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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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BARIş rüı,rünü
Mücella ULUĞ

l Eylül Dünya Barış günüdür. Muhakkak ki, barışın önemini toplumlara hatırlatmak
için kutlanmaktadır. Savaş ve Banş iki ayrı kültür. Biri negatif bir olay, olmamasr istenir,
diğeri ise pozitif bir olay, olması beklenir. Erdal Atabek, Cumhuriyet gazetesindeki yazı-

sında konuya şöyle yaklaşıyor: "Barış kültürü şimdilik toplumlar tarafindan tanınmamakta,

bilinmemekte, yaşama ekseni kılınmamaktadır. Şimdilik diyorum, çünkü BARIŞIN ne

denli önemli olduğu er geç anlaşılacaktır.
Barış, tüm dünyada hakim olan SAVAŞ KÜLTÜRÜNDEN çok farklı bir kültürdür.

Asıl cesaret savaşa kalkışmak değil, BARIŞÇI OLMAK ta yatar.

BARIŞ KÜLTÜRÜ, bir arada yaşamayl kabul etmektir.
BARIŞ KÜLTÜRÜ, kendini üstün görmekten vazgeçmektir.
BARIŞ KÜLTÜRÜ, sorunlann çözümünde şiddetten başka bir yol aramaktır.

BARIŞ KÜLTÜRÜ, başkalarını anlama isteğidir.
BARIŞ KÜLTÜRÜ, kendinden başkalarının da haklan olduğunu kabul etmektir.

BARIŞ KÜLTÜRÜ, yaklaşmak, yakınlaşmaktır.
BARIŞ KÜLTÜRÜ, ötekilere eşitlikle bakabilmektir.
Ve bütün bunlar büyük cesaret gerektiren davranışlardır.
BARIşIN TEMEL DİNAMİKLERİ: CEsARET, EşİTLİK vE BİRLiKTE vAşAMAK-
TIR. İnsanlar kendilerini üstün kılmak için, kendi çıkarlannı haklı çıkarmak için, başka-

larını hiç düşünmeden, kimseye hak vermeden, farkına da varmadan SAVAŞÇI olmaktadır.
.,DAHAÜSTÜN oı_ıraar",EN ÜsTÜN 9LMAK" sözleri şiddet dolu bir SAVAş KÜL-
TÜRÜ içeriğidir.

onun için dünyanın ve insanlann "BARIŞ KÜLTÜRÜNE" gereksinimi vardır. Hem
de zaman kaybetmeden".

Dünyada barışın, barış kültürünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Asım Bezirci,
"Şairlerimiz Diliyle Barış, İnceleme ve Şiirler" adlı yapıtında Barış alanında Dünyada neler
yapıldığını şöyle sıralıyor:

..nunya benışı için çalışmak gerekir. 1945,te kabul edilen BİRLEşMİş MiLLET_
LER ANAYASASININ "amaç" maddesinde BARIŞ'ın genel koşulları şöyle ortaya kon-
maktadır.

Uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak için devletlerin toprak bütün-

lüğü ile ulusal egemenlik ve bağımsızlığına dokunmamak, uyuşmazlıklan barışçı yollarla

çözmeye çalışmak, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır."
l950'de Dünya Barış Konseyi, Anayasayı temel almanın yanı sıra, şu önerilere de

tüzüğünde yer vermiştir:
"Uluslararası anlaşmazlıkları tehdit ve silahla değil, görüşme yolu ile çözme;

sömürgecilik, ırkçılık ve saldırganlığa son verTne; atom bombaları ile diğer kitlesel kırım
araçlarını yasaklama, silahlanma yanşlnı durdurma ve yabancı askeri üsleri kaldırma; siya-
sal düzenleri ayrı uluslarla banş içinde birlikte yaşama".

l955'te Endonezya Bandung kentinde düzenlenen "üçüncü dünya" diye adlandırılan
29 ülkenin delegeleri de barış yolunda şu ilkeleri benimsemişlerdir.

"Toprak bütünlüğü ile ulusal bağımsızlığa ve egemenliğe dokunmama, birbirine sal-

dırmama, içişlerine katılmama, karşılıklı hak, çıkar ve eşitlik temeli üzerinde ekonomik ve

kültürel ilişkileri geliştirme, uyuşmazlıklan, zora başvurmaksızın, görüşmelerle çözmeye
çalışma, BARIŞ içinde yanyana çalışma...."
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Bu temel ilkeler 1915'te Amerika, Kanada ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33
Avrupa Ülkesinin onayladrğı Helsinki sonuç senedi'nde de yer aımaktadır.

