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There is only
one good,
knowledge

and one evil,
ignorance
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Editör Notu
 

Sevgili Kolejliler, 
 

"Yaratıcı”, “eleştirel”, “analitik düşünen” bireyler, gençler
yetiştirmek…

Son yılların sloganı oldu adeta. Gerekçeli düşünmenin ve gerekçeli
eylemde bulunmanın önemi hakkında yazılar okur hale geldik.

Değişim çağında olduğumuzun vurgusu altında sürekli değişen ve
değiştiren zihinlere ihtiyaç duyulması gündemde. Bilginin sürekli

olarak evrildiği bu yıllarda bilgiyi üreten gençlerin de evrilmesi
gerekliliği konuşuluyor. “Öğrenen kişi” olan “öğrendiğini etkili bir

dille başkalarına aktaran ve içselleştiren, çok yönlü bireyler olmak"
tercih sebebidir artık. Birden çok dili açık ve anlaşılır kullanmak her

geçen yıl daha da önemli hale geldi…
Bu ve buna benzer birçok beklenti peşi sıra gelir. Ne denli keyiflidir
bu denli güzel meziyetlere ve donanımlara sahip olan bireylerden

oluşan toplumlarda yaşamak kim bilir? Peki olup biten bu mudur? Bu
beklentilere yanıt vermek ve bu niteliklere sahip bireyleri
yetiştirmek kolay mıdır? Neler yapılmalı? Nelerden uzak

durulmalıdır?  Olan ile olması gereken gerçekten örtüşmekte midir?
İşte sevgili gençler bu soruları soruyor ve olan biteni daha iyi farkına

varmak, hatta istenilen ama henüz gerçekleştirilemeyen konulara
yönelik çözüm üretmek adına düşünüyor ve çabalıyorsanız felsefe
hayatınıza girmiş ve felsefe ile üretmeye başlamışsınız demektir.

Niye mi? 
Felsefe bir düşünme biçimidir ve bir tür bilgidir. Felsefenin konusu

insan ve insan eylemleridir, onların ardındaki değerleri, insan-dünya-
bilgi arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilgi dalıdır. Bir duruş ve bakış

şeklidir.  Öyle bir bilgi dalıdır ki ucunu göremezsiniz, size olan
etkisini yıllar geçtikçe daha iyi anlamlandırdığınız bu bilgi türü bir de

bakacaksınız ki vazgeçilmeziniz olmuş. 
Bir yerden başlamak lazımdır elbet. Ortaöğretimde almaya
başladığınız Felsefe dersi bu başlangıcı yapmak adına yanı

başınızdadır. Ama sonrası size kalmış, hayat boyu sizinle olması, bu
disiplinin size katkı sağlaması, farklı bakış açıları ile var olma

mücadelenizde size destek olması sizinle ve tercihleriniz ile
alakalıdır. İşte bu yolda olmak adına yeni bir başlangıç yapan sevgili

dergi ekibim öncelikle sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerin
önerisi ve çalışmaları ile yayın hayatına başlayan “Quatervois”

dergimizin ilk sayısına hepiniz hoşgeldiniz. 
 

Hepinize keyifli okumalar dileriz.
 

Felsefe Zümresi



Son bir yıldır inanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Camus’nün Veba’sını
hep birlikte yaşıyoruz ve şüphesiz bu süreçte kendimizle baş başa
istemediğimiz kadar fazla zaman geçirdik. Bu zor dönemi atlatmak

için farklı yollar denemiş olabilirsiniz. Ben de felsefeye sarıldım.
Çünkü bana ben olabileceğim bir alan verdi. Kendimi

keşfedebileceğim, boğulduğum zaman nefes alabileceğim bir alan
tanıdı bana. Pandeminin getirdiği bir yılı aşan boşluğu felsefe ile

doldurdum ve felsefe benim için bir dönüm noktası oldu. 
 

Quatervois da umarım sizler için bir dönüm noktası olur. Çünkü biz
Quatervois ekibi olarak felsefeyi farklı bir bakış açısıyla ele almanız,

okurken eğlenmeniz ve öğrenirken düşünmeniz için çabaladık.
Quatervois sizin de düşüncelerinizi özgürce dile getirebileceğiniz bir
dergi olsun istedik. Sadece logosuna bile aylarını harcayan tasarım

ekibine, inanılmaz yazılarıyla Sartre’a taş çıkartan editör grubuna ve
bu dergiyi hayata geçirmemizi sağlayan, bize aylarını ayıran Müge

Dölek hocamıza ve felsefe zümresi öğretmenlerine sonsuz
teşekkürler.

 
Serol Teber’in de dediği gibi: “İyi bir donanımla yola çıkan insan

Hindistan’a gitmek isterken kendisini Amerika’da bulur. Bu çok hoş
bir pozitif yanılsamadır. Kötü olan Hindistan’a diye yola çıkıp

gerçekten oraya varmaktır.”
 

Yepyeni Amerikalar keşfetmeniz dileğiyle…
 

 
 

Elif N. HANEY 
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Değerlerin, sevgin, önderliğin,

devrimlerin, zihniyetin, emanetin ve
niceleri için sonsuz

jsıdjdsteşekkürlerimizle...                  
  Kocaman sevgimizle yolunda yürümeye söz

veriyoruz. 
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Quatervois:
Kişinin hayatında bir dönüm noktası veya vereceği
kritik karar.

 

Çoğu zaman hayatımızın hangi kısmının bir dönüm noktası

olduğunun farkına varmayız. Mevcut dünya düzeni nedeniyle

alınan kararlar pek çok insanın dönüm noktası oldu. Enerji ve

azmimizi kaybettiğimiz, zaman zaman umutsuzluğa

kapıldığımız pandemi döneminde bizim dönüm noktamız da

felsefe idi. Felsefeye olan ilgimizin ortaklığıyla bir araya

gelerek hazırladığımız bu dergiyle de kendi “quatervois” imizi

sizlerle paylaşmak istedik. 

Yaşam yolunda vereceğimiz nice kararların hayatlarımıza
dokunması dileğiyle…



İoanna Kuçuradi ile bir röportaj

Kıymetli hocamız Sayın İonna KUÇURADİ dergimizin ilk sayısında röportaj

yapma isteğimizi kırmayarak bizi çok mutlu etti. Kendisine sonsuz

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğretilerini biz felsefe severler olarak

benimsemeye ve bu alanda daha çok şey üretmek adına kullanacağımıza da

söz veriyoruz.

“ Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil.” İoanna KUÇURADİ

1959 yılında İstanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümünden mezun olan

değerli hocamız üniversitelerin

felsefe bölümünde o tarihten bu

yana felsefe alanında dersler

vermektedir. 1965 yılında doktora

tezini tamamlamış olan hocamız,

1969 yılında Hacettepe

Üniversitesi Felsefe Bölümünü

kurmuştur. 1970 yılında doçent,

1978 yılında da profesör olmuştur.

1988- 1998 yılları arasında

Uluslararası Felsefe Kuruluşları

Federasyonu Genel Sekreterliğini

“Felsefe ne işe yarar?” dan yola çıkarak “İnsan Haklarına” uzanan felsefe

yolculuğunda bizlerin felsefeyi heyecanla keşfetmesini sağlamıştır. Sonsuz

şükranlarımızla…

ve 1998-2003 yılları arasında da başkanlığını yapmıştır. Bu göreve seçilen ilk

Türk ve ilk kadındır. İnsan Hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibidir.

1979 yılından beri Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı olan hocamız halen

Maltepe Üniversitesinde görev yapmaktadır. Ağustos 2021 tarihinde Dünya

Felsefe Federasyonluğu başkanlığına getirilmiştir. 



Cevap 1. Evet, bir insanın her şeyden önce ̶ diğer bütün kimliklerden önce ̶
insan olduğunun farkında olması, hem kendi yaşamında hem de doğrudan

veya dolaylı olarak ilişkide olduğun insanlar için önemli olumlu farklar

yaratıyor. Ama bazı durumlarda da onun yaşamını zorlaştırıyor. Bunun

önemini görebilmek için, ya kendiniz bu bakışı kazanacaksınız, ya da böyle

bakan bir insanı uyanık gözlerle izleyeceksiniz. 

İnsan hakları eğitimi ̶ ama yalnızca hukuk olarak yapılan insan hakları

eğitimi değil, insan haklarını her şeyden önce etik ilkeler olarak gören insan

hakları eğitimi ̶ tek ortak kimliğimizin insan olma olduğunu görmeye götüren

galiba en elverişli yoldur.

Soru 1. Bir röportajınızda "İnsanlar insanlığın farkında olacak" şeklindeki

ifadeyi çok sık kullandığınızı belirtiyorsunuz. İnsan hakları eğitiminin bu

farkındalık için önemini nasıl değerlendirirsiniz?

Soru 2. Eğitimde izlediğimiz yol ve özellikle genç yaşlardaki öğrencilere

verilen “felsefe eğitimleri” yeterli midir? Bu eğitim sizce nasıl ve hangi

yöntemler kullanılıp verilirse daha faydalı olabilir?

Cevap 2. Felsefe eğitimi yalnızca üniversitelerde değil, orta öğretimde de çok

farklı yapılıyor. Dersi verenlerin çoğu, dersin amacını gözden kaçırıyor.

Gerçi herkes felsefe eğitiminin “eleştirel düşünme” yi geliştirdiğini söylüyor.

Bunun için de “münazara” lar düzenleniyor. Ama ben, felsefe eğitiminin

amacını “kişinin baktığı şeye kendi gözleriyle bakabilmesine, o baktığı şeyi

de kendi gözleriyle görebilecek duruma gelmesine yardımcı olmak” şeklinde

dile getirmek istiyorum. 

Felsefe derslerinde öğretmen çok önemli. Kendisinin kendi gözüyle

göremediği bir şeyi öğrencilerine nasıl gösterebilir ki! Felsefe eğitiminde, ele

alınan konuya örnekler vermek ve verdirmek işe yarayan bir yoldur. Bu

örnekler, insanlar arası ilişkilerde ve kişilerin kendileriyle ilişkilerinde değer

sorunlarına ilişkin, edebiyat eserlerinden seçilen örnekler olabilir. Bir başka

tür örnekler de, akıl yürütmelerdeki tuzakları gösteren içerikli örneklerdir.

Bu tür gizli yanlışları yalnızca tartışmalarda değil, reklamlarda bile

görüyoruz.



