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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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TüRKİYE,DE FELSEFE*
Betül ÇOTUKSÖKEN

I- TARİHSEL ARKAPLAN
29 Ekim |923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk ulusu için her bakımdan bir başlangıç

noktası olmuştur. Yeni ve aynı zamanda çağdaş nitelikli siyasal konumlanış, her alanda
kendini gösteren bir kültür sürecinin başlangıcı olmuştur. Bu süreç devrimci, ilerlemeci
niteliğiyle kendini göstermiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, her alanda olduğu gibi, eğitim-
öğretim alanında da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yerel olanı aşarak evrensel
olana ulaşmanın yollarınr aramaya koyulmuştur. Cumhuriyeti kuranlar kültür Avrupası
(entellektüel Avrupa) ile empirik Avrupa (siyasetin, ekonominin Avrupası) arasındaki farkı
görmüşler; empirik Avrupa'ya savaş açarken, kültür Avrupasını anlamaya ve bu Avrupa ile
bütünleşmeye çalışmışlardır.

Cumhuriyetin kurucuları, cumhuriyetin bir "kişiler" ve "kurumlar" toplamı olduğunun
farkındaydılar. Bu bağlamda, 1924 yılı Türkiye Cumhuriyeti için en önemli yıllardan biri-
dir. Çünkü 3 Mart l924'te eğitim-öğretim alanında eskinin dinsel nitelikli eğitimi terk
edilerek, laik eğitimin hukuksal çerçevesi çizilmiştir. Birbiri ardınca yürürlüğe konulan hu-
kuksal, toplumsal nitelikli köklü dönüşümlerle, devrimlerlel "yeni insan", "yeni toplum"
oluşturulmaya, Türk "yurttaş"ı2 yaraülmaya çalışılmıştır. Kendi doğallığı-tarihselliği için-
deki bireysel özneyi, kişi-yurttaş durumuna getirmede, evrensel değerleri benimsetecek bir
eğitimin ne denli önemli olduğunu kavrayan Cumhuriyetin ilk yöneticileri, eğitim siste-
minde köklü değişiklikler gerçekleştirmişlerdir.

Eğitim alanında benimsenen yeni tutum, hem okullan sayr ve tür bakımından çoğalt-
mayı hem de varolan okullan her bakımdan çağdaşlaştırmayı amaçlıyordu. Gerçekleştirilen
her atılımı yazılı ortama çekme, "kaydetme", plan yapma, kültürü tümüyle yazılı ortama ta-

şıma ve her yurttaşı sözcüğün tam anlamında, okur olmanın ötesinde "yazar" kılmaya da

çalışıyordu. Öyleyse tüm öğretim kurumlan gözden geçirilmeli, özellikle örgün eğitim,
okulda eğitim her yönüyle yenilenmeliydi. Değişim; Arap alfabesinin yerine Latin alfabe-
sinin kabulüyle gerçekleşen yazı devriminin dışında, ilk ve ortaöğretim de doğal bir biçim-
de yaşanırken, yükseköğretimde daha geç ama tam bir "sıçrama" biçiminde gerçekleşmiştir.

Çizilen bu genel çerçeveden sonra konuya felsefe açısından yaklaşabiliriz. Felsefenin
bir öğretim konusu olarak ortaöğretim kurumlarında3 t9lO yılında, Osmanlı İmparatorlugu
döneminde yer aldığını biliyoruz. 1926 yılından itibaren de felsefe, sosyoloji ile birlikte
liselerin son sınıflannda okutulmaya başlanıyor.

Felsefenin çok uzun bir süre liselerin sadece edebiyat şubelerinde sosyoloji ve mantık
dersiyle birlikte okutulduğunu, fen şubelerinde ise sadece sosyoloji ve mantık derslerinin
yer aldığını görüyoruz. l980'den sonra ortaöğretim ders programlarında yapılan değişik-
liklerle felsefenin seçmeli ders haline getirildiğine tanık oluyoruz. Ancak özellikle aydınlar-
dan gelen yoğun baskılar sonucu, 1997 yılında alınan bir kararlaa felsefe dersi yeniden tüm
ortaöğretim kurumlarının son sınıflanna zorunlu ders olarak konuluyor ve karar l998-1999
öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanıyor.
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Böyle bir kararın alınmasındaki amaç, entellektüel gelişimin en yoğun yaşandığı yıl-
larda gençlere eleştirel, sorgulayıcı, temellendirmelere, gerekçelendirmelere dayalı düşün-
me alışkanlığı kazandırmak olmuştur. Çünkü yaratıcı düşünmenin ancak eleştirel düşün-
meyle gerçekleşebileceği bilinmektedir.

Ortaöğretimde Milli Eğitim Bakanlığı örgün-yaygın öğretimi ve tüm ders program-
larını örgütleyen bir kurum olarak, nelerin öğretileceğini belirlemektedir. Söz konusu belir-
lemede "müfredat programları" ölçüt alınmaktadır. Ancak, gerek İmparatorluk döneminde
gerek Cumhuriyetin ilk yıllarında müfredat programları belirgin olarak kaleme alınmış de-

ğildir. Yayımlanan müfredat programlarının ilki l935 tarihini taşımaktadlr; sonuncusu ise
1992' de yayı mlanmıştır ve halen yürürlüktedir.s

Tarihsel açıdan yükseköğretime gelince, felsefe büyük ölçüde bir öğretim konusu ola-
rak, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Darülfünunda Edebiyat Fakültesinde yer almış-
tır.6 Edebiyat Fakültesi o yıllarda "Edebiyat", "Tarih", "Coğrafya" ve "Felsefe" bölümlerin-
den oluşmaktaydı. Felsefe aynı zamanda "Psikoloji", "Sosyoloji" ve "Pedagoji"yi de içeri-
yordu. I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da Almanlar tarafından kurulan "Eğitim ve
Kültür Enstitüsü", Türk eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Almanya'dan 19 öğretim
üyesinin gelmesine aracılık etmiştir. Bu bağlamda, Dr. (Günter) Jacobi de ders vermek üze-
re Felsefe Bölümüne gelmiştir.7 Ancak Darülfünunun gerçek anlamda yenilenmesi 1913
yıhnda olmuştur.

Söz konusu yenilenmeyi daha iyi anlayabilmek için bir yıl öncesine gitmek gerekiyor.
|932 yı|ı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde araştırma ve öğretim kurumlarının yeniden örgüt-
lenmesinde ya da yeni kurumların oluşturulmasında önemli bir yıl olmuştur. Çünkü Cum-
huriyetin ilanından ve art arda gerçekleştirilen hukuksal, sosyal, siyasal, ekonomik devrim-
lerden sonra, sıra, Darülfünunu bir dünya üniversitesi haline getirmeye; ülkenin dilini,
tarihini, coğrafyasını inceleyecek, kökenle/geçmişle gelecek arasındaki ilişkileri bilimsel
yollarla, yöntemlerle kuracak ya da değerlendirecek kurumları oluşturmaya gelmiştir. l932
yılında Türk Dil Kurumu (ilk adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti) ile Türk Tarih Kurumu
kurulmuş ve yine aynı yıl, Darülfünun hakkında rapor hazırlamak üzere, İsviçre'den Prof.
Albert Malche davet edilmiştir.

l933 yılında Prof. A. Malche raporunu tamamlamış ve hazırlanan rapor doğrultusunda
Darülfünun,3l Temmuz l933'te kapatılarak, l Ağustos l933'te İstanbul Üniversitesi adı
altında modern bir kurum olarak açılmıştır. Burada söz konusu değişimin ayrıntılarına giril-
meyecek, sadece felsefe dünyasına olan etkileri üzerinde durulacaktır. Darülfünun döne-
minde doğrudan felsefe öğrenimi görmemiş kişilerin de öğreticilik yaptığl Felsefe Bölü-
münde çalışmaların büyük ölçüde aktarmaya dayalı ve sadece öğretim düzeyinde olduğu
görülmektedir.

