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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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INSAN FELSEFESI: KAVRAMLAR-SORUNLAR

Betül ÇoTUKSÖKEN
Felsefi clüşünnıcnin insana vöneliınini ı,e l-ıu yönelimiıı sr,ınucuncla

ortaya çıkan felsefe bilgisini dikkatc aldığınıızcla, iki aııa ekscnin vaıoldu-

ğuııu keşfeclebiliriz. Bu eksenIerden biri, tüıı felsefe bilgisi bağlamları için
söz kcınusu olduğu gibi, sistcmatik/problematik boyuttuI; eksenlercleıı l-ıir

diğeri ise, taıihsel boyuttur.

Sistenıatik/ probJematik ve tarihsel boyut saiz konusu olduğunda in-
san bağlamıncla üzerinde d urabileceğiııiz soru)ar, açık uçlu oln,ıavı da göz
önünde buluııdurarak, şöyle sıraJanabi]ir: FiIozoflar önccleri ncyi sorunlaş-
tırdı? İnsana yönelmc: Yeni l-ıir l-ıot,ut. İnsan, fe ls..ftııin temeI sorunu oIabi]ir

mi? İıısan fe]sefesi felsefenin ten,ıel disipJini o]abilir mi? Felsefi antropoloji
nıi yoksa antropolojik felsefe nıi? İıısına iJişkiıı soIun]Jr tüm felsefeyi kuşa-

t.ıbilir nıi] İn,ın ı in-an ı apa n ncJir.'İntanın [ıir Jogarı vır mı.'l ger ins.ının

bir Jogası V.ırsJ bu i;,/tel bir ıIoga mıl in"aıı niLetiller toplınıı mı.' iıısan
varlık yapısı nası] betimlcnt.biliI? Düşünen vc clilc getiıeıı bir var]ık olarak
insaıı ne gibi özellik]er taşır? Anları velen, anlamlandıran bir varlık ola-

rak insaıı ncdiı? Ttıpluıısal, tarihsel, kü]türel bir varlık o]arak insan ııedir?
Kendine ilişkin belli bir mesafe k;ızanan r,,arlık olarak insan kcııdiııi ııasıl
kurar? Öznc ıılarak, eyleyeıı/yapıp eden cılarak insan ne gibi ijze]likler ta-

şır?: İnsanın öneninin anlaşılmasrnı sağlayaıı Sofistler değil miclir? Onlara
göre her şeyin ajlçüsü insan (lııııo ııcısırı) cleğil nıidir? Sokrates'in "Kendi-

ııi bil!"i yukarıda belirti]en "keııdiı,ıe mesafe kazanma"nın bir iirneği değil
mi? l']atcın kavramsal bilgivc yönelen insanl öı]e çrkarnıı1,or ııu? AIistote-
les iıısanrıı tııpluıı,ısal bir varlık olduğuna (,zotıı 1ıolitikoı) ilişkiı,ı vurguı,ıuıı
başlatıcısı değiJ mi? Eskiçağcla, lıatta farklı bir içerikte de olsa Ortaçağcla da

hof. Dr BCtü]Çot!ksöki,n, M.lltePc Üni!trsit.,si Fen_Edebi!,at F.ıktilt.,si lr.ls.,fc Lliilünıı
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öııe çıktırılan akıllı insaı,ı (ııninııI rııfiıınıı[c) cleğil nıi? DescaItL,s özne insanIn

(cogifıı crgo sıııi) yoluııu iıçmıytır mu? kırnt, sınır]arı üzerinılc düşünen bir
varlık olarak iıısanı bctiı]ılemiyor mu? Al,ı-ıca Kaııt;ıçık seçik i,ılarak sorclu-

ğu "İnsaı,ı nedir?" scırusuvla, antlopontolojiyi, insaıı varlık bilgisini olanak

lı kılnııytır mu? schelcr kişi olarak iıısanı belirlcnıiyor nıu? cassirer insıırr

siı-nge yaIatan [-ıir varlık (ııuiııınI sılııIıılicuııı) olarak gözler- önüne serınil or

mu? Bu örııekler vc dalıa niceleri, ne türden bir içcrikle vartılursa olstııı, fe]-

sefi söyleıni, ins;rn felsefesiniıı kavram, soru ı,e sorunIarıııııı çerçcvesi içine

soknıuyor ııu?
Sır;ıladığımız bu soruları, koııuya ilişkin tüın birikinıi clikkate alarak

ayrlı,ıtılandırınaya gcçn]eden önce, insantn, tüıı felsefi düşünnrevi ı,c felse-

fe bilgisini kuşathğıııı; ayrıca cla insanın, vapı vc kuruJuş olaı-ak birbirinden

çok farklı l-ıilgi daliarının, biliınlerin ktıııusu olduğunu da urıutıııal,alım.