BirleŞmiŞ Milletler Örgütü de savaşı önleme, silahsızlanma, nükleer silahları yasak-
lama yolunda olumlu kararlar almış, imza kampanyaları düzenlenmiştir.

KuŞkusuz bunlar insanlık adına gelişmelerdir ama yeterli değildir. Dünyada h6ln adil,
sürekli, yaygın bir barış ortamı kurulamamıştır.

Aslında hePimiz, özverili çabalarla BARIŞ ortamı kurulmasına, katılmak zorundayız.
Geleceğimiz buna bağlıdır. Gerçek şudur ki; SAVAŞ'tan çıkar sağlayanlar azınlıkta, zarar
görenler ise Çoğunluktadır. Yeter ki bu çoğunlukta olanlar elele vİrsin yoksa gelecek çokkorkunç olacaktır.

Zira dinYadaki nükleer füzeden sadece 2O0'ü dünyayı 8 dakikada yok etmeye yete-
cektir. DünYada adil ve kalıcı barış birlikte kurulmalı aksi halde toptan hiç olma durumu da
mevÇut. ShakesPeare'in dediği gibi "var olmak ya da olmamak, işte bütün sorun /bütün
mesele bu".

BARIş rüı-rünü sözcüğüne psikoloji açısından yaklaşıp Barış ve kültür
sözcüklerini teker teker ele almak istiyorum.

BARIŞ, ruh sağlığı için gerekli olan ölçütlerden biridir. Eğer birey kendisi ile olduğu
kadar, çevresi ile de barış içinde ise, ..ruh sağlığı yerindedir'' derİz.

Diğer taraftan, rÜ1-1ÜR. sosyal yaşa.mtn bir ürünüdür. Bireyin ilk sosyal yaşantısı
ailede baŞladığına göre, BARIŞ KÜLTÜRÜ üretimi de ailede başlİmakta ue İamanıa top-
luma yayılmaktadır.

KonuYa insan organizması yönünden bakacak olursak, hücrelerden oluşan insan orga-
nizmasının haYati fonksiyonları dengeli bir fizyolojik yapı ile yürür. Toplum]arı organlz-
maYa benzetirsek, aile, hücrelerin yerini tutacak, kültür ise fizyolojik faaliyetlere te*kabıil
edecektir.

AntroPologlara göre, toplum, kültürel bir varlıktır. Öyle ise, varhk alanının beşeri kesi-
minin aile-toplum-kültür üçgeninden ibaret olduğu stlylenİbilir.

Aile toPlum kültürünü muhafaza eder ve devamını sağlar. Ailenin bu özelliği nedeni
ile kültürdeki önemi inkar edilemez. Ailıe ve kültürün temeıniteüiklerini ele alacalıolursak,
Aile, anne, baba ve Çocuklardan oluşan bir sosyal birimdir ve sosyal bir varlık olarak de-
vamlı bir biÇimde gelişir. Sevgi, saygı, dayanışma, sadakat, itaat, İşbölümü gibi özellikler
ailenin temel niteliklerinin başında gelir.

Aile zamanla adeta sosyal bir örgüt halini ahr ve çeşitli fonksiyonlar üst|enir. KüItür
taşıyıcılığı, bu fonksiyonlardan biridir.

BireY, bioPsikososyokültürel bir varlıktır deriz. Kültür bir toplumun yaşam biçimidir.
Bu yaşam biçiminin içinde "banş kültürü" nün üretilmesi ve geliştirilmesi ğerekir.Kültür ile ilgili pek çok tanım var örneğin, Wolf, "biİ milletin biğlerinin katıldığı
manevi haYattır" der. Bu manevi hayatın içinde, "Barış" kavramının payı fİzlaolmalıdır k],
toPlum Yeni ufuklara doğru ilerleyebilsin. Eğer bu manevi hayatın içinde banş dozu az ise,
toPlumda Şiddet (agresyon), ben merkezcilik gibi olumsuz değer hükümleri hakim ola-
caktır. Linton, kültürü, "öğrenilmiş davranışlar ve bu davranışlann sonuçlarından oluşan bir
"bütün" olarak tanımlar. Bu da gösteriyor ki kültürde bir öğrenme olayı var. Öyle ise, ço-cuklarımıza BARIş ailede öğretilecek ve sonra eğitim merkğıerinde vs.