Cevap 3. Yalnızlık, dostsuzluktur, derim. Ama ‘yalnız olma’, ‘yalnız kalma’ ve

‘yalnız duyma’ farklı şeylerdir. ‘Yalnız olma’dan, dostsuz olmayı anlamak

mümkün. Yakında ya da uzakta bir dost varsa, yalnız olmaz bir insan.

‘Dost’tan da, sizle aynı etik değerleri benimsemiş insanı anlıyorum.

'Yalnız kalma’ kimse tarafından aranmama olsa gerek. ‘Yalnız duyma’ ise bir

durum değil, bir duyuştur. Bir kişi kalabalık içinde yalnız duyabilir, ama tek

başına oturan bir insan, bir dostu varsa ya da onu arayan varsa, yalnız

duymayabilir. Ölüm tehlikesi altında bile bir insan, bir insan eli tutarsa,

yalnız duymayabilir.

Soru 3. Pandemi süresince insanların evde geçirdikleri vaktin artmasıyla

beraber “yalnızlık” kavramını çok duyuyoruz. Peki siz “yalnızlığı” nasıl

tanımlarsınız, içinde bulunduğumuz durumun kavramsal karşılığı

yalnızlaşmak mıdır?



Soru 4. Filozof soru tutkunudur. Seve seve, bir ödevi yerine getirmenin

verdiği hazla sorar, bol bol sorar. Sizce soru sormak neden felsefe alanı için

bu denli önemlidir? Ne tarz soruları sormak bizi bu alanda daha da geliştirir?

Bir soru nasıl ele alınıp irdelenirse felsefi bir soru olma özelliğine sahip olur?

Cevap 4. Soru sormak, karşılaştığımız bir problemin, bir aykırılığın

arkasından geliyorsa, önemlidir. Soru sormak için soru sormak ise bir

oyundur ̶ seksek oynamak gibi. 

Felsefede soru sormanın önemi, soruların soru olarak özelliğinden

kaynaklanıyor. Felsefenin sorduğu “nedir?” sorusu başka hiçbir alanın

sormadığı bir sorudur. 25 yüzyıl önce Sokrates, bir şeyin ne olduğunu

bilmeden, onun hakkında söylenecek her şeyin her tarafa çekilebileceğini

öğretmeye çalışmıştı. Platon’un Menon dialoğunu hatırlıyor musunuz? Öyle

başlıyor. Sokrates, erdemin öğretilerek mi yoksa yapa yapa mı edindiğini ya

da tanrı vergisi olup olmadığını soran Menon’a verdiği cevabı hatırlıyor

musunuz? Bunca yüzyıl geçtiği halde, bunu doğru dürüst öğrenemedik

galiba.

Ayrıca Aristoteles’in “diyalektik soru” dediği “... böyle mi, değil mi?” soruları,

yani kanıları sınama soruları da ̶ özellikle gereklilikleri temellendirmek için

(örneğin ırk ayırımcılığı yapmamak gerekliliğini temellendirmek için) ya da

bir şeyin yapılabilirliğini temellendirmek için yapılan akıl yürütmeler ̶
malzemesi başka alanlardan geldiği zaman bile ̶ felsefeye özgü sorulardır.



Cevap 5. Evet, her susamış okuyana o kuyudaki sudan içirmeyi, gerçekten de

başarıyor Küçük Prens. 

Bu kitap benim için değerli değil, kendisi değerli. Ben ise onu çok seviyorum.

Bir edebiyat eserini “değerli” yapan, onun dünyamız için, dünyanın şimdiki

ve gelecekteki insanları için anlamıdır. Neleri görmemizi sağlayabiliyor? Ve

bunları görmemizin önemi ne? Bu soruların cevaplarıdır onu önemli kılan. 

Bu kitapta Saint-Exupéry neleri gösteriyor? Dostluğu, sevgiyi gösteriyor.

İnsanların kusurları üzerinde düşündürüyor, ama bunu öyle bir incelikle

yapıyor ki… Türk astronomu olayında olduğu gibi, kendi kültürünün

önyargılarına doğru bir şekilde karşı çıkıyor. Ezbere olan,

canlandırılamayacak hiçbir şey yok bu kitapta.

Soru 5. ‘Küçük Prens, her okuyana o kuyudaki sudan içirmeyi başarır.” Bu

kitabının sizin için de ne denli kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu kitabı sizde

bu denli özel bir yere koyan etken nedir?



Cevap 6. Pandemi, birçok konuyu miyopların bile görebileceği hale getirdi ̶
ama onları görmek isteyerek onlara baktıkları takdirde. Bir bahçede duran

bir taşı birisi bir heykel yapmak için, ya da kullanılabilecek bir nesne

yapmak için kullanmadıkça, o taşın orada olup olmaması bir fark

yaratmıyor.  

Pandemi bütün insanların aynılığını bir daha hatırlattı bağıra bağıra:

insanlar, kim oldukları fark etmeksizin, ölüyorlar. Ama buna rağmen, bir

ülkeye gönderilen maskelerin çalınması gibi olayların ve aşılarla ilgili bazı

tartışmaların gösterdiği gibi, kimi insanların bazı “huyları”, pandeminin

“gör” dediklerine rağmen, değişmemiştir. Aşıları ödeyen ülkeler onları ithal

ediyor, ödeyemeyenlerse bekliyor. 

Özgürlüklerin yanlış anlaşılması ve postmodernizmin çağımızı getirdiği yeri

de açıkça görüyoruz ̶ ABD’den Taiwan’a kadar. Sokağa çıkma yasağına karşı

“Bu beden benimdir” pankartlarıyla, yani ilgili mercilere “sen bana ne

karışıyorsun” demek için sokağa dökülen insanlar neyi gösteriyor? Bu

olaylarda özgürlük üzerinde yeterince düşündürülmemiş olmalarını ve buna

ek olarak postmodernizmin “ne olsa olur” mottosunun sonuçlarından birini

görüyorum. Bugünlerde bizde, aşı yaptırmayanların tiyatroya-sinemaya

alınmaması gibi bazı kısıtlamaların “insan haklarına aykırı” olup

olmadığının tartışılması da, özgürlüklerin ne özellikte haklar olduğunun

gözden kaçırılmasının bir örneği olarak görülebilir. Daha birçok şey de

söylenebilir. Ama bugün bu kadar yeter.

Soru 6. “The Death Penalty: Justice or Revenge? Ölüm Cezası: Adalet mi,

İntikam mı?” adlı kitabı “yaşama hakkının apaçık bir ihlali olan ölüm cezası

üzerine insanlar düşünebilsin diye, malzeme olsun diye” hazırladığınızı

söylemiştiniz. Son bir yıldır yaşadığımız pandemi dönemi insanlara

düşünmeleri için sizce temelde hangi malzemeleri sundu?



"Felsefe

bilmeyen

insan,

edebiyatçı

da,

politikacı da

olamaz"



Evrende var olan her şey zihinde başlar. Bir

düşünce, bir eylemdir ve her eylem katlanarak

büyüyen bir etki, bir “kelebek etkisi”[1] dir.

Görülen her etki ise zihinden, düşünmeyi ve

sorgulamayı esas almaktan, yani felsefeden gelir.

Bir ulusun seferber olduğu düşünceleriyle

oluşturduğu, bir vatanın geleceğini değiştiren

etkilerin yaratıcısı Mustafa Kemal; bir devletin ilk

kanat çırpışında, düşünce yapısının temelleriyle

felsefi görüşleri ve düşünmeyi, sorgulamayı ve

gerçek soruları sormayı başararak rengarenk

kelebekler yetiştirebilen bir cumhuriyet,

düşünmeyi bilen bir devlet yaratmıştır.

Dilara Yalçın

Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz’ün hatıralarında

“Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses” [2] olarak

bahsedilen Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı

Devleti’nin son dönemlerinde verilen temelsiz ve

ileriye dönüklükten uzak kararların aksine, sağlam

ve rasyonel temelli bir düşünce yapısına sahip bir

devlet yaratmak istemiştir ve bu süreçteki tahlil ve

değerlendirmesinde, isabetliliği ve ileri görüşlülüğü

yakalamıştır. Bunu sağlamak için ise, esas temelleri

milli bağımsızlığa ve egemenliğe dayanan bir Türk

devleti kurmak gerektiğine inanmıştır [3]. Bu

devletin sahip olması gereken bir diğer özelliğin ise

çağdaş uygarlık düzeyinin ön saflarında yer

alabilecek potansiyelde, aynı zamanda da ilerleme

ve gelişme odaklı olabilmesi olduğunu

savunmuştur. Bu temeller üzerine oluşturduğu

devlet felsefesini milli kültürle yoğurarak ulusal ve

çağdaş değerleri birleştirmiş ve bu yönde ilkelerini

şekillendirerek inkılaplarını başlatmıştır.

Atatürk'ün Kanatları



"EVREN

KARŞISINDA

İNSANIN 

AKILCI 

DAVRANIŞI"

“Felsefe bilmeyen insan, edebiyatçı da, politikacı da

olamaz.” diyerek felsefeyi “evren karşısında insanın

akılcı davranışı”[4] olarak tanımlayan Atatürk’ün

düşüncelerinde de “Türk Devrimi”nde ve devlet

anlayışında da birçok felsefi akımın ve düşünürün

etkisi görülmektedir. Yapıtlarının Türkçeye

çevrilmesinde ve incelemelerinin yayımlanmasında

da rol oynadığı, Descartes ve Kant gibi,

Rasyonalizm’in önemli temsilcilerinin etkilerini

taşıyan düşünce ağının oluşmasında; Montesquieu,

Jean Jacques Rousseau gibi düşünürlerin de

büyük katkıları bulunmaktadır. Örneğin

Rousseau’nun Cumhuriyetçi düşünceleri, bireyin

özgürlüklerinin yasalarla sınırlanabileceği ve bu

durumda yasalara itaat eden bireyin esasen

kendine itaat etmiş olacağı gibi görüşleri

Türkiye’de cumhuriyet ve birey özgürlüğü gibi

kavramların oluşmasında etkili olmuşken;

Montesquieu’in eserlerinin etkileri Atatürk’ün

görüşlerini hukuksal, demokratik, laik ve mantıksal

bir çerçeveye yerleştirmesine yardımcı olmuştur. Bu

gibi birçok farklı düşünürün etkilerini de taşıyan

eylemleriyle birçok açıdan pozitivist (olgucu),

pragmatist (yararcı), realist (gerçekçi) ve rasyonalist

(akılcı) olarak nitelendirilebilen Atatürk’ün

gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nde, bu akımların

izleri büyük ölçüde görülmektedir  .[5]