Bir üniversitenin hoca ve öğrenci topluluğu olduğu Ortaçağdan beri bilinmektedir.
Sanki bu gerçekten yola çıkılmış gibi, yeni yapılanmada öğIetim üyelerinin seçimi konu-
sunda köklü kararlar alınmıştır. Yeniden örgütlenen İstanbul Üniversitesinin bütün fakülte
ve bölümlerine olduğu gibi Felsefe Bölümüne de üç kaynaktan öğretim üyesi sağlanmıştır:
eski dönemden kalan öğretim üyeleri; Almanya'da II. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan
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gerilimli siyasal ortamdan etkilenerek ülkelerini terk eden ya da terk etmek zorunda

bırakılan öğretim üyeleri; yirmili yılların sonlarında lisans ya da lisansüstü eğitimi iÇin

devlet tarafından yurtdışına gönderilen ve çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen öğretim

üyeleri. Yurtdışından gelenler arasrnda Hans Reichenbach (l933'te gelmiştir), Ernst von

Aster (1936'da gelmiştir) ve Walter Kranz (|942'de gelmiştir) akla ilk gelen adlardır.

Almanya ile Türkiye arasında o yıllardan itibaren bir kültür köprüsü kurulmuş ve Alman
felsefe geleneği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde uzun bir süre etkili olmuştur. Bu

etkinin bir bakıma halen sürdüğü de ileri sürülebilir.

l933 yılından 2000 yılına kadar Türkiye'de 53 devlet, 21'i vakıf üniversitesi olmak

üzere toplam 74 üniversite açılmıştır ve 20 üniversitede felsefe bölümü bulunmaktadır.
Bunların l5'i öğretim yapmaktadır; 5 bölüm ise henüz kuruluş aşamasındadır. Felsefe öğre-

timi yapan bölümler ve bulundukları iller şunlardır: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Felsefe Bölümü (İstanbul, modern anlamda örgütlenişi: 1933), Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü (Ankara, l939), Hacettepe Üniversitesi Ede-

biyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Ankara, 1969), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Ede-

biyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Ankara, l970, öğretim dili İngilizcedir), Atatürk Üniver-
sitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Erzurum, l975), Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü (İzmir. |9'79), Bo}aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü (İstanbul, 1982, öğretim dili İngilizcedir), Uludağ Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Bursa, l990), Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Felsefe Bölümü (Ankara, 1990), Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü (Mersin, l993), Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
(Diyarbakır, l996), Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Vakıf
üniversitesi, İstanbul, l997, öğretim dili İngilizcedir), Galatasaray Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü (İstanbul, 1997, öğretim dili Fransızcadır), Pamukkale
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Denizli, 1997), Kocaeli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (İzmit, l999). Henüz kuruluşunu tamamlamamış
olan bölümler ise şunlardır: Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
(Kırıkkale, l993), Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Sivas,

l996), Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Muğla, 1998), Adnan
Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Aydın, 1998), Akdeniz
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Antalya, 2000). [Bu bölümlerden
Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretime
başlamış ve büyük bir gelişme göstermişlerdir. Ek olarak, Sakarya Üniversitesinde ve

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde de (Van) Felsefe Bölümü açılmıştır.]

Otuzlu yıllarda modern anlamda örgütlenmeye başlayan felsefe bölümlerinin klasik
yapısı l98 l yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Yasası gereğince değişikliğe uğramıştır.
Önceki yıllarda sertifika sistemi ve kürsü adı altında bir yapılanma söz konusuyken, 198l
yılından itibaren, kürsülerin adları "anabilim dalı" olarak değiştirilmiştir. Ömeğin, Felsefe
Tarihi, Sistematik Felsefe, Sistematik Felsefe ve Mantık kürsülerinden oluşan İstanbul

Üniversitesi Felsefe Bölümü, l98l'den itibaren üç anabilim dalı halinde yeniden örgütlen-
miştir: Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Türk İslam Düşüncesi Tarihi. l984
yılında Bilim Tarihi adı altında bir anabilim dalı daha Bölüme eklenmiş; ancak bu anabilim
dalı daha sonra bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Değişiklikler sürüp gitmektedir. Şıı
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sırada İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü beş anabilim dalından oluşmaktadır: Felsef'e
Tarihi Anabilim Dalı, Sistematik Felsefe Anabilim Dalı, Türk İslam Düşüncesi Tarihi
Anabilim Dalı, Mantık Anabilim Dalı, Bilim Tarihi Anabilim Dalı. Türkiye'de felsefenin
kurumsal tarihi, büyük ölçüde Istanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün tarihidir. Sonraki
yıllarda kurulan diğer bölümler, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bötümünü örnek aldıkları
gibi, felsefecilerin büyük bir kısmı bu Bölümden yetişmiştir.

Felsefe sadece üniversitelerde bir öğretim ve araştırma alanı olarak varolan bir etkinlik
değildir. Resmi kurumların dışında gönüllülük esasına dayah olarak o|uşturulan kurumlar
da vardır; ayrıca Türkiye' de hiçbir kuruma bağlı olmadan çalışan araştırmacılar da bulun-
maktadır. Türkiye'de ilk felsefe derneği kurma girişimleri l926'da başlamış, ilk demek yazı
devriminin gerçekleştiği 1928 yılında Türk Felsefe Cemiyeti adı altında kurulmuştur.
Felsef'e Cemiyeti l93l'de, Felsefe Derneği I949'da kurulmuş ve bunlar bir süre sonra faali-
yetlerine son vermişlerdir. l974 yılında kurulan Türkiye Felsefe Kurumuyla birlikte bu giri-

şimlerin artık kahcı bir nitelik kazandığı ortaya çıkmıştır. 1979'da Dünya Felsefe Kuruluş-
ları Federasyonuna da üye olan Türkiye Felsefe Kurumu, felsefeyi üniversite duvarlarının
dışına taşıyan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Diğer kurum ise Türk Felsefe Derne-

ğidir ve l987 yılında kurulmuştur.

II- FELSEFEDE GÜNCEL DURUM
O r t a ö ğ r e t i m d e F e l s e f e : Tarihsel arkaplanda da belirtildiği gibi. 1998-1999

öğretim yılından itibaren felsefe lise üçüncü sınıfta haftada iki saat o|mak üzere zorunlu
olarak okutulmaktadır. Söz konusu öğretimin dayanağı, Milli Eğitim Bakanlığınca
hazırlanan müfredat programıdır. Daha önce de (bkz. dipnot: 5) dile getirildiği gibi, 1992

tarihli müfredat programı sistematik niteliklidir ve ders kitapları tümtlyle bu programa göre

hazırlanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca denetlenmektedirler.