ZiYa GökalP ise, "Bir kavmin vicdanında yaşayan değer hükümlerinin toplamına, o
kavmin kültürü denir" der. 

_O 
halde değer hükümlerinln içinİ BARIŞ kavramı işlenmeli ve

!u s_ıireç içinde KüLTüRüN SosyAL, MiLLi, MANEvi, TARiHi ve süİErı-i oı--
DUGU unutulmamalıdır.
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KÜLTÜR taşıyıcılığı yönünden, ailede "KÜLTÜRLEME" ve "KÜLTÜRLENME"ye
de değinmek istiyorum.

İUı_1Upı_-BNME, bireyin içinde yaşadığı toplumun değer hükümlerini (yargılarını)

yani kültürünü kazanmasıdır.' KÜLTÜRLEME, farklı sosyal yapı ve kültürden gelen birey ve grupların karŞılıklı

etkileşimleri ile yeni bir sentez oluşmasıdır.
rişiıit gelİşimi ve sosyalleşmesi devam eden çocuk ve genç kültürleme ve kültür-

lenmede hassas bir devrededir. Böyle bir hassas denge içinde, insanlararası iliŞkilerin tüm

dünyadaki karmaşıklığı göz önüne alınırsa milli kültürümüzün yabancı kültürlerin hege-

.onyoş alnna giİmem".l için gençlerimize gerekli eğitimin verilmesi, onların bu konuda

bilinçlendirilmeİi, yabanc, İültürle.d"n gelebileceklere karşı uyanık olmaları gibi hususlar

aile İçinde yeşertilmelidir. Bu nedenle bu konularda ailelerin açık seçik ve sistemli olarak

eğitilmesi gerekir.

Aile eğitiminde özetlikle şu ikı problemin üzerinde durulmalıdır:
l. Kültürü; nesilden nesile nakli ve engelleyici etkilere karşı tedbir almak (ailenin kendi

yapısal gelişimi. sosyal yaşaınındaki değişimler).
İ. ıiı"n]n yapısal u" tont*iyonel değişimini etkileyen faktörlerin biiinmesi: Büyük aileden

küçük aileye, ı.ıreticilikten tüketiciliğe geçiş, baba otoritesinin zayıflayıp aile bireylerinin

daha serbest olması, para ekonomisine geçiş, kentleşme, hızlı nüfus artrmı, bilim ve

teknolojide gelişmeler, dünya görüşündeki değişimler, ailenin yaplsal ve fonksiyonel

degişimine zİmin hazırlamaktadır. Görülüyor ki, çekirdek ailede bir fonksiyon daralması

olıişmaktadır. Aile içindeki bazı işlevler (örneğin çocuk eğitimi gibi) aile dışına taşmaktadır

ve eğitimi sosyal kurumlara bırakma meyli oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada

gtırtıÜı.ıgıı gibi, kısmen de olsa Türk toplumunu da etkilemektedir, Ama yine de Türk ailesi

İarklı bir geleneğe sahiptir. Bugün yine aile, eğitim rolünü kendi üzerinden pek

atamamaktadlr. Dolayısıyla bahsedilen çekirdek ailenin sorunlan bizleri fazla

ürkütmemelidir. Çünkü, toplumumuzda aile kültürel değerleri muhafaza ediyor ve

sürdürüyor. Eğitim fonksiyonu aile içinde devam etmektedir. Dolayısıyla sosyal sistemimiz

içinde aiıelerimiz, bireylerinin eğitiminin temelini atmakta, okul sorunlarına yardımcı

oİmakta, sosyalleşmesine, meslek seçimine etkili olmaktadır. Diğer taraftan, kalıtımsal ve

sosyal faktörler bir araya gelince bazı farklılıklar doğal olarak ortaya Çıkacaktır.

çocuklararası psikolojik, kültürel, sosyoekonomik farkhlıklar da bunun sonucudur.

