
 



T.C.
MALTEpn üNivpnsirBsi

FEN-EDEgiyA.r rarüı,rBsi - isıı.Nnuı, MARMARA
BĞiriıvı vAKFI

FELsEFE söyrpşirpni
I-II

Yayın a Hazırlayan: Betül ÇOTUKSÖKEN

MALTEPE ÜXİVERSİTESİ
DRAGOS_İSTANBUL

ISBN 975-6760-|7-6



içix»EriLER
SUNUŞ. "NİÇrN FELSEFE" l Mücella Ulıığ
GİRİŞ l Betiil Çoıuksöken

FELSEFE sÖyLEŞİLERi-I
TEM EL vAKLAŞIM LAR-Ii{VRJ{MLAR,-SOR UNLAR'.

yapı ve İşlev Kawamlan Açısından Felsefe l Beliil Çotuksöken,
Eskiçağda (Antikçağ) Felsefe l Betül Çoıuksöken.
AlüI-r" lrrrnç, Felscfe ve Tannbilinı l Betül Çotııksöken
İırsan Felsefesi l Tüten Anğ-.
Etik ve "Etikler" l İoanna Kııçııı,adi -

Estetik l İsmail T\,ınalı---.

Ontoloj il Tliilen Anğ..
Modern Düşiınceye Giris l Afşaı, Tiınııçin..... .

Bilim Felscfesi Ncrcyc Gidiyor? l Giirrıl lrzık.
Dil Felsefesine Giri ş l Betiil Çotııksökeı7....
Bilgi Üzcrine Birkaç Söz l Beliil Colııksökeıı
Türkil,e'de Fclscfe l Beıiil Çrılııksökeıı

FF.I .SEFE sÖYLEŞİLERİ-II
BĞirirvı vE KüLTüR. FELsEFEsi

Fclsefg Açısıııdan Egitinı ve Küiltür Karraınlan l Retiil Ç,-otııksöken"""

Utopy-alar vc Eğitim l Re tiil ç)oıııksökeıı ... "." " ,

çağdaş Açılımlanyla Kültür Kaıramı vc İoanna KuÇuradi l^Seı,'.gi I)'i ",

çağaaş Açılımlanyla Eğitim Kaı,ratnt l İsınail Deınirclöı'en.--.

Felsefi Antropolojİ eç,r,ndan Eğitim vc Külnrr l T'titeıı Anğ-

Ktıreselleşme ve Kültür / Betiil Çotıık.sijken
Banş Ktilttırti l Milcella Ulıığ",
Eğitiın vc Kültür Filozofu Oİarak Ncrnıi Uı,g.,, l Retiil ('rıtıık,söke n

Yetişim Sözleri l Nerıni Uygııı" "

Seçme Kaynakça.
Öğetlm Uyelcri Haklıında. .

İstanbu1-2003

..Fclscfe Sö1,leşilcri-II" için hazır|adığı afişten yararlanılarak

3

.4

Kapak, Serlıat Akaı,cı nın
hazırlaırnrıştır.

75

... 1l



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.

4



"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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yETişiıvı sözLBni*
Nermi UYGUR

Nasıl oluyor da şimdi buradayım? - Öyle tuhaf bir soru ki bu. Kendimi tutmasam hep

soracağım özüme. Olası değil ama; inme iner yaşamaya. Bir kez söz sözü açmaya başladı

mı, akışı hoyratça durdurmak bana göre birşey değil; nasıl kıyıhr sözcüklere. Gene de bir-

iki sözle durumumu az çok açık-seçik belirteyim, diyorum.