Öyle ki, özclliklc, insan ve insaıı clrılavınTıııda kendini göstclcn soIuIaIı, so-

runları gündeı,ııine alan bilgise,l yönelimler, tıldukça gcniş bir bilgilenıne
öbeğini oluştururlar ve bu noktada üStelik, "bilgi", "bilinı" kavran,ı]arının

farkhlaşmasıııda tıtlyük ro1 oı,ııarl;ır, "Bilgi ve "biliın" deı,ıdiğincle ııcyin/
ııelerin anIaşılnıast gercktiği konuSuncla clüşüııcni farklı;rçılıııılara gölürür-

lcr. Örııeğiıı, vak]aşlk iki 1,üz yıllık bir geçınişi olaıı insan ve toplunr bi

lin,ıleri tibeği, bajylc bir ileri süı,üştin ilk akla gelt,n kaıııtı cluıumuııdaılır,
Doğruclan insaıı vc insaı,ı dolayınıında sorun cılinileııle, iıısanı bir bakınıa

paranteze:ı]arak sortın t,c]ini]en lıirbirinclcıı çok f;ırklıdır. Daha fclsefi bir
cleviş]e, özncııiıı ııı.sneVe yönelıııesivlc, özııenin Vine özncVc yönelıııesi, bu

l-ıağlan,ıcla i]]ı.ı s()runsal1 oluşturn,ı.ıktııclıı. Her iki vijııelnıeııiıı dt, farklı so-

nuçlarıııııı olacağı açlkhr, İ)vlevse ]ıenı bir yant]an soruliıIıııııza yöııeleliııı

iıen,ı cle lıuracla çok kıs;ı cla olsa, clikkate altlığııııız bu ı,ıcıkta üzerinılc, bilgi-

sel verileri dc. gajz önünde bu lu ncl urı-ııavtı çalışa)ııı.

Bövlı. bir yöı,ıelnıe ve oııun ı,şliğiıırle ortava çıkan saptama, dijnüp do-

laşıp bizi clal,ıa baştaıı, insanl;r ilgili, oı,ıun cluruşuyla ilgili bir noktava getiı -

ııektcc]ir. O ııcıkta da insanın kcndisi ve kendisi tılıııayanla ilişkisini "yazan

bir varlık" olnıiısıv]ıı ilişkilendirnıckte vc Vazılı kültüI üIüıılcrine, onun bir

türü oliı]-] felsefe biJgisiııe vönelıliğinrizde, saptaciığıınız ilk nokt;ı, yukarıda

srr;ılaclığıır,ıız ilk soruı-la lıı,lirgin bir biçinıcie keııdiııi gösternıekteciir: Filo-
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zoflaI ilkin neyi/nclcri sorunlaştlrdı? Veriler bize, insaıııı-ı kcnı-lisiııi clrığ-

rudan ,,leğil, c,ltılavlı bir biçimclc. clc alclığını, anianı vereıı, aıılaıı varatan

bir varlık o]arak, farklı anlam Vcıme, anJaııı Yaıatıııa yollarıyltı kcndisini
aı]lamaya çallştlğını göstcliyor. TüDı biJgiyi bir bakıına kuşatan felsefe bağ-

laıııı söz koııusu olduğuııda, insanııı ilkin kendisi tılmavaııı, dalıa sorı,ıut

bir anlatımJa, doğavı kenclisine ktıııu cclindiğini gajrüyoruz. Ancak bir sürc

sol-ıI;t/ Vitşa[ıa dünyası Vir,_la y;rşama alaııı Lıağltııııııclıı iı-ısitııit yajnelnre-

ııin L-ıaşliıclığına tanık oluvoruz. Cı1 le ki btille bir [r.rş].rngıç noItısı bizi, so-

nunda tünı felsefi düşüı,ımeııiır ve fe]sefc l-ıilgisiniıı ııitelikçe farklıliışnıı-ısı

ııııktasıııa taşıy()r. O zanıan da Vanid(,ı,] 50rL]voruz: İnsın te].efenin tenıe]

siırunu i,ılabilir ıni? B(jyle biı soluvu sor[ı.] bağlamının arc]ıııc]a insaıı-düıı-
va-bilgi belirleme]eri, zi]ıiıı açıcı ögcler cı]arak ver ıılıvor. DaIıa şilııdidcn
insaıı cltı]avımınclaki saptaınalarınırzı sürdürüycıruz ve diyoruz ki insın, iıı-
saıı açısı Lıelirlevici biı-clurunıdaclır; üstclik dünva insanın clüııvası, Lıilgi tle

insanın bilgisidir. Bu üçlti tıeliı-leıııe, insan-ılünya-bilgi bclirleır,ıesi, lıer şeyi
kuşittnlakta, l-üer şeyi ijzetlcyivcrırıckte, clüşüııeı,ıi c]aha zeki kılnıaktaclır.

İnsan-clünva-bilgi çerçevesi, kasııağı, üçgeııi h.,r şcvi kuşatıcı bir biçinıcie

aydln]atnüaktadlı-.

Bu cluruııda, ayıır zaııaııela özne olabilen/ı,ılan insanı keıııliııc soru/
sorun a]aııı olarak alan felsefeye bütünüvJe yöııeldiğiııizılc, ins;rn felsefesi,

bir felsefe clisiplini iıl;ırak, felsefi ıltişünıııcniıı, arılınc]an da felsefe bilgisi-
nin tenıel vapttaşıııı i,ıluşturtıbilir. Felsı.fccc düşüneır, felsefe bilgisiııi üreten

l-ıiri, işe lrer şeycleıı öncc, iıısaııla ilgili bir aydııılaııma/ayclınlatıııa işlcnıiylı,
l-ıaşlaya[-ıilir; "ins;rn"clırn ııcyi/kinıi aıı[adığıııı açık scçik biı biçimclc ortaya

koyal-ıilir, hatta kovn.rs1 gcrekir. Bu scıru, bizi ister istem.,z, iıısan feIseft,sj-

ııiıı, fclsefenin teııel clisiplini oJcluğrı nr)ktasına gajtürn1cktcdiI.

