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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

3



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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FELSEFE AçIsINDAN rcĞiriM vE rÜrrÜn KAvRAMLARI

Betül ÇoTUrsÖrEN

Felsefe; dışdünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri araştıran bir etkinliktir. Felsefe
aynı zamancia bu yolla, bir şeyi işte o yapan şeyin/şeylerin ne olduğunu/olduklannı araştırır.
Öte yandan felsefe, olup bitenleri kendi iç koşulları içinde belirleme çabası olmasının
yanında, olması, yapılması gerekenleri de sergileme etkinliğidir.

Felsefe; eğitim kavramı söz konusu olduğunda da yukarıda belirlenen durum gereğin-

ce, eğitimi ele alır. Felsefe açısından eğitime bakmak demek, eğitimi eğitim yapan koşulları
ortaya koymak demektir. Aynca eğitimde olan bitenle, olması/yapılması gerekenleri ayırt
etmek de felsefi bakışın bir diğer yönünü oluşturmaktadır.

Eğitim insanlar arasındaki eşsüremli ve artsüremli kimi ilişkilerin ortak adı olarak
belirmektedir. Eğitim ortak toplumsal belleğin, başka bir deyişle kültürün sürekli olarak
kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır; bireye, kişiye biçim verme çabasıdır. Eğitimi felsefe
açısından ele almak demek, onun aynı zamanda dışdünya, düşünme ve dil yönünü ortaya
koymak demektir.

Eğitimin dışdünya bağlamını kişiler, kurumlar ve araçlar oluşturmaktadır. Kişileri ise
eğitilenler ve eğitenler olarak ikiye ayırmak olanaklıdır. Eğitilecek olanlar her şeyden önce
bireylerdir, kişilerdir. Bu bağlamda gerçek bir özne (: etkin kişi, edimci, aktör) olarak algı-
lanması gereken bireylerin, kişilerin olanaklarını gerçeklik alanına taşıyacak biçimde
eğitilmeleri, eğitimde en önemli yönü oluşturmaktadır. Aynca insan hakları açısından
bakıldığında, eğitilme, eğitimden pay alma, herkesin hakkıdır. Eğitim, eğitilen açısından
temel bir haktır ve çağdaş toplumlarda sadece kişiler tarafindan değil, yasalar ve kurumlar
tarafından koruma altına alınmıştır.

Eğitimde eğitilen/eğiten diye iki yön olduğuna göre; eğitenlerin, eğitilenlerdeki birey-
sel durumları, öze| yetenekleri dikkate almaları, eğitimin istenilen amaca ulaşması bakı-
mından bir zorunluluktur. Buna ek olarak, bireye, kişiye verilecek olan eğitimle; bireyin,
kişinin yeteneklerinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanmalıdır. Insan sahip olduğu
yetenekler açısından değiştirilebilir bir varlık olduğuna göre ve eğitim tam da bu noktada
aslında "anlamlı" bir tutumlar, davranışlar toplamı olabildiğine/olduğuna göre, insanın ye-

tenekleri yönünden tanınması, böyle bir tanımanın amaçlanması son derece önemlidir.

Bireyin, kişinin bir varlık koşulu olarak beliren eğitimin dış-dünyasının, başka bir
deyişle dıştan görünüşünün ikinci yönünü eğiten kişiyle ilgili özellikler oluşturmaktadır.
Burada en önemli nokta, eğitenin bilgisidir. Bu bilgi, eğitenin eğiteceği kişiye ilişkin bil-
giden ve eğitim konusuna ilişkin bilgiden oluşmaktadır. Bu bağlamdaki her türlü bilginin
anlamlı olabilmesinin temel koşullarından biri de, eğitenin kendi bireysel ekseninin dışına

çıkabilme konusunda gösterdiği yetenektir, kararlıhktır. Bu kararlılık da yine eğitimle
kazanılan bir durumdur ve bu duruma erken yaşlarda ulaşabilmek son derece önemlidir.

