğin olanak-sızlığının
gösterilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fakat koridor hepsine aittir ve odalarına girip

çıkmak için hepsi o koridordan geçmek zorundaür"(S).

Düşünce babasının bu biçimde dile getirerek anlatmak istediği Pragmatizm ve onun

çocuğu sayılabilecek Instrumentalizmin; görecelik (relativizm), öznellik (subjektivizm).

benmerkezcilik (egosentrizm) ve tekbencilik (solipsizm) gibi ontolojik ve epistemolojik
izmleri de taşıdıkları bilinmektedir(6).

Toplumsal yaşamımızda ilişkilerimizin belirleyici olabilen kimi pratik ilke ve

kuralların arkasrnda düşünsel anlamda bu izmlerin bulunduğu unutulmamalıdır. Örneğin
toplumumuzda; kendisini temele alarak hareket edebileceğimiz, kendisine sonuna kadar

güvenebileceğimiz bir dayanak olmadığı için ilişkilerimizi de ona göre düzenlemenıiz
gerekliliğini; kendimizden, kendi çıkarımlarımızdan başka bir şeye önem vermememiz
gerekliliğini; değerlendirmelerimizi her zaman kendimizi merkeze koyarak yapmamız
gerekliliği gibi gereklilikleri dile getiren çok sayıda (öz) deyiş bulmak olanaklıdır.
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Pragmatist-Instrumentalist bakışın; onun biraz önce sözü edilmiş olan özelliklerinden
bazıları hatırlanacak olursa, toplumumuzda zamanla bir tür "uzlaşmacı" tavır ve tutumu
beslediği söylenebilir. Nelerin üzerinde ne zaman ve ne biçimde uzlaşılabileceği yeterince
irdelenmediği için bu tavır; insanlar arasında birbirleriyle karşılıklı olarak konuşma ve
tartışmanın ne ve nasıl olduğunu bilerek yapılabilecek bir tartışmanın, dolayısıyla iletişim
kurarak, yani birbirini anlayarak anlaşmanın yolunun üzerinin kapanması sonucunu
getirmiŞ; üzerinde uzlaşıla-mayacak, belki uzlaşılması da gerekli olmayan şeyler olan
düşünceler ve anlayışlar üzerinde bile uzlaşılabileceği düşünülmüştür(7). Böylece
insanların yaşam içinde kendi kendilerini insan olarak eğitebilmelerinin olanağı da ortadan
kalkmış oluyordu.

Pragmatist-Instrumantalist bakışın önemli bir başka sonucu, öğrenciliğimizde bize de
öğretilen "eğitim" kavramıdır. Buna göre eğitim, kişiye "istendik davranışlann kazandı-
rılması"dır(8). "İstendik" davranışa ilişkin olarak sorulabilecek sorulan bir yana bıraksak
bile, onun bu sonuç olduğu ve bu sonucun önemli olduğu, sonuca götüren yolun ve
Çabaların en azrndan ikinci derecede bir önemi olduğu sanrnm saptanmadan geçilemez.

Pragmatist-Instrumentalist düşüncenin özgürlük görüşü; toplumsal ilişkilerini devletin
kurucu ilkeleri ile ilgisinde düzenleme ve bir politik çizgi belirleyip bunu sağlamlaştırma
gereksinimi duyan genç Türkiye Cumhuriyeti için oldukça kışkırtıcı olmuştur denebilir.
Söz konusu özgürlük görüşü, en başta ekonomik ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin bir görüş
olarak ortaya çıkan, daha sonra bütün diğer toplumsal ilişkilere yayılan Liberalizm aracılığı
ile somutlaşmışhr.

Kuruluşuyla birlikte en başta eğitim ve kültür sorunlanna büyük önem veren Türkiye
Cumhuriyetinde, aslında ekonomik sorunlar da gün geçtikçe yoğun bir biçimde yaşanmaya
baŞlamıŞtı. Zaman içinde ekonomik sorunlar eğitim ve kültür sorunlarının önüne geçmiş,
topluırrsal "gelişme" ya da "kalkınma", dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi, eko-
nomik geliŞn-ıe ya da kalkınma olarak anlaşılmış, Liberalist bakış toplumun her kesiminde
egemen olmaya başlamıştır.

Karl Polanyi'nin, "Büyük Dönüşüm" adlı kitabında "laissez faire, laissez passer" ilke-
sine dayalı piyasa sisteminin; giderek bütün bir toplumu piyasanın egemenliği altına soka-
cağlnı, bu yüzden de insanın hem diğer insanlarla hem de doğayla olan bütünlüğünün
bozulacağını; sonuçta insanın bütün varoluşu piyasa mekanizmasına bağımlı hale gele-
ceğinden toplumsal dokunun da çözüleceğini söylediği bilinmektedir(9).