Türk devletinin ilerlemeye ve gelişmeye her

zaman açık olması için ise bu düşünce yapısı,

Atatürk’ün ilkeleriyle beraber -bu birleşimin

yapıldığı birçok farklı alandan biri olan- eğitime

nesiller boyu devam ettirilebilmesi için

sentezlenmiştir. Bir yandan eğitimde fırsat eşitliği

sağlanmış ve halk eğitimine ve kadın eğitimine

yüksek önem verilmiş ve halkçılık ilkesi

doğrultusunda atılan bir adımla herkese eşit

eğitim ve düşünme hakkı sağlanmaya

başlamışken bir yandan da verilen eğitimin

temeline ulusal bilinçlenme alınarak milliyetçilik

ilkesi eğitimle buluşturulmuştur. Laiklik ilkesinin

ışığında kapatılan medreseler sonucu Türk

çocukları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda

eğitim görürken devletçiliğin etkileri bu

eğitimlerin devlet işletmelerinde bürokratik

eğitim merkezleri olarak da verilebilmesini

sağlamıştır. Bu ilkeleri ve çağdaşlaşma yolunda

yapılan inkılapları yaymak ve her safta korumak

adına eğitimde inkılapçılığı yurdun her

noktasında koruyan öğretmenler sayesinde ise

Türkiye Cumhuriyeti; düşünmeyi ve sorgulamayı

bilen, ulusuna bağlı, akılcı ve temeli kuvvetli

yargılara sahip bir nesil yetiştirerek

cumhuriyetçiliği kazanmıştır.

Analitik akla dayalı pozitivizmin öncüsü olan

Auguste Comte’u incelemesi, Atatürk’ün bilimi

esas almasını sağlamış ve onu bilim dışı

kavramlardan uzaklaştırmıştır. Davranışlarında

her zaman akılcı bir görüşe sahip olan Atatürk;

asılsız inanç ve düşüncelere, dogmacılığa ve

yobazlığa da karşı çıkmıştır. Descartes tarafından

geliştirilen ve gerçeklere giden yolun akla

dayandırılması gerektiğini savunan rasyonalist

akımın etkisiyle Atatürk de “Eğer bir gün benim

sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.”

diyerek bilim karşıtı ve fizik dışı her bilgiyi

reddetmiştir. Milli bağımsız ve çağdaş uygarlık

düzeyinde kurmak istediği devlet için Atatürk;

düşünebilen ve akıl temelli yürütmeler yapabilen

bir toplum yaratırken bu rasyonalist, pozitivist,

realist ve pragmatist düşünce yapısını ulusal bir

öze dayandırdığı ilkeleriyle bir sentez

oluşturmuştur.[6]



Devletin ve Türk ulusunun temeline yerleştirdiği ilkeler ve yurdun kültürüne yedirdiği düşünce yapısı

sayesinde, “Felsefe bilmeyen bir asker, belki bir savaş kazanır, ama savaşı anlayamaz.”[7] diyen Atatürk;

Kurtuluş Savaşı’nı anlayabilen ilk nesli yetiştirerek çağdaş, egemen ve tam bağımsız bir yurdun kuruluşuna

ve kurtuluşuna imza atmıştır. Bu yurtta yetişen, kanat çırpmayı öğrenebilen ve kanatlarını sınırsızca

kullanabilen Türk gençleri de; bu felsefeyi, ilke ve inkılapları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı imzayı

nesiller boyu sürdürmüştür ve sürdürmelidir.

1 Edward N. Lorenz’in “Brezilya’daki bir kelebeğin kanat çırpışıyla Texas’ta bir kasırga yaratabileceğini” öne süren fikri.

2 Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar Düşünceler Kitaplar, TTK Yay., Ankara, 1989,

s.7.

3 Nutuk, Z. Korkmaz (Yay.), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 2006, s.9.

4 Bozdağ, İsmet, Atatürk’ün Evrensel Boyutları, s.32.

5 Taş, Sait, Atatürk’ün Düşünce Yapısına Etki Eden Unsurlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim

Fakültesi, 2010, s.77 Tütengil, Cavit Orhan, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak, s. 214.

6 Tütengil, Cavit Orhan, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak, s. 214.

7 Bozdağ, İsmet, Atatürk’ün Evrensel Boyutları, s.32.
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TED Ankara Koleji mezunlarımızdan İpek ÜNTUNA ve Sena ŞİŞMAN ile felsefe tarihi ve felsefede sıkça tartışılan konular üzerine 

17 Ocak 2021 tarihinde bir söyleşi gerçekleştirdik. Her iki mezunumuz da Felsefe bölümünde okuyorlar ve bu röportajda lise 

öğrencilerine yol gösterecek, yeni ufuklar açacak birçok düşünce paylaştılar bizimle. Biz felsefe üzerine yaptığımız bu söyleşiden 

çok zevk aldık, umarız siz de okurken aynı duyguları hissedersiniz.  

Elif HANEY: Öncelikle yoğunluğunuzda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bu yıl bir felsefe dergisi çıkarma fikrimiz oluştu, 

ilk sayıda da bir röportaja yer vermek istedik. Çünkü sizin gibi felsefe alanına yönelen insanlardan felsefeyi dinlemek ve bilgi almak 

istedik. Sizi tanımak isteriz, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 

İpek ÜNTUNA: Ben 2017’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldum. ODTÜ Biyoloji bölümünü kazandım, 1 yıl okudum fakat 

bölümün bana hitap etmediğini fark ettim ve ODTÜ Felsefe bölümüne geçiş yaptım. Benim felsefe hikayem böyle başladı.  

Sena ŞİŞMAN: Ben de TED Ankara Koleji’nden 2018 yılında mezun oldum. 12. Sınıfta daha çok IB’ye yöneldim dolayısıyla üniversite 

sınavına mezun olduktan sonra odaklandım. Hacettepe felsefe bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim.  

Elif: Peki felsefe ilginiz ne zaman başladı, neden bu bölümü tercih ettiniz? 

İpek: Ben felsefeye olan ilgimi biyoloji okurken fark ettim. Her zaman felsefe kitapları bulunurdu kitaplığımda ve çok okurdum. 

Bir gün biyolojinin benim alanım olmadığını fark ettim ve “en çok ne ile ilgileniyorum?” diye sordum kendime. O zaman fark ettim 

çok fazla felsefe kitabım olduğunu. Annem de felsefe öğretmeni, dolayısıyla felsefe ile ilgili kaynaklara ulaşmam da çok kolaydı. 

İlk olarak varoluşçuluk ile başladım, genelde lisede öyle oluyor zaten. 

Daha sonra felsefe tarihi okuyarak devam ettim. Yani bir iç sıkıntısı ile başladı ilgim diyebilirim.  

Sena: Benimki biraz karışık. İnsan soru sormaya başladığında felsefeye doğru yolunu çiziyor bence aslında. Ben de soru sormaya 

başladım ve bir kitapçıya gittiğimde kendimi hep felsefe kitaplarına yönelirken buldum. Onun haricinde lisedeki felsefe dersleri 

de merak edip araştırmamızı sağlıyordu. Şöyle de bir durum var ben sınava girerken kafamda felsefe okumak yoktu, psikoloji 

okumak istiyordum fakat eğer olmazsa ne yapabilirim diye sordum kendime. O gün felsefe istediğimi fark ettim. Şimdi de 

inanılmaz mutluyum ve iyi ki başka bir alan seçmemişim diyorum.  

 

 

 
 



 

 

 

Elif: Önemli olan da bunu diyebilmek gerçekten. Peki felsefe sizin için nedir? Felsefeyi üç kavramla ifade etmek isteseniz bu kavramlar neler 

olurdu? 

İpek: Aslında bunun için felsefe okuyoruz. Tabi tarihsel olarak birçok tanım yapılmıştır bu konuda. Bize de bu soru üniversitenin ilk gününde 

soruldu. Biz zaten bu yüzden geldik buraya dedik. Ben de felsefe bir eylem ise bu soru bu eylemin sonunda cevaplanabilir diye 

düşünüyorum. Felsefenin sonu olup olmadığı da meçhul olduğu için cevaplaması zor bir soru. 

Belki de cevaplanmaması gereken bir soru ama bir kavram atayacak olsam “düşünmek” olurdu.  

Sena: Ben de katılıyorum. “Felsefe nedir?” sorusu da bir felsefe sorusudur. Yani düşünce dışında ne eklenebilir emin değilim açıkçası.  

İpek: “Refleksiyon” olabilir belki de. Çünkü düşündükçe sizi içine çekiyor felsefe.  

Elif: Peki felsefe okumak isteyenlerin de merak ettiği bir soru: Sınavlarınızda nasıl sorular çıkıyor? Sizi çok düşündüren, ilginç bir soruyla 

karşılaştınız mı? 

Sena: Ben Hacettepe için konuşayım: Felsefe tarihi derslerimiz var bu derslerde pek yorum sorusu olmuyor ama mesela ilk sınavımda 

“felsefe nedir?” ve “filozof kimdir?” sorularıyla karşılaşmıştım. Onun haricinde problem dersleri var ve bence en zor dersler. Şu an ben 

mesela özgürlük sorunu diye bir ders alıyorum ve çeşitli filozofların, çeşitli görüşleri üzerinden tartışmalar yapılıyor. “Özgürlük nedir?”, 

“özgür müyüz?” gibi sorular oluyor. Bu soruların üzerine düşünüp kendi yorumlarınızı katmanız isteniyor. Dolayısıyla kesinlikle ezbere dayalı 

bir bölüm değil, düşünmek gerekiyor. 

İpek: ODTÜ’de de tarz böyle. Bir tarafta felsefe tarihi derslerimiz var, diğer tarafta daha tematik derslerimiz var. 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar 

antik felsefeden çağdaş felsefeye kadar düzenlenmiş bir müfredat var. Şikayetçi olduğum bir konu biraz felsefe tarihçisi gibi  yetiştiriliyor 

olmamız. Yorumumuzu katabileceğimiz dersler sınırlı. Buna karşı başlarda karşıt görüşlere sahiptim ama artık değilim. Çünkü bir çıraklık 

durumu söz konusu. Belli bir terminoloji var öğrenmemiz gereken. Sınavlar da asla test olmuyor. Sorular genelde uzun cevaplar istiyor fakat 

bir süre sonra yorumlama becerileriniz ve yazma hızınız artıyor. Öyle oluyor genel olarak sınavlar.  