Çağımızın ünlü aydınlanmacılarından Walter Jens'in dediği gibi "Kendini başkasının
yerine koymak, mümkün olduğu kadar erken başlamalıdır" (Türkiye Felsefe Kurumu
Bülteııi, Sayı: l, Kasım 1994, s.5)
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Eğitimin dıştan görünüşünün ikinci ana eksenini kurumsal yapılar oluşturmaktadır.
Eğitim, özellikle yaygın eğitim anlamında toplumun ortak belleğinin aktarımı olduğuna
göre, toplum, temelde yaygın bir eğitim kurumu gibi iş görmektedir. Ancak toplumun farklı
amaçlar çerçevesinde çeşitli biçimlerde özelleşmesiyle, daha belirgin nitelikli kurumlar
oluşmaktadır. Toplum; aileler, tümüyle eğitim-öğretim kurumları şeklinde özelleşmektedir;
bir bakıma kamusallaşmaktadır. Kamusallaşma, kurumsallaşmadan başka bir şey değildir.
Her türlü özelliğiyle toplumsal belleğin kuşaktan kuşağa aktarılması için gerçekten de
kurumsallaşmaya ihtiyaç vardır.

Eğitimin dıştan görünüşünün üçüncü yönünü ise araçlar oluşturmaktadır. Belli bir
düşünüş biçiminin ilgili bireylere, kişilere aktarılması için bilinçli olarak seçilen her türlü
araç/gereç, eğitimin gerçeklik alanına geçmesini sağlar. Eğiticilerin ya da eğitenlerin amaca
en uygun aracı seçmeleri, büyük ölçüde bilgi düzeyleriyle bağlantılıdır.

Eğitimin düşünsel yönünü ise, her şeyden önce eğitimin gerekliliğine ilişkin bilinç
oluşturur. İşte bu bilincin hayata geçirilmesi ancak eğitime ilişkin bir görüş tarzı ile, başka
bir deyişle, eğitim fikriyle, idesiyle mümkündür. Eğitim fikri aynı zamanda eğitimden
neyin amaçlandığını da içerir. Bu, eğitimin kavramsal yönünü de oluşturur. Kavramsal yön,
eğitenin ilkin genel olarak nasıl bir insan ve eğitim kavramına sahip olduğu ile ikincil
olarak da bizzat işbaşında, somut olarak gerçekleştireceği "eğitim" ile ilgilidir.

Bu bağlamda, özcl.i görüşlerle, özcü olmayan görüşler bilinçli bir biçimde ayırt
edilmelidir. Özcü görüşler, insan için ve kuşkusuz buna bağlı olarak da eğitim için değiş-
mezlik kategorisini esas ahrkerı, özcü olmayan görüşler değişimi, değişebilirliği esas alır ve
bu noktada da insanın bir toplum, tarih, kültiir varlığı olarak gereksinimleri büyük önem
kazanır. Eğitimin başarılı olabilmesi için sadece eğitime ilişkin bilinç de yetmez. Bilinç
durumu sadece gerekli koşulu oluşturur, yeterli koşulu oluşturan ise "bilgi"dir.

Buradaki bilgi insana ilişkin bilgidir. Özellikle eğitenin ve eğitim kurumunun insan
kavrayışı, eğitimi birinci derecede etkiler. Eğitenin nasıl bir insan kavrayışı vardır? İnsanı
"açık bir varlık", başka bir deyişle, değişebilen, değiştirilebilen bir varlık olarak gören
anlayış (: özcü olmayan anlayş) ile onu artık olmuş bitmiş, tamamlanmış bir varlık
olarak gören anlayışın (: özcü anlayış) eğitime ilişkin bilinci de farklı olacaktır. Eğitim
insana belli bir biçim verme çabası olduğuna göre, insana ilişkin kavrayış, eğitimi de
doğrudan etkileyecektir.