Türkiye'de farkh amaçlarla kurulmuş liselerin son slnıfında f-elsefe öğrenimi gören
öğrenci sayısı 600.000 civarındadı..' Yabanc, dilde öğretim veren Anadolu liseleriyle özel
liselerde felsefeye olan ilginin son yıllarda çoğaldığı görülmektedir. Felsef'eye tılan ilginin
yoğunlaşmasında, bilginin günümüzde sadece okulların sınırları içinde kalmaması gerektiği
konusundaki yaklaşımın büyük payı vardır. Bunun yant sıra, söz konusu ilginin artışında
özellikle "Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi"nin düzenlediği "Ulusal
Felsefe Olimpiyatları"nın büyük payı olmuştur. Ulusal Olimpiyatta ilk iki dereceye giren

öğrenciler Uluslararası Olimpiyata katılmakta ve bu öğrencilerin bir bölümü. sonraki
yıllarda üniversitede felset'e öğrenimi görmektedirler. Aynca, lise f'çlsefe öğretnrenlerinin
ve kimi üniversite öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulan lise felsefe kulüplerinde her yıl
farklı konularda felsefe çalışmalan yapılmaktadır. Birkaç yıldan beri İstanbul'da kurulan
"İstanbul Liseleri Felsefe Platformu" şimdiye kadar "özgürlük", "adalet" kavramları
konusunda seminerler; "Platon Okumaları" adıyla toplantılar düzenleıniştir. l999 - 2000
öğretim yıhnda "Nietzsche" üzerinde çalışmalar yapılmıştır. İçiııde bulunduğumuz yı[ ise
(2000 * 200l) "estetik" konusunda kapsamlı çalışmalar yiirütülmektedir.

Lise felsefe öğretmenlerine gelince: Türkiye'de "Felsefe Öğretıneni" unr,anıyla çalışan
507 l öğretmen vardır: Bunların 7o27'si Felsefe Bölümü mezunudur; o/oS'i Ortaöğretim
Sosyal Alanlar Öğretmenliği Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı mezunudıır.
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Sosyoloji Böltimü mezunu olanlar Vo47 oranındadır. Psikoloji Bölümü mezunu olanların
<ıranı Vol' in altındadır. Diğer lisans programlarından mezun olanların oranı ise Vo |1'dir.
Görüldüğü gibi, felsefe öğretmenlerinin büyük bir kısmı sosyoloji bölümlerinden
mezundur.

Üniversitelerin edebiyat fakültelerine ya da fen-edebiyat fakültelerine bağlı felsefe,

stısyoloji, psikoloji bölümlerinden karşılıklı olarak on altı saat psikoloji/sosyoloji/felsefe ve

sekiz saat de mantık öğrenimi görerek ve bunun yanı sıra da öğretmenlik formasyon
derslerini alarak mezun olanlar "Felsefe Grubu" öğretmeni olabilmektedirler. Felsefe
öğretmeni yetiştirmek üzere ayrıca Eğitim Fakültelerinde -Ankara, Adana ve Erzurum-
"Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı"
kurulmuştur.

Yükseköğretiın Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı, 1994 yılından bu yana öğretmen
yetiştirme konusuna büyük önem vererek Eğitim Fakültelerini yeniden düzenlemiştir. Bu
bağlamda, vakın zamanda alınan bir kararla, Milli Eğitim Bakanlığı, lise felsefe
öğretmenleriııin yüksek lisans yapmalarını zorunlu kılmıştır. Bundan böyle, edebiyat
fakültesi, fen-edebiyat fakültesi mezunları bir buçuk yıl, eğitim fakültesi mezunları da bir
yıl süreyle tezsiz yüksek lisans eğitimi sonucunda öğretmen olarak liselere atanabilecek-
lerdir. |')

II.2-Yü kseköğreti mde Fe l s9fe: Konu, üniversiteçerçevesinde,öğretim
ve araştırma ekseninde ele alınmalıdır.

II.2.1-Y ü k s e k ö ğ re t i md e Ö ğ re t i m A l a n ı O l ar ak Fe l s e f e:

Burada üniversitelerin felsefe bölümlerinde yapılan öğretimle, yine üniversitelerin farklı
bölümlerinde zorunlu ya da seçmeli ders olarak verilen felsefe öğretimi üzerinde duru-
lacaktır. Türkiye' de şu anda öğretim etkinliklerini sürdüren l5 felsefe bölümünde toplam
2400 öğrencill ögrenim görmektedir. Bunların dışında Eğitim Fakülteleri, Sosyal Alanlar
Öğretmenliği Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı olarak faaliyetlerini sürdüren
üç anabilim dalında; toplam l8 Hukuk Fakültesinde yer alan Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi Anabilim Dalında; aynca sayısı 22'ye ulaşan İlahiyat Fakültelerinin Felsefe ve
Dinbi li mleri Bölünılerinde ı 2 felsefe öğretimi yapılmaktadır.

Lisansüstü düzeydeki (yüksek lisans ve doktora) felsefe çahşmalan ise ancak yeterli
öğretim elemanı olan bölümlerde verilmektedir. Yüksek lisans öğretimi yapan ve (Sosya|

Bilimler Enstitüsüne bağlı olan on Felsefe Anabilim Dalı|3 ile doktora öğretimi yapan yedi
Felsefe Anabilim Dalıla vardır.

Ytikseköğretim Kurulu l983-1984 öğretim yılı ve daha sonrasında uygulanmak üzere,
verilecek derslere ilişkin bir çerçeve program hazırlamıştır; ancak zaman içersinde bu
programda birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Şu sırada, felsefe bölümlerinde yürürlükte
olan ders programlarını her bölüm kendisi oluşturmaktadır. Ders programları tarihsel ve
sistematik olmak üzere iki ana eksende hazırlanmaktadır. Ayrıca kimi bölümlerde
Cuınhuriyet döneıninde gerçekleştirilen felsefe çalışmalan tarihsel kökenleriyle birlikte
verilmektedir.
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Kimi bölümlerde, İslam felsefesi tarihinin, bilim tarihinin daha ağırlıkh olarak yer aldığı da
görülmektedir. Yine özellikle son yıllarda insan haklanna felsefe bö-lümlerinde bir ders
konusu olarak yer verilmekte; konuyla ilgili olarak ömeğin, Hacettepe Üniversitesinde
yüksek lisans çahşmaları da yapılmaktadır. Lisansüstü derslerinin de yine iki farklı
doğrultuda (tarihsel ve sistematik açıdan) veri|diği ve aynca ağırlıklı olarak seminer
çalışmalarının yapıldığı gözlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyetle birlikte bir "bilgi toplumu" olma çabası içine girmiştir. Özel-
likle son yıllarda bilginin kamuya açık hale getirilmesi istemleri artmıştır. Bu bağlamcla.
üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının, araştırma sonuçlarını kamusal alana yansıt-
tıkları, eğitim amaçlı toplantılara, tartlşmalara katıldıkları, topluınsal, kamusal konuları
felsefe açısından temellendiren çahşmalar yaptıklan ve dolayısıyla yaygln eğitimde de yer
aldıkları görülmektedir. Özellikle son beş yıldan beri bu tür çahşmalarda büyük bir artış
olduğu gözlenmektedir. Örneğin, eğitim, hukuk, insan hakları gibi konularda yapılan
konferans, sempozyum, kongre, seminer türünden etkinliklerde konuya./konulara felsefe
açısından bakan kişilere yer verilmektedir.