Öyıeyse, tuıttı."ı probİemler ve eğitim farklannın kaynaklanndan biri de ailedir (ailedeki

oegeİıer sistemi öğrencilerin mesleki tercihlerini büyük ölçüde etkiler. Bazı çocukların baba

me-sleğini seçmeleri bunun en iyi örneğidir). Ailenin bahsettiğimiz bütün bu hususları, onun

beşerİkı.iıtur içindeki fonksiyonel öneminin göstergeleridir. Sonuç olarak, ailenin bugünkü

yapısal ve fbntsiyonel gelişimi ele alınıp incelenmelidir. Aile, içinde bulunduğu toPlumun

ruh saglıgı açısından tınemlidir. Aile, dünya sağlığı açısından da önemlidir. Tüm dünYada

toplum-laİaraİı karşılıklı etkileşimin varlığı da inkar edilemeyeceğine göre, aile muhakkak

eğitilmelidir. Bu eğitimle, engellenen kaybolan değerli bazı kavramlar bunların baŞında

gİlmektedir. ıııutıal<tal< ki bu kavramlar, barış kültürünün, gelişmesine de katkıda

bulunacaktır.

çocuklarımıza bu kavramları işleyebilmek için, ebeveynlerin, diğer büyüklerimizin ve

topıumda bir yerlere gelen kişilerin, iyi bir model olmalan gerekir ki, eğitimin etkisi

görülebilsin vİ gelişsİn. Dünyaya bir göz gezdirecek olursak, şiddetin kol gezdiğini

ğtırmekteyiz. Ttıh dunyada şid-detin maliyeti yüksek olmaktadır. Şiddetin nedenleri
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başında GÜVENSİZLİK gelmektedir. Şiddet konusu daha ziyade demokratik toplumlarda
irdelenmektedir. Bandura, şiddetin taklit ve pekiştirme ile öğrenildiğini savunur ve diğer
taraftan özdeşleştirme ile kültürdeki ahlaki, değerler vs. örüntülerinin kazanılabileceğini
söyler. Şiddet dolu bu dünyada çocuklarımızı nasıl şiddetten uzak tutabiliriz. (Şefkat ve ilgi
gibi duygusal yaşamın çocuklarda çok erken yaşlarda geliştiği bugün bilinmektedir.)

Çocukları olumlu davranışlara çekmek için acaba ebeveyn ne yapmalıdır?
1. Ebeveyn, şiddet davranışını onaylamadığını ve sevgi, şefkat ve sorumluluk duyguları

içinde davranmanın kendilerini mutlu edeceğini ve aynca kendilerine de mutluluk
vereceğini kısaca, ebeveyn hissiyatını çocuğuna belli etmelidir.

2. Onlara iki yönde model olunmalıdır.
a.Çocuğunuza karşı olumlu davranmakla,
b. Diğerlerine gösterdiğiniz şefkatli davranışlannızla (örn. Bazı organizasyonlara
katılma gibi),

3. Çocuğunuzun başanlarını ödüllendirmelisiniz (örn. Olumlu davranışlanndan sonra,
"ne kadar iyi yaptın" demek bile bir ödüldür).

4. Dış dünyanın etkisi: Dış çevreden, (TV vs.) bazı olumsuz, bencil davranışlar ahyorsa,
bunları engellemek için,
a. Yardımsever davranışları ön plana çıkaran kitaplar okumasını sağlayabilirsiniz.
b. Şiddete yönelik filmler izlemesini önleyebilirsiniz.
c. Onlara, ünlü kişiler, müzeler, belgese|ler gibi konularda eğitim verebilirsiniz.

5. Çocukların olumlu ve güvenli bir ortamda olmalarını sağlamak. Uzınanlar, böyle
ortamların onların güvenlerini arttıracağını ve dikkatlerini kendilerinden çıkanp,
başkalarının sorunlarına verebileceklerini vurgularlar.