Eğitimin felsefece ele alınmasında üçüncü büyük kesiti eğitimin dilse| yönü oluşturur.
Eğitimin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde dille bağlantılıdır. Eğitimde eğitilenin merkeze
alınıp alınmaması dili de belirlemektedir. Eğitimde kullanılan dil, benimsenen eğitim fikri-
ne, idesine göre farklılıklar gösterir. Örneğin, yetkeci bir eğitim anlayışında dil de yetke-
cidir, buyurucudur. Ayrıca böyle bir eğitim kavrayışında, eğitilen ölçü alınmaz; eğiten ve
eğitimin konusu asıl ölçüyü oluşturur; hatta eğitim kurumu birincil olanı içerir. Yine böyle
bir eğitim anlayışında bireyi, eğitileni yetenekleriyle öne çıkarma değil, ona dil aracılığıyla
birtakım şeyleri dayatma söz konusudur. Eğitileni, onun yeteneklerini ölçü alan bir eğitim
kavrayışında dili de içermek üzere eğitenin örnek oluşturucu tavn, belirgin bir biçimde
etkin olur. Aynca böyle bir kavrayışta, kullanılan dil, "ben-öteki" ayınmını keskinleştir-
mez. Eğiten, kullandığı dille kendi bireysel ekseninden çıktığnı, çıkabildiğini eğitilene
bizzat gösterir. Bu durumda aynca eğitici/eğiten, kullandığı dilde de açıkhk ilkesini
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benimser. Eğitilenin öncelendiği eğitim kavraytşına uygun olarak, eğitilen, bir "özne",
"etkin bir varl*", bir "aktör" olarak kabul edildiğinden. kendi seçimiyle, kendi dilini
oluşturması yönünde eğitilir.

Bütün bu koşulların gerçekleştirilmesi, olup bitenler alanındaki her şeyi neden-etki
ilişkileriyle açıklama ilkesine dayalı bir tutumla mümkündür. Böyle bir tutum kuşkusuz,
neden-etki ilişkilerini sınanabilir, gerekçelendirilebilir açıklamalara dayanmayı ilke edinen
bir eğitim kavrayışına göre bireyleri, kişileri yetiştirmekle hayata geçirilebilir. Eğitimin üç
yönü içinde kuşkusuz en önemli olanı, düşünsel yöndür. Amaçlar, araçlar, kullanılacak
yöntem ve benimsenecek dil, hepsi burada -düşünsel yapıda- kendine bir temel bulur.

Eğitime felsefe açısından bakmak demek, eğitimin bu üç yönünü, başka bir deyişle
onu taşıyan temel dayanakları ele almak, çözümlemek demektir. Bununla birlikte felsefğ
sadece olanı değil, olması/yapılması gerekeni de zaman zaman ortaya koymayı amaçlar. Bu
bağlamda da çoğun "eğitim ütopyaları" oluşur.

Yapılması gerekenler çerçevesinde eğitim için şunlar söylenebilir: Bütünüyle eğitim
dizgesinde eğitilenin birey/kişi olduğunun, bir özne olduğunun göz önünde bulundurulması
gerekir. Bireyler, özneler yine bireylerin, öznelerin temsil ettiği kurumlar aracılığıyla eğitil-
melidir. Tüm eğitim dizgesinde insanın açık bir varlık olduğu dikkate alınmalıdır. Bireyler,
olup bitenlere bakarken, dünyaya yönelirken "denetlenebilir bilgi"den yola çıkmah;
"denetlenebilir bilgi"yi amaçlamalıdırlar. Bireyler eğitilirken, "inanç" ile "bilgi"nin farklı
yapılar olduğunu bilecek, anlayacak şekilde eğitilmelidirler. Bütün bunlara ek olarak,
bireylerin "felsefi düşünce" yönünden de bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Dünyadaki
farklılıklar, ayırımcılıklara varmadan ancak bu yolla anlaşılabilir ve yaşatılabilir. "Paris
Felsefe Bildirgesi"nde de dendiği gibi "Eğitimde ve kültür yaşamında felsefi tartışmayı
geliştirmenin, her demokrasi için çok önemli olan, kişilerin yargıda bulunma yeteneğini

çalıştırmakla yurttaşların eğitimine çok büyük katkılar yaptığını" (Türkiye Felsefe Kurumu
Bülteııi Sayı: 4 Arahk l995, s.l) görmek son derece önemlidir.