Bana yönelik konuşmalardan da ortaya çıktığını umduğum üzere: onyıllar boyunca

düşünsel alanlarda, şöyle ya da böyle, görünmüş biriyim. Ne var ki şimdi çağrılı geldiğim

burada, bu gibi çağnları son derece az evetleyen biri olarak, belki benden bekleniyordur
ama, bazı doğrultulara bırakmayacağım kendimi. Başka türlü dendikte: eski düşünceleı:imi

daha bir pekiştirerek savunmaya kalkışmayacağım. Kişiyi çevreleyen belli bir zamanı-

uzayı, sonradan binbir dereden su getirerek onarıp değiştirmeyi denemek boşuna. Bizlerle
birlikte birçok yönden sürekli değişir dünyamız. Bir yerden sonra böyle bir dünya yok
zaten. Onun içindir ki, elden geldiğince hesabını verecek biçimde ayık yaşayahm. Talih
işte, öyle yaşadım inancındayım ben de. Ne yapıp ettiysem, bu arada yapamadığım pekçok

şeyi de, kuşkusuz, sonradan sözüm ona kurtarma ya da yüceltme kılıklı değer-yargılarıyla
bezeme gibi şeylere zaman ayıramam; kendimce yinelediğim düşünsel sevgilerim,
saygılarım, canıma can katan eylemlerim söylemlerİm yeter de artar bana.Gene de, değil mi

ki nice nice yıllar sonra: kültür işlerinde güzel aşamalara ulaşan bazı öğrencilerimle, kimin-
kim olduğunu bilemesem de bazı okurlarımla, dinleyenlerimle buradayım; fırsatı

verimlendirmeden geçemem doğrusu. Bu toplantının hepimiz için katkılı olmasını

sağlamada üzerime düşeni yerine getirebilirsem ne mutlu bana.

Öyleyse hemen bizleri burada toplaştıran düşünsel çerçevenin dışına Çıkmadan,
birbirine sıkıca bağlı bir-iki şeyi özellikle vurgulamak zorundayım.

Önce: kültür ile eğitim ayrılmazlığı çok önemli bir gerçeklik bütünü benim için.

Düpedüz kişisel bir niteleyiş değil bu; birlikteliğin nesnel, yani genel geçer olduğu
kanısındayım. Öyle ki, ne zaman "Yanılıyor muyum?" diye daha da derinliğine araŞtırsam,

beni bekleyen vargılar "Yanılmıyorum" kanısını pekiştiriyor doğrusu.

Yapısal bir içiçe örgülenme kültür-eğitim birliği. Her kültür kendine özgü eğitimi de

birlikte getirir; kültürü ayakta tutan eğitimdir. Öte yandan: kültür edinmek eğitimden
geçmektir. Varlıkça birbirine yaslanır bu iki gerçeklik. Biri yoksa öbürü de yoktur. Hiçbiri
öncelik savı güdemez. Hattl, birçok durumda kuşatıcı bu gerçeği: kültür ile eğitimi bir ve

aynı şeyin iki görünümü diye yorumlamak büyük bir abartı sayılmaz.

Kuşkusuz bu yalnızca tek tek uğraş (meslek) eğitimi için değil, ondan kat kat

yoğunlukla, insan-olma kültürü , yani yetişim diye adlandırdığımız o hep gözde kalması
gereken varoluşumuz için de doğrudur.
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pek öyle kolay kolay göze çarpmayan, ama dikkat edince hep işlerliği olan bir
inancımı da belirtmeden geçemem. Daha şimdiden parmak basmış bulunuyorum zaten:
Kültür ile eğitim birliği tek başına ortaya çıkmaz. Olanca içi-dışıyla insan varlığının
vazgeçilmez görünümlerinden ancak ikisidir sözünü edegeldiğim birlik. İnsansa, sayısız
varlıksal ilgi ve ilişkilerin, çeşit çeşit dalbudak salan inceleme yönelişlerinin, ne etsek
eksiksiz tüketesiye bilmeyle kavrayamadığımız şaşılacak bir gerçekliktir. İnsan, sözcüğün
en geniŞ anlamında doğa içinde yer aldığından, evrenden, dünyadan koparılamaz. Tüm
koşullanmaları, olanaklarıyla yazgısı, dönüp dolaşıp böylesi bir uzay-zaman oylumu içinde
olup biter.