Bugün tüm dünyada banş kültürünü geliştirme istikametİnde bazı yapılandrrmalar
vardır. Örneğin; Prof. Martin Seligman ve arkadaşlannın (Claremont Üni.) geliştirdiği
PoZiTİF DÜŞÜNCE AKIMI (olumsuz düşünce kalıplannı değiştirmeyi ijğretmek)

bunlardan biridir.)
Daha önce Abraham Maslow ve Carl Rogers'ın yıllar önce ortaya attıklan hümanistik

psikolojiden farklı olan bu akımın amaçlan şöyle özetlenebilir:

l. Olumsuz duyguları hafifleten, önleyen iyilik halini arttırmak:
Sevgi, iyimserlik, sebat, orijinallik, sorumluluk, iyi ana babalık, başkalarını da düşünmek,

medeni olma, ılımlılık ve hoşgörüyü keşfetmek ve kişilerin bu değerlerini
zenginleştirmektir. Toplumlardaki bu tip gelişmeler, bir toplum ürünü olarak, BARIŞ
KüLTüRüNüN oluşmasını sağlayacaktır.
2. Kişilerin güçlü yönlerini keşfetmek ve gelişmelerine destek vermek (özellikle hastalar

için psikoterapiyi bu yönde uygulamak)
3. Eğitim programlarına, pozitif düşünceyi de öğreten yeni programlar ekleınek.
Seligman Pozitif düşünceyi yaşama sokmak için, bazı somut önerilerde bulunur:

l. "Yaptığınız işi severek yapın ve iyi niyetli gözlemcilerden geri bildirim alın.
2. Engelleri aşma becerilerinizi keşfedin. Sinirlendiğinizde olumlu bir şeye odaklanın,

gergin liğiniz azalacaktır" der.- 
Çalışma ile iyimserlik arasında pozitif bir ilişki vardır. İyimserler daha çok

çalışabilirler ve düa sağlıklı yaşarlar. Örneğin araştırmalar iyimser insanların sigara

içnıediğini, yemeklere fazla tıız atmadığını ve ağır tatlılar yemeye ihtiyaç duymadıklarını
saptadıklannı belirlemiştir. Seligman ve arkadaşlan iyimser ttuz geliştirmenin bir tür
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koruyucu hekimlik olduğunu,söz konusu tarzın çocuklara öğretilebileceğini ve okullarda
çocukların "okul başarısızlığı" ile bu yöntemle başa çıkabileceklerini söyler; bunun
çt,ıcuklara öğretilmesini önerir.

İyimserler bu avantajlara neden sahip olabiliyorlar? Diye sorulabilir. Sebebi, esneklik
özellikleridir. Bu kişiler, zorluklardan sonra, keyif haline çabuk dönme yeteneğine sahip-
ıirler. Diğerlerine göre. başarısızlıklannı felaket haline getirmezler. Streslerini daha çabuk
aşıibilirler. Nöropsikoimmünologlar da, iyimserliğin ve olumlu deneyimlerin, bağışıklık
sistenıini güçlendirdiğini söylerler.

3.Gülmenin gücünü farkedin: Güimek sağlıklı bir mekanizmadır. Kişiyi üzücü olaydan
uzaklaştırır, sağlıklı ve sosyal duygular yaşamanlzı sağlar.

4. Vermenin getirdiği yararlar: Haidt "veren el" olmanın insanın ruh sağlığını olumlu
etkilediğini söyler ve insan doğasındaki erdem yüklü güdülerin yeterince fark edilmediğini
tİüşünür. Ahlak ilminin incelenmesinde derinlere indikçe insan doğasının iki yönlü olduğu
görülür. D«ığamızda her kötü yönün karşısında bir de iyi yön vardır.

5. Gücii k<ıntrol altında tu[mak: Stoltz "Zorluk katsayısı" adlı kitabında olumsuz
durunrlarda, psikolojik sağlığın nasıl korunacağını anlatır. "Böyle bir durumda, güç kontrol
altına alınabilirse, kişi sonınunun çözümünü düşünüp, karara rahat gider" der. Durumu
felaket olarak görüp, paniklememelidir ve olumsuzluğun hayaümızın diğer alanlarına
sızmasına izin verilmemelidir. Zorluğun si2i uzun süre bunaltması- izin verilmeme]idir.