Elif: Peki özgürlük kavramının bahsi geçmişken: Özgür irademizin olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa hepimiz önceden çizilmiş bir kaderi 

mi yaşıyoruz? 

İpek: Ben kendi adıma konuşayım: İnanıyor muyum? Evet “inanıyorum” ama düşünüyor muyum böyle bir şey olduğunu? Hayır 

düşünmüyorum. Determinizm ve indeterminizm kanatları var bu konuda. Determinizm eylemlerimizin kendimiz tarafından belirlenmediğini 

dolayısıyla özgür olmadığımızı söyler. İndeterminizm ise hiçbir şeyin hiçbir şey tarafından belirlenmediğini söyler. Yani ben  bir taşı yere 

atamam o taş kendisi düşer gibi. Bu iki uçta da özgür iradeye yer yok, olması mantıksal bir çelişki doğurur. Fakat inanca olanak sağlayan bir 

felsefi konumda böyle bir şeye inanabilirim.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Sena: Şu anda bu dersi gördüğüm ve bu bölüm hala bitmediği için kafamda soru işaretleri var açıkçası. Şu anda da Spinoza’yı okuduğum 

için biraz yanlı konuşabilirim. Biz genel olarak özgür iradenin var olduğuna kendimizi inandırıyoruz ama bence yok. Tabi ki özgürlükten 

ne anladığımıza da bağlı biraz. Buna da henüz cevap bulabilmiş değilim dolayısıyla bu soruya kesin bir cevap veremeyeceğimi 

düşünüyorum.   

Elif: Peki, o zaman yine çok tartışılan bir soruyu sormak istiyorum. Sizce Sokrates gerçek mi yoksa Platon’un hayal gücünün bir eseri mi? 

İpek: Kimin Sokrates’i gerçek? Aristo’nun mu, Platon’un mu? Bu soruyu “bu bir felsefi tartışma mı?” diye cevaplamak isterim. Çünkü 

felsefede hep soruya soruyla karşılık veririz cevapları bilmediğimiz için. Bu daha çok tarihsel bir tartışma bana kalırsa ve cevabını 

bilmemizin bir yolu yok diye düşünüyorum. O yüzden elimizdeki belgelerle bir Sokrates felsefesi varmışçasına konuşmak durumundayız. 

Bedensel varlığının olup olmadığının çok da önemi yok bence ama kişisel fikrim olduğu yönünde.  

Sena: İpek’ e katılıyorum. Ayrıca elimizde Sokrates’e ait herhangi bir yazılı kaynak yok, onu sadece hakkında yazılanlardan tanıyoruz. Var 

mıdır yok mudur? Ben nedense olduğuna kendimi inandırdım. Tabi ki kesin olarak bir şey söyleyemeyiz ama ben var olduğunu 

düşünüyorum.  

Elif: Kesin bir yorum yapamayacağımız doğru, zaten önemli olan da fikirleri. Siz hangi yüzyıl felsefesinin fikirlerini daha çok beğeniyorsunuz? 

Bu yüzyıl felsefesi ve filozoflarından kısaca bahsedebilir misiniz? 

İpek: Ben 19. yüzyıl felsefesine vuruldum geçen yıl hala kendime gelemedim. Bir Hegel dersine yaka paça sürüklemişti bir arkadaşım beni 

oysaki üçüncü veya dördüncü sınıf dersiydi. Kaçak bir şekilde girdim, dersin ortasında fark etti hoca beni ama sorun olmadı. Hegel 

felsefesiyle tanıştım ve bana çok yaşama bağlı bir felsefe sundu. Etrafımda olup biteni çok farklı yorumlamamı sağladı. Hatta Hegel’den 

sonra bunalıma girmiştim. Bitti herhalde felsefe; şimdi ne olacak, diye düşünmüştüm. Bütün tartışmaları, tarihsel mücadeleleri içeren ve 

geriye dönüp bakan ve buna bir form veren, bir yolculuk edasıyla yazan bir felsefe kurmasını çok sevmiştim. Hala da bir sevgilidir benim 

için. 😊 

Sena: Ben henüz 17. yüzyıla kadar detaylı gördüm ve zihin felsefesi üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bu felsefenin önde gelen isimlerinden 

biri de Spinoza. Zihin-beden tartışması aslında Descartes ile başlıyor. Descartes ise hiçbir zaman aklıma yatan bir filozof olmamıştır. Ne 

zaman okusam kafam daha da karışıyor, döneminin de tabi ki etkisi vardır bunda. Bu zihin beden tartışmasında daha sonra Spinoza 

Descartes’ı yok ediyor resmen. Benim de en sevdiğim filozof Spinoza o yüzden Spinoza üzerinden gidiyorum daha çok. 17. yüzyıl sonrası 

felsefeyi henüz görmediğim için çok yorum yapamıyorum fakat İpek’in de dediği gibi Hegel gerçekten insanları bunalıma sokan bir filozof. 

Şu an Estetik kitabını okuyorum ama zor gibi yani.  😊  

Elif: Hegel’i ben de anlamak istemiştim ama henüz başaramadım.  

Müge DÖLEK: Ben hala anlayamadım. J Sartre’da da çok zorlanmıştım. Tam bir şeyler oturdu diyorum bir bakıyorum oturmayan daha çok 

şey var. Bir de tabi ki sizin en büyük avantajınız çeviri kitaplara ihtiyaç duymayışınız. Eserin çevirisi eseri kısırlaştırıyor ister istemez. Şimdi 

de zamansızlıktan çok oturup bakamıyoruz fakat felsefenin güzel olan yanı da bu sanırım. Asla nokta koyup kitabı kapatıp 

kaldıramıyorsunuz. Soru işaretleri her daim kalıyor ve devam etmenizi sağlıyor.  

 



 
 

 

İpek: Dil problemini çok iyi anlıyorum. Türkçe felsefe okuduğum zaman anlayamıyorum. Çünkü belli bir terminoloji var ve Türkçeye bu 

terminolojiyi çok iyi adapte edememişiz. 

Sena: Bizim bölümümüz Türkçe, ben İngilizce bildiğim için zorlanmıyorum. Kendi araştırmalarımı yaparken, okuyacağım kitabı seçerken 

yabancı dil tercih ediyorum. Fakat yabancı dil alt yapısı olmayan veya arada kalanların bölümü ingilizce seçmesi daha iyi olur. Sadece 

ingilizce de yetmiyor artık. Keşke almanca seçseydim lisede diyorum kendime. Boş zamanlarımda almancaya bakmaya çalışıyorum. 

Normalde de bir kitap alırken yayınevine bakarsınız ama felsefe kitabı seçerken çevirmene bakıyorsunuz. Çünkü çeviri gerçekten önemli bu 

alanda.  

Elif: Hazır kaynaklardan konu açılmışken felsefe ile ilgili önerebileceğiniz kitap, film, dergi gibi kaynaklar var mı? 

İpek: Dergi olarak “Cogito’yu” öneririm. Ayrıca “Düşünbil” de iyi bir dergi. Öncül, “Analitik” diye bir dergi çıkardı o da güzel. Kitap olarak da 

Platon’un “Diyaloglar’ını” öneririm. Ayrıca Albert Camus de varoluşçuluk ve anlam probleminin ortasına sizi atan bir figür. Mental olarak 

ağır gelebilir eserleri ama bence riske girmeye değer.  

Sena: Bunlara ek olarak “Herkese Bilim Teknoloji” diye bir dergi var. Sadece felsefe dergisi değil fakat ilginç başlıkları var, takip edilmeye 

değer olduğunu düşünüyorum. Kitap olarak da Platon’un “Devlet”’ini tavsiye ediyorum. Bunun dışında Hesiodos’un “İşler ve Günler – 

Tanrıların Doğuşu” kitabı da çok güzel. Ben de ilk Camus ile başlamıştım felsefeye. 

Edebiyat ile felsefe de iç içe dolayısıyla edebi eserler üzerinden gitmek mantıklı olabilir felsefe okumak için.  

Elif: Teşekkürler tavsiyeleriniz için. Son olarak felsefe alanına yönelmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Sena: “Okuyun”. Bu bölümde çok okumanız gerekiyor. Eğer gerçekten okumayı, araştırmayı, bir eserle baş başa kalmayı sevmiyorsanız 

felsefe bölümünü de seveceğinizi düşünmüyorum. Ben üniversiteye ilk başladığımda keşke daha çok okusaymışım demiştim.  

İpek: Sena’ya çok katılıyorum bu konuda. Bunun dışında ikinci dile de özen göstermek gerekiyor. Özellikle Fransızca ve Almanca  felsefe 

dilleri. Bu dilleri iyi öğrenmek demek bir güruh filozofu kendi dilinde okuyabilmek demek. Son tavsiyem de tuzak olabilir. Üniversite sınavı 

kocaman bir tuzak. İyi bir puan alınca etrafınızdan çok baskı görebilirsiniz. Ben burnumun dikine gitmiştim, şimdi de çok mutluyum 

burnumun dikine gittiğim için. Çünkü ben yeterli sorgulamayı yapmıştım kendim için. Dolayısıyla önemli olan “ben bunu yapmak istiyorum”, 

diyebilmek.  

Sena: Toplumda da felsefe okumanın işsiz kalmakla sonuçlanacağına inanılıyor. Bu kesinlikle böyle değil. Felsefe çok açık bir alan nereye 

çekmek isterseniz oraya esneyebilir. Çevirmenlik, editörlük, akademisyenlik yapabilir; sinema reklam sektörüne girebilirsiniz. Bu yüzden 

toplumdaki yanlış algıyı dinlememek lazım.  

Müge DÖLEK: Kesinlikle çok haklısın. Gözlerinizin ışıltısından ve aktarımlarınızdan da o kadar hissediliyor ki okurken ne kadar mutlu 

olduğunuz. Severek bir işi yapmak size her işin kapısını açacaktır zaten.  Peki sizce pandemi süreci sonrası felsefeyle ilgili bir şeyler değişir 

mi?  