İnsan felsefesiniıı öteki adınıı-ı gcnel bir kabulle, felsefi antlopoloii o]

ıluğuııu bilivcıruz. Biraz öı-ıcc işalct cttiğimiz ı]()ktavı iliçLıir zaııı;ııı göz ıırclı

etnrediğin,ıiz takclirdc, artık fe]sefi clüşüıııııeniıı ve fclsefc bilgisini oluştur-

ınanrn volunun, iıısaıısal ııitelik]i, antrcı;ı<ılt,ıjik nitelikli tılduğunu cla ileri
sürebiliriz. Artık fe]sefe, antroPolojik nitcliklidir Yc cloğruciiın insana iliş-

kin ve/veya insan dolayınıında kendini göstelcıı, açığa çıkan sorun]ar, tüm

fclscfcyi kuşatm;rktac]ır. İnsan, düşüneıı ı,e yazan olarak, lıer şel,e insan-
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la, kendisiylc olaıı ilgisi içinclc bakıııakta; öngöIülcrini dc vinc [ıu bağlarıı
clikkate alarak oluştuInıaktadır. j11*.1n ç]t,gru.lın 1,.ı tlı doJ.ır lı t,,ir biçinıcle

kendisiyle ilgili olarak farkına vardığı, saptir.lığ1 soru-soluıı bağlamlarını

iryllt etnlektcdiL Çüııkü yukarıtla açıkça beliIttiğiıniz gibi, tlüııva ıııs.ının
dünyası, bilgi de insanın bilgisiclir. Kendisi içintie tılmak üze,re tüın varola-

nr nesneleştiren insan, özellikle bu yanıyla, varcılana ilişkin belli bir uzakhk
kırzanabihne/ kazanına Vanıyla, bilgilenıne olanağı]ı e].ie etı]lektcdir. AI
tık bu noktada da iıısanr insan y;ıpan nedir sorusu bir kez daha günclcme

gelmekte, söz konusu soruya ilişkin tekli ve/veva çoklu yanıt cieneııre]eri

birbirini izlemektedir. Veri)eıı yanltlar içinde insanın düşünen VaIlık olınası

belki de en yaygın kabul gören bir vanıt o]arak ortaya çıkmaktadır. Ancak
bu ve benzeri yanıt]ar, da]şüneni viııe de insaıııı,ı sabit bir özü, doğası ol-

duğu noktasına taşıvabilir mi? Burada ırrtık bir yol ayrınıııı,-la olcluğuıııu-

zu ilcri sürcbiliriz: İnsan; be]li, sirbit, dcğişmcz doğasl, özü olaıı bir var]ık

mıdır; yoksa özgü1 ayrımlar, lıatta dcğişkcnliği öne çıkan ilinekler toplamı

ınıdır? Bu durumc]a, yinc düşüneniır instın dolayıınııda varolana nasıl yö-

neldiği, nasıl baktığı sorusu büyül önem tJşımakLadlr İnsanı ilişkin, insan

dolavımındirki tüm bilgi birikimiıııiz iıısanln özsel bir cloğasının olmadığı-

nı, iıısanrn hcr zarıaıı dcğişel-ıilen, hatta değiştirilcbileiı ilincklerin topla-

ının.lan, -elbette bu ttıplanrıı yan yana va da art artla toplaınınclan- f;rzla

olduğunu, her parça-bütün ilişkisincle olduğu gibi bize göstermekte.lil.

Hepimiz, bir bütünü parçalarına ayırdığımızda, bütünün tüm parçaların

toplanıınclan başka, farkJı bir şey olcluğuııu biliriz. Bu bağlaııda, insanlar

içiıı de olsa olsa, çok geniş çerçevelcr oluşturabiliriz. Bu çerçeveier be]ki de

er. kuşatıcı boyutuııa,20. Ytizyılcla, fclscfcde insaııııı Vcniclcıı sorunsal ola

r;rk kcşfeclilnresiyle ulaşabilıniştir cliyebiliriz. Olup bitenleIin saptannraslna

ilişkiıı olaıı çağınlzltl felscfi insıın bilgisi, bizc. iıısaııı cn gcııiş kuşatınııvla

f!öSteInlcktCdir.

İnsanııı ne olduğu/ kiıı olduğu koııusundaki gcııiş kuştıtımlı bakış açı-

sı, felsefi bakış açısı sijz konusu iılduğuııda, insanın drjşünen ve dile geti-

reıı bir yarlık olmasında özetlen iver ııek teı] ir, İnsanııı düşündüğünü dile
getirmesi, vine kendisi gibi olanlara, zamanr, rnckAnı aş;ıcak Lıir biçimde de

cluVuınıiısı, başka bir aıılatımla yazaıı varlrk olnas1, oı]un avırt ec]ici yanı
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nı, özelliğiıri oltaya koymaktirdıf. Insanın düşiiıımesi, yaznıası, başka bir
clevişle, kendisi cle içincle i,ı]ııak üzerc lıcr vırrolana vönelınesinin, sapta-

çlık]arını kentlisi gibi <ılaıılarla pavlaşmasınııı eı,ı somut biçimi, ;ınlam ver-

nıede kenclini gösternıektediL İnsaıı r,arolaıı lıer ştye aıılam vermek üzere,

varrılanı anlaıılanc]ırmak üzere vönelmektcdiI. İnsan anl.rnr r,..rme ec]in,ıiııi

geç n,ıiş-şinıd i-gelecek iJişkisi çerçevesinde gerçe.kleştirnıektedir. Bellcğiııin
ve beklentileriniıı eşliğiı,ıcle, zamıııııı,ı şinıdiki boyutuııu, içinıle L-ıulunduğu

durumu değerIendireıı insan, aynı zanıaııda arada olan bir varlık oliırak lıer

şeve yijnelmekte ve yiinelcl ikleriıı i anlaınlandıImaktadlr.