Netiçede, Ruh Sağlığı için, mutluluk için insanın kendisi ve başkaları ile barışık
olması gerekir. Bövle baı,ışık insanlardan oluşan toplumlar da temiz ve huzurlu
topluınlaı,ı <ılırşturacaktır. Barış kültürü Eğitim Seferberliği oluşturmak ve tıpkı Çevre
Korunıa Merkezlerinin mücadelesi gibi tüm dünyaya yayılmalıdır. (Örneğin, Çevre
Koruma Müdürlüğü' nün yürüı.tüğü Sevgi Yumağı Projesi...) Kanımca, Banş Kültürünün
üretilnıesi ve geliştirilmesinde, en etkili olabilecek yöntem, bireylerin çeşitli gönüllü
hizınetlerde bulunmayı öğrenmeleri ve diğerlerine de öğretmeleridir. Çocuklar ve
yetiŞkinler, gönüllii hizmetlere teşvik edilmelidir. Öyle ki, her bireyin, her öğrencinin,
nıeşguliyetiniıı yanısıı,a, "ZORUNLU OLMADAN SORUMLU OLMAK" diye tanımlanan
bir gönüllü hizmette bir ölçüde bulunmaları sağlanmalıdır. Bireylere bu faaliyetlerin
benimseyerek yapılması öğretilmelidir.

Kısaca toplumuınuzda. kişilerarası, müesseselerarası gönül bağı kurulmalıdır.Kardeş
okul, kardeş üniversite, kardeş şehir gibi bütünleşmeler, kaynaşmalar, paylaşmalar nru-
hakkak ki, BARIŞ KÜLTÜRÜNÜ geliştirecektir. Toplumumuzda bu anlayış başlamıştır.

Teınennimiz dalıa hızlı olarak tüm topluma yayılması, geliştirilmesidir ve engelleyici
faktörlerin de ortadan kaldırılmasına en azından azaltılmasına çalışılmahdır.Sonuç olarak,
araŞtırnralar, kültürel değerlerin ve ana babanın inanç ve davranışlarının özellikle erken
yaşlarda çocuklar üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Öyle ise, barış kültürü yönünde
değişimin gerçekleştirilınesi için, ailenin ve çevrenin eğitilmesi gerekmektedir.

Özellikle, insan gelişimi için aikı desteğinin yetersiz olduğu olumsuz sosyoekonomik
koşullarda karşılıklı duygusal bağhlık doğrultusunda, insancıl yaklaşımlar ne kadar erken
verilebilirse, çocuklarımız da barış kavramını o kadar güçlü bir şekilde benimse-yebilecek-
lerdir. Böylece. birinci amaç bu kavramı çocuklarımıza işleyebilmek, ikinci amaç ise, ana
babaları topIuma yararlı çocuklar yetiştirmeleri için bilinçlendirınek, eğitmektir.
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Psikolojinintoplumsaldeğişimioluşturmadaki, İTİCİ GÜCÜNÜNüzerinde
durülması ve bu güçten toplumların yararlanması gerekmektedir. Böylece, BARIŞ
KÜLTÜRÜ için bir ALT YAPI oluşturulmalıdır. Alt yapı olmadan amaca ulaşılamaz.
Küreselleşme olmalı deniliyor. Olabilir ama kültürler değişmemeli ve zamana bağlı olarak
yenileri üretilmelidir.
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EK: Özrü DEyişrrcn

l. M.K. Atatürk' den BARIŞ ve KÜLTÜR
2. BARIŞ
3. rÜı,rÜn

l. M.K. Atatürk'ten BARIŞ ve rÜl-rÜn
" Dünyada barış, yurtta barış.
* Eğer stirekli barış isteniyorsa, kitlelerin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler

alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya
vatandaşları açlık, lıaset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde yetiştirilmelidir.

* Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, bilinçlenmek,
düşünınek, zekayı eğitmektir.

* Kültür dediğiniz zaman, bir insan topluluğunun devlet yaşamında, düşünsel
yaşaınında, ekonomik yaşamında yapabilecekleri şeylerin bileşkesini anlatmak
istiyoruz ki, uygarlık da bundan başka bir şey değildir.

* Kültür. doğanın yüksek verimleriyle mutlu olmaktır. Bu söz içinde çok şey bulunmak-
tadır: temizlik, saflık, yükseklik, insanlık vb. Bunlann tümü, insanlık niteliklerin_
dendir.

* Kültürüıııüzü,muasrrmedeniyetseviyesineçıkaracağız.

2. BARIŞ
* Barış demekle dünyada barış olmaz. (N. Bonaparte)
* Halk ancak banşta savaşın ağır yükünü anlar. (G.G. Byron)
* Atıım bombası barışı sağlamak için ortaya çıktı, ama barışın devamlılığını sağlayamaz.