Üniversitelerin felsefe bölüın|erinde görev yapan öğretinr elemanlarının bir bölümii
lisansüstü derecelerini yurt dışından almışlardır. Cumhuriyetiıı ilk yıllarında yukanda da
değinildiği gibi, daha çok Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine devlet tarafından
gönderilen elemanların, s<ın yıllarda devlet tarafindan ya da kendi imkanlarıy|a daha çok
İngiltere ya da Amerika Birleşik Devletlerine gönderildikleri ya da gittikleri görülmektedir.
Bu nedenle her alanda olduğu gibi, felsefe alanında da İngilizce büyük önem kazanmıştır.
Özellikle bu dilde yayın yapma, neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Ögretiın
elemanlarının yetişiminin, üniversitelerde verdikleri derslere de yansıyacağı ııçıktır. Bu
nedenle doktora çalışmalarını yurtdışında yapmış olanların verdikleri dersleıde de yeti-

şimlerine koşut bir tutum izledikleri görülmektedir. Bir bakıma yereIlik-evrensellik
arasındaki gerilimden doğan ve bu gerilimi anlamaya yönelik olan felsefe çalışmalarında,
günümüzde "modernite"-"postmodernite" bağlamında ya da küreselleşme sorunu çerçe-
vesinde ortaya çıkan tartışma boyutlarının Türkiye'de öğretime de yansıdığı görülmektedir.

Önceleri büyük ölçüde çeviri metinlere dayalı olarak yapılan öğretim etkinliklerinin
son yirmi beş yıldır özgün metinlere (felsefe tarihi, araştırma metinleri) dayalı olarak
sürdürüldüğü görülmektedir. |942'den bu yana süren lisansüstü çaiışmaların ürünleri,
öğretimde de yer almaktadır. Ayrıca, felsefe tarihine ilişkin yaklaşımların büyük ölçüde
dönüştüğü günümüzde, kimi tarihse| kesitler de ayrıntılı olarak incelenmekte ve öğretiın
konusu olmaktadırlar. Örneğin, -yaklaşık olarak- scın yirmi yıldan beri Ortaçağ felsefesi
tarihi felsefe bölümlerinde ayrı bir ders olarak okutulmaktadır.

Kimi öğretim üyeleri, öğretim yöntemleri konusunda da arayış içiıı<iedirler. Veri|en
öğretimde öğrenciler daha etkin kılınmaya çalışılmakta ve felsef'enin "dünya sorunları"yla
olan ilgisi öne çıkarılmaktadır. Bıınun en somuf örneğini, üniversitelerin kimi felsefe
bölümlerinde giderek daha yaygın bir biçimde yer alan insan hakları dersleri
göstermektedir. Ayrıca, etik, insan felsefesi, kültür felsefesi, tarih felsefesi, sosyal
bilimlerin felsefesi gibi konulara öğretimde daha ağırlıklı olarak yer verilnıektedir. Bu
derslerin yanı sıra kimi felsefe bölümlerinde klasik dil eğitimi de sürdüriilmekte, öğren-
cilere Yunanca. Latince öğretilmektedir.
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Felsefe bölümlerinin dışında kimi üniversitelerin farklı öğretim programlarında felsefe
dersleri seçmeli ya da zorunlu olarak okutulmaktadır. Felsefe bir öğretim konusu olarak
Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok insan ve toplumbilimleriyle bağlantılı kılınırken, son

kırk yıldan beri, mühendislik, tıp v.b. alanlarda da öne çıkmaya başlamıştır. Örneğin
günümüzde, ders programına "Felsefeye Giriş" dersini koyan birçok kurumdan söz
edilebilir. Bu dersler aracılığıyla yapılmak istenen, ilerde meslek sahibi olacak genci, kendi
alanına ilişkin tutumlarında daha bilinçli kılmak, yaptığı işe felsefi bakış açısını
katabilmesine yardımcı olmaktır, Bu öne sürüşü şöyle somutlaştırabiliriz: Boğaziçi
Üniversitesinin "Robert Kolej" adını taşıdığı zamandan bu yana felsefe dersi seçmeli olarak
farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilere okutulmaktadır. Bu uygulama, Orta Doğu
Tekhik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul Kültür
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi örnekleriyle giderek yaygınlaşmakta; felsefe dışı
alanlarda öğrenim görenlere felsefe dersi seçme olanağı tanınmaktadır.

Üniversitelerde son yıllarda öğrenci inisiyatifinin çoğaldığı da gözlemlenen bir diğer
olgudur. Bu bağlamda, sadece felsefe bölümlerinin öğrencileri değil, diğer alanlarda öğre-
nim gören öğrencilerin de felsefeye yoğun bir ilgi duyduklarına tanık olunmaktadır. Ögren-
ciler üniversitelerde "Felset'e Kulübü", "Düşünce Kulübü", "Felsefe Topluluğu" ya da

"Tartışma Grubu" adı altında çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle İstanbul, Ankara gibi
büyük illerde bulunan üniversitelerde kurulan felsefe toplulukları felsefe etkinlikleri
clüzenlemektedirler. İll< itisi Hacettepe, sonuncusu da l998 yılında İstanbul Üniversitesinde
olmak üzere. şiındiye kadar üç kez "Felsefe Öğrencileri Kongresi" düzenlenmiştir.

Yaklaşık olarak son on yıldır felsefe eğitimi ve öğretiminin sivil toplum kurumlarında,
edebiyat, bilim, lelsefe topluluklarında da yer aldığı görülmektedir. Söz konusu kuruluşlar
zaman zaman sadece kendi üyeleri için, zaman zaman da halka açık olmak üzere öğretici
etkinliklerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmaların büyük bir bölümünü üniversite öğretim
üyeleri üstlenmektedir. Böylece üniversite ve kent, üniversite ve toplum felsefe bağlamında
ortak bir iletişim dünyası kurabilmektedir. Bu son gelişmeler, Türkiye'nin gerçek anlamda
bilgi toplumu olma ve özgürleşme yolunda büyük bir atılım içinde olduğunu göstermek-
tedir.

II.2.2.Y ükseköğretimde Araştırma Alanı Olarak Felsef e:
Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tez çahşmalarının dışında öğretim üyeleri aynı
zamanda araştırmacı olarak da çalışmalarını yürütmektedirler. Araştırmacılar, araştırma-
larını üniversitelerde gerçekleştirilen seminer, sempozyum, kongre türünden ortamlarda
tartışmaya açmakta ya da meslek dergilerinde yayımlamaktadırlar. Üniversitelerin araştırma
fonlan, Türkiye Bilimler Akademisil5 felsefe alanınğaki araştırmalara destek vermektedir.

Araştırmalarda geleneksel yaklaşımlann yanı srra, farkh çizgide kendisini gösteren

çalışmalar da söz konusudur. Ancak üniversite ortamındaki araştırmaların büyük ölçüde
felsefe tarihi ağırlıklı olduğu ileri sürülebilir.

Üniversitelerde yoğun bir "ekolleşme"den söz edilemese bile, insan konusunun önemli
bir sorun odağıırı oluşturduğu bilinınektedir. Özellikle, İstanbul Üniversitesinde yapılan
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çalışmalar bu savı kanıtlayacak düzeydedir. l933 yılında modem anlamda kurulan İstanbul

Üniversitesinde ilkin pozitivist nitelikli çalışmalar yapılırken, genç Cumhuriyetin dil,
kültür, tarih bağlamındaki atılımlarına koşut olarak. insan, tarih, kültür, dil konularının öne

çıktığı tarihselci çalışmalar görülmektedir.