Piyasa sisteminde insanlar, kendilerini insan yapan özelliklerden kopanlmışlardır. Ön
Plaııa Çıkmış olan şey kişinin birey olarak dışsallaşmış varlığı, kör ve karanlık öteki beni
(alter egosu) dir. İnsan artık "Homo economicus" olarak davrİnmaktadır. İnsanın ekonomik
olmayan diğer bütün istemeleri ne kadar önemli olurlarsa olsunlar "ideal" diye nitelen-
dirilir. İnsanın yaşamsal birliği, maddi değerlere dayanan "gerçek" insan ile onun "ideal"
benliği biçiminde ikiye aynlmıştır. Bu durum, ekonomik ilişkinin diğer toplumsal ilişkiler-
den ve giderek ahlaktan ayrılması, tek başına bir varlık kazanması anlamına gelmekte-
dir(l0). Bütün bunlar insan eğitimindeki ideayı ve buna uygun olarak yapılması gereken1eri
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi bakımından önemlidir.
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Ayrıca başka etkenler de vardır: örneğin ülkemizde, Pragmatizmin barındırdığı
realitenin çoğulculuğu düşüncesi, yönetim ilişkileri açısından çoğunlukçuluk olarak
Demokrasi anlayışımıza ve demokrasi eğitimine etki etmiştir. Demokrasiyi bu biçimde
anlayan kişilerin yetişmesi/yetiştirilmesi toplumsal ve siyasal yaşamımızı etkilemiştir.

Başka bir etki de, W. James'in "Herkese ait" olduğunu söylediği "koridor" bakın-ıından
olmuştur. Bizde "koridor" dan devlet yerine, ilk başlarda bir çeşit milliyetçilik, daha
sonraları ise İslamcılıkla harmanlanmış bir milliyetçilik anlaşılmış; devletin kurucu
ilkelerinin birbirleriyle ilgilerindeki bütünlüğü ve hedefi üzerinde durulmamıştır(l l).

Bu yüzden "Milli Eğitim"in ilkesel belirleyicisi, sözünü etmiş olduğumuz "Islamcı-
milliyetçi" düşünce olmuştur. Bunun eğitim açısından bir sonucu, Atatürk' ün eğitim
devriminde önemli bir yeri olan "öğretimde birlik" ilkesinin ve öğretimde birliğin ortadan
kalkmasıdır(l2). Aynı düşünce dizgesi ders kitaplarının yazımında da etkili olabilmektedir.

Ayrıca, acaba bugün, Cumhuriyetin ilk yıllarındaıı itibaren başlatılan okuma-yazma
seferberliğinin, daha başka "seferberlik"lerle desteklenınediği zaman işlevsel ve anlamlı
olmadığı/olamayacağı anlaşılmış mıdır? Çeşitli cins ve boyuttaki çıkar kaygılarıyla üretilen
popülist politikalar, söz konusu işlevsel bütünlüğü hesap etmeyen, geleceksiz bir toplunıun
günübirlik politikaları olarak karşımıza çıkmıyor mu?

Türkiye'de eğitim alanında olup bitenlerin, yazımın başında yer verdiğim Goethe'niıı
sözüyle olan ilgilerini kurmayı şimdilik izleyicilere bırakıyorum.

Ekonomik sorunların artık Cumhuriyetin ilk yılların,a göre dev boyutlara vardığı
günümüzde insan eğitimini ve kültürü bekleyen bir tehlike]/e işaret etmek istiyorum. Bir
gazetede Ayşe Öncü ile yapılan konuşma bunu göstermektedir: "Kent yoksulu ailelerde
yetişmiş bir gençlik geliyor. Baba ve anne iş bulamıyor, ııileye bakması için çocuklar
çalıştırılıyor. Nüfusunun yansı yirmi yaşın altında olan Türlıiye'de şu anda, çocuk yaşta

çırak olan böyle bir gençlik yetişiyor. ... Ben bu gençliğin kayıp olmasından korkuyorum.

Çünkü eğitim görmemiş bir kuşak bu. Çok küçük yaşta okul yerine işe gönderilmişler.

Çocuk okula gönderilmeyince bütün bir kuşak kayıyor, ülktı tamamen geriye gidiyor.
Cumhuriyetin 79 yılda yapmaya uğraştığı sıfirlanıyor. l0 yıl sonra Türkiye'de siyaseti
domine edecek olan kuşak bu eğitimsiz gençlik kuşağı olacak. Faşizmin temelinde daima
böyle eğitimsiz, işsiz, şiddete yatkın genç erkekler vardır..."(l3)

Bu gün dünyada ise "Küreselleşme"den, "Kültürlerarası diy,alog"dan sıkça söz edili-
yor. Bu kavramlar eğitimin amaclnı ve açılımlarını da belirliyor büyük ölçüde. Acaba biz
bu kavramları yeterince biliyor muyuz?