Barışın sağ|anması için insanların çaba göstermesi şarttır. (W. Churchill)* İnsanlann barış istemelerinin nedeni, savaş korkusundan kaynaklanır. (W. Churchill)
* Ülkelerin işbirliği için barış şarttır ve uluslararası ilişkilerde barışın rolü çok büyüktür.

(M. Gandhi)
* Dünyada barışın sağlanması için devletler değil, milletler birbirine yakınlaşmalıdır. (E.

Ipsen)

" Dünyada barışın sağlanması için tek ğimin hakim olması gerekir. (E. Ipsen)
* Savaş istiyorsan savaşçı, barış istiyorsan barışçı davranmalısın. (G. Le Bon)
'F Gerçek savaşlar, barıştan birgün sonra başlar. Bu savaşlar ekonomik, sosyal ve kültürel

savaşlardır ve cephedeki savaşlardan tehlikelidir. (G. Le Bon)
* Savaşta yardımlaşmak, barış zamanındakinden daha kolaydır. (T. Navarro)
x Savaş, hayatın vazgeçllmez bir yasasıdır. Banşsa iki savaş arasında kurulan mutluluk

köprüsüdür. (F. Nietzsche)
* Bilim ve barışın, sonunda cehalet ve savaşı yeneceğine inanıyorum. (L. Pasteur)* Elinizden geldiğince barışı sağlamak için çalışın. (M. Rinehart)* Dünyada barış olmasını istiyorsanız, bilimin uluslararası olmasını sağlamak gerekir.

(F, Roosevelt)
* Barışı sağlamak için güçlülerin acıma, güçsüzlerinse cesaret duygusuna sahip olmaları

gerekir. (R. Tagora)
* Barışı tercih edenler kazançlı çıkarlar. (A. Taylor)
i( ' Savaşa hazır olmak, barışın korunması için gereklidir. (G. Washington),* Barışı korumak, savaşa komutanhk yapmaktan daha zordur. (J. Wayne)

l 16



* Savaşı bilmeyen barışı da bilmez. (Japon Sözü)
* Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. (G. Washington)
* En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. (Cicero)
* Barışı kendi içinde bulamazsan, hiçbiryerde bulamazsın. (M. Gaye)
* Barış yapmayı değil, savaş yapmayı bilen bir uygarlığımız var. (G. Ferrero)
* İletişimin anahtarı, kişisel ve KÜLTÜREL farklılıklanmızı kabul etmektir. Çünkü bu

aynı zamanda BARIŞIN gelişiminin de temelidir. (Anonim)
* Barış, insanların birbirlerini topluca öldürmediği ve cebir ve şiddete başvurmadığı bir

ortamdır. (Asım Bezirci)
* Barış, bireysel ve toplumsal düzeyde şiddetin bütün görünüm ve boyutlarıyla ortadan

kalktığı bir ortamdır. (A. Bezirci)

3. KÜLTÜR
CULTURA ANIMI (Ruhun işlenmesi, ruhun kültürü): Kültür çokanlamlı bir teriındir.
Kültürle ilgili tanımlann sayısı 200' ü aşmaktadır:
* İnsanı insan kılan ve insan ürünü olan kültürün taşıyıcılan Dil ve Eğitimdir. (Nerıni

Uygur)
* Çokkültürlülük insanı bu dünyada daha anlaşılır kılar. Çokkültürlülüğü aktaran da

eğitim olduğuna göre, kültür-dil-eğitim üçgeni kendiliğinden şekillenir. (Nermi Uygur)
* Kültür, insanın kendini, kendi evinde duymasını sağlayacak bir dünya ortaya koyar.

(Nermi Uygur)
* Kültür, insan yaratısıdır. Kültürü taşıyan dildir, eylemdir ve bunlardan oluşan eğitiırı

sürecidir. (Betül Çotuksöken)* Dil, kültür alanının her yanını aydınlatan güneştir, kültür yapısını bir arada tutan

çimentodur, kültür kilimini dokuyan ipliktir, tüm kültür anıtlarının yansıdığı
akarsudur. (Nermi Uygur)