İpek: İyi ve kötü değişimler olacağına inanıyorum fakat şu an daha çok kötü kısımlar benim gözüme batıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı 

ve karantina sürecinin felsefenin diyalog kısmına ket vuruğunu düşünüyorum. Çünkü ikili üçlü diyalogların, kısacık sohbetlerin bile ufuk 

açan özellikleri vardı. Ciddi bir kayıp bu. Kendi başımıza kaldık: Birincil kaynaklar, ikincil kaynaklar ve bir odada biz olarak kaldık. Tabi bir 

organizasyon kolaylığı da oluyor. Şimdi bu röportajı yüz kişi de izleyebilirdi mesela ve bunu yüz yüze yapmak kolay olmazdı.  

 



 

Müge DÖLEK: Çok doğru kesinlikle. Özellikle derslerde diyalog eksikliğini biz de 

çok hissediyoruz. Ama bu da yaşanması gereken bir deneyimdi belki de. 

Alınacak dersler ve belki de doğacak yeni alanlar ile düşünsel yapımızda 

değişimler olabilir.  

Sena: Yüz yüze olmakla ekrandan takip etmek çok farklı gerçekten. Normalde 

kütüphanede ders çalışırken aklıma bir şey takılırdı hocamın kapısını çalar 

sorardım. Öğrenmek istediğimin üzerine de katarak öğrenirdim. Şimdi bir şey 

merak ettiğim zaman dersten zaman kalırsa sorabiliyorum veya mail atıp 

beklemem gerekiyor. Dolayısıyla bu durumun felsefi gelişimim açısından bir tık 

kötü olduğunu düşünüyorum.  

Elif: Söylenenlere ben de katılıyorum ama bu pandemi döneminde aynı 

zamanda kendimle baş başa kaldım, daha fazla düşündüm. Felsefenin ilk 

ortaya çıkışında insanların iş yoğunluğunun olmamasının onları düşünmeye 

ittiği gibi benim de yapacak fazla bir işim olmadığı için düşünmeye ittim 

kendimi. Düşüncelerim bu süreçte biraz daha olgunlaştı. Bu yönüyle aslında 

bana fayda sağladı. Etkilerinin nasıl olacağını tam olarak okullar açıldığında 

gözlemleyebiliriz ama bence kötü yönleri olduğu kadar faydası da oldu. Yine de 

umarım en kısa zamanda her şey normale döner.  

 

Müge DÖLEK  Çok teşekkür ediyoruz bugününüzü bize ayırdığınız için. 

Çok güzel bir deneyim oldu bizim için.  

Elif: Ben de tekrar teşekkür ederim. Zaman ayırmış olmanız çok değerli bizim 

için. Umarım tekrar görüşürüz 😊 

İpek: Derginizi okurken eminim ki sevgili kolejli arkadaşlarımız çok keyif 

alacaklar. Bu tarz çalışmalarda yer almak önemli bir deneyim. Bir yerlerden 

başlamak ve hayata bir şeyler katmak çok önemli. Bunu sağladıkları için 

öncelikle onları tebrik ediyorum. Bize ilk sayınızda yer verdiğiniz için de sizlere 

de ayrıca teşekkür ediyorum.  

Sena: TED Ankara Kolejindeki günlerimi çok özlemiştim. Bu röportaj sayesinde 

kendimi yine yuvamda hissettim, çok teşekkür ederim. Yazılarınız umarım ki bir 

çok genç arkadaşımı felsefe ile kesiştirecek ve keyifli okumalar yapmalarına 

fırsat sunacak. Yolculuğunuz eşsiz olsun… 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  



The quotat�on ment�oned above from Roger Scruton, who
spec�al�zed �n the advancement of conservat�ve and
trad�t�onal�st values, explores the means by wh�ch a soc�ety
can be cons�dered a soc�ety. He emphas�zes cooperat�on and
love as the bas�s of an orderly soc�ety �n terms of econom�cs
and soc�al order, and he outl�nes the �nherent necess�ty of
moral constra�nt for a soc�ety to be establ�shed. In th�s essay I
w�sh to demonstrate whether sympathy and moral obl�gat�ons
are the essent�al values that make a soc�ety what �t �s.

To recogn�ze the �mportance of a value �n a soc�ety, one
essent�ally needs to def�ne what a soc�ety �s. If a soc�ety was
def�ned s�mply as a large group of people that l�ve together,
then �t would mean that �f you took several people out of the
place they l�ved and brought them to another c�ty, the�r s�mple
presence �n the c�ty would const�tute a soc�ety. However, the
const�tuents of th�s hypothet�cal c�ty would not cons�der
themselves a soc�ety for they do not have s�m�lar exper�ences,
cultures, v�rtues or personal values. It �s requ�red that there
be a shared understand�ng of values to d�fferent�ate a large
group of people who are �n close contact from a soc�ety. 

“A free soc�ety �s a commun�ty of free
be�ngs, bound by the laws of

sympathy and by the obl�gat�ons of
fam�ly love. It �s not a soc�ety of people
released from all moral constra�nt–for

that �s prec�sely the oppos�te of a
soc�ety. W�thout moral constra�nt there

can be no cooperat�on, no fam�ly
comm�tment, no long-term prospects,
no hope of econom�c, let alone soc�al,

order.”
 
 

ATA  GÖLOĞLU



How can order be def�ned and why �s �t an �mportant
part of soc�ety? Order �s created through one's ab�l�ty
to conform to soc�ety or the ab�l�ty of the soc�ety to
adapt, tolerate or perm�t the ex�stence of other values.
For both of these prerequ�s�tes, there needs to be a
moral constra�nt, whether �t be the understand�ng that
two human be�ngs can d�sagree and coex�st or the
sense that �t �s for the greater good to establ�sh order
wh�le opt�ng out of some personal cho�ces. Therefore,
order has to be susta�ned �n a soc�ety for the people �n
�t to coex�st or want to coex�st. Due to the soc�al
contract, wh�ch prov�des leg�t�macy to those who rule
through the �mpl�c�t consent of be�ngs �n a soc�ety,
coex�stence and the w�ll to coex�st can be cons�dered
the same, s�nce �t �s not poss�ble to choose a state of
not coex�st�ng due to the s�mple fact of be�ng present �n
a soc�ety. W�th these �n m�nd, �t �s poss�ble to state that
order �s not only the non-ex�stence of a confl�ct or
unrest, but the act�ve prevent�on of any s�tuat�ons
develop�ng �nto a state of confl�ct or unrest. Confl�cts
and unrest, however strong the bond between the
�nd�v�duals of a soc�ety may be, are ult�mately a result
of a d�fference between the personal values one
cons�ders s�gn�f�cant or essent�al, and therefore can
lead to the collapse of a soc�ety through the separat�on
of people who have establ�shed for themselves d�fferent
values. 

No matter how tough the establ�shed laws of a soc�ety
are �n terms of pun�shment or consequences, there
have always been those who have acted outs�de of legal
regulat�ons. 

An emphas�s on free soc�ety should be ment�oned
because soc�et�es can have other values �mposed on
them by powers fore�gn to them, through colon�zat�on
or conquest. Therefore, a dependent or occup�ed
soc�ety may not have the same values as those who
ex�st w�thout unnatural fore�gn �ntervent�on.

How can the bas�s of a free soc�ety be cons�dered moral
constra�nt? S�mply put, moral a sense of consc�ence �s
present �n every human be�ng. A bas�c understand�ng of
what �s eth�cal �n the�r framework ex�sts �n every
person, as �t �s �mportant to conform to the values one
has been taught �n order to s�mply surv�ve among other
people. Whether reason or rel�g�on �s cons�dered to be
a source of moral�ty �s not s�gn�f�cant—what matters �s
the �nherent consc�ence human be�ngs possess. The
def�n�t�on of a free soc�ety �s un�versal and �n �ts
un�versal nature, a un�versal concept has to be
engraved. Th�s un�versal concept �s consc�ence, wh�ch
creates a base for moral constra�nt. W�thout
consc�ence, another base for a un�versal concept could
be accepted, wh�ch could also be argued to be a
un�fy�ng concept. However, bas�ng th�s un�versal
concept on someth�ng other than consc�ence, such as
rel�g�on or reason, would be detr�mental to �ts
un�versal�ty s�nce �t d�ffers from person to person.
Therefore, one un�fy�ng and un�versal concept �s
human consc�ence, wh�ch �s the bas�s of moral
constra�nt—essent�ally a sense of what one can do and
what one cannot. W�th�n th�s context, moral constra�nt
based on human consc�ence �s necessary for a soc�ety
to be cons�dered a soc�ety at all. 



Th�s love should also come from a feel�ng of fam�ly,
s�nce the bonds of a relat�onsh�p acqu�red later �n
l�fe der�ve externally, such as that of a fr�endsh�p.
However, fam�l�al relat�onsh�ps possess a natural
aspect, wh�ch creates an �nternal bas�s. W�th all of
the aforement�oned �n m�nd, a fam�ly-l�ke
percept�on of soc�ety makes �t more d�ff�cult to
reject the rules of a soc�ety. Comb�ned w�th
sympathy, �t creates the bas�c factors that needs to
be present �n a free soc�ety.

A commun�ty of people alone cannot be cons�dered
a soc�ety. As establ�shed before, there needs to be a
bond—wh�ch �s susta�ned through sympathy and
fam�l�al love—and a common understand�ng of
moral constra�nt among the �nd�v�duals. Any other
benef�c�al aspects of a soc�ety, �nclud�ng order, can
only be cons�dered �n a real free soc�ety.

Then, how can a soc�ety be governed such that
everybody �s capable of act�ng �n a manner
perta�n�ng to the rules? A rule has to der�ve from
w�th�n, s�nce any external �mpos�t�on of a rule that
b�nds be�ngs �n a soc�ety can be quest�oned �n
terms of the leg�t�macy of the person �mpos�ng the
rule. In th�s context, a comprehens�on that
d�fferent people w�th d�ffer�ng exper�ences,
thoughts and �deas can be present �n a soc�ety
w�thout creat�ng confl�ct should ex�st between
people, as aforement�oned. The �nherent sense of
sympathy �s �mportant: as a rule, �t der�ves from
w�th�n, and �t creates the ment�oned
comprehens�on. Another step to create a soc�ety, a
commun�ty w�thout s�gn�f�cant confl�ct �s love. If a
human be�ng loves the soc�ety they are �n, they do
not hes�tate to work to reduce the chances that the
soc�ety collapses, s�nce a s�tuat�on wh�ch they love
�s better than a s�tuat�on wh�ch they may not l�ke at
all. 



“F�rst and foremost,
[…] noth�ng ex�sts;

second, […] even �f �t
ex�sts �t �s

�napprehens�ble to
man; th�rd, […] even

�f �t �s
apprehens�ble, st�ll
�t �s w�thout a doubt
�ncapable of be�ng

expressed or
expla�ned to the

next man.” 
 