İstanbut Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Türk Dil Kurumunun kimi ortak çalışmaları,
Cumhuriyetin kurumları arasındaki işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturmuştur. Çünkü
ülkenin bilim insanlarının anılan konularda ayrıntılı çalışmalar yapması bir gereklilikti;
amaç, Türkçeyi bir felsefe dili olarak yeniden kurmaktı. Türkiye'nin filozofları, dille
düşünme arasındaki ilişkinin gün ışığına çıkarılmasının felsefe yapmada ne denli etkin
olduğunu biliyorlardı. Bu, aynı zamanda onlann doğrudan ya da dolaylı olarak yetiştik|eri

ortamın oluşturduğu etkinin de bir sonucuydu. İstanbul Üniversitesinin yayın organı olan

Felsefe Arkivi ıle Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünün yayın organı olan Arcıştırma ve

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünün Seminer adlı dergisi, yapılan araştırmaların sunulduğu

dergilerdir. Bu dergiler aralıklı olarak halen yayımlanmaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, o yıllarda üniversitelerde çalışan kişilerin "kurucu"

olanları dışardan, özellikle Almanya'dan gelen hocalardır; diğerleri de yine ağırlıklı olarak

Almanya'da lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak yurda dönenlerdir. Bu kişilerin
dayandıkları ortak kültür zemini, yeniden örgütlenen İstanbul Üniversitesinde ya da yeıri

kurulan Ankara Üniversitesinde kimi ortak yönlerin oluşmasını sağlamıştır. İstanbul

Üniversitesinde H. Reichenbach bulunduğu beş yıl boyunca (1933-1938) büyük ölçüde

öğretim bağlamında pozitivist içerikli dersler vermiştir. Ernst von Aster ise İstanbul

Üniversitesinde kaldığı yıllarda (1936-1948) yine pozitivist temelli olmak üzere, felsefe

tarihi ağırlıklı dersler vermiştir. Daha sonra Bölüme gelen Heinz Heimsoeth16 ile Joachim
Ritterl7, Bölümde o sırada öğrenci ya da asistan olarak bulunan kişilerin yetişmesine

katkıda bulunmuşlardır.

Türkiye'de felsefe konusunda yaptığı araştırmalarıyla tanınan birkaç kişiye yer vermek
konuyu soınutlaştırma bakımından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi Felsefe
Bölümünden yetişmiş olanlar halen Türkiye'de felsefeyi temsil etmektedirler. Otuzlu
yıllardan bu yana, özellikle Almanya'dan gelen filozoflarla çahşan ilk kuşak diyebilece-

ğimiz filozoflarımız ve onların yetiştirdikleri kişiler şu sırada Türk üniversitelerinde çalı-
şanların büyük bir kısmını yetiştirmişlerdir.

İlt tuşak filozoflar arasında Nusret Hızır (l899-1980) felsefeyi bilimsel nitelikli bir
söylem olarak görmüş ve büyük ölçüde Hans Reichenbach'tan etkilenmiştir. Hilmi Ziya
Ülken (l901-1974) birçok felsefe disipliniyle ilgilenmiş ve ilkin İstanbul Üniversitesinde
sonra da Ankara Üniversitesinde çahşmalarını sürdürmüştür. Macit Gökberk (1908-1993),

felsefe tarihi konusunda yaptığ1 çalışmalarla ve modern/aydınlanmacı tutumuyla tanınmak-

tadır. Felsefi söylemini daha çok tarih, kültür, dil konularıyla ilgili kılmıştır. Felsefesini bü-

yük ölçüde doğa bilimleriyle temellendiren Takiyettin Mengüşoğlu (l908-1984) ontolojik

temelli felsefi antropoloji çahşmalanyla Türkiye'de bir ekolün de başlatıcısı olmuştur. Şu
sırada Türkiye'de felsefeyi temsil edenler büyük ölçüde bu kişilerin öğrencileri olmuşlardır.
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Bedia Akarsu (|92l) dil, kühür, tarih, ahlak konusunda çalışmalar yapmıştır. Hüseyin
Batuhan (l92 l) ınantık ve bilim felsef'esi konusunda yaptığ çalışmalarla, İsmail Tunalı da
(|922) özellikle estetik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Nermi Uygur ( l925) t'el-
sefi söy.lemini neredeyse bir aynm gözetmeksizin tüm insan dünyasıyla bezeyen bir filozof
olarak dil, kültür, eğitim, sanat ve yaşam sorunlarıyla uğraşmakta, felsefi söylemiyle Türkçeyi
bir f'elsel'e dili olarak siirekli bir biçimde hep yeniden kurmakta, zenginleştirmektedir.
Cemal Yıldırım (1925) bilim felsefesi ve bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla, Teo
Grünberg de (|927) mantık alanında yaphğı çalışmalarla tanınmaktadır. T. Mengüşoğlu'nun
öğrencisi LIluğ Nutku (l935) irısan felsefesi konusunda ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Yine
Takiyettin Mengüşoğlu' nun yanında doktorasını yapmış olan İoanna Kuçuradi (l936) etik,
insan felsefesi ve insan haklan konusunda çahşmakta ve felsefenin Türkiye' de üniversite
dışında da etkin olnıası için büyük çaba harcamaktadır. Türkiye Felsefe Kurumu ve Ulus-
lararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkanı da olan İoanna Kuçuradi, felsefi söyle-
nıini büyük ölçüde edebiyat ürünleriyle ve günlük yaşam örnekleriyle temellendir-
mektedir.llt Önay Sözer (l936) felsefe tarihi, <lzellikle Hİgel, Heidegger ve çağdaş fe|sefe
konusunda yaptığü çalışmalarla tanınmaktadır. Afşar Timuçin (1939) sanat felsefesi alanın-
da eserler vermekte bunun yanı sıra düşünce tarihi konusunda da kapsamh çalışmalar
sergilemektedir. Doğan Özlem (1944) özellikle hermeneutik konusunda önemli çalışmalar
gerçekleştirnıektedir. Ömer Naci Soykan (1945) sanat felsefesi, dil felsefesi ve çağdaş
t'elset'e alaııında çalışnıaktadır. Arda Denkel (l949-2000) analitik felsefe bağlamında onto-
loji, bilgi ve dil felsefesinin sorunlarına ilişkin birçok kitap kaleme almıştır. Nermi
Uygur'un yanında doktora çalışmasını tanramlamış olan Betül Çotuksöken (t950), Ortaçağ
konusunda birçok çalışma yapmaşının yanr sıra, felsefi söylemin neliği konusuyla ve insan
fblsefesiyle de özel olarak uğraşmaktadır.19 Gürol lrzık (l955) bilim felsefesine, özellikle
de sosyal bilimlerin yöntem sorununa ilişkin çalışmalarıyla tanınmaktadır. Sevgi İyi ( l956),
çağdaş metafizik kavrayışlarla ilgili olarak ça|ışmalarını sürdürmektedir. Harun Tepe de
( l956) etik alanında çalışmaktadır.

Şu sırada Tüı'kiye'de üniversitelerin sadece felsefe bölümlerinde yüz elli kişi çalışmak-
tadır. Bu kişiler, birçok felsefe disiplini konusunda özgün kitaplar kaleme almakta, alan-
larıyla ilgili çeviri ça|ışmaları yapmakta, felsefe tarihi, felsefe sözlükleri yazmaktadırlar.2{)
Yine aynı kişiler, yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası felsefe çevrelerinde sunmak-
tadırlar. Son elli yıldır Türkçe, söz konusu kişilerin çalışmalarıyla bir felsefe dili olarak da
kendini sürekli olarak oluşturmaktadır.

II.3. Fe l s efe Top l u l u k l arı, Fe l sefe Çevrel eri: Felsefederneği
kurma konusundaki girişimler |926 yı|ından 19'74 yılına kadar aralıklı olarak devam
etmiştir.2l l974 yılında kurulan Türkiye Felsefe Kurumu, l979 yılında Ulus|ararası Felsefe
KuruluŞları Federasyonuna (F.I.S.P.) üye olmuştur. Türkiye Felsefe Kurumunun başkanı
olan İoanna Kuçuradi, t98S-l998 yılları arasında F.I.S.P. nin genel sekreterliği görevini
üstlenmiŞtir; l998'den bu yana da aynı kuruluşun başkanıdır. Türkiye Felsefe Kurumu
ulusal ve uluslararası nitelikli birçok toplantı düzenlemekte; Türkçe ve İngilizce kitaplar ve
Bülıeıı yayımlaınaktadır. Kurum, 2003 yılında İstanbul'da XXI. Dünya Felsefe Kongresine
ev sahipliği yapacaktır. Kongrenin anaizleği "Dünya Problemleri Karşısında Felsefe"dir.