İıısaııın yöııclimlcrinin ana ckscııini gereksinin,ı-cleğer ilişkisi oluş-

turmaktac]ır. Kenılisiyle, kcııdisi gibi olanlarla, tüm varolanlarla ilişkisini
gereksiııim-değer geriliııi üzeriııdeıı kuran irısırn, bu gcrilim çcrçevesiııde,
toplumsal-tarihscl kültürcl bir varlık olduğunu göstermektecl ir. İn:aııııı
tol-ılumsal-tarihscl kültürel [-ıir vırrlık olduğunu taşlyan özgül ııvrını, in-

sanın dili olan bir varlık olnıası]]d.] 5t..mu t].]ştnaktadrL İııs.ın tliliyle heın

kendisi olınakta lıen,ı tle kentlisine bir uzaklık kaziıniıl-ıi]n,ıekted ir, Her in-

saı,ı birev olarak kcndinc bir n,ıcsafe kazanabi]mekte, ancak kinıi iıısaıılar
bu mesafe kazanrşırı kcndisinc yönelmektediI. Felsefenin bir clüşüııme

biçin,ıi ve bir bilgi türü olarak başladığı nokta rla tam bu ncıktaılır. İnsan,

gereksiııinı-cleğer geriJimincle yöneliminin kendisine aracl;ı tılan [-ıir varlık
olaIak yöneldiğinde "iizne" tılıııakLıJır. Özne ol.ırak ııısan çok f.ırkh görü

nümlcr alhncla cylcven bir v;ırlıLhr. İns.ııı her aıı birbiriııden fırklı ec]inı-

ler gerçekleştiren bir var]ıktır. İnsan, herhaııgi bir varolandan ve herlıangi

bir canJıclan, ins;ından ytjnelimIerinin farkıııa varn-ıasıyla, özııc olmasıyla

ayrılır. Özııe olmak, içinde bulunu]aıı tluruınu ;ııılaınlandırmır eyleminde

bulunnıak, anlaınla ııd ı rıı,ıa eylenıine vijı-ıelmek, lıcsap vcrmc ccliııinde bu,

lunmak denıektir.

Fclscfc tarihi şiındiye ilcğiıı bu bağlaıncla yapıl;ın saptanıaların fark-

lı türleriııin bir toplan,ııııdiııı oluşııakta,,lır savını burada i]eri sürebi]iriz,

FeIsefe tarihi insaııa ilişkiıı bakış açılarıııa, insana ilişkin belir]eme deneme-

lerine tanıklık etmektedir, insana yönelik ilgiı]in, tünr bilgeliklcr clışında,

sanata ilişkin, nıitolojive ilişkin belirIeııeJerin, Sofist]erle l-ıirliktc başlaclı

ğıııı bilivoruz. İnsan ve dünvasına, insanın bilgisiııin değcrlcnclirilmesinc
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ilişkiıı belirlemeler, Scıfistleriıı LıaşJıca feJsefi ilgi al;,ııııııı oJuşturnıuştur, Oıı-
]ariı giire insaı,ı ]ıer şeyin ijlçüsü (Iıııuııı ıııtıısııra\ cılarak clikkiıte a]ınmalıt]ır.

İıısanııı ölçü cıluşu, keıdisiyle ilgili bilgide, diğer vafo]aıılarır ilişkiı-ı bilgide,

iı,ısa ıı-cl ü ı,ıv.ı -bil gi iJişkisiııi iıııliııııIantlırnıa çabasıncla rırt;ı1,;ı çıkı,ııaktiıdır.

İıısaııa L-,akışta kcndini göstclcıl tarilıscl bcıyutu avrıııtı]ııııtlırıııac]ıı
fırrklı, çarpıcı clurak noktırlırrını b,_.lir]trken akla ilk gelen fi]tızcıfları r,c Vı,r

yer cle clöneırıleri }ransıtaıı va c]a cliiııemlere ili5kin avrlntılar1, bir dcneıııt,

ııiteliğiııı,le olıııak üzeıc, şu başlıklar altınıla srr;ılanak uvgun görüııebilir:

Sofistlcr: İnsaııın ijncı,ııi ;ıııl;ışılıVor: Hııııo ıııcıısu rn

S()krates: Keııt{ini L-ıil I

Pl;ıton: Kavraı-rısal bil give r,öııelcıı i ııs;ı ıı

AIistoteles: Heı şeyi sorunlaştıIa]] ins.ıı]: Zooıı 1nlifikon

Orttıçağ: İrıı-ıııaıı, kcncline yöııeleıı iıısı,ııı, tıynı zaıııancla,. Aııiıııııl rııtiı»ıalt