In th�s c�tat�on, Gorg�as of Leont� argues that noth�ng ex�sts,
and that, even �f someth�ng d�d ex�st, no one could fully grasp
what �t actually was and what �nformat�on could be sought
from �t. From th�s c�tat�on, �t can be �nferred that try�ng to
make sense of both our and the world’s ex�stence �s po�ntless,
as �t doesn’t ex�st �n a comprehens�ble form, �f at all. However,
some m�ght challenge th�s cla�m by stat�ng that they can
observe the world by us�ng the�r senses of touch, taste, smell,
sound, and s�ght, lead�ng to the conclus�on that we do, �n fact,
ex�st �n th�s world. Th�s ra�ses a quest�on: Do we, �ndeed, ex�st
�n th�s un�verse and, �f we do, how can we gather �nformat�on
about th�ngs that ex�st and our own ex�stence �tself? In th�s
essay, I w�ll analyze th�s quest�on by prov�d�ng several
perspect�ves of both Anc�ent Greek and more contemporary
ph�losophers, and w�ll later �nclude my own v�ews on the
matter.

YUNUS  ALP  B IY IKOĞLU



One of the f�rst groups to f�nd an answer to th�s
quest�on was the Soph�sts, who proposed that �t �s
�mposs�ble to gather accurate �nformat�on about
anyth�ng, as our only sources of �nformat�on are our
f�ve senses, wh�ch vary between people. For example,
two people l�v�ng �n the same household m�ght have
d�fferent v�ews about the weather: one m�ght f�nd �t to
be warm enough to go outs�de, wh�le the other m�ght
f�nd �t too cold. Some Soph�sts even cla�med that, due
to the �mposs�ble nature of gather�ng accurate,
repeatable �nformat�on that everyone could ver�fy, we
can’t poss�bly comprehend the nature of our own
ex�stence. In contrast, Socrates argued that there �s a
way to gather accurate �nformat�on about our
surround�ngs: by us�ng our �ntell�gence and log�cal
reason�ng (Rat�onal�sm). He proposed that, before
b�rth, everyone’s m�nd possesses all poss�ble p�eces of
knowledge–a pr�or�–and upon be�ng born, �t �s
forgotten. He stated that �t could be “remembered” by
us�ng h�s method of d�alogue, wh�ch cons�sts of
engag�ng �n quest�ons to s�mulate cr�t�cal th�nk�ng and,
consequently, draw�ng out �nformat�on prev�ously
forgotten. Socrates also put forth the cla�m that the
world we see and that �n wh�ch we l�ve �n �s actually an
�llus�on, and that the “real” world ex�sts �n the “�deal”
un�verse, one wh�ch can only be grasped by us�ng our
m�nds to th�nk w�th log�cal reason�ng.

As human�ty has advanced through the Rena�ssance
and the Age of Enl�ghtenment, new ph�losoph�cal v�ews
have been adopted to expla�n the quest�on of ex�stence
and knowledge.

Throughout the passage of human h�story and the
subsequent development of human thought,
ph�losophers have had rang�ng v�ews on the subject of
ex�stence and �ts �mpl�cat�ons on our ab�l�ty to gather
knowledge. In Anc�ent Greece, ph�losophers f�rst asked
the quest�on, “Is there someth�ng that const�tutes all
be�ngs �n the un�verse–arche–and �f �t ex�sts, what �s �ts
nature?” Thales, one of the f�rst ph�losophers to f�nd an
answer to th�s quest�on, expressed that water was the
fundamental or�g�n of all ex�stence. He just�f�ed h�s
cla�m by stat�ng water �s used for a var�ety of purposes.
For �nstance, all l�v�ng be�ngs need water to surv�ve.
The economy, cons�st�ng ma�nly of agr�culture and
overseas trad�ng, depends on water. Cr�t�c�z�ng the
l�m�ted and mater�al�st�c nature of Thales’s cla�m,
Anax�mander proposed that all ex�stence �s der�ved
from a boundless, �nf�n�te resource: Ape�ron. Other
ph�losophers, such as Empedocles, cla�med that the
quest�on of the fundamental form of ex�stence �sn’t
l�m�ted to a s�ngle ent�ty, and proposed h�s �dea of
plural�ty: water, f�re, a�r, and earth. These, he
�nd�cated, const�tute every be�ng �n vary�ng
proport�ons, account�ng for the d�fferences of each
�nd�v�dual th�ng �tself. 

As can be seen above, many ph�losophers had oppos�ng
v�ews on the quest�on of the fundamental ent�ty that
makes up all ex�st�ng be�ngs. Over t�me, th�s led to a
sh�ft �n the�r focus: Instead of quest�on�ng the
propert�es of arche, they started exam�n�ng the extent
to wh�ch �nformat�on, �f poss�ble, could be gathered
from the world around us. 



After all, �f we d�dn’t ex�st, why would we be able to
l�ve such vary�ng l�ves, shaped by our own
dec�s�ons, and pass all of th�s knowledge and
opportun�ty to expand to further generat�ons?
Every day, we wake up and l�ve, as �nd�v�duals, �n
th�s soc�ety that we all have created as ex�st�ng
be�ngs. Furthermore, every day we see, smell,
touch, hear, and taste some part of th�s world and
gather new �nformat�on about �t. We also use
log�cal reason�ng to make sense of th�s �nformat�on
and put �t �n a broader context. Such act�v�ty and
long�ng for knowledge wouldn’t be poss�ble �f we
d�dn’t ex�st and �f we couldn’t comprehend the
world around us. In th�s regard, I s�de w�th
Ar�stotle’s v�ew of Rat�onal�sm: We gather, us�ng
our senses and exper�ences, �nformat�on about our
surround�ngs, and use our �ntell�gence to p�ece �t
together and synthes�ze �t w�th prev�ously learned
mater�al. Th�s �s, �n my op�n�on, ult�mately what
makes our ex�stence mean�ngful and worth
quest�on�ng. 

Rene Descartes, a mathemat�c�an and ph�losopher,
was the p�oneer of the phrase “I th�nk, therefore I
am.”, wh�ch g�ves the �mpress�on that all be�ngs are
der�ved from thought. He further developed th�s
�dea �nto Dual�sm, a po�nt of v�ew that separates
the m�nd–our mental form of ex�stence–from the
body–our phys�cal form of ex�stence. N�etzsche, an
advocate for N�h�l�sm, argued that noth�ng of value
ex�sts �n the world, and that all ex�st�ng eth�cal and
soc�etal rules must be abol�shed, pav�ng the way for
an anarch�st�c soc�ety. Sartre, a ph�losopher who
l�ved �n the 20th century, founded the v�ew of
Ex�stent�al�sm, wh�ch cla�ms that everyone shapes
the�r own ex�stence by the�r own act�ons taken �n
free w�ll. 

In cons�derat�on of all of these ph�losoph�cal
v�ewpo�nts, of wh�ch none can be cons�dered to be
absolutely true or false, I personally bel�eve that,
yes, we do ex�st, and that our ex�stence �s
mean�ngful such that everyone can comprehend, to
some extent, �ts nature. 



To conclude, the quest�on of our ex�stence and our search for
knowledge �s as old as human h�story, rang�ng from Anc�ent
Greece all the way to our current t�mes. Dur�ng that t�me,
var�ous �deas have been proposed as to what const�tutes the
fundamental aspects of our ex�stence and what ways we can
use to gather �nformat�on about �t. From my perspect�ve, what
makes our ex�stence worthy of exam�n�ng �s our ab�l�ty to use
our f�ve senses and our m�nds to ga�n knowledge about the
world we l�ve �n.



 Sanat, üretimin en kişisel ve öznel biçimlerinden biridir.
Bundandır ki sanat ve zanaat olarak ayrılmış üretimin zanaat
kısmı, üretimden başka bir amaç taşımadığı, ürününü duygu,
tecrübe, his taşıma aracı olarak kullanılmadığından sanayi
devrimiyle yok olmaya yüz tutmuştur. Kodlanmış
algoritmalarla öyküler yazan, müzik besteleyen makine üretme
çabaları ve bu makinelerin sanat üretip üretmediği sorunsalı
bir tarafta dursun, bugün sanat, diğer üretim biçimlerinin
aksine pratikte halen insanındır ve insana özgüdür. Bu
bağlamda, sanatı, sanayi devrimi öncesi üretimin bir örneği
olarak yorumlayacak olursak, ustanın tanımı, konumu değişse
de sanat halen bir usta-çırak ilişkisidir.

SANATIN DEVAMLI
BİR SÜREÇ
OLARAK OKUNUŞU
ZEYNEP  KURT



 ancak bugün ortaya çıkış sebebi salt bir korunmaya
dayalıysa bile hepimiz insanlık tarihini sırtlanmış
durumdayız. Bunu sanat üretimi bağlamında okuyacak
olursak, sanatçı her insan gibi insanlığın bütün yaralarını
sırtında taşır. Diğer insanlardan farkı bu yaralarının
bilincinde olması ve onları dışa vurmasıdır yani sanatçının
ilk ustası, insanlığın kendisi ve nesillerdir taşıdığı kolektif
bilinçaltı, yaralarıdır.