Notlar:
l ) Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, çev. S. Babür, Ayraç Yayınevi, Ankara l 997.
2) Betül Çotuksöken. "Eğitim Kavramı Üzerine". Kaı,raınlara Felsefe ile Btıkınak, İnsancıl

Yayınları, İstanbul, l998.
3) S. Sinanoğlu,Türk Hünıanizmi,Tirk Tarih Kurumu, Ankara, 1988.
4) "Bilim"i (tek tek bilim alanlarıyla somutlaşan bir bütün olarak bilimi) her t;eyden önce
onun bağımsız bir nesneye (objeye) sahip olup olmadığına göre tanımlal,i ıbiliriz. Bu nesne bizim
karşımıza alıp araştırabileceğimiz bir şeydir. "Eğitme ve Eğitilebilme", iı,ı;an denen canh varlığın
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varolma koşullanndan ("olanaklarından") birisidir. Eğitim ise bir insansal etkinliktir. Bu felsefi
bilgilerin ışığında bakıldığında eğitimin nasıl bir insansal etkinlik olduğu sorulabilir.
Bu soru da bilim tarafından değil, felsefe tarafından yanıtlanabilecek bir sorudur. Eğitimin bu anlam-
da, "bilimsel bilgi"nin sürekli olarak kendisine gönderilebileceği bir nesnesinin olduğu söylenebilir
ıni?..
5) W. James, Pragmatism, Hockel Publ. Com., 1986.
6) John Dewey' in temsilcisi olduğu Inı;trumentalizm, Pragmatizmin bir ayrıntısından ibarettir.
"Düşünmc biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin vb... yalnızca yaşamın değişik
koşullarına uyma araçları olduğunu" savu,nur. (Ayrıca sözü geçen diğer izmler için de bkz. Bedia
Akarsu, Felsefc Te riınl e ri Sijzlüğü)
7) Zamaı zanan retorikle de beslentın bu uzlaşmacı tavır, aritmetik ve mantık ilkelerine
bile pek aldırış etıniyor, daha çok s()nuca bakıyordu: Fakülte yıllarımızda, konuşması ve
Türkçeyi kııllanmadaki ustalığıyla ünlü şair hocamızdan iki elma ve üç arTnutun toplamının
beş meyve ettiğini öğrendiğimizde b,unun aynı cinsten olan şeylerin ancak aritmetik işlem-
lerine tabi tutulabileceği kuralını unutarak, bunu nasıl düşünemediğimize hayret etmiştik.
Ayrıca retorik ve edebi değeri olabılecek bu tür söylemler bilerek ya da bilmeden bilgisel
alana taşındıklarında, sen,ıantik kirlenme diyebileceğimiz bir dil kirlenmesine de yol
açabilirler.
8) t}öyle bir eğitim tantınr ve a,çılımları için Selahnttin Ertürk' un Diktacı Tutum ve
Denıııkrasi, Eğitiıııde "Progranı" ıJeliştirme, Eğitim Sorunlarımız gibi kitaplarına başvuru-
lıbilir. Ayrıca bu eğitim anlayışının bir eleştirisi için bkz. İoanna Kuçuradi, Felsejb
Açısuıdaıı Eğitinı ııe Türki y-e' de liğitim semineri açılış konuşması (Türkiye Felsefe Kurumu
Yayınları. Ed. Betül Çotuksöken, İstanbul, l996) ile Ahlak ve Kavramları (Uludağ Konuş-
nıaları, Türkiye Felsefe Kurumıı, Ankara, 1997) yazısı.
9; Karl Polanyi'nin düşüncele ri için bkz. "Hüseyin Özel, Globalleşme Çağında'İnsan'
Hakları", 50 Yıllık Deııeyinıleı,in lşığuıda Türkiyg'79 ve Dünyada İnsan Hakları,Yayına
haZırlayanlar: İoanna Kuçuradi-Bülent Peker, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara,
l999"
l0) Hüseyin Özel, a.g.y.
lt) Sözü edilen ilkeler Anayasamızın başlangıcında, "Atatürk Milliyetçiliği", "Atatürk
İnkılip ve İlkeleri", "Çağdıış medeniyet", "Hürriyetçi demokrasi", "Laiklik", "Eşitlik",
"Sosyal adalet"... olarak beliitilmekte, bunlara ayrıca ||saygı" ve "kardeşlik" gibi kimi etik
ilişki değerleri de eklenmektedir.
|2) Bkz. İoanna Kuçuradi. "Açış Konuşması", Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye' de
Eğitiııı semineri.
|3) Rrıdikal Gazete si, | | .C,: 1.2002.
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