Insan, bir tek doğa-kökenti değil ama, tarih içinde de. Tarih üreten, tarihle beslenen bir
can|ı varlıktır. Çok yönlü, b«ıl açmazlı, karmaşık nedenli tarihsel gelişmelerin durgu durak
bilmeyen değişken hızlı akışına kaphrmış gidiyoruz. Sen şimdi kalk, binlerce yıl nice
kuşaklar boyunca uzanan insan serüvenine karşın "Biz buyuz!" türünden bir kestirip atmaya
bel bağlar! Sık sık rastlasam da böylesi iler-tutar özetleyişler kadar gülünç birşey
tasarlayamıyorum.

Bırakın ki tarih içinde bir süre şuraya buraya tek tek savrulup giden varlıklar gözüyle
bakamayız kendimize. Belli sürekliliklerle bizleri sarıp sarmalayan toplumlar içinde konuş-
lanmıŞ durumdayız. Tek insan, soyut kalır, olanca somutluğuyla toplumdadır çünkü. İnsan
somutluğunu kazandınr toplumsal arkaplan.

lnsanın, tüm toplumsal yaşamını, genelde, insanın toplumuyla paylaştığı diliyle,
ortaklaşa dil'le çiçeklenir. Bu doğrultuda, dilin yanında, bilim, teknik gibi güçleri de işin
içine katmayı unutmamak gerekir. Şöyle ki, ne denli gelişmiş olursa olsun, daha çok
rahatlıklar, aydınhklar sağlasın diye didindiğimiz her teknik ve bilim; ne denli "ilkel"
sayılırsa sayılsın, her dil inanılmaz zenginlikte bilgi, duygu, beceri buluşları barındırır
içinde. Gerçek düzeyi ne olursa olsun, dilsiz-bilimsiz-tekniksiz bir toplum yoktur.

İşte kültür ile eğitim de böylesi çok ögeli, yaygın olanaklı bir ortamda oluşur. Ben de
hem düpedüz bir insan, hem bazı dikkatleri olan bir sorucu sorgulayıcı olarak böylesi bir
ortamda sürdürdüm durdum koşuşturmalarımı. Bu sırada en çok önem verdiğim odağımsa
yetişinı odağıdır. Bu son derece gerekli, bir o kadar da tatlı bir görev benim için.

kendime verdiğim görevi yerine getirmek için de gölge, saplantı ve önyargıdan
sıyrılmış yetesiye aydınlık kavramlarla çalışırım. Özellikle çağımızda, hele ülkemizcle
Çarpık dil-bilgi-çıkar-eğitim alışkanlıkları yüzünden kafaların epeyce karıştığı yerlerde,
özenin: kişiye topluma sağlayacağı katkıya büyük önem veririm. Bu doğrultuda, ne zordan,
ne emekten yüksünürüm. Dil çalışmalanm özgür düşünüşün temelidir bence.

Pek alacakaranlıkta değilse de, önemi zaman zaman atlanan bir tutumum da şu sanı-
Yorum: Bazı gözlere kimi kuram adamı gibi görünsem de, çağımla, somut çevremle sıkı
bağlar kurarım. Gelgelelim bu, "güncel konuları" güncel biçemle ele alınm, demek değil-
dir. Ne yapar eder, öze özgeye gerekli temellere inmeye çalışının. Bu da, yanılmadığımı
Sanıyorum: bunca gürültü-patırtıda başkalarınca pek el atılmayan önemli düşünsel zor-
luklarla başaçıkmaya götürür beni. İlle de "felsefe" diye nitelenmek isteniyorsa, benim de
sözüm ona kültür-eğitim felsefem bu diyelim. Öyleyse, hiç olmazsa kendimce, apaçık:
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Baştan sona y(lş(tma-felsefesi diye anladığım kapsamlı bir alanın vazgeçilmez bir ögesi,
bence, yetişime yönelik koşuşturmalarım.

Bu bildirdiklerimle belli bir gözlem-açıklığına vanlmıştrr sanısıyla, şimdi yeni bir
özeleştiri atılımına bırakacağım kendimi: Köpüktü özdü "kültür" diye, "eğitim" diye kimi
yapıp etmelerimde, var gücümle başarısız olmaya çalıştım. Söylediğim son derece şaşırtıcı
ama ne dediğimi kulaklarım duyuyor. Evet öyle: çoğumuzun "başarı" nitemelesiyle,
"başarılı" nitelemesiyle bezenmesini istediği eylemlerin, söylemlerin tersine bir davranış
içindeyim; hem de bile bile.