Usta ve çırak ilişkisi içinde olan sanatçının iki ustası vardır,
biri onu sanat üretimine iten, birçok bileşenden oluşan
bilinçaltında taşıdıkları, yaraları, diğeri ise çırağını
kendisinin devamı gibi yetiştiren tek bir kişi, ustadır. İki
nokta ve doğru alegorisine geri dönecek olursak kimi
sanatçılar için bu noktaları konumlandırmak ve doğruyu
çizmek, kendiliğinden değilse de olgular zinciridir, kimileri
içinse bu öğretmen öğrenci, usta çırak ilişkisine göbekten
bağlı, bir yol gösterici sayesinde gelişir. Sanatın, üretimi
araç olarak kullanmasından dolayı sanayileştirilemediğine
değinmiştik, o halde sanatı amacı bağlamında değilse de
ortaya konuluş biçimi ile sanayi devrimi öncesi/ sanayi
devrimini gerçekleştirmemiş toplumlardaki üretimle
kıyaslayabiliriz. Sanayisi gelişmemiş toplumları özellikle bu
toplumların küçük yerleşim birimlerindeki hayatlarını
incelediğimizde diğer ülkelere pazar olması yüzünden
üretimleri azalsa da zanaatlarını devam ettirmekte direnen
zanaatkarları görürüz. Bu zanaatkarlar yalnız bir kişi
değildir, çocuklarına veya yöredeki küçüklere de işlerini
aşılamaya uğraşan kendilerini çoğaltmaya ve zanaatlarını
devam etmeye uğraşan topluluklardır. İşte usta çırak
ilişkisi böylesi bir yapıya sahip olan sanatçılar da bu
zanaatkar topluluklara benzerler. Usta, ustasından
öğrendiği doğru bildiği yolu çırağına öğretir ve bir gelenek
oluştururlar. Gelenekte noktaların nerede durduğu,
doğrunun nereden çekilmesi gerektiği somuttur, gelenek
bu bağlamda modernin karşısında olan değildir sadece bir
metottur. Orta Anadolu’daki abdal kültürü böyle bir
gelenektir örneğin, Abdal kültürünün son temsilcilerinden  

Sanatı insandan insana yapılan bir aktarımın aracı
olarak tanımlayalım, hem sanatçıyı hem sanatın
alımlayıcısını birer nokta kabul edelim, iki noktaya
sonsuz eğrilerle, dolambaçlı yollarla ulaşılabilir ama iki
noktadan tek doğru geçer. Bu doğru, sanat eserinin ta
kendisidir. Sanatçının kendini ve alımlayıcısını
konumlandırdığı noktalar, bu iki nokta arasındaki
uzaklık gibi değişkenler her sanatçı için doğrunun
farklı olmasını sağlar ancak sanatçının kendini ve
alımlayıcısını konumlandırış şekli yani toplumunu ve
kendini ölçme biçimi, bakış açısı; hiçbir sanatçı için
sürpriz değildir. Bu içine doğduğu aile, toplum, dönem,
etkilendiği insanlar, alımlayıcısı olduğu sanat eserleri,
kendisini ve kişiliğini yaratan sürecin bir ürünüdür.
İşte bu süreç, onu şekillendiren, onu olduğu konuma
getiren, biçimlendirendir yani ilk ustasıdır. Şair Joe
Bousquet, “Yaralarım benden önce de vardı, ben onları
bedenimde taşımak için doğmuşum” der. Bu söz,
insanın sürecin sadece bir parçası olduğunu, kadim
olanın “yaralar” değişenin ise “yaralananlar” olduğunu
ifade eder. İnsan, insanlık tarihinin birikimidir. Carl
Gustav Jung, kolektif bilinçaltı kavramı bu iddiayı
destekler niteliktedir. Böylesi bir bilinçaltı yapısına
göre, zihnimiz ve dolayısıyla zihnimizden türeyen her
türlü düşünce, yaşayış ve algılayış biçiminin kökeni,
evrimsel süreç içinde hayatta kalmak için bedenimizle
beraber evrilme zorunda kalan ortak bir zihin
gibidir.Örneğin her insanın iki çift gözü vardır,
kimilerinin gözleri kahverengi, kiminin yeşil, kimin
kısık kiminin büyük olsa da ortak olan, aynı amaca
hizmet eden bir organın insanların tamamında
bulunuyor oluşudur. Bilinçaltı da buna benzer.
Evrimsel süreç içinde bedenimiz bu süreç içinde
değişime itilirken zihnimiz aynı kalıp atalarımızın
düştüğü aynı yanlışa düşüp aynı sonuçları almamız,
doğadaki varoluşumuzu tehdit ederdi bu sebepten
zihnimiz de evrildi.  Bilinçaltı herkes için özdeş
değildir



süreç ve birbirlerinden ayırmaya kalktığımızda
gelenekler vardır ki bu da somut bir usta çırak
ilişkisidir. Özellikle küreselleşmemiş yerel
bölgelerde gelenek birebirdeki usta-çırak ilişkisiyle
korunur ve sonrakilere yol olurken, modern
dünyanın içinde eserlere, bilinçaltımıza,
yaralarımıza saklanır bugün kimi sanatçıların
farkında olmadığı halde üretiminin tetikleyicisidir.
O ya da bu şekilde, her iki dünyada da usta aynıdır
ve bu usta bir insan olduğu kadar sürekli bir
gelenek, bir o kadar bilinç, tarih ve kültürdür.
Ozanlar birbirinin devamı olduğu kadar insanlar da
birbirinin devamıdır ve üretimin, hele ki insanın ta
kendisi için yapılan üretimin yani sanatın bu
devamlılığın bir ürünü olmaması mümkün değildir.
Sanat idesi ve bu idenin somut bir ürüne
dönüşmesi dolaylı ya da doğrudan bu sürece ve
sürecin devamlılığına bağlıdır. Sanatçı önce çırak
sonra usta görevini yüklenerek sürecin
devamlılığını sağlar, kendini ister bütün dünyadan
soyutlasın ister bunu içselleştirsin, sanat idesine
hizmet eden yolların tamamı sanatın kendisine ve
bu devamlılığa çıkar. 

Neşet Ertaş, bu kültürü ve ustalık-çıraklığı söz
ederken babasıyla arasında geçen şu diyalogu da
ekler; “ "Baba," dedim "Neden sen kendin beste
yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun?" dedim.
"Oğlum," dedi "ozanlar birbirinin devamıdır." dedi.
"Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip
giden bir ozanımız yazmış, gitmiş ise bana o bir
miras bırakmıştır. Saygıyla anarak onun sözlerini
havalandırırım." dedi. [1]

Bu diyalog usta-çırak ilişkisini tanımlamak adına
bize bu ilişkinin artık bir gelenek halini almış
olduğunu ve asıl olanın bu gelenek içinde kendini
var etmek değil, geleneği sürdürmek olduğunu
söyler, gelenek artık insanlardan bağımsızlaşmıştır.
Batı felsefesinde buna bir çeşit sanat metodu, akım
diyebiliriz. 

 Böyle bakıldığında esasında toplumsal bilinçaltı,
yaralar, ozanların devamlılığının tamamının
kökeninde bir çeşit devamlılık,

[1]: Garip- Neşet Ertaş Belgeseli 1. Bölüm
 https://www.youtube.com/watch?v=eS_m8T_z5uw

https://www.youtube.com/watch?v=eS_m8T_z5uw


DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 

2020 Dünya Felsefe Günü,  çok
olağanüstü koşullarda yapıldı.
Bu yıl sabretmeyi,  ailenin ve
doğanın önemini,  insan olarak
birbirimize olan ihtiyacımızı
daha çok fark ettiğimiz; zaman
zaman da hayal kırıklığı ve
umutsuzluk hissettiğimiz bir yıl
oldu. Tüm Dünya’da süregelen
salgın,  birçok değer ve eylemleri
sorgulamamıza,  bambaşka
farkındalıklar yaşamamıza neden
oldu. İnsan ırkı olarak,  bilinç
sahibi olmanın hem ödüllerini
hem zorluğunu tekrar anladık bu
süreçte. Bilimin önemi kendini
tekrar hatırlatırken bir taraftan
da insan kendi özü ve doğasını
yeniden gözden geçirmek
durumunda kaldı. Sağlıktan,
ekonomiye,  siyasetten etiğe
kadar pek çok alanda
problemlerin yaşandığı bu
süreçte,  TED Ankara Koleji
olarak bu sorunsalların
ortasında kalan insanın
kendisiyle özsel bir ilişki
kurmasını ve değişen dünyada
kendini yeniden
konumlandırmasını sağlayan
temel unsurlardan birinin de
felsefe olduğunun farkında
olarak; bu sene felsefenin farklı
alanlarına dikkat çekmek istedik. 



Bu alanlardan ilki “simülasyon
felsefesidir”. Temelinde düşünce olarak
evrenin çok ileri düzeyde bir
teknolojiye sahip bir uygarlık
tarafından kodlanmış bir
simülasyondan ibaret olduğunu
söyleyen bu hipotezi Nick Bostrom
2003 yılında bir makalesinde
yayımlamıştır. Günümüzde virüsün
nereden geldiği tartışmalarına da belki
farklı bir bakış açısı sunabilir bu
hipotez. 

Bir diğer alan da yine gündemi oldukça
meşgul eden çevre konusuyla ilgili
olan; insanlar,  hayvanlar ve doğal
çevre arasındaki ahlaki ilişkilerin
sistemli şekilde incelenmesini yapan
“eko-etik”tir. Yeni dünya diye bir
tanımlanmanın yapıldığı,  uzayda
yaşamanın konuşulduğu bu günlerde
önemi gittikçe artan bir alandır. 

Son olarak da felsefenin temel
kavramları da olan istenç,  bilinç ve
durumları,  algılama,  fiziki dünyanın
yorumlanması,  yapay zeka,  düşünce
süreçleri,  sinir ağları ve zihnin işlevleri
gibi konuları sinirbilimi çerçevesinde ele
alıp yorumlayan nöro felsefeyle ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Dünya olarak
farklı değerlerin oluşturulduğu,
ilerlemeye karşın oluşan kültürel
boşlukların yeniden yorumlandığı bu
süreçte felsefe de üzerine düşen görevi
yapmaktadır. 

 Teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin
de etkisiyle Dünya’ya hatta evrene
şekil verdiğimiz bu süreçte
eylemlerimizin altında yatan ilkelerin
ve bilinç sahibi olmanın ne demek
olduğunun gözden geçirilmesi; insan
hakları kadar doğanın da haklarına
saygının temel alındığı düşünce
biçimlerine duyulan ihtiyaç,
felsefenin önemini tekrar kavramamızı
sağlamaktadır. 



DÜNYA
FELSEFE
GÜNÜMÜZ
KUTLU
OLSUN
Sunumu hazırlayan 11-S
sınıfı öğrencileri:
Begüm Aydınatay,

Şebnem Ceren Sanal,

İpek Ertuğrul, 

Selen Pehlivanoğlu,

Demir Demirörs,

Defne Yarımağan, 

Melike Kıymaz,

Hakan Ege Özerol, 

Umut Mesci, 

Doğaç Akıncı, 

Ece Tabuk, 

Cemre Doğa Karaaslan, 

Ece Çiğdemoğlu, 

Dora Dede’ye 

teşekkürler…



Platon: 

Boş bir kafa şeytanın

çalışma odasıdır.

 (Mö 427- Mö 347)

ANTİK DÖNEM

ORTAÇAĞ

Anselmus: 

Anlamak için

inanıyorum. 

(1033 – 1109 )

 

YENİÇAĞ

Voltaire: 

Okumak ruhu yüceltir.