Dcscaltcs: Özne insan: Cogito cıjo sııııı

Kant; "İırsiııı netliı?" stırusunun iıı]t,ı,t]i. Ötc vın.].ın sınırlar üzeriııcle

düşüıııı-ı ı,;ırlık ıılar;ık ins;ııı

Schcler: İnsanın keı,ıclisjııe vöııelik bilgiJerindeki çcşitIilik

Cassiı-er: İıısıııııı-ı kentlisine ilişkin l-ıilgileriııtlcki kargaşa: AıiıııııI sılııı-

bıılicııııı

Bu bclirlr.ııclcr clbtttc çoğalhlabilir. Çünkai W- Heisterııraıııı'ııı tlccli

ği gibi, lıer felsefi yiiı,ıeiiıııiıı, her fiiiızofun insana ilişkiıı [-ıir görüşü, biı
vaklaşılııı v;ırdıı, İştc bu 1,ııkl;ışııı, o ftlstfi görüşü, o fiiiıziıfun siivienıiııi
teııelrlcır belirler, Bu bağlaııcla yapıl.ın beJirlenıeler, i-ıyı,ıı zaıııaııtla iııstıı,ıııı

keııdisiyle iJgili cılarak biriktirtliği biJginiıı aııa tlur;ık ııcıkt;rl;rrıııı inıltınck-
ttdir. İıısaıı keııclisiııı, [-ıirbiriııdc,ıı sürı.kli tılarirk fark]ı olan yeııi kavı-aı-ıısaI

çcrçcvtlcrlc yönı_.lııı_.ktc vt kcntlisini lıep Vcııicltn kar,ı-aıııJaştıı-ıııiıktır, [-ıu

<<])l]ı]\ .]r] ]|] l Jg üLr[ .] ] ,ı\tfü]] j j( il]!lt,. l,ü] L,,ı!]L,]] ır] \ ( )tl ı ]]] ],liı ıg] lrül (rlü.] İ.lt.l,ü ı)L.l1.1[
nıın ıı ıı,ıı ııcı]ir']]ıl !(ı|ıl K.l]ll l1,!,](,\] l n.ln.l Il(rt]](,nlit]]l ]{,]\.t., [t].nl()\ hJIkı]l
J.]t]ülthı!]li (]ltlı]qt] ,,.n1,1İ t.üLı,. l.nl(,lilJ(,il.,lnhı[kün(lıL.ilth.oli,\.ln] s(ll!(,ı'i]]
"ill,ın]ll K(]tnl..L.lkl \(,] ".lt] \ı,,ü.]n(] l h!l l, l,, ll ] ü , ,, ] l, ]l, n l.il
t.l]ı])lc l(,-eir Jlrllıl(ıpı,,,1i lııı ııııı l>> (l'ıl]ü ])ı \\.]lt(,] l l(,i!l(,rn],1nrl, "K.nü'ln lı,
!,1i,\üır(l(, l]]:,lır]]] \'ı,lı", ti(,\ ]\]ı,ü]ijij,l]İ]ı],],,i.,,ı,.]lr,ri1,5.1\ü1(,. l.t.r]ll]ı]l ]\t.ln1,1]
\llt|i.li!r. I96s,:. |L] )
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yolla, süIekli bir biçinıde, keı,ıclisiııi yeııidclı keşfetmekteclir. Fclscfi dönem-

ler brı ytılliı birbirinclen ayrılıııakta; çığır açiın filıızııf ıılnanln ölçütü, insana

ilişkin görüşteki fark]ılıkt;ı kCı]dini gösteImektediı.

Eskiçağın iıısana vöneliınivle, Ortaç;ığın ve claha sonrasrnın ins.]üı.]

vönelimi, insan clünvasıncla vapılaıı keşifler birbirindeı-ı çok farklıdır. Ör-

ııeğin, Scıkrates'in insan-ilünva bilgi ilişkisin,Je insanln kendini bilınesiı-ıi,

yaşamlnı sürckli olarak mercek altına a]masını, insan yaşanııı-ıüı1/ insaıı için
asıl ilgi alanı oJduğunu ileli sürmesi son c]erece ijııenıliılir. Burada insı-ıııa

i]işkin, insan VaŞamtna/ vaŞaııa dünyaslnın ilgi alanı oluşturnras]na ilişkin
bir saptana söz konusudur- Scıkrates varolanı soru konusu Vapırı.]ntn, va-

rolandaki scırun]u yan]arı göImcnin, cjurun] saptanıasl Vapnıaııııı, insanla

ilgisincie varıılan her şcyi bilgi konusu yapınaııııı lıcnüz aşılnıaııış bir örne-

ğini bize sunnıaktaclır.

Güı]üınüZdc gittikçe artan Ve çeşitlencn insanlararası ilişkilerclcıı do

lavı biliyoruz ki düııy;ıya, clünya cluruıılaııııa, bilgi bağlanıIarına kavıaııı-
sal çerçevelerin eşliğinde vönelmektc},iZ, t]u ı]edenle, kavIaınsal ayırIm]arı

sağJıklı bir biçimde yapııa volu o]an felsefi düşünııe ve felsefe lıilgisi, bizi
Platoıı'a vaklaştırnıaktac]ır- PIattın'un tün.ı vapıtı, varolaııların clüşüıısel/

bilgisel çerçc.vesi olan kavraıılarııı hetıbını vcrnıc) e davaIıdır. İnsanların

kcııdilcrini ve birbirlerini ıınlaııalarııcla, anlatnıalarınc,la, anlaşııalarrncla