Sözgelimi: derlitoplu bir kültür öğretim, bir eğitim öğretim yot, Kesin düşünceler, bir
çırpıda sorun çözen savlar çıkmadı benden. Kültür-eğitim alanına giren yaptırımlı bir tek
öğüdüm yok; bana göre şeyler değil bunlar. Başka kişiliklere saygımdan ötiirü bu böyle,
Her biri kendi içinde öz tutmuş canlı sözlerimi yönelttiklerim ile yazılanmı okuyanlar buna
tanıktır.

Zoru kolay, kolayı zor gibi gösterip özüme pay derlemeye kalkışmam; nesne|lik
gerektirdi mi de "Benim işim bu!" deyip zordan kaçınmam. Gücümün yetmediği binbir şeyi
de pattadak söylemekten çekinmem. Kendime, işime, türdeşlerime borç bilirim bunu.
Gelgelelim, eğitim işleri zor işlerdir gibi havalara da kaptırmadım sanıyorum. "İşimiz zor!"
demenin, dönüp dolaşıp özövünç-yargıları çıkarmaya götürdüğünü saptamışımdır çok kez.
Oysa, gerçekten de zor olan, hatt6 tehlikeli olan başka işlere varını yoğunu adayan
insanların sayısı hiç de az değil. Şöyle bir durup bakalım: opera sanatçılığı, çobanlık, beyin
cerrahlığı, ip cambazlığı, ordu komutanlığı, minare onanmcılığı, uçak pilotluğu, orkestra
yöneticiliği, devlet adamlığı, araba yarışçılığı... - saymakla tükenmez ki, bunlann hangisi
eğitimcilikten daha kolay?

Yanlış anlaşılmasın: suya sabuna dokunmayan masa başı düşünceleri gözüyle
bakmadım kültür-eğitim çalışmalarıma. İçten gelen, dıştan yüklenen basınçlar dolayısıyla
giriştim bu araştırmalar doğrultusuna: Başka türlü dendikte: nice öğrenmelerle kotanlan
akla vurmalar, kişisel yaşantılar. Desene, hepsi denetlemeye, onarılıp çürütülmeye açık
birtakım vargılar. İşte bunun için olacak: "doğrulanmı" ille-de-ben-haklıyım savıyla
kimselere benimsetmeye girişmedim. Doğrularıma yer yer ne denli inançlanm gözüyle
baksam da abartıya kaçmamaya özen gösterdim.

Pek iç döker gibi olmasın ama, bunca çabaya karşın ya da hep bu yüzden, sık sık
yapayalnız kalıyor insan. Bu da, kültür-eğitim etkenliğinin bedelidir deyip katlandığım
birşey. Ne diye gizleyeyim. Sözümona çözümlerimi kolay kalıplı, bol yandaşlı bir havada
parlakça düzenleyip sergileyemediğim için, başıma geldi böyle şeyler. Böylesi
başarısızlıklara alıştım gitti.

Görüldüğü gibi: sözcüğün geçer akçe anlamında başansızlıklar bunlar. Payıma düşen
daha niceleri varsa da, gelin bugünlük bu kadarcıkla yetinelim.

. Nereden geliyor, peki, bu inançla, heyecanla, tutkuyla kültür-eğitim işlerine sanlışım?
Ilkin benim kendime bile örtük kalan, gene de pek gecikmeden apaçık ortaya çıkan şeyi,
soruya kısacık yanıt olarak belirteyim: Ne yapıp edip kendimi yetiştirmeye düşkün biriyim.
Herşeyden önce kendim için yapıyorum bunu. Düpedüz hoşuma gidiyor; çekici uğraş.
Başkaca birşey, bir çıkar gözetmiş değilim. İçimden geliyor bu kültür-eğitim koşturmacası.
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En görkemli bezeğim bu benim. Gösteriş gibi şeylerden uzak bir özbakım bu. Şaşılası
güzelliklerini tattlm; tatsız eleştirilere, yorgunluklara da katlandım.

