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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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yApI vE işı,ıv KAvRAMLARI AçIsINDAN FELsEFE

Betül ÇoTUKSÖKEN

Herhangi bir şeyin ya da bir tür varolan olarak bilginin anlaşrlmasında anahtar rolünü
üstlenen iki kavram/terim vardır. Bunlardan birincisi yapı, diğeri ise işlev kavramıdır/teri-
midir.
Bu saptama,

a. her türlü varolanı ilişkileri çerçevesinde düşünmenin bir biçimi olarak,
b. bir bilgi türü olarak felsefe için de söz konusudur.

a1. Felsefenin bir düşünme biçimi olarak yap§: Felsefe yapıca kavramsaldır.
Eğer k a v r a m denildiğinde ne türden olursa olsun herbir varolanı kuşatan ç e rç e v e
anlaşılıyorsa, felsefe varolana ilişkin çerçevenin bilinçli bir biçimde ortaya konulması ve
ayrıca bu işlemin hesabının verilmesidir. Kavram zihinsel bir oluşum olarak imgelerle
birliktedir. Kavramın aynı zamanda dilde sözcük ya. da terim olarak karşılığını bulması
gerekir. Dile dökülemeyen kavramsal yapı tam anlamıyla nesne olarak var değildir.
Öyleyse kavramın varoluş bakımından zihinsel oluşu, gereklidir ama yeterli değildir.
Kavram dilde de terim olarak yerini bulmak zorundadır.
a2. Felsefenin bir düşünme biçimi olarak işlevi: Felsefe bir düşünme biçimi olarak farklı
yapıda kendini sunan varolanlar arasındaki ilişkileri inceler. "Farklı yapıdaki varolanlar"
deyişini şöyle açık kılmak mümkündün varolanlar ya dışdünyadadır ya düşünmededir ya da
dildedir.

Dışdünyada varolanlar tek dk nesneler, olaylar ve onlann algılanışlarını da hesaba
katan olgulardır.

Düşünme ya da zihin dünyasında varolanlar ise kavramlar, tasanmlar ve imgelerdir.
Bunların her biri ya da hepsi birden dışdünyanın, düşünme/zihin dünyasına çevrilmesini
sağlarlar. Kavram, tasarlm, imge dışdünya nesnelerini tek olarak ya da aralarındaki ilişkileri
hesaba katarak kendi düzenine geçirir/aktarır. Özellikle imgelem (hayalgücü), bellek
(hafıza) bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde ilgi alanına giren ögeleri ilişkilendirir.

Dilde varolanlar ise bir yönüyle bir dışdünya ögesi gibi düşünülebilirler. Bu, aynı
zamanda dilin nesne (fizik) yanına işaret eder. Ancak iletişim ortamında özne-özne
ilişkisinde dil, bireysel kullanımında bir söylem/söz orıamı olarak kendine özgü işleyişiyle,
dışdünya ve düşünme dünyasını etkiler. Sözlü ya da yazılıı olarak dil, salt dışdünya ve
düşünme ögelerinin dile çevrilmesiyle kurulamaz.Daha sonra da üzerinde durulacağı gibi
bir bakıma her türlü varolanı kendisinin kılan dil, işlevlerini, mantıksaVdilbilgisel değiş-
mezler (bağlaçlar, ilgeçler, belirteçler) aracılığıyla yerine getirir.

Burada ana çizgileriyle ortaya konulan varolanlann herbirinin kendi iç ilişkileri
bağlamında ele alınması özellikle bilimsel denilen etkinlikleri oluştururken; söz konusu
alanların aralarındaki ilişkilere yönelik bilme çabası, felsefenin bir düşünme biçimi olarak
temel işlevini oluşturur. Felsefe dışdünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri bütünüyle ya
da ikili (dışdünya-dil; dışdünya-düşünme; düşünme-dil) olarak inceler.
br. Bir bilgi türü olarak felsefenin yapn: Felsefe filozofun yaratısı/ürünü olarak bir
bakıma bireyseldir. Ancak her bir felsefi söylem, felsefi soru ya da sorulara ilişkin
yanıt/yanıtlar olarak önceki zaman diliminde ya da aynı zaman diliminde gerçekleşti-
rilen/üretilen felsefi söylemlere eklemlenmektedir. Felsefi söylemin bir bilgi türü olarak
alımlanmasında dilsel özellikler öne çıkmaktadır. Çünkü her bilgi bir tür dildir ve bir tür dil
olarak felsefi bilgi önermeler (: içinde bir iddia, bir sav, bir tez bulunan cümle) toplamıdır.
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Felsefe Yargıda bulunur; belirlemeler, saptamalar yapar. Felsefe açıklar, yorumlar,
varolanlar arasındaki ilişkileri serimler.

Felsefe aynı zamanda olmas/yapılması gerekeni de dile getirir. Ancak burada buyruk
verme söz konusu değildir. Felsefe, olması ya da yapılması gerekeni mantıksal çıkanmlar
çerçevesinde açığa çıkarmaya çalışır.
b2 Bir bİlgi türü olarak felsefenin iştevi: Felsefi bilgi, tekil olanla (nesne, olgu v.b.) tümel
olan (kavram) arasındaki ilişkinin bilgisidir.

Bu bilgi her bir varolanı (: kendisi olanı/diğer bir varolanla), kendisi olmayanla ilişkisi
aÇısından belirgin kılmaya çalışır. Felsefi bilgi, her türlü ögesiyle insanı ve ancak insanla
anlam kazanan insan dünyasını, anlamayı, yorumlamayı amaçlar.

Bilgi, insan dünyasının içinde yer alan en önemli ögelerden biridir. Felsefe bir varolan
olarak bilgiYe de yönelir; bilgiyi de anlamaya, açık kılmaya çalışır. Felsefe bu bağlamda
bilgi üzerine bilgi, bilimi de içermek üzere, bilimsel bilgi üzerine bİlgi durumuna gelİr.

Felsefe; anlamak, aÇıklamak, kısaca bilmek, eylemek ve degiştirmek üzİre, insan
dünyasına y ö n e l e n bir etkinliktir.
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