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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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BĞiriıı,ı vB xürrün pirozopu oLARAK Nrnııi uycuR

Betül ÇoTUxsÖxnN

"Eğitim" ve "kültür" kavramları Nermi Uygur'un felsefi söyleminde en temel nitelikli
kavramlardır. Onun söyleminin tümüyle, eğitim, dil ve kültür konulanna, başka bir cleyişle
doğrudan insana adanınış olduğu ileri sürülebilir. Söz konusu kavramlar dolayımında insıın
dünyasını anlamayı amaçlayan Nermi Uygur, Felsefecilerle Söyleşiler'de şöyle diyııı:
<<Hep döndüm dolaştım, kültür konusunda buldum kendimi; pek dışına çıkamadım>>(l)
Kültür ona göre insanın evi gibidir; kültür ayrıca insanın içinde varolduğu tüm gerçekliktir.
İlk akademik çalışmasında kültür bilimlerinin -Wilhelm Dilthey'daki sunuluş bİçimiyle-
mantığını ortaya koymaya çalışan Nermİ Uygur, tüm kitaplarında temel izlekler cılarak
eğitime ve kültüre ağırlık verir. <<Çok çeşitli olmakla beraber hep birbirini destekleyici
nitelikte birçok kültür tanımı bulmak da olanaklıdır yapıtlannın her birinde: Kiihiir
Kuramı'nda insanın varoluş koşulu olarak gösterilen kültür (çeşitli) niteliklerle sunulıııık-
tadır.>>(2) Nermi Uygur Kültür Kuramı başlıklı çalışmasında kültürün scın clerece yetkin
tanımını verir: <<'Kültür': insanın ortaya koyduğu, içinde insanın varolduğu, tüm gerçek_
lik demektir. Öyleyse 'kültür' deyimiyle insan dünyasını taşıyan, yani insan varlıgını
gördüğümüz herşey anlaşılabilir. Kültür, doğanın insanlaştırılma biçimi, bu insanlaştırnıaya
özgü süreç ve verimidir. Kültür, insanın kendini kendi evinde duyınasını sağlayacak iıir
dünya ortaya koymasıdır. Buna göre kültür, böylesi bir dünyanın anlam-varhğına ilişkin
tüm düşünülebilirlikleri içerir: insan varoluşunun nasıl ve ne olduğudur kültür. İnsanın nasıl
düşündüğü, duyduğu, yaptığı, istediği; insanın kendine nasıl baktığı, özünü nasıl görclüği_ı:
değerlerini, ülkülerini, isteklerini nasıl düzenlediği, -bütün bunlar hep kültürün öge|eridir.
(...) İnsanlar arasındaki her çeşit etkileşmelere, her türlü yop,p yo.ut.a alışkanlıklaıına,
bütün 'manevi' ve 'maddesel' yapıt ve ürünlere kültür denir.>>(3)

İnsanı kültür açısından ele almayı ilke edinen Nermi Uygur, kültürü insana yapışık bir
öge olarak, antropolojik bir öge olarak belirler. <<İnsan kültürle, kültür kavramı aracılığıy[a
anlaşmakta, kültürün neliği, öznitelikleri yine insanlar aracı|ığıyla ortaya konmak-
tadır.>>(4)

Felsefe, bir şeyi kendisi yapanı ya da yapanları belirgin kılmaya çabalayan lıir ctkinlik
olduğuna göre, Nermi Uygur'un felsefi söyleminde "kültürü kiıltür yapan özniteliklef,
özgül ayrımları nelerdir'J" sorusu öncelikli olarak yanıtlanmalıdır. Ona gijre kültürün rl(iı,t
ana niteliği vardır; birinci niteliği kültürün, tümüyle insana özgü. insan varlığına yapışık
olmasıdır. Doğa varlığı olarak sadece insanlar kültürün içinde yaşamaktadırlar, <<İnsaııın
dışındaki canlılardan bambaşka bir dünyamız var: bu dünyanın kurucusu doğa degil
bizleriz. Kültür dünyası bu. Doğa varlığı olarak yalnız bizler bu kültüriiı,ı dünyasıııd:ı
YaŞıyoruz.>>(5) söz konusu dünyanın belli başlı ögeleri de bilim. teknik, sanat, ılin,
felsefedir; kısaca tümüyle insan yaratısı olan yapılardır. İkinci nitelik tıIarak şu orıaya
konabilir: kültür, yapısı gereği, insan varlığını gereksinmektedir. Böylece, ktıltürün insıınir.
insanın kültüre yapıca bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Kültürün üçünci.i ana özelliği isc,
bir bütün olarak ortaya çıkmasıdır. Kültürü tek kişi ve ulus düzeyinde ele alan Nermi
Uygur, örneğin, bir kültür çevresi olarak Avrupa'nın kültür yapüsına da yönelir; lııı
bağlamda artık tek bir ulus ortamında değil, uluslar çokluğu içinde kültürlerarası
ortaklıkları belirlemeye çalışır. İçi Dışıyta Batının Kiiltür Dünvcısı tümüyle bu kt-ınur,ıı
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ayrılmış bir yapıttır. Öyleyse, bu örnekte de görüldüğü gibi, kültürün üçüncü ana niteliği,
kültür çevresi deyişiyle dile getirilebilir; örneğin "Batı kültürü" deyişinde olduğu gibi.

Kültürün tek kişi ya da ulus düzeyinde ele alınması ise, dördüncü ana niteligi oluştur-
maktadır. Bu nitelik. kültüre uzaktan ve yakından bakrrıa çerçevesinde kendİnİ göstermek-

teciir. Toptancı bakış genellemelere yol açarken, ayrıntılı ve yakından bakış, kültürün farklı
yönlerini ortaya çıkarmayı sağlayabi|ir. Bunalımdan Yaşama Kültürü'nde Nermi Uygur,
bunalımı insan yaşamının temel ögcsi olarak ele alır, ama aynı zamanda, bunalımı kültürün
yaratıcısı olarak görür. Bir bunalım varlığı olarak insan kültürü yaratır. <<Bunalım-kültür
bağlantılan öylesine iç içe geçmiş durumdadır ki, ona göre bunalımdan kurtulmak için
kiiltüre gereksinim var; ama öte yandan kültürden dolayı büyük bunalımlar yaşamakta

insanoğlu>>(6).

Felsefi söylemini kurarken birbirinden farkh tutumlar içinden geçen, farklı nitelikteki
f'enomenolojik yaklaşım eşliğinde ilkin felsefesini kurmaya çalışan ve dönüp dolaşıp yine
bu türden bir yaklaşımla felsefi tavrını sürdüren Nermi Uygur, çözümleyici yöntemini de

gündeminde hep saklı tutmuştur. Tüm felsefi söylemi dikkate alındığında, izleklerin ve

farklı bakış açılarının birlikteliği, sorgulayıcı tutum içinde sürüp gitmektedir. Eğitim,
kültür, dil, sanat, felsefe, teknik, bunahm, yaşama dünyası, edebiyat, bilgi, bilim izlekleri,
tüm yapıtlarında tam bir örgü oluşturur; bir doku. örgü olarak metinler toplamından oluşan
Nermi Uygur söylemi, insanı her defasında yeniden bir toplum, tarih ve kültür varlığı
olarak kurar.

Bir doku olarak Nermi Uygur metinlerine ya da metinler toplamı olarak Nermi Uygur
stiylemine, dil dolayımında ancak var kılınan kendi yaşantıları ya da başkalarının özellik|e
de edebiyat düııyasının önemli ürünleri ve bu ürünlerin yaratıcıları olan "düşünce
akrabaları" eşlik eder; o bu anlamda tam bir dünyahdır; insan dünyasının "sevdalısı"dır. Bu
bağlamda her türlü kültür "durumu", "duruşu", yazılı bir kültür dünyasının önemli bir ögesi
olarak algılanır; kültür insan dünyasının tüm görünümleriyle değer ve önem kazanır. Nermi
Uygur söylemi, öznenin kendisine yönelmesinin, kendisini konulaştırmasının serüveni
olarak alımlanabilir. Kültüre yönelmek, yapıca kültürü anlamaya çalışmak da yaşamın
tümünü konulaştırmanın bir başka görünümüdür. İnsanı aynı zamanda çokkültürlü bir
varlık olarak değerlendiren Nermi Uygur, hiçbir zaman çokkültürcülüğün tuzağrna düşmez.
Nermi Uygur'un bütün yapıtlarında dil ve kültür kavramı kadar sıklıkla rastlanan bir diğer
kavram da eğitim kavramıdır. Kuram-Eylem Bağlamı'nda eğitim, çözümleyici felsefe
açısından kuramsal ve eylemsel yanıyla ele alınır ve doğrudan bilgiyle bağlantılıdır. Böyle
bir yaklaşırİı bilgiye dayalı olmayan tutumlarla gerçekleştirilenin eğitim olmayacağının da
ipuçlarını verir gibidir: <<Önce yaygın anlamıyla 'eğitim'in, bilgiye, bilmeye ilişkin birşey
olduğuna parmak basmalıyız. Nitekim çok yerde 'eğitim' ile 'okuma'nın özdeş olduğuna
inanılır. Dolayısıyla "eğitmek", "okutmak"tır, "bilgi vermek"tir. (...) Her yanda eğitim,
nesneleri, doğayı, toplumu, insanı, insanın olanak ve yeteneklerini nasılsa öyle bilmeye
bağlıdır. Bilgiyse kuramsallığın damgasını taşır. (...) "eğitimin amacı", belirli "bilgi
içerikleri"nin aktarılması diye saptanmıştır.>>(7)