Sallantısızca saptayabilirim: eğitime, kültüre ben-odaklı, salt ben-kaygısıyla el attığım
söylenemez. Kültür-eğitim uğraşım: özyardım olduğu kadar, başkalanna da çevrili bir
uğraş olarak gelişti hep. Eğitimi eğitim kılan özdokuda var bu: Paylaşılmayan eğitim olur
mu hiç?

Bana kulağını açık tutan öğrencilerim ile okurlanma, yararh olabilir umuduyla, şimdi
de içimde bastıramadığım bir heyecanı, birkaç belirtik dokunuşla deşmek zorundayım.
Burada bu görevi çepeçevre yerine getiremediğim için üzülüyorum. Ne ki, oldukça kapsam-
lı bazı yapıtlarım eksiklerimi giderebilir sanıyorum.

Önemli saptamam şu: Kültür-eğitim uğraşlanmın kökenleri, yolu yordamı, irili ufaklı
amaçlarıyla hep bir bunalım jşçlsi olmamda düğümleniyor. Başlangıçlarda pek ayırdına
varmadan; sonradan, kavramsal-düşünsel denebilecek meraklarla; ama özde hep bireysel-
biricik somut yaşamın dürtüsüyle, toplumsal gidişteki zorlamalarla, nice onyıllardan beri
bir bunalım kazıcısı, deyim yerindeyse, bir bunalım çarecisi olarak sürüp gidiyor yaşamım,
- "yuvarlanıp gidiyor" demek daha uygun ya, neyse.

Bunalım uğraşım "yazg|m" benim. Neye yönelirsem yöneleyim, hep bunalım
ortamında buldum kendimi. Bunalımdan dolayı, bunalım içi, bunalım aşırı çözüm-
denemeleriyle geçti yaşam. Benimkinden başka açılardan da olsa, zamanla hemen hemen
herkesin ilgi-gündemine oturan bunalım'a, nerdeyse çocukluktan gençliğe geçerken öyle
bir kapıldım ki, bugüne dek, tam da "bunalrm" diye adlandrnlan o hiçbir akla sığmayan
"şey'le" altalta, üstüsteyiz, - yaz|yaz|, kitap kitap, acı acl, sevinç sevinç.

Bu bağlamda ginikçe şöyle düşünmeye eğilimliyim: doğa-tarih-din-toplum-bilim-
teknik etkenliklerinde hızlı mı hızlı biçim-yapı değişiklikleri, insan-yaşamrnın, ola ki tüm
varlığında derinlere işleyen bir gerçekliktir bunalım. Bunalım gibi şeylerden en artnmış
sayılan; teknikteki devrimsel uygulamalarıyla parmak ıslrtan matematik, fizik bilimleri bile,
bir deyime, bunalımdan bunalıma gelişmektedir.

Desene, sonunda kala kala bana benim için önemli mi önemli, ama gerçekte belki de

saçmanın saçması birşey kaldı: bunalım burgaçlarında, türdeşlerimle birlikte alabildiğince
rahat soluk alıp vermek. İşte bu amaçla kültür-eğitim işlerine sarıldım.

Gel gör ki, bazı şeylere gücü erişse de ne yapabilir tek kişi? Öyle bir kuşatıp yerden
yere çalar ki bunalım-ortam kişiyi, topluca çalışmak, imeceyle ilerlemek gerek. Kişiden
kişiye yetice yetkice uygun uyumlu gidiş-gelişli bağlar kurmak, çileyi sevinci paylaşmak
gerek. İşte bu istençle, bir yandan özüme özgü aklı, bilgiyi, duyarlığı beslerken, öte yandan
öğrencilerim ile halkı, okurlarımı, ulaşabilecekleri en üst beceri, eleştiri, yaratıcılık
aşamalanna doğru katkılandırmaya yöneldim. Verdim, verdikçe zenginleştim; aldım,
aldıkça daha çok vermenin yollarını aradım. Olumlu olduğuna inandığım kültür-eğitim
değerlerinin üretimiyle kendince acılı, kendince güzel yaşantılar işte.
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ÖYle ya, bence, hepimiz bunalımdayz, hepimiz bunalımhyız, hepimiz bunalımız.
Gene de böylesi bir süre gidişte yüz güldüren birşeyler var. N'apalım, bu böyle. Ne mi ya-
palım, -hadi elbirliğiyle çalışalım. Çoğun "Ne zevkli şey bu!" dediğim bile oluyor. Çoğun
tasarlandığı üzere, bu başka türlü olsaydı, daha mı iyi olacaktı sanki?