(1694 – 1778)

Montaigne:

 İnsanlar başaklara

benzer: içleri boşken

başları havadadır,

doldukça eğilirler.

(1533–1592) 

Kant:

 İyilik bir görevdir.

(1724 – 1804)

Descartes:

Düşünüyorum öyleyse

varım. 

(1596 – 1650 )

Hegel: 

Tarihin hareketini

oluşturan fikirlerin

diyalektiğidir. 

(1770 – 1831 )

TARİH  BOYU  FİLOZOFLAR



19. YY

20. YY

21. YY

Kierkegaard: 

Hayat geriye bakarak

anlaşılır, ileriye

bakarak yaşanır.

 (1813 – 1855)

Kuçuradi: 

Özgür kişilerin

yetişmesini sağlayan, en

başta, başka özgür

kişilerdir.

(1936 - )

 

Nietzsche:

 Eseri konuşmaya

başladığında yazar

susmalıdır.

 (1844 – 1900)

Wittgenstein: 

Dil dünyayı resmeder.

(1889 – 1951)

Heidegger:

 İnsanoğlu varlıkların

efendisi değildir,

varlığın çobanıdır.

 ( 1889-1976)

Foucault:

 Bir yerde herkes birbirine

benziyorsa orada kimse

yok demektir. 

(1926 – 1984 )

Beauvoir: 

Bir başkası olabilirdim

ama o zaman da o

başkası kendini

sorgulayacaktı. 

(1908 – 1986)

 

Marx:

 Dünyayı anlamak

yetmez, onu

değiştirmek gerekir.

(1818 – 1883)

 

Sartre:

 Hayat Umutsuzluğun

öbür yanında başlar.

(1905 – 1980)

Zyzek:

 Her şeyi yeniden

tanımlamak zorundayız.

“İnsan olmak ne

demektir?” sorusundan

başlayarak. 

(1949-)

Elif HANEY

Damla BİLGİÇ

TARİH  BOYU  FİLOZOFLAR



Felsefe yüzyıllar boyunca insanlığı şekillendiren bir
kavramdır. Çağların başlayıp bitmesinde önemli rol oynayan
felsefe, insanlık üstünde göz ardı edilemeyen bir etkiye
sahiptir. Yüzyıllar önce ortaya çıkan felsefenin hala günümüz
dünyasını etkilemesi ise bu duruma çok iyi bir örnektir. Peki
felsefe, bu kadar uzun zamandır var olan bu kavram, nasıl ve
nerede ortaya çıktı? Farklı koşullar altında ve başka bir yerde
gelişme olanağı var mıydı? Bu soruların cevabını bilmemiz için
dönemim koşullarını ve felsefe kavramını iyi anlayarak
çıkarımlar yapmamız gerekir. 

Felsefe Neden Antik
Yunan'da Doğdu?

Y IĞIT  AL İ  DOĞAN



Felsefe, M.Ö 7. Yüzyılda, Batı Türkiye’de oraya
çıkmıştır. O zamanlar Yunan şehir devletlerinden
oluşan Batı Türkiye’de Milet isimli şehirde ortaya
çıkan felsefe insanlık için yeni bir düşünme şekli
sundu: sorgulama. Milet’te felsefenin
başlangıcından önce de Mısır veya Mezopotamya
gibi farklı uygarlıklarda da düşünce sistemleri çok
eski zamanlardan itibaren mevcuttu. Ancak bu
düşünce sistemleri daha dini bağlantılı ve mistik
bir yapıya sahiptir. Mısır’dan (zamanın en gelişmiş
uygarlıklarından biri) örnek verecek olursak
düşünce sistemleri en yüce tanrı olan güneşe yani
Ra’ya tapmaktan ortaya çıkarak hayatın farklı
bölümlerine bir din olarak yayılmıştır; bu nedenle
ise felsefi görüş olarak sınıflandırılmaz. Milet
(İyonya)’te ortaya çıkan bu düşünce sisteminin
felsefe olarak nitelendirilmesinin nedeni ise dine
ve mistik unsurlara dayalı olamadan akla dayalı bir
yol izlemesiydi.

Bu akla dayalı düşünme yöntemi (felsefenin ilk
örnekleri) niye Mezopotamya, Mısır veya İtalya gibi
bölgelerinde ortaya çıkmak yerinde İyonya ve
Yunanistan gibi özel bir yerde başlayıp uzun bir
süre orada gelişti? MÖ 600 yıllarında dünya çok
farklı bir yerdi, günümüzde olan ülkelerin ve
halkların neredeyse hiçbiri mevcut değildi.
Medeniyetin merkezi olan Akdeniz bölgesinde
sınırlı sayıda ülke mevcuttu. Yunanistan ve Güney
İtalya’da bulunan Yunan şehir devletleri; Mısır,
Anadolu ve İran gibi geniş topraklara sahip olan
Pers İmparatorluğu; Tunus ve Kuzey Afrika
bölgesinde bulunan Kartaca ve son olarak ise Orta
İtalya’da bulunan Roma. Her ne kadar Yunanistan
haritada tek bir parça olarak görülse de yüzlerce
küçük şehir devletinden oluşmaktadır. Bu şehir
devletlerinden bazıları Atina, Korint ve Sparta’dır.
Kartaca ve Pers medeniyetleri her ne kadar daha
büyük ve güçlü görünseler de Yunanistan daha
yüksek bir refah düzeyine sahipti.



Son olarak ise sosyal toplum yapısı göz ardı
edilemeyecek kadar önemli bir etkiye sahiptir. Bir
soylu sınıfının varlığı farklı alanlarda gelişim için
önemli bir durum ifade eder. Soylu sınıfın varlığı, temel
ihtiyaçlarını karşılamış bir insan topluluğu ifade eder;
bu topluluk ise parasını ve gücünü farklı işler için
harcayabilir. Bu durumun en açık ve bilinen örneği
Rönesans’ın doğumudur. Ticaret sayesinde zengin olan
sınıf parasını sanat ve bilime yatırım yapmak için
harcar. Benzer bir durum Antik Yunanistan’da da
mevcuttur. Soylu sınıfı onlar için çalışan kişiler varlığı
ve sahip oldukları para sayesinde yeni fikirler üretme
olanağına sahip olmuşlardır. Skolastik düşünce din
baskısının yoğun olmadığı bu bölgelerde soylular
varlıkları ile istedikleri tiyatro veya tapınakları
yaptırmakta özgürlerdi.

İyi bir refah düzeyi, soylu sınıfının varlığı, farklı
kültürel etkileşim ve cumhuriyet yönetim şekli gibi
unsurlar sayesinde felsefe Yunanistan’da doğmuş ve 
 bir süre orada ilerlemiştir. Aynı koşulların farklı
medeniyetlerde de bulunsa da Yunanistan’da çok daha
ciddi bir şekilde gelişmesinin belli nedenleri vardır. 

Benzer koşullara sahip olan Roma’da felsefe çok bilinen
bir alan değildi. Romalılar daha çok ordu ve
mühendislik alanlarına yatırım yaparak tarihte
yerlerini bıraktıkları büyük “Roma İmparatorluğu” ve
Roma’nın yolları ve su kanalları ile kazanmışlardır.
Felsefenin Roma’da gelişmemesinin belli başlı birkaç
nedeni mevcuttur. 

Ticaret ve denizcilik faaliyetlerinin büyük ölçüde
gerçekleştiği bu bölgelerde kültürler arası etkileşim
sıkça görülmekteydi. Refah düzeyi kadar da etkili olan
bir unsur ise dindi. Tek tanrılı bir din anlayışına sahip
olmak, bir kutsal kitabın varlığını gerekli kılar. Kutsal
kitap ve onun getirdiği din sonucunda ise de açık
düşünce yerini dogmatik bir öğreti alır ve özgür
düşünce kısıtlanır. Yunanistan’da çok tanrılı bir din
anlayışı sahipti ve tanrılar herkesin bildiği üzere
insanlaştırılmış suretler halindelerdi. Her biri hayatın
farklı bir unsurunu temsil eden bu figürler insanların
düşüncelerini kısıtlanama namında bir gösterim
sergilemiyorlardı. Yunan dini aynı zamanda farklı
dinlere karşı oldukça hoşgörülü ve açık bir duruma
sahipti. Bazı mısır tanrılarını bile kendi dinine alan
Yunan mitosu günümüzdeki dinlerden farklı bir durum
sahipti. Bu hoşgörü durumu Yunan şehir devletlerinin
yaptığı deniz aşırı ticaret ve gemicilik faaliyetleri
sayesinde yeni dinler ve inançlar tanımlarında önemli
bir rol oynadı.

Şehirlerin yönetim şekilleri ve bu sayede izledikleri
politikalar da felsefe için önemli bir unsurdur. Yunan
şehir devletleri Roma’nın yanında eski zamanlarda
bulunan yegâne cumhuriyetlerden biriydi. Neredeyse
her medeniyetin bir krallık veya teokrasi olduğu
dönemde cumhuriyet yönetim şekline sahip olmak
görülmemiş bir durumdu. Cumhuriyet sayesinde kişiler
eleştirilerini rahat bir şekilde yapabilirlerdi. Özgür
düşünce için önemli bir temel oluşturan bu yönetim
şekli, felsefenin oluşumu için önemli bir unsurdur.



Ordusuna oldukça fazla önem veren Roma
medeniyetinin bu durumu kuruluşu ve bulunduğu
bölgeye bağlıdır. Bir efsaneye göre Romalılar Troya
savaşından kaçarak medeniyetlerini kurmuşlardır.
Onura ve kendini kanıtlama üzerine kurulan
Roma’da “soylu” olmak için soylu bir aileden
gelmek yetmez; kişinin kendisini genellikle savaş
veya toprak idaresi ile de kanıtlaması gerekir.
Bulundukları bölgeden Kartaca gibi medeniyetlerle
savaşan Romalılar bu nedenlerden dolayı daha
“militaristik” bir devlet haline gelmişlerdir. 

Bu farklılıkları yanı sıra amfi tiyatrolar yapan
Yunanlılardan öte olarak arenalar ve ordu evleri
yapan Romalılar daha farklı bir anlayışa sahiplerdi.
Yunanistan bölgesini de fetheden Romalılar felsefe
ve tiyatro gibi işleri daha çok “Yunan” işi olarak
görmüşler ve onlara bırakmışlardır. 

Felsefe ortaya çıktığı zamanlarda Yