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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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MoDERN püşüNcEyn ciniş

Afşar rİuuçİN

* Modern düşünce dediğimiz zaman XV. ve XVI. yüzyıllarda temelleri atılan, XVII.
* yüzyılla birlikte büyük atılımlar gösteren çağdaş düşünceyi anlıyoruz.
* Gerçekte her düşünce öncelediği düşüncelere göre modern düşüncedir.
* Ancak çağlar hatta dönemler belli düşünce özelliklerini sürdürürken bir önceki çağın

ya da dönemin karşısında modern kimliği kazanır.
* kavrayışların, sezişlerin, görüşlerin, değerlerin değişmeye başladığı yerde modern

başlar.
* onun ötesinde şimdiki düşünceyi ya da beğeniyi karşılayan her insan etkinliğine

modern demek doğru olur.
* Düşünce tarihinin sürekliliği modem kavramını zorda bırakır.
* Her zaman kesin başlangıçlar ve bitişler değil, yumuşak geçişler vardrr.
* insan gerçeğini bir bütün olarak kavramak istediğimiz zaman düşünce tarihinin

bütününe yönelmemiz gerekir, düşüncenin kesintisiz akışrnı evrim çizgisi boyunca
görebilmemiz gerekir.

* Düşünce dünyasında bu yüzden kaynak aramak zordur, böyle bir arayış durmadan

gerilere gitmeyi gerektirir. (ÖnceseI ögenin öncelikli olması)
* Geriye yürüdükçe tarih öncesine ulaşınz, daha da yürürsek karanlıklarda yitip gideriz.
* Ancak her zaman kaynak olarak gösterilebilecek geçiş yerleri / eklemleri vardır.
x yeni düşünce kaynaklannı bulmak için xI. yizyı|a kadar inmemiz gerekir.
* İlk serrnaye devrimlerinin oluşması
* Buna göre ilk ticaret yollarının kurulması
* Ticaret yollan üzerinde ilk büyük kentlerin kurulması
* Toplumsal yaşamda feodalliğin gelişimi düşünce düzeyinde skolastik düşüncenin

gelişimiyle belirgindir.
* skolastik düşünce yeni düşüncenin hem kaynağı (kaynaklanndan biri) hem karşıtıdır

diyebiliriz.
* yeni düşünce skolastik düşünceden, skolastik düşünceyle hesaplaşarak doğdu.

Ortaçağ düşüncesi: Platonculuktan, Aristotelesçiliğe
* Az|z Augustinus - AzizAnselmus - AzizTommaso üçlüsü bu dönüşümün belirgin

adlandır.
* Descartes'ın skolastik düşünceyle ilgili yargılan bugünkü düşünce anlayışımızla

tersleşir. Ona göre skolastik felsefede tartışma konusu yapılamayacak, dolayısıyla kuŞ-

ku uyandırmayacak hiçbir şey yoktur.
x Oysa Descartes'tan yarım yüzyıl sonra dünyaya gelen Leibniz (15l6-1646) skolastik-

lerde bile iyi bakarsak altın değerinde birşeyler bulunabileceğini duyurur bize.
* yeni düşünce ne tek başına Aristotelesçilikten yani skolastikten, ne de Aristoteles'ten

ya da onun sonradan çevrilmiş metinlerinden doğmuş olabilir.
* yeni düşüncenin temelinde Eskiçağ'ın üç temel felsefesi yatar.

STOACILIK EPİKUROSÇULUK PYRRHONCULUK
zenon (i.ö.32z-264) G,ö.341-2,1o) (i.ö.ıss-zıs,ı
Epiktetos (M.Ö.I.y.y.)
Marcus Aurelius (l21-18l)
STOACILIKTAN -+Usçu bakış açısı, bütüncü kavrayış, belirlenimci dünya görüşü, doğaya

bağlılık fikri,
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EPIKUROSÇULUKTAN+Yaşama sevincini, dünyayı yüceltme eğilimini, doğaüstü
takıntılardan kurtulma istemini,

PYRRHONCULUKTAN-+ Kuşkuculuğu (Olumsuz kuşkuculuktan, olumlu kuşkuculuğa)
Sofistler, Sokratesçi Okullar, Pyrrhon...

DESCARTES -+ "Kuşkucular, kuşkulanmak için kuşkulanırlar"
BACON -+ Kuşkudan yola çıkarsak sağlam sonuçlara ulaşabiliriz, kesinlik

lerden yola çıkarsak kuşkulanmakla işi bitiririz.