Zevkll evet. Çünkü yaşama ortamıma birtakım djl sokuluşlarıyla adadım özümü.
Sesli-yazılı iletilerle çevreme sunabildiklerim dil-çözümlemelerimin "izdüşümleri". Dil,
aklıma akıl, gönlüme gönül kazandıran bir kaynak. En çok da anadilim. Özellikle kişilerin,
dil-kavram yönünden bulanıklık içine düştüğü binbir görünmez tuzakh yanlışa, sanıya,
eyleme, elatıyorum; canlıyı canından bezdiren kötümserlikleri gidermede epeyce yardımcı
olabilecek yönlere el atıyorum kanısındayım. Bu, önyargılan en aza indirir, kafa sağhğımı
art-düŞüncelerden kurtarır düşüncesindeyim. Bu doğrultudaki emekler boşa gitmez gibime
geliyor. Bunun hem kendime, hem başkalanna yakışır ve yararlı olduğu inancındayım.

Bunalım ortamımda dil-açılımlanyla yol-yordam bulmaya çabalayan bir kültür-eğitim
Yolcusu olup çıkmışım meğer. Nice emekler, talihlerle karınca kararınca: çevremi
aydınlatmaya çalışırken kendi özüme de aydınlıklar derledim. Yaşama serüveninde bundan
güzel birşey olur mu insan için.

Hemen bitiremiyorum, durup durup vurgulamak gerekiyor çünkü: Gevşekçe deyişle,
bunalım eğ.iıimi gerekliliğinin en açık göstergesi, ne zaman "bunalım" sözü edilse, insan_
cıklann, "İŞte can damarımız!" diye kulak kesilmesi. Durumun ayıkça ayırdına vara-
maYanIar bile duyarlaşıveriyor "bunalım" karşısında. Haksız sayılmazlar, bunalım_
dalar.Bunalımdayız hepimiz. Birbirimizden, derli toplu, haktanır davranışlar ummak, insaf-
sızlık olur doğrusu. Nitekim ben kendim de, çetrefil bunalım düğümlerine el atarken kimbi-
lir ne yetersizlikler sergilemekteyim. Elimde mi ama: salt istemekle olmuyor bazı şeyler.
Bunalım kimi Çuvaldızla, kimi iğne iğne batmakta içime; yalnızca kuramsal kaygılarla
değil, hergünkü yaşayış zorlamalanyla.

Özünü ezen biri sayılmam ama aradabir,bazanda sıkça benden yardım bekleyen okur-
larıma, öğrencilerime (bir kasıntı söyleyişi değil bu, hepimizin birbirine gereksinimi var),-
ne diYordum, öz sıkıntılar içinde, benden birşeyler bekleyenlere, yetişimci diye ortaya
Çıktığıma göre, bundan da doğal davranışım olamaz zaten; bu şaşırtıcı davranışla onları da,
ilk bakıŞta düŞ kırıklığna uğratabilirim. Şöyle ki hemen hemen herzaman "Size yardım
etmem iÇin, n'olur, bana yardım edin!" gibi sesli-sessiz de olsa ama hep açık-seçik bir
uzanıŞtaYlm zaman zaman. Pek haksız da sayılmam hani: kendi kendime verdiğim görevin
ağırlığını duymaktayım hep içimde. Ne var ki, tutumumda kültür-eğitim işlerinin o tek
kiŞiYle üstesinden gelinemeyen yapısının da nesnel bir payı olduğunu unutmayalım. Küttür-
eğitim: karar istemleri, çözüm yargılan, sorumluluk belirlemeleri, iş btıİumtı gereksi-
nimleri, imeceli el atışlar, çalışmalar gerektirir.