Eğitim; bireyleri, kişileri aslında toplumların geleceğini belirler. Bu nedenle eğitimin
ne tür ilkeler aracılığıyla, hangi amaçlar doğrultusunda verildiği, toplumların geleceği
açısından da son dereçe önemlidir. Toplumlar arasındaki fark büyük ölçüde, eğitimde
bilgiyi amaçlama ya da amaçlamama noktasında görülmektedir. Eğitim konusunda sapta-
nan hedefler toplumun geleceğini doğrudan belirler. Bu nedenle toplumu yönetenlerin
özellikle eğitim söz konusu olduğunda filozoflara kulak vermeleri bir zorunluluk gibi
görünmektedir.

Kültür kavramına gelince, kültür de tıpkı eğitim gibi dışdünyada somut, tekil bir
karşıIığı olmayan bir terimdir ve bu nedenle de birçok tanımlama çabasına konu olmuştur.
Belki de bu tanımların birçoğu bir araya getirildiğinde kültürün ne olduğu anlaşılabilir.
Tam da bu noktada külti.ire felsefe açısından bakışın ayıncı özelliği ortaya konulabilir.
Varolan, insan yaratısı olan her şeyi kuşatan, bir "kap" olan kültürün üst "im" (: gösterge)
olarak ele alınrnası olanaklıdır. Her terim ya da sözcük gibi kültür terimi de, sözcüğü de
insanın düşünme yeteneğinde varolan bir kavrayışı ve bu kavrayışa çeşitli ortamlarda
karşılık gelen nesneleri kucaklamaktadır. Kültürün diğer terimlerden farklı olan yanı, onun
bir üst kavram, üst im olarak belirmesidir.
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Kültür tek tek insanlarca, kişilerce yaratılır ve yine onlarca taşınır. Kültür aracılığlyla
her tek İnsan "şimdi ve burada" yer alan varhğırıı, bedenini aşma firsatını elde eder. Kültür
bu bağlamda bireyseldir ve yereldir. Kültürti bu yönüyle inceleyen bilimler de tarihsellik

çerçevesi içinde "idiografik"tir. kültürün yerelliği, grup içinde daha çok öne çıkar.
Günümüzde en büyük sorun da yerel nitelikli kültürün içerdiği her bir ögenin, insan

grupları ya da topluluklar, tarafindan değişmez içerikler olarak benimseniyor olmasıdır.

Kültürü yaratma ve kültür tarafından yaratılma insanın bir varlık koşulunu oluŞtu-

rurken, aynt zamanda insanlar ve gruplar tarafından değişmez bir varlık nedeni ya da "öz"

olarak algılanan kültürel yapılar, insanlar arasında çok çeşitli sorunlara yol aÇmaktadır;
"kültür çatışmalan" tam da bu noktada gündeme gelmektedir. Gerçekten de kültürel
yapılanmalar adına insan dünyasında birçok çatışmalı durumun yaşandığı bilinmektedir.
Söz konusu "kültür çatışmalarının nedeni nedir?" sorusu, düşüneni sonunda Şu noktaYa

götürür: her birey, ayağını sağlam bir toprağa, zemine basmak ister; kültür bu sağlamlığı

çeşitli özellikleriyle gerçekten de taşır. Çünkü kültürün çeşitli sunuluş biçimleri olarak,

mitoloji, din, dil, sanat, bilim, felsefe, günlük yaşam kesitini taşıyan her türlü inanç dizgesi,

her insanın, bireyin düşünme dünyasını, tutumlannı, davranışlannı kısaca "dünyadaki duru-

şu"nu belirler. Bu noktada her birey, her tek insan, başkalanyla birlikte paylaŞtığı kültürün

ürünüdür.