* Yeni düşünce bu üç kaynaktan çokça yararlanmış da olsa, yalnızcabu üç kaynaktan
etkilenmiş değildir. Onda bütün Eskiçağ ve Ortaçağ düşünce dünyasının ve edebiyat-
larının izleri vardır.

'r Zaten o yeniden doğuşunu edebiyatta gerçekleştirmiş, yeni felsefe edebiyatta serpildik
ten sonra başlı başına bir felsefi etkinlik olarak kendini ortaya koymuştur.* Yeni düşüncenin ilk filozoflan Erasmus, Luther, Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio,
Cellini, Vasari, Alberti, Vinci gibi öncülerle;

'* Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Machiavelli, Jean Bodin, Hugo Grotius,
Thoınas Morus, Campanella gibi düşünce ve sanat adamlan (insancılar);* Yeni düşüncenin temelinde tüm eski kaynaklann araştırılmasıyla yarahlmış olan
Rönesans düşüncesi ya da insancılık vardır.* İnsaııcılar eski clüşünceleri özümlerken eskiyle yeni arasında köprü olurlar.x Bu gelişimde edebiyatın omuzladığı yükü gözden uzak tutmamak gerekir.* Baroktan klasiğe doğru gelişen yeni edebiyat, tüm insan sorunlarını evrensel çerçevede
ve ussal düzeyde enine boyuna tartışmak eğilimindeydi (Klasik - Evrenselci gerçek-
çilik).* Edebiyattaki gelişmeler öbür sanatlarda da benzer biçimlerde görüldü. Örneğin; Orta-
çağın Misterlerinden tiyatro doğdu. [Misterler, Eski Ahitteki ve Yeni Ahitteki dogmaları
ya da konuları halka somut olarak göstermek için oynanan oyunlardır.]* Tiyatronun, kilise avlularından sokağa çıkışı ve tepkiyle karşılanışı

PASCAL --Ş "Tüm bu eğleırceler Hıristiyan yaşamı için tehlikelidir, ama dünyanın bulduğu
eğlenceler arasında komedi kadar korkulası olanı yoktur".* İnsancı bize yeni bir insan tipini müjdeler.* Kah diıısel kavrayışlardan, yumuşak arayışlar dönemine geçilmektedir. F. Rober'in

"Insancılık azarlamaz" sözü bu yüzden çok ilgi çekicidir.* İnsancı kendini insanhğın bir parçası o|arak görür. O, insandır, insanlardan biridir.
Kendini başkasında görmeyen kişi insancı değildir.* İnsan bundan böyle yalnızca görüşleriyle ve dogmalanyla değil, yaşam sevinciyle de
insandır.

A. RENAUDET -+" İnsancılık insan doğasına güvenmeyle ilgili bir ahlaktır. Hem incele-
meye, hem yaşama yönelmiş olarak ve kural olarak düa üstün bir yaşama doğru aralıksız
yönelişi benimsetir."
* İnsancr, kendinde bütün bir dünyayı bulan kişidir. O, bir soyun ya da bir ırkın değil,

bütün bir insanlığın üyesidir. İnsancı türdeşini akraba sayar.l; ESki düşünceden yeni düşünceye geçiş Galileo Galilei'nin bir cümlesinde açıklığa
kavı.ışur. Yeni biIimsel düşüncenin temeli böylece Galileo Galilei'nin uzun bir
cümlesinde ortaya konulur.
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Galileo Galilei şöyle der:
"Felsefe gözlemlerimizin önünde sürekli açık duran o koca kitapta (evrende demek istiyo-
rum) yazılıdır. Önce bu dili anlamayı öğrenmeden, yazı|dığı harfleri tanlmayı öğrenmeden
anlamalıyız onu. Matematiğin diliyle yazılmıştır o. Harfleri de üçgenler, daireler ve öbür
geometrik biçimlerdir. Bunlarsız, tek anlama olanağımız yoktur",

Mutlaktan -+ Göreliye
Belirlemeden _> Ölçmeye
Kuramsaldan -) Deneysele
Ölçme -+ Bilimin temel eğilimi

Niçinden nasıla
* Bu, XVII. yüzyıl düşüncesinin bilim düzeyinde genel eğilimi olacaktır.
* Descartes, Felsefenin İlkeleri'nde fiziğin alanında matematikte belirlenmiş ilkeler dı-

şında ilke tanımadığını yazdı.
* Leibniz, matematiği "fiziğin gerçek mantığı" diye tanımladı.
* Newton deneyin matematikleştirilmesi ya da doğa olaylannın matematiğe uygulan-

ması yolunda büyük bir devrim yaptı.
* Artık yönteme gereksinim vardır; us, sorunları tek başına çözemez.