* Çokkültürlü insan, dışa, tüm kültür değerlerine açılabilen ve açılabilme yeteneğini
taşıyan insandır. (Betül Çotuksöken)* Bireyin ve toplumun tek bir kültürün taşıyıcısı olduğunu düşünmek, çağdaş olmamak-
t,r. (Betül Çotuksöken)* Kültür, öğrenilebilen bir şeydir, tarihsel ve süreklidir, toplumsaldır, ideal ve idealleş-
tirilmiş kurallar sistemidir, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcı bir yapıdır, değiş-
kendir, bütünleştiricidir ve kültür aynı zamanda bir soyutlamadır. (Bozkurt Güvenç)

* Her insan bir kültür çocuğu olduğu kadar, kültür anababasıdır da: öyle ise, kültür belli
bir insan bilim tasarımı oluşturmada, giderek belli bir insan felsefesi tasarımı kurmada
yol açıcı bir anahtar kavramıdır. (Bozkurt Güvenç)

* Kültürü taşıyan bir yapı olarak dil, onun kuşaktan kuşağa geçirilmesinde, taritısel
boyutun somutlaşmasında vazgeçilmez bir ortam hazırlar. (Bozkurt Güvenç)

* Kültür genel olarak inançlar, değer hükümleri, örf ve adetler, zevkler, insan taratindan
yaratılan her şeydir. (Cohen)

* Kültür, bir milletin bireylerinin katıldığı manevi hayattır. (Woll)
* Kültür, bir bütUn olarak, toplumun mahsulüdür. Hayatı yaşamaya değer yapan şeydir.* Kültür, öğrenilmiş davranışlar ve bu davranışların sonuçlarından oluşan bir bütünclür.

(R. Linton)
* Bir kavmin vicdanında yaşayan değer hükümlerinin toplamına, o kavmin kültlirü

denir. (Z. Gökalp)
* Kültür bir gelenek birliğidir. (I.H. Baltacıoğlu)
* Kültür, insanlığın anlamıdır. (G. Berger)
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ı' İnsan yığınlarını miltet haline getiren kültürleridir. (M. Kaplan)
* Kültür, öğrenilenler unutulduktan sonra geriye kalan şeydir. (S. Lagerlof)
* Her kültür özel olarak insanın evrim aşamalarından geçer. Her birinin çocukluğu,

gençliği, olgunluğu ve yaşhlığı vardır. (O. Spengler)
* Kültür, ya|nızca bir ulusun din, ahlak, hukuk, us, estetik, dil, iktisat ve fenle ilgili

yaşayışlarının uyumlu bir toplamıdır. (Z. Gökalp)
* Bir ulusun kültürü, bilgilerinin, inanışlannın ve özgün geleneklerinin aynasıdır. Kısaca

halk ve toplumsal kurumlar hakkındaki bilginin kapısını açmaya yarayan bir
anahtardır. (P.F. Konoye)

Kültür bir ışık, bir ırydınlanma kaynağı, kökü geçmişte, yüzü geleceğe dönüktür.

'flinı bu tanımlara göre, kültürdeki ortak özellikler şöyle sıralanabİlir: millidir,
sosyaldir, manevidir, tarihidir, süreklilik vardır. (Hikmet Celkan)

Şöyle bir genel tanıma gidilebilir: Kültür bir millete şahsiyetini kazandıran, diğer
milletlerle arasındaki benzer, ortak ve farklı yönleri tayine yarayan, tarihin seyri içerisinde
oluşan, o millete özgü maddi ve manevi değerlerin ahenkli bir bütünüdür. (Hikmet Celkan)
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RARIŞ

şİİnİ Y AZAN: Yannis Ritsos
ÇEVİREN: Ataol Behramoğlu
Çcıcuğun gördüğü düştü BARIŞ
Ananın gördüğü düştü BARIŞ
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir BARIŞ...
BARIŞ, sıcak yeıneklerde tüten kokudur akşamda...
Bir tas slcak süttür BARIŞ
BARIŞ, ışın deırretleridir yaz tarlalarında
İyilik. alf'abesidir o dizlerinde şafağın
Herkesin kardeşinı demesidir birbirine
Yeni bir dünya kuracağız demesidir
Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle...
BARrŞ budur işte...
BARIŞ sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların
Sıcacık bir ekmektir BARIŞ...
BARIŞ bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir
Kardeşler, BARIŞ içinde ancak derin soluk alır evren,
Tünı evren yüklenerek tüm düşlerini
Kardeşler uzatın ellerinizi...
BARIŞ budur işte...
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