BaŞkaca bir öz-niteliğim de: ülkesel bazı gelenek ve görenekleri yüceltmede, yaygın
biÇimde heyecanlı davranmadığımdır. Gerçekten de herkesin ille de hayranlık duyulması
gerektiğini söylediği "son derece değerli" bazı "akıl hocalanna", parlak birtakım kültür-
eğitim ustalanna "soğuk" denebilecek yaklaşımlarım oldu. Kimbilir ne çok hınç
uYandırdım Çevremde. Onları yitirdiğim için kendi adıma gerçekten üzülüyorum. İnanın kİ
iYi istekli kimi koşuşturmalarım dolayısıyla atladığım bazı ülke büyüklerİ olmuştur. Gene
de Yan tutmayan bir nesnellikle yürütüyorum deşmelerimi. Özüme yakın bulduğum eski

|27



yeni kültür-değerlerine sanldım. Gel gör ki bazen, devlet katında baş tacı edilen değerlen-

dirmelerle örtüşmedi benim seçimlerim.

Hızlı bir anışla, kültür-eğitim geleneklerimizde genelde olumlu benimseyiŞlerimden

birkaçını bildireyim: dski Orhun yazıtlıarı, Uygurca bazı din-'felsefe' metinleri, Türk-Islim

tasavvuf yurrnrrrn seçkin deyişleri, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bazı söylenceler,

osmanlı devletinin kuruluşuna belli ölçüde kaynaklık eden esnafın töreleri ile kuruluŞları,

Atatürk'ün etkin eylem ve söylemleri, Cumhuriyet döneminin 40'h yıllanyla öz tutan

Aydınlanma atılımları, bu arada Köy Enstitüleri ve Üniversite yapılanmalan. Ayrıca sayısı

az da oısa, şimdi belirtemeyeceğim kafası sağlıklı, gönlü soluklu bir-iki yazarımız, Şairimiz,
düşünürümüz - çok şey borçluyum onlara. Ama en çok da binbir bilgelikle doluP taŞan

anadilimin örtük açık biçimlendirdiği tükenmez içeriklerden pekçok yararlandım. Nitekim,

çoğun kendiliğinden belliyse de, her fırsatta bunun altını çizmeye çalışınm.

ilk agızda andığım butün bu etkiler ola ki şaşırtıp düşündürmüştür çevremi. Öy_le Ya,

bazılarınıİ "meslegİm" gözüyle baküğı felsefe alanından pek bir söz etmedim. Yapıp

ettiklerimde felsefenin az izi olduğu için değil. Başta Antik çağ, Yeniden doğuş çağı,
özellikle de içinde yaşadığm çağın düşünce verileriyle iyiden iyiye yoğrulmuş biriyim,

Nerem deşilse, "felsefe" çıkar. Nice onyıllar emek üstüne emek; bazen da en zor "kOnulara"

yönelik dizi dizi onyıl, kolay mı bu?

Hemen söyleyeyim ama: kültür-eğitim atılımlarımda, özellikle de yetiŞim etkenli-

ğimde, felsefeden doğrudan doğruya olumlu katkılar derlemekte sıkıntı Çektim Çoğun.

lyrıcatıklı birkaç seçİin dost bir yana, yetişim yönünden ölüm-dirim sorunlarına dolan-

dıgım her yerde, filozoflardan büyük yardım aldığımı söyleyemem. YaŞama iŞlerinde,

fel-sefenin hİp önde geldiği tartışmalı bir konu bence. Güçlü akışlanna karşın Batı Felsefesi

adını verdiğimiz gelenek böyle. Yaşamın akla sığmayan gidişinde, en çok yardımı, uzun

süreler boyunca İessizce giriştiğim dalışlardan aldığım esinle belirteyim: Uzak doğulu

düşünürlerden, "düşünür" diye nitelediklerimden derledim. Batı kafasıyla bakınca, onların

düpedüz "felsefe" yaptığl söylenemeyeceği için böyle diyorum.