kavramlarııı ne tlen]i önenıli olduğu açıkttr. Platon'un bu bağlamdaki öne-

risi, gc.lip gcçici olaııı bir bakıııa aşınayı, tek tek clurunılarr, clurumların

ortak payr{ası olarak cleğcrlcnclircbileceğiııiz yöıılerlt, aıılaıııayı (ine çıki-ir-

n,ıaktır. Platoıı'un "sııııı" (1ıırı) ilı, "bilgi" (clılsfıııııJ arasrnclaki ;ıyrımları,

vaşaına clüııyasıııın tüıı kcsitlerincle ainceleıncsi bu neclenlec]ir. Asıl amaç

da insan düııyasını aıılaıı;ıktır; cl;ılıa ovluınlu bir dile getirişIe, insan-clün-

va bilgi ilişkilerini daha ivi bir biçiınde çözünrleıı]ek, buracliı asıl iıınacı

o)u ştu rmaktatlır.

İnsanı bir akıl varlığı, avnı zan]anda tülı yaşamınl lıilgi bağlamı1,1a

kuraıı bir zııtıı 7ııılitikıın ol;rrak göImcsi, Aristoteles'in avırt ec]ici ijze]]iğini

ortaya kcıl,ıııaktaclır. İnsan; tüııı varcıluşuyla, bilgisiyle, ev)emleriyle,, er-

cjeınieriVle toplunıılaki, kamu yaşııınındaki duruşuyla Arist<ıte]cs'iıı felsefi

siiyleminin konusuclur. Aristrıteles'e görc iıısan, her şeycleki sorunlu yainIe-
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ri keşfeden bir varlıktır, Aristotcles insaııı, dışdünva-düşüııme-dil ilişkisin-
de yeniden yakalayan ve aıılam;rva çalışan bir filozoftur.

İnsaıı bir bakıma farklı yöııeliınlerin toplınııdır. İıısının öze]likle vaI]1k

bağlanııyla ve Lıilgi bağlaınıvla olan ilişkisi farklı seçenekleri cie beraberinr]e

getirnlektedir. Bu noktada insaıı salt kendine ve kendi dünyasına bel bağla-

dığı gibi, kendinden daha farklı bovuttaki bir varllğa ve onun oluştuIduğu
bir dünyava cta bel bağJayabilir. İıısan gcrçckleştiriliği kimi cdimlerini daha

çok ilne çıkarabilir; bilmenin yanına, örneğin, inannasını ıla koyal-ıilir. Böv-

le bir kıplunısallık, tarihseIlik, kültürellik boyutunda insaııın ilgisi temel-

de yinc kendisine yöneliktir; ancak kendisine ilişkin mesafe kazanımında
keııdisi olnıayaııdan yola çıkabilir. Bcdcn-zilıin ilişkisini bilme üzcriııdcn
değil, yine söz-yaz|y a dayalı, ancak iııanmıı cclimiylc birliktc gidcn bir aıı
lama çabası üzerinden kurabi]ir. Buracla vine üzeriııde clurduğumuz gibi,
Ortaçağcla da felsefenin temel konusu insandıri hatta tün,ı teleolojik-teoJojik
yöııcliınlerin odak noktasında insan vardır. Ortaçağ kendinden öncekine
ilişkin olan tünı birikinıiyle, belleğiyIe, insanı aıılamaya yijnelmişti, Bu dij-
ııenTde insan sorunu, çoğun, köktenci biI anlayışla, insaıı rılmayanla, ı,arlık-

ça insanı aşanla ilişkisi içiııdc r.lc allnrnlştır. Bu döneııde insan kendisini,
'faıırı üzeriııclen, Tanrıya görc ırnlaınaya çabalanıştır; başı,uru noktası Taıı-
rıdır çoğunlukla,

İnsanın kenclisini keııdisi üzeriııden anlan.a çabası, hiçbir zırman felsc-

fcniıı gündeıninden çıkııamıştır. Bu tarz bir yönelim, sessiz sedasrz da o]sa,

mu]ıalcfette de kalsa, varlığını zaman zaman cıIız bir biçimde de olsa, sür-

dürmüştüI. Felsefi çabavı iıısanıı kendisiyle olan bir tüI hesaplaşına çabası
ıılarak değerlendirdiğimizdc, bu çaba taıı bir kesintisizlik içinde piiliısollıin
pcrcııiıis iılarak kendini göstelıniştil. Kcndisini an]anıayır, düııyavla tılan ba-

ğını veı-ıiden bilıne ediırıi üzeriııc]en kurn,ıava çalışaıı iıısan, tam da bu nı_ık-

tada ijzne iı]arak keııdiııi yeniden kurmava brrşlaıııışhr diycbiliriz. Dcscar
tes işte. böyle biI örnektir. Descaıtes'a kadar dünyaya ve bilgive yöııelin,ıiııi
keııdisi vc kcııdisi tılıııayan üzerindeıı gelçekleştiren insan, Dcscartes'la
birlikte yenideı-ı kendine dtrnııüş, bilııe, lıem cle niteliği "apaçıklık" olaıı
bilmc cdimiııde kencliııi aıılamaya çabalamışhr. Bu bıiğlamda da fclscfeniıı
ten,ıcl ilgi alarıı insan olmuşturi düşünen varlık olarak iı-ısan önc çıknrışhI.
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Daha önce de üzerinde durduk: Insan, fakına yarsın ya da varmasrn,

keııdisiııe, dünyava ve bilgiye yönelinrinde kavramsal ayıruılar v;rpan,

öze]]ikle sını-lar üzerindc düşüncn bir varlıkhr. Fi]tızoflar, biliııçli olaıak
sınırlar üzerirıde düŞünür. işte Kant sınırlar üzerinde düşünmel,i insan

vc bilgi dolayımında ele almış; dolayJı cılarak ancak dünyaya yöııelmiş-
tir- Kant'ın tüm yapltl, insitnl özn.. tılarak, bi]eıı, evleyen bir varlrk ıılarak
anlama çabasından başka bir şe_v degtldır, İnsanın fırklı,_.,.limlcrc dava]ı

varoluşuııu aıılanıayı "İnsan nedir?" sorusunda berraklaştıran Kant, aynı
zanıanda insan fe]sefesinin de cıı öncnıli kurucularınclan biridir. kant, insa-

ııı an]aııa çabasııırn, fclscfenin belkenıiğini oluşturrluğu savını, en belirgin
biçimde ortaya kovan fi]oztıfl arcian biriclir.

Kant sonrasında birl-ıiıincleıı çok farklı bağlamlarda cılmak üzere, in-
saııı anlaınaya yöııelik felsefi çabalirr ortaya çıkn,ııştır, Hiçbir filozof, insanı
anlamayı erteleyenıez. Böyle bir anlaııa cdinıiııdc, geııellikle iıısana, fe]se-

fe, sanat, bi]im ve din yardınrcı rılur. Filıızcıf da görüşlerini teııe]]enclirnıek
için bu bı,ıyutlardan herlıangi birini va da birkaçıııı kentlisine kılavuz o]arak

scçcr. Max Sche]er bu kcınuda İnsanın Kosnıostaki Yeri b;rşlıklı kitabında

Vaphğl bir döküın çabasıyla bu durumu çarpıcı bir biçimıle özctlcr: <<Bu-

gün eğitimli bir Avrupalıya, "insan" denince ne düşündüğü sorulsa, lıe-

men lıcmcn hiç yan yana gelenrevecek olan üç ay11 düşünce kafasında gidip
gclmeyc başlar. Birincisj, Adeırı ve Havva, yaradılış, ccnnct vc ccnnctten

kovulma gibi Yalıucli-Hıristivan geJL.neğinin IinSJrl] düşünc..si. ikinciSi An-
tik-Yuııaıı düşüncesidir; buna görc insan "akıl", Iogos,1ılıroncsis, ratio, ııla s

kıgos l-ıurada konuşırTa (söz) olduğu kaclar, lıer şeyin "nc olıluğunu" kav-
Iiryan ycti anlanııııa da gelınekteclir- salıibi bir varlık olarak görülnrckte;

dünyacla ilk kez iıısanın ben biliııcine salıip olması ona kcndinc özgü bir
yer kazanclırınaktadır. Her şeyin temeJincle yatan insanüstü bir akıl olduğu
ve tüm diğcl valolaıılar arasında yalnızca insanın ondan pay alclığı öğretisi,
bu düşüııceyle vakın bir ilgi içindedir. Üçüncüsü ise doga lıil iınlcriııiıı ve

geııetik psikolııjinin çoktanclır gclcnckscllcşmiş olan, insanrn yeryüzüııde-
ki gelişinıin en son üIünü olduğu düşüııccsidir; buna €!öIe insan, hayvan

dünyasındaki daha az gelişmiş benzerlerinden yalnızca -her ikisi in5anün

dışınclaki doğada da bulunan- enerji ve yetilerinin karışımındaki karma-
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şlklık derecesiy]e ayIılnaktadır.>>] Max Sc]-ıeier, Walter Heisterııann'ııı
da bclirttiği fjibi, insan felsefesinin, fclsefi aııtroptılojinin, bir feIsefe tlisil-ı-

lini olarak önc çlkmasınt sağ]amıştır. Daha öııce c]e üzerinclc clurduk; iıı-

saıı toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık olar;ık kendisiııi vc varrılan her

şeyi;rnlırn,ılanciırınaktadIr- Bu anlam vcrme va cla aıılamlandırma çabasın-
da iıısaırııı, clüzanlam]a yetinn-ıeycn, siııgesel cılanı özcllikle öııe çıkaran
Vaı-ıı, oııuıı niılıııı1 synılıtıIicııııı olaı;ık, simgelcr valatan ve tünı anlaın veruıe

ediııılerinıle bu siıngeleri kul]aı,ıaıı, işleı,scl kılan bir var]ık olarak değer-

lenc]irilmesi soı-ıucunu doğurnıuştur, Erııst Cassirer'in sijylcni bu noktada

sr,ın dcrccc ufuk açıcıdıı-. Cassirer; bir bakıma, insanın kcndisine ilişkin bi1-

gisinclcki kargiışayı bu tlevinrlc, ııııüııl sılnıIıtılicıun clcvimjvle aşınıştıI ya

da bu kargaşal,a l-ıir aydınlık getirmiştir. ÖzeiIıkle gününıü7tle simgclerin,

im]erin (göstergc)/ yaşamınıız]n artık bir parçası haline geleıı şifrelerin, pa-

rolalarrıı, kodların, logcılarııı biziııı için taşıclığı anIaını, kol;rvliıştırıcı lığı /
zcırlaşhrlcllığl clüşünecek tılursak, nc cleıımek isten,diği clalıa iyi aııIaşılır.