Tek kişi kültüre bir şeyler katmaz mı? Konuya, olup bitenler dikkate alınarak

bakıldığında, her kültür ögesinin yaşam alanına geçirilişinin tekiiliği içerdiği anlaşılır;
yaşama dünyasında her şey bir tekillik içinde oluşur. Gerçekten de doğal ya da kültürel
nitelikli olsun, dünyada hiçbir zaman tekrar, yineleme söz konusu değildirı her Şey bir
defalıktır. Örneğin, benimsediği alışkanlıkları, inançları yaşama alanına geçirmeye çalışan
insanları düşünün: her birinin söz konusu alışkanlıklan benimsemesi, iÇselleŞtirmesi

kendisine göredir; tam da bu noktada belirgin, keskin nitelikli ortaklıklar kurmak mümkün

değildir. Bununla birlikte, düşünme ve dil bağlamının toparlayıcı, kuşatıcı niteliği, sanki bu

ortaklıklar varmış gibi bir görüntü yaratmaktadır.

Bu bağlamda kültürü "dil yetisi"ne, belli bir topluluğun kültürünü "dil"e, kültürün her

bir ögesini yaşam alanına geçirme çabasını da dilin bireysel kullanımı olan "söylem"e,
"söz"e benzetebiliriz. Gerçekten de kültürü olmayan bir toplumdan, topluluktan, insandan,

tek kişiden, bireyden söz edilemez. Kültür insanın bir varlık koşuludur. Kavramların ve

davranış biçimlerinin toplamı alarak kültür, dil ve eğitim aracıhğıyla yatay ve dikey olarak
aktarılır. Kültür akışkanhğı dolayısıyla saflığını da yitirir. Birey ile türü (: insan türü)

«(...)birleştiren temel öge olarak kültür, yaşamı bütünüyle kucaklar, tüm \ısani yapıların,

yapıp etmelerin, insan için anlam taşıyan yapıların tümünü içerir. 'Neredeyse bilinÇsiz' gibi
görünen ama aslında o topluluk içindeki bireylerin yaşamına'sinmiş' anlayışlann toplamıdır

İuıttı.., (Betül Çotuksöken, Felİefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak, l.bs. 1995, İnkılöp

Kitabevi, İstanbul, 200l, s.l50).

Felsefe açısından kültüre bakmak demek, kültürü, dışdünya, düşünme ve dil boyutuyla
ve bu boyutlar arasındaki ilişkiler bakımından incelemek demektir. Felsefe aynı zamanda

ne türden olursa olsun, -örneğin, bilimsel bilgi, felsefi bilgi vb.- bilgi türlerine de yönelik
bir etkinlik olduğundan, bilimleri de inceleme konusu yapar. Bilimsel bilgi ilkin doğa

bilimi biçiminde ortaya çıktığı için, felsefe de ilkin doğa bilimine yönelmiştir. Doğa
bilimlerinin yaklaşık olarak dört yüzyıllık bir geçmişi vardır; buna karşılık insan ve kültür
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bilimlerinin geçmişi ise yaklaşık yüz elli yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Gerek doğa
bilimlerinin gerek insan ve toplum bilimlerinin, öteki adıyla "kültür bilimlerinin" yaptstnı
incelemeyi, onların ürettiği bilgiyi neliği bakımından ortaya koymayı amaçlayan bilim
felsefesi bilimlerin mantrğını, işleyiş biçimini anlama çabasından başka bir şey değildir.

Doğa biliminin varolanı konulaştınrken ya da nesneleştirirken benimsediği tavır, her türlü
eleştiriye karşın büyük ölçüde pozitivist tavırdır. Doğa bilimi, doğanın işleyişinin oıtak biçim-
lerinin peşindedir ve neden-etki bağlantılannı belli bir yöntem eşliğnde açık-lama, "nomotetik"
olanı ortaya koyma, ortak, nesnel bir dil (: bilim dili) yaratrna doğa biliminin amacıdır. Ancak
düa önce de üzerinde durulduğu gibi, insan dünyası, daha belirgin bir biçimde, tekilliklerin, bir
defalık oluşumlann dünyasıdır. Tarihselliğin ağır bastığı bir ortam olarak insan dünyası, poziti-
vist bir yaklaşımn konusu yapılabilir mi? Başka bir deyişle, külti.ir bilinıleri ya da insan ve topluın
bilimleri, vüolaru konulaştınrken, nesneleştirirken doğa bilirrılerinde olduğu gibi mi davranır?