Türk Felsefe Derneği ise 1987 yılında kuruImuştur. Her yıl bir kongre düzenleyen
f)erneğin, Felsefe Düııyası adını taşıyan bir yayın organı vardır.
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Anadolu Aydınlanma Vakfı da sürekli olarak f'elsefe çalışmaları düzenlemekte ve Us
adını taşıyan bir dergi çıkarmaktadır. Ayrıca İstanbul ve Ankara'daki birçok vakıf ve kültür
merkezi programlarında felsefe konularına yer vermekte, üyeleri için t'elsefe kursları
düzenlemekte, felsefe atölyeleri açmaktadırlar. Bu çahşmaların bir bölümünde öğretici ola-
rak üniversitelerde ça|ışan felsef'eciler yer almakta; bağımsız araştırmacılar da çalışmalara
katkıda bulunmaktadırlar.

II.4. Bağ ı m s ı z Ara ş tlrrna c ı l ar: Herhangi birkuruma bağlı olnradan çalışan,
kitap, makale v.b. yazan, çeviri yapan bu kişilerin bir bölümü doğrudan f'elsefe öğrenimi
görmüş kişilerdir. Bir bölümü ise doğrudan felsef'e öğrenimi görmemekle birlikte, kendini
bu alanda eğitmiş olan ve felsefe çevrelerine sonradan katılmış olan kişilerdir. Bu kişiler
arasında en tanınmış olanları, Arslan Kaynardağ (1923) ve Vehbi Hacıkadiroğlu'dur (l9i9).
Arslan Kaynardağ öze|likle Felsefecilerle Söyleşiler (1986), Kadın Felsejbcilerimiz, (1999)
kitaplarıyla tanınmaktadır. Her iki kitap da Türkiye'de yapılan f'elsefe çalışmalarıırı ve
felsefecileri tanıtması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Vehbi Hacıkadiroğlu ise
1987 yılından bu yana yayımladığı Felsefe Tartışmaları adlı dergiyle tanınmakta, bilgi
felsef'esinden insan felsefesi konularına kadar birçok konuda felsefe kitabı yayımlamakta,
çeviri yapmaktadır.

III.Basında ve Kitle İletişim Araçlarında Felsefe:Söz
konusu ortamlarda felsefenin gittikçe daha ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir.
Önceleri daha çok resmi kurumlarda yer bulan yayın etkinlikleri, giderek özel girişime ait
yayın organlarında da kendini göstermeye başlamıştır. Felsefe alanında özgün kitapların
yanı sıra çok daha fazla sayıda çeviri kitabın yayımlandığı görülmektedir. Son yıllarda öze|-
likle insan ve toplumbilimlerinin felsefi temellerine ilişkin çevirilerin öne çıktığı gözlenı-
lenmektedir.22 Türkiye'de felsefe alanında yapılan etkinlikler radyo ve televizyonlarda
haber olarak yer almakta, gazeteler de yine benzer haberleri yayımlamaktadır. Bunun yanı
sıra zaman zaman kimi televizyon kanallarında ya da radyolarda doğrudan doğruya felsele
programlan yapıl maktaür.23

SONUÇ:
Türkiye gerçekten genç bir ülke; nüfusu 65 milyon; ilk, orta ve yükseköğretiınde

yaklaşık 16 milyon öğrenci var Türkiye'de. Ayrıca |997-1998 öğretim yılından beri de
zorunlu öğretim sekiz yıla çıkarılmış durumda. Daha sonraki hedef ise zorunlu öğretiınin
on bir yıla çıkarılması. Son araştırmalara göre, her yüz gençten l7'si yükseköğrenim olana-
ğını elde edebiliyor; kuşkusuz bu sayının daha da çoğaltılması, daha çok sayıda gence
yükseköğrenim olanağı verilmesi gerekiyor.

Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi, felsefe alanında yapılan çalışmaların XX. yüz-
yılın ilk çeyreğinden başlayarak ağırlık kazandığı, İstanbul Üniversitesinin yeniden örgüt-
lenmesiyle, bu çalışmaların daha programlı hale geldiği ve büyük ölçüde bu üniversiteden
yetişenlerin felsefeyi temsil ettiği ve bu kişilerin yüzlerinin Avrupa'ya dönük olduğu açıkça
görülmektedir,'o XIX. yüzyılın başından beri, daha imparatorluk dönerninde gerçekleş-
tirilen reformlar aracılığıyla kültür alanında Batıyla bütünleşmeyi amaçlayan Türkiye,
Cumhuriyetle birlikte, atılımlarını daha da köklü kılma çabası içine girmiştir ve bu çaba son
yıllarda Avrupa Birliğinde, diğer üyelerle "eşit temsil edilme" istemiyle sürmektedir.
Türkiye, yine Cumhuriyetin gereği olarak gördüğü devrimsel atılımlarla birlikte, kültüı
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Avrupasının etkin bir üyesi olmaya çalışmaktadır. En azıırdan Türk aydınları bu çaba
içindedir. Bu bağlamda felsefe dünyasının etkin özneleri, felsefi düşünüş biçiminin sadece

felsefe bölümlerinde yer alan bir etkinlik olmasının ötesine geçmesine katkıda bulunmakta,
günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kültür karşılaşmaları sorununu, kültürlerarası
ilişkiler ve küreselleşme sorununu ve özellikle insan haklan sorununu felsefe açlsından ele
alınaktadırlar.25

Yine aynı kişiler, genel olarak eğitim-öğretim dünyasında felsefi temelleri olan bir
eğitimin bireyleri yurttaş kılmada ne denli önemli olduğunu her ortamda dile getirmekte ve

"dünya sorunları"na f'elset-e açısından bakarak, bu konularda vardıkları sonuçları ulusal ve

uluslararası ortamlarda sunmaktadırlar.

Ancak Türkiye'de gerek ortaöğretim gerek yükseköğretim bağlamında birçok sorunun
yaşandığı da bir gerçektir. Ortaöğretimde müfredat programının yeniden gözden geçirilmesi
ve felsefenin bir düşünme biçimi olarak sahip olduğu nitelikleri daha iyi bir biçimde yansı-
tacak bir programın hazırlanması gerekmektedir. Felsefe öğretiminde sistematik yaklaşım,
felset'e tarihi boyutu da dikkate alınarak somutlaştırılmalıdır. Ortaöğretimde ayrıca felsefe
öğretmenIeri için belli aralıklarda hizmetiçi eğitim kursları açılmalıdır.

Yükseköğretimde ise felsefe bölümlerinin ders programlarının içerik ve uygulama
bakımından sık sık gözden geçirilmesi, neyin ne ölçüde öğretilebildiği konusunun ele

alınıırası gerekmektedir.26 Önemli sorunlardan biri de öğretim üyelerinin sayıca azlığıdır.27
Bir başka sorun da dinsel nitelikli örüntülerin kendilerine hAl6 felsefe bağlamında yer
bulma çabalarında kendini göstermektedir. Özellikle son yıllarda kültürel görecelik bağla-
mındaki tartışmalar, bu türden istemlerin öne çıkmasında etkili olmaktadır.