Org,anon'dan -+ Novum Organon'a
* XV[. yüzyıl yeni felsefenin ve yeni bilimsel düşüncenin doğduğu yüzyıldır.
* Yeni düşünce bilimde ve felsefe kuramı deneyle dengeleyen düşüncedir.
* platon'la başlayan klasik ülkücülük ve Aristoteles'le başlayan klasik deneycilik sona

ermektedir.
* salt ülkücülük ve salt deneycilik bundan böyle birbirlerini dengeleyecektir.
* Bundan böyle deneycilikten ayrı düşmeyen bir usçuluk ve usçuluktan ayrılınayan bir

deneycilik geçerlidir.
* Uzun yıllar boyu birer uygulama alanı olmaktan öteye geçemeyen ve temelleri

deneyden bağrmsız bir biçimde felsefede (metafizikte) tartışılan bazı bilgi alanları
yavaş yavaş konularını ve yöntemlerini belirleyerek birer deney bi|imi duruınuna gel-

diler. Bu çerçevede bilimler bir yandan felsefeden koparken, öte yandan kendilerini
doğrulamak yolunu tuttular.

* Usçulukla deneyciliğin bilimsel düşünceyle felsefi düşüncenin bütünleşmesi Bacon'da
(|561-1626) ve Descartes'ta (l596-1650) en yüksek anlatımını bulur.

BACON-+"Doğanın kölesi ve yorumcusu olan insan, ancak doğanın yasalarıyla ilgili
deneysel ve ussal buluşlan ölçüsünde eylemde bulunur ve anlar. İnsanın bilimi
güçlülüğünün ölçüsüdür, çünkü nedenini bilmemek, sonucu yaratamamak demektir.
Doğayı ancak doğaya baş eğerek ele geçirebiliriz. Kurgusal düşüncede neden adını
taşıyan şey uygulamada bir kural olur."
"Bilimleri inçelemekte birbirine karışan filozoflıır, deneyciler ve dogmacılar olnıak

üzere iki sınıfa aynlırlar. Karıncaya benzeyen deneyci yiyecekleri yığmakla, sonra da onları
tüketmekle yetinir. Dogmacı örümcek gibidir. Maddesini kendi varlığından çıkardığı ağları
örer. Arı ortada yer alır, hammaddeyi tarlalarda ve bahçelerde çiçeklerden toplar, sonra onu
kendine özgü bir sanatla işler ve sindirir. Gerçek felsefe de buna benzer şeyler yapar, o

ya|ınızca ve özellikle insan ruhunun doğal güçleri üzerine temellenmez ve doğal tarihteıı
elde eniği maddeyi bir iki kaynakta bulduğu biçimiyle bel|eğe bırakıp çıkmaz, onu iş|edik-
ten ve sindirdikten sonra doğaya koyar. Böylece bizim en büyük dayanağımız, her şeyi
ummak zorunda olduğumuz dayanak deneysel yetiyle ussal yeti arasında işbirliğidir".
* Descartes'ın çizmiş olduğu bilgi ağacı da bize kuram ve deney (us ve deney), bu arada

t
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bilim ve metafizlk (felsefe) bütünleşmesini pek gizel gösterir.

hekimlik
ahlak

fizik

metafizik

Öte yandan Desçartes'rn üç çeşit fikir belirlemesi de bu açıdan çok anlamlıdrr. Do-
ğuştan, edinilmiş, yapay.

LEIBNIZ -+"Hep söylerim, Descartesçı felsefe doğru bilgiye geçiş yeridir, bu yerden geç-
meden doğruya varmak zordur."
* Benzer bir us ve deney bütünleşmesini usla anlığı önce kesin bir biçimde birbirinden

ayırarak, sonra onlan birbiriyle ilişkiye sokarak Kant gerçekleştirir.

yENİ DÜşüNGE_+ * Ussal arayışın yerine yöntemli arayış
* Önyargılardan kurtulma ve kuşkuya yönelme
* Matematik inancı, matematik - fizik ortaklığı
* Bütüncü bakış: "İnsan bilgisi bir bütündür" (Descartes)
* Aristoteles'in dört nedeninden ya|nızca etkin nedenin bazen

de sonuçsal nedenin benimsenmesi (etkin, sonuçsal, biçimsel,
maddesel)

* Maddesel - mekanik (belirlenmiş) dünya fikriyle özgür tanrı
fikrinin bağdaştırıl ması.

* Leibniz'|e çağdaş gelişim / evrim fikrinin ortaya çıkması
* Leibniz + Her monad her an tüm geçmişinin izlerini ve tüm

geleceğinin taslağını kendinde taşır.
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