Eğitimi sadece kuramsal ya da sözel açıdan değil, aynı zamanda eylemsel açıdan da
ele alan ve "haklılığı", "haklı oluşu", "vazgeçi|mez oluşu" açısından eğitime yönelen Nermi
Uygur, bu konuda şu görüşleri sergiler: <<Genel tutumu ne olursa olsun, isterse en
eylemsel amaçlara çevrilmiş olsun, her eğitim eninde sonunda, özellikle de bunalımh
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zamanlarda, amaç ve araca ilişkin başarının eleştirilere yol açtığı zaman|arda, bir yandan
düşünsel arka planları ve ilkeleriyle, öte yandan gerekliliği ve değerliliğiyle açıkça gözler
önüne serilir çok kez. Bu ne bir lüks, ne kolayca vazgeçilebilecek bir erkedir. Tam tersine
eğitim sürecindeki çeşit çeşit uğraşılarda dallanıp budaklanan uygulamaların dağınıklığını
gidermekte; eğitime, program ve strateji yönünden birlik, tıkızlık, sağlamlık kazandırmak-
tadır.>>(8)

Kuram ve eylem birlikteliği içinde eğitime ilişkin olarak şunları da dile getirir Nermi
Uygur: <<Öyle bir dokudur ki 'eğitim', 'kuram ile eylem'i birlikte özümsemiştir. Birlikte
önemlidirler eğitimde. Onem oranıysa tüm eğitim koşullan uyarınca birbirinden değişik kılıklara
bürünür. Kimin, kimi, hangi araçla, nasıl, ne yönden eğittiği bu önem oranını belirler. Kimseye
yabancı gelmeyen teknik verimlendirmelerden en soyut kültür başartlarına, (...) dek hem bilmek
hem yapabilmek açısından anlam kazanır eğitim. (...) Kuram ile eylemdeki birliği parçalayıp
bölerek 'eğitim'i kavramaya çalışmak, deyimin kullanılış mantığına aykırıdır.>>(9)

Bir bakıma tüm eğitim durumları dikkate alınarak ortak paydaları doğrultusunda
değerlendirilen eğitim, bir sevgi eğitimi niteliğine bürünür Başka Sevgisi'nde; ama herşeyden
önce eğitim üzerine yeni belirlemeler yapılır. Eğitim burada, <<Yaşamı kendi gidişine
bırakmama istencinin ağırhklı başarısı olarak>>(l0) değerlendirilir. Böyle bir gidişte de insana
asıl yakışanı, sevgi eğitimini gerçekleştirmektir. Ancak Nermi Uygur'a göre çağdaş kültürün en

çok aksayan yanı, böyle bir eğitimin, sevgi eğitiminin olmayışıdır. Sevgi eğitimi insanı ben
bağnazlığından kurtarmayı amaçlar; ancak bunu gerçekleştirmek pek de öyle kolay değildir.
Başka sevgisine insanı götürecek olan eğitim, hem aklı, hem de duyguyu gerektirir.

Nermi Uygur, Salkımlar'da önceki görüşlerini verimlendirir; eğitimin somutluğuna,
yüzyüzeliğine dikkat çeker; bu anlamda eğitim gerçekten de, doğrudan insanla ilgili her yapıda
olduğu gibi sanatın işi değil midir? <<Bilgi ve teknik işi olmaktan çok, insan işidir eğitim. İlle
de "iş" deyimi kullanacaksak: insan-olma işinde insanın insana yardımıdır eğitim, öğretim.
İnsan-yetişimi olmayan bir eğitim-öğretim tasarlayıp uygulamak, yanlış birşey yapmak
demektir.>>(ll) Eğitim böyle bir yaklaşımda artık birey olarak insana belli bir form, biçim
kazandırmaktır. Eğitim, öğretim, yetişim birbirinden ayrılmayan, ayrılmaması gereken
yapılardır: <<(...) genelde, eğitim'i öğretim'den, öğretim'i eğitim'den başka şeylermiş gibi
tasarlamak yanlıştır. Eğitim, öğretimle, öğretim, eğitimle sağlanır. Eğitimsiz öğretim derme-

çatma kalır, öğretimsiz eğitim cılız kalır. Önemli olan yetişimdir. Yetişim : eğitimli öğretimin,
öğretimli eğitimin bileşkesidir, -ama daha da yeni başka şeydir. (...) İnsanca yetişmede eğitim-
öğretim kesinlikle savsaklanamayan soylu bir uğraş olmalı hepimiz için. Elden geldiği kadar çok
sayıda bireyi, sözcüğün en güzel anlamında "insan" olarak yetişimle bezemek için gerekli eğitim
ve öğrenime titizce bakım göstermeliyiz. Bunun böyle olmasını istememek; ister kişi, ister okul,
ister kurum, ister devlet olalım, insanı insan olarak yetiştirmeyi istememek; hele yetişimi,
bilinçli eylem ve davranışlarla engellemek, henüz Toplu Öldtlrme Merkezleri açmadan da en
iğrenç insanlık cinayeti işlemektir.>>(l2)

Eğitimin en temel insan hakkı olduğunun bundan daha açık anlatımı olabilir mi? Bir eğitim
ve kültür filozofu olarak Nermi Uygur, bizim kendimiz izerine düşünmemizi, yaşamımızı
felsefenin konusu yapmamızı sağlamanın yanı sıra, tüm felsefe tarihini yeniden verilmen-
dirmenin önemini bize kavratıyor ve hümanist bakış açısını içselleştirmenin ne denli önemli
olduğunu bize bir kez daha antmsatıyor.
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