Burada bir bakıma felsefenin bir öğretim ve araştırma alanı olarak durumu gözler
önüne serilmeye, özetlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu özet bile bize, bazı soruları sordurt-
maktadır: sergilenen bu durum ülkeyi ve öğretenleri yeterince tatmin etmekte midir? Ayrıca
evrensel açıdan bakıldığında, Türkiye'de felsefenin durumu nedir? Bu türden soruların
yanıtları daha sonraki yazılarda ele alınacaktır.

Notlar:
*Bu yazı "Philosophy in Turkey" (Jahrbuch für Bildungs - und Erziehungsphilosophie 4
Herausgegeben von Walter Bauer, Schneider Verlag Hohengehren Gmbh, 2OO2, pp. l77-
l92) adı altında yayımlanan yazının Türkçe çevirisidir.
(l) Turkiye'nin laik hukuk düzenine kavuşmasını sağlayan "Devrim Yasaları" 1924-1934 yıl.|arı

arasıııda yürürlüğe konulmuştur. Eğitim ve öğretimin dinsel nitelikli olmaktan çıkarılıp, laik esaslara

göre yeniden düzenlenmesini sağlayan Öğretim Birliği Yasası (l924), toplumsal yaşanrı çağdaş ve

ussal ilkelere göre düzenleyen Medeni Kanun ( l926), Arap harfleri yerine Latin harflerinin geçirilme-

sini sağlayan Yazı Devrimi (l928), söz konusu yasalar içersinde en önemli olanlarıdır.
(2) Ulus devlctiı-ı üycsi olarak yurttaş; bireysel, toplumsal ve kamusal olanı bilinçli bir biçimde
birbirinden ayIran vc başka bireylere etik temelli, laik nitelikli hukukla bağlanan kişidir.

(3) Bu öğrctim kuruınlırrına "Sultani" denmektedir.

(4) Milli Eğitiın Bakanlığınca l9.11.1997 tarihinde alınan l60 sayılı karar.

(5) Cumhuriyet döneminde uygulanan müfredat programlarının tarihleri:

72



31.08.1935,08.05.1950,21.09.1957,13.09.1976,01.07.1985,16.0,1 .|985,26.06.1992.
(6) İmparatorluk döneminde medreselerde daha çok mantık okutulduğu bilinmektedir.
(7) Horst Widmann, Aıaıürk Üniversiıe Reformu, Çeviri: Aykut Kazancıgil, Serpil Bozkurt, İstanbul
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, l98l, ss. 25-26.
(8) Bir felsefe bölümünün genel şeması şöyledir:
Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
Felscfc Tarihi Anabilim Dalı
Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi dışındaki farklı yapılanmalara örnekler:

l. Sistematik Felsefe ve Manhk Anabilim Dalı
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dah
BiIim Tarihi Anabilim Dalı( *)

2. Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi Anabilim Dalı( * *)

(*) Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü (**) Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü

(9) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (ŞubaıMart 2000) alınan
bilgilere göre, Türkiye'de 4l tür lise vardır. Toplam lise sayısı ise 5536'dır. Bu liselerden örneğin,
l998-1999 öğretim yılında 541.163 öğrenci mezun olmuştur.
(l0) Tezsiz yüksek lisans programında büyük ölçüde öğretmenlik mesleğine i|işkin dersler yer
almaktadır.
(1l) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgilere göre l999-2000 öğretim yılında örgün
öğretimde 923.679 öğrenci vardır. Örgün öğretimde felsefe öğrencilerinin oranı yaklaşık olarak Vo

0.26'dır.
( l2) İlahiyat Fakültelerinde yer alan Felsefe ve Dinbilimleri Bölümlerinin örgütlenişi şöyledir:
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
Yeniçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı
İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı
İslam Ahlakı Bilim Dalı

Din Felsefesi Anabilim Dalı
Mantık Anabilim DaIı
Dinter Tarihi Anabilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı
Mukayeseli Dinler Bilim Dalı
Din Fenomenolojisi Bilim Dalı

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Din Eğitimi Anabilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı
Din Eğitimi Tarihi Bilim Dalı
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Bura<la yapılmakta olan öğretimde üzerinde durulması gereken nokta, felsefenin bağımsızlığının
korunmasıdır. Bu nedenle, "din felsefesi" ile "dinsel felsefe" ayrrımının sağlıklı bir biçimde yapılması

büyük önem taşımaktadır.
(l3) Yüksek Lisans çalışmaları Hacettepe Üniversitesi dışında diğer üniversitelerde l98l yılında
yürürlüğe giren Yükseköğretim Yasasından sonra başlamıştır. Yüksek Lİsans öğretİmi yapan ve

üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı olan Felsefe Anabilim dallarının adı, hangi yıllar
arasında kaç tezin yapıldığı ( l999 yılına kadar elde edilen sayılar buraya alınmıştır):

istanbul Üniversitesinde (1985-1999) 62 tez: Ankara Üniversitesinde (1982-1999) l7 tez; Hacettepe

Ünivcrsitesinde (|9'74_1999\ 35 tez; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (1984-1999) 46 tez; Atatürk

Ünivcrsitesinde (l986-1999) l8 tcz; Ege Üniversitcsinde (l987-1999) 2l tez; Boğaziçi Ünivcrsitc-

sindc (l992- lggg)23 tez.; Uludağ Üniversitesinde (l996-1999) 4ıez:Gazi Üniversitesinde (l996-

l999) l l tez; Mersin Üniversitesinde (|997-1999) 6 tez olmak üzere toplam: 243 Yüksek Lisans tezi

yapılmıştır.
(l4) Doktora öğretimi yapan ve üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı olan Felsefe

Anabilim dallarının adı, hangi yıllar arasında kaç tezin yapıldığı: (1999 yılına kadar elde edilen

sayılar buraya altnmıştır) İstanbul Üniversitesind e (1942-1999) 50 tez; Ankara Üniversitesinde ( l948-

1999) 17 tez; Hacettepe Üniversitesinde (|9'74-|999) 14 tez; orta Doğu Teknik Üniversitesinde

(l990-1999) l7 tez; Atatürk Üniversitesinde (l983-1999) l3 tez; Ege Üniversitesinde (|994-1999) 6

tez olınak üzere toplam l l7 tloktora tezi yapılmıştır. Boğaziçi Üniversitesinde başlanan çalışmalardan
üçü 2000 ve 200l yıllarında sonuçlanmıştır.
(l5) l963'te kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) daha çok, mühen-

dislik, fen ve tıp alanlarında çalışmalar yürütmekte ve bu alanlarda çalışanlara destek vermektedİr.

l993'tc kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ise temel doğa bilimleriyle, insan ve toplum

biliınlcri alanındaki çalışmalara bu arada felsefeye de doktora ve doktora sonrası düzeylerde

destcğinin yanı sıra, bilim, teşvik ve hizmet ödülleri vermektedir. Daha sonra adları da belirtileceği

gibi, şimdiye kadar lelsefe alanında üç kişiye hizmet ödülü verilmiştir. Bkz. Dipnot: l8
(l6) Nermi Uygur, doktora tezini Heinz Heimsoeth'ün yönetiminde hazırlamıştır.

(l7) Bedia Akarsu da Ernst von Aster'in 1948'de ölümüyle yarım ka|an doktora tezini daha sonra

Joachiın Ritter'in yönetiminde tamamlamıştır.
(l8) TÜBA 1996 yılı "Hizmet Öduıu"nu almıştır, l998 yılı "Hizmet Ödııııl"ntı Teo Grünberg,2000
yılı "Hizmet Ödtilti"nti ise Nermi Uygur almıştır.