Felsefe tarihinde bu konuda, Antikçağdan bu yana sürüp giden bir tartışma vardır. O
dönemde her ne kadar günümüzde anladığımız anlamda bir bilim çabasına rastlanmryorsa
da, Sofistlerin ortaya athğı "physei", "thesei" tartışması konunun anlaşılması bıkımından
önemli bir açılım sağlamaktadır. Sofistlere göre, düşünsel ve dilsel her türlü yapı, bütün
toplumsal kurumlar, insanlar tarafından oluşturulmuştur ve bunlann hepsi değişmeye açıktır.

Değişmenin yarattığı sallantılı durumlan göğüsleyebilmek amacıyla oluşturulan ve
giderek, kutsallaştırılan belirlemeler, insanın neredeyse doğasında varolan "güven" ortamı
yaratma istemiyle de bütünleşince, özcü tutumlar daha da belirginleşmeye başlar. Top-
lumlaırda dinsel belirlemelerin üst düzeyde değer ve önem kazanmasıyla, "din" kurumu tüm
külttirel yapının belirleyicisi olur. "Doğanın kitabı"nın yanı s[a, "kutsal kitap", Tann'nın sözü (:

verbum dei) öne çıkar. Eskiçağn düşünsel ve dilsel gelenekleri "yedi özgür sanat" (: septem
artes liberales) adı altında varhğını sürdürmek]e birlikte, dünya, yazılı külti.irün coğafyası olarak
Avrupa, Akdeniz kültiir dünyası, üç tek tanncı dinin belirlemesiyle, üç külttir dünyasına ayrılır:
Yahudi dünyası, Hıristiyan dünyası ve Müslüman dünyası olmak üzere.

Hemen herkesin özgünlüğü konusunda fikir birliği içinde olduğu Eski Yunan dün-
yasından sonra, özgün olmadığı ileri sürülen ve özgül ayrımının "uyarlama" olduğu
konusunda birleşilen Roma dünyası, Latin dilinde Ortaçağ kültürünün taşıylcısı olur. Orta-

çağ kültürü, tüm kültür ögelerine büyük ölçüde din ekseninden bakar. Böyle bir belirleme
büyük ölçüde genel olanı dile getirmekle birlikte, zamanla doğanın kitabının, özellikle
insan ve dünyası bağlamında yeniden keşfedilmeye başlanmasıyla birlikte, Akdeniz kültiirii
de, Atlantikaşırı (: transatlantik) kültür olarak yeniden biçimlenir.

Tekil olanın önem kazanmasıyla ve bu önem kazanışa tarih bilincinin eşlik etmesiyle,
doğa bilimlerinin yanı sıra, veni bir bilme biçimi olarak kültür bilimleri, başka bir deyişle
manevi bilimler ya da insan ve toplum bilimleri, işleyişleri bakımından ele alınmaya
başlanır. Son yüzelli yıldır tarih sahnesine çıkan insan ve toplum bilimleri, yöntem arayışını
sürdürmektedir. Aslında doğal ve insansal olanı konu edinen tüm bilimler "buluş mantığı"
yönünden öteden beri incelenmektedirler. Özellikle kültür bilimleri. aynı zaınanda
Abraham Moles'ün deyişiyle "belirsizin bilimleri"dir. İşte belirsiz olanı, bir defalık olanı
belirgin kılmak, günümüz insanının en temel sorunların dan biridir. Günümüzde bu
saptamaya ek olarak, bir gerilim ya da çaişma odağı olarak kültür bağlamında "bir defalık"
olanın anlaşılması, her düşünen kişinin en büyük sorunudur.
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