XX. yüzyıl, felsefenin, ilgisiııi yenicleıı ve büvük bir güçle iı,]s.tna ) ö-

nelttiği bil yüZ},lldır. insan dünyaslnda cıı etki]i o]an felsefc aklnı]arı, cıclak

ni,ıktasıııa iıısiınr aJmışlarclır. XX. vüzyılcla öne çıkan tüıı felsefe aıılayışIarı,

insaııı ırnl;rnıa çııbasına verileı] ajncmin göstelgesi duIumunc]adır. Örıı"giıı,
ı,artıluşçu vaklaşınılar, fentııııcnolojik v;ırlık kavrayışlırrı, ayrıntılı tılarak

iıısaııa c]ikkati çeknıektcılirlcr; insaıı bu yüzyılda veniden keşfedilnriştir,

Felsefe araştırınalarıııda insan scırunu dalıa n,ıerkezi bir ver alıııava baş-

lııınıştır. Özcllikle etik ve siyaset fclscfcsi b;ığlamında vapılan ça)ışnıalar,

alaştılınalal, araştırmacıılan, insanla ilgili belli lıir değerlcrıclirnıe çiıbasına
girmcsini bek]emektetlir. Öylcysc gerek felsefe tarihiııiıı birbiriııcleıı farklı

clöııcnıleri, gerek L-ıu döncııılcri birbirinden farklı kılıın sorun-soru b;ığlaın

l;ırı, iı-ısanın vazgeçilıııez bir biçiınde fclscfcnin günden]iı]de ycr aldığını ve

ver alınavı sürdürdüğünü bize gijstcrmektec]ir, Öv]e ki, artık, fclsefi siivIeııı

cıluşturınacla insandan vola çıkünak, ilkiıı jıısanı aı]laünaya çalışmak ortak

}raydayı oluşturn]aktac]ır. İnsaıı felsefesi felsefenin te,nıel disipliniclir; ı,arlı-

ğı, varolanı aıılaıııanın volu ilkin insaıı v;ırlığıı,ıı anlanıaktaıı geçmektedir.
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Felsefeııiıı insaıı felsefesi dışıntlaki tüm clisiplinlcri yine insanı başka bir bo-

yutuyla, öIneğin, cvlemiyle, bilgisivlc, sanatça yaratıc1llğıyla, hukukuyla,

siyasetiyle, tarilıivlc, kültürüy]e, eğitinıiyle, diliyle vb. anlanıaya yöneliktir.

İnsan felscfesi dışındaki tüm felscfe disiplinleri, iıısaıı fe]sefesinin bir tür

türevi cl uru mu ı,ıcl adır.

Türkiye'cle insrın felsefcsi bağlaııııııda güçlü bir geieı-ıeğin varolcluğu-

nu biliyoruz- Türkiye'dcki felsefe çabası, iıısan felsefesiniıı içerdiği farklı
yaklaşıı-ıılarcia kenclini göstermektedir. Takiyettin Mengüşoğlu'va, Nerıni

Uvguı,'iı, İcıanna Kuçur;rc]i'ye, Uluğ Nutku'ya, Tüten Anğ'a, Se,, gi İyi've,

Mustafa Günay'a iıısaıı felscfesinin güçlü tenısilcileri o]arak bakabi]iriz.

Ayrıca Türkiye'de insaıı fe]sefesi salt felsefi antropolojiyle özdeşleşıııcmck-

te, antropontoloji (insan-varlık bilgisi Va da iıısan oııtolojisi) oIarak ycııi bir

boyut kazanınaktatlır. Aııcak, irntropontolojiı-ıiıı ayrıntıları ayrı Lıir vazının

koııtısut]ur. Şinıılilik şu k;,ıc];ırıı,ıı sövlemek, antropot]tolojiye nasıl bir kapı

arııladığrnrızııı ipuçlarıııı vcrclıilir:

1. Antropontolo'i, dış,:1üya-düşünıııe-clil ilişki)erini (ine çıkarır.

2- Antlopontoloji, felsefevi insaıı-clünya-bilgi ilişkilcrini aırlamava

c.ıIış,ııı bir ı,tLinliL,ıl.ır,tk $öru r.

3, Antrcıpcınkıli,ıji, iıısanı arada o]an bir varlık olarak değerlendirir.

4. AntroPontolojive gajre insan, gcrcksininıleriyle c,leğcrlcri

arasınrladır.

5. Bu aracla tıluş, çoğun, gerilimleri de beraberiııcie getiriı,

6. Antlopontoloii bu aracla rıln]ııytı vaptığı vurguvla, yeni

gı.rck,iııimIeriıı r,,luııu .ı(.rr.

7. Antlopontoloji arada olmava yaptığı vurguvIa, felsefi t,lüşünnıel,i,

felsefe bilgisini, kısaca düşünıııe ve bilrıe biçiııi oiarak felsefi

yönelinıi içerik çerçevesinde çeşitlcndilir, lJaşka bir dcyişle, felsefeniıı

konularıııı \,c işlcvlerini çoğaltrL

8. Antroponkılııji hcn,ı veni bir var]ık felsefesiclir, insaıı fclsefesic]ir ve

aynı zamanda da felsefi bakış.ıçısldır, insan-vartık bılgisi ya da insan

ontolojisi olarak iıısan fe]sefesi, fclsefenin teıncl disiçılinidir.
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