(t9) Betül Çotuksöken, Türkiye'de yapılan felsefe etkinliklerini çok kapsamlı bir biçimde ele alan

çalışmalar yayımlamıştır. En son yayımlanan çalışması bir seçki de içeren Cumlıuriyet Döneıııiııde

Öğreıinı ve Araştırıııcı Akuıı Olarrık Felsefe'dir (Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara,200l).

(20) Bclirtilen sayıya hukuk felsef'esi ve ilahiyat alanında çalışan fe|sefecilerle, felsefeci olduğu halde

Felscfc BöIümlerinde çalışmayanlar dahil değildir. Türkiye'de üniversitelerin felsefe bölüm|erinde

çalışan öğretim eleınanlarının sayısı:
* istanbul Üniversitesi: l5(E) + 6(K) = 2l
* Ankara Üniversitesi: l0(E) + 6(K) = l6* Hacettepe Üniversitesi: l 8(E) + 6(K) = 24
* Orta Doğu Teknik Üniversitesi: l2(E) + 2(K) = 14
* Atatürk Üniversitesi: 8( E) = 8* Egc Üniversitesi: l0(E) + 3(K) = l3* Boğaziçi Üniversitesi: 7(E) + 4(K) = l l* Uludağ Üniversitesi: 4(E) + 3(K) = 7* Gazi Üniversitesi: (E) + 3(K) = S* Mersin Üniversitesi: 3(E) + S(K) = 8
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* Dicle Üniversitesi: 2(B) = 2* Yeditepe Üniversitesi: 4(E) + l(K) = 5* Galatasaray Üniversitesi: 3(E) + 3(K) = O* Pamukkale Üniversitcsi: 2(E) + l(K) = 3* Kocaeli Üniversitesi: 4(E) =4
Toplaın: l07(E) + 43(K) = 150 Görüldüğü gibi Felsefe Bölümlerinde çalışanların Vo28.'7'si kadın,
o/o71.3'ıü erkektir. Kimi felsefe bölümlerinde örneğin, bilim tarihi çalışması yapanların felsefi yetişimi
yoktur; buna karşılık yukarıda da belirtildiği gibi, felsefe eğitimi görmüş otmakla birlikte,
ijaiversitelerin farklı bölümlerinde felsefe dersi veren, araştırma yapan kişiler de vardır.
(2l) Bu konuda Arslan Kaynardağ'ın yazdığı Türkiye'de Felsefenin Kuruınlaşması ve Türkiye Felsefe
Kuruıııu'ıııın Tarihi (Tnrkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, l994) anılabilir.
(22) Birçok yayınevi felsefe metinleri yayımlamaktadır; bunlar arasında Yapı Kredi Yayınları,
İnkılap, İmge, Ayrıntı, Boyut, Alan, Metis, Sarmal, Ayraç, Say, Kabalcı, Remzi, iletişim ,uyİlubiıi..
BirÇok dergide de felsefe yazıları yer almaktadır; Cogito, Kiıaplık, Adam Sanat, Varlık, E, Virgüt,
Hürriyet Gösteri, Drığu,Batı, İnsancıl, Bilim ve Ürıpya, Milliyet Sanat, Toplumbilim. Gazeie|er ara-
sında da özellikle Cumhuriyet Gazetesi, gazete sayfalarında ve yayımladığı eklerde felsefe yazılarına
yer vermektedir.
(23) Bu türden yayınlartn en uzun süreli olanı, Betül Çotuksöken'in l998 yı!ı Ocak ayı ile l999 yılı
Haziran ayı arasında yaptığı ve toplam 52 hafta süren felsefe konuşmalarıdır. [Söz konusu konuş-
malar İnkılip Yayınevince Radyoda Felsefe adı altında yayımlanmıştır. (Prof. Dr. Betül Çotuksöken.
Raılvodıı Felsefe. İnkılip Yayınevi. İstanbul, 2002)]. Radyo ya da televizyonlarda yayımlanan
tartışma programlarına feIsefeciler de zaman zaman çağırılmaktadır.
(24) Cumhuriyetile birlikte Türkiye, bütünüyle yüzü Avrupa'ya dönük bir felsefe çizgisi yakalamıştır.
Nitekim, kurucu durumundaki kişilerin: Macit Gökberk'in (Hegel'in ve Auguste Conıte'un Sisteminde
Trıplunı Bilinıi, 1935), Takiyettin Mengüşoğlu'nun (Husserl ve Scheler'de Bitinebitirliğin Sınırları
Üsüııe, l937), Hüseyin Batuhan'ın (Kierkegaard'cla İroni Kavramı, |g52), Nermi Uygur'un (Willıelnı
Dilthav'cı Göre Konuca Temellennıesi Bakımındrın Manevi Bilimler Öbeginin Meydana Geıirdiği
Bilgi Bıığlamı, 1952), Bedia Akarsu'nun (Wilhelm von Humboldı'ta Dit ite Kültürün Bağlantısı,
l955), İoanna Kuçuradi'nin (Schopenhauer ve Nietzsclıe'tle İnsan Problemr, l965), Önay §tızer'in
(Berkeley'de Varlık ve Algı, 1966), Afşar Timuçin'in (Descartes'çı Bilgi Teorisinin Temellendi-
riliŞi,l970), Uluğ Nutku'nun (Yeııiçağ Felsefesiııde Apriori Problemi, I973), Doğan Ozlenı'in(Biliın
Felsefesi Açısından Max Weber'de Sosyolojiııiııi Temellendirilmesi, l98l), Ömer Naci Soykan'ın
(Schelling'de Vcırlık ve Srınat Formları Sorunu, l982), Betül Çotuksöken'in (Peırus Abelardus'uıı
Alıkık Aıılayışı, I984) doktora tezleri bu ileri siirüşiin kanuı durumundadır.
(25) İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Başkanı İoanna Kuçuradi'dir ve bu Komisyon.
jıısaıı Hakları Egitimi Türkiye Programı'nı (l998-2007) bu bağlamda yapılacak eğitimin felsefi
nitelikli olmasına özel bir önem vererek hazırlamıştır (Temmuz 1999, Ankara).
(26) Bctül Çotuksöken, L997-2O0O yıllan arasında İstanbuü Üniversitesi Araştırma Fonunca destek-
lencn TürkiYe'de Felsefe adı altında bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma sırasında yapılan anket
ÇalıŞmasında öğretim elemanları felsefe alanındaki sorunlu yönlere de işaret etmişlerdir. Onlara göre,
Yükseköğretiın kurumları fe|sefe öğretimine yeterince yer vermemekte, felsefe araştırmalarına da
ünivcrsiteler yeterince destek sağlamamaktadırlar. Siyasal nedenlerle zaman zaman laik eğitimden
ödün vcrilmesi sonucu. din-felsefe ilişkisinde her iki etkinliğin sınırları sağlıklı bir biçimde çizileme_
mektedir. Özcllikle öğretim bağlamında sergilenen ideolojik yaklaşımlar, zaman zaman sağhklı bir
eğitiınin yapılmasına engel olmaktadır.
(27) Türkiye' de üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının toplam sayısı Yükseköğretim Kuru-
lundan alınan bilgilere göre 63.866' dır. Sadece felsefe bölümlerinde çalışanlar|n sayısl l50 olduğu
göz önüne alınırsa, üniversitelerde felsefe öğretenlerin oranının 7o0.23 olduğu görülür.
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