Batı,da "filozof', ne yazık ki çoğun, salt kitap okuma bilgisiyle, filozofun gözünde

parlamayı sever. Akıl-yürütmeyle, beceriyle olup biter bu. Amaç: genelde, Eski "sofist"ler-
jeki gİui söz-üstüne-sözle, mantık-gerekçeli-mantıkla karşıdakinin akılca, eylemce

yelkenlerini indirmesidir. Felsefede çoğun herşey "düşünme"yle gelişir. Benim, senin

yuşr.,.,r, karartan zorluklardan çok, kendi düşünsel zorluklannı düŞünür filozoflar. Bu

soyutlukların kişiyi toplumu gerçekten inciten etkileri de, büyük ölÇüde, kültür-eğitim

uygulamalarındaki, eğitim kurumlanndaki, kültür kargaşasında ortaya çıkar.

İşrc bu inaııçla: daha gencecikken ateşli bir arayışla felsefeye girdim gireli, filozofla-

rın, kuşkusuz, gize| katkılarla kişi-toplum yaşaylşlna ışık tutan vargılannı nesnelce

özümsemeyi hig savsaklamamakla birlikte, yeri gelince karşı çıksam da, bir an olsun

gözümü İalkın kültür-eğitim gereksinimleriııden ayırmadım. Yeri gelince, halkın Yol

ğöstericiliğine seve seve bıraktım kendimi. Kim ne derse desin, hattd bazen öğ'rencilerimi,

6ku.ıulmİ çalıştığım ortamr düş kırıklığına uğratsam da, özde, hiÇ aykın düŞmedim bu

doğru bildiğim yörüngemden. Filozoflararasr kültür-eğitim tartrşmalanna pek bulaŞmama-

mın bir nedeni de bu sanıyorum.
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Umut bu, başka fırsatlar da çıkabilir, şimdilik bu kadarcık, diyeceklerinr, bölük pörçük
şeyler ama belki de ondandır, son bir söz, - ne de uzunmuş, bir türlü bitmiyor, bitmez de,
insan-kültür-eğitime dolandık gittik.

Hep geçmişe ilişkin şeylerdi söylediklerim. Peki, nerede gelecek? Gelecek, bizim
anlam verişlerimiz değil. Bizden sonrrıkilerin anlam-verişleri, eylemleri, kurmaları,
yıkmaları... Geleceği yaşayıp yaşayanlara özgü bir gerçeklik gelecek. Bizlerinkiyse geç-
mişte, geçmişe doğru kaymakta. Toparlayıp şöyle de diyebiliriz: Birey, her kuşak, her
toplum kendine özgü koşullarla, gereksinimlerle, isteklerle yaşamtnı yoğurur, böylesi bir
yaşamla yoğrulur. Beğensek, beğenmesek de öncekilerden, birtakım sönük-belirgin iz.ler
taşır geleceğin yaşamları. Kuşkusuz bunun için, yeri geldiğinde, geçmişten böyle uzun uzun
anlatılar derleyip sunmakta özgürüz. Nice umutlara, özlemlere karşın, nice bilinınezliklerin,
tehlikelerin bizi beklediği ürpertisiyle geleceğe heyecanla kayarcasına dalarken, yeterince
verimli kılındığı oranda geçmişe ilişkin söylemlere de gereksinim var. Özellikle insanın,
insan olmasında etkisi, yetkisi ginikçe artan kültür-eğitim çalışınalanna ilişkin anlatılara
gereksinim var.

Birden kesiyorum. Yıllara yayılıp giden değişik yönlü nice sözlü-yazılı yetişim çabala-
nmın ardından, kesiyorum.Zaman, ah zaman!

İşte bugün de insan yetişimine ilişkin, hem sizlere hem kendime ilişkin birkaç söz -
hepsi sizin!

(*) Nermi Uygur'un 25 Mayıs 2002 günü Maltepe Üniversitesinde yaptığı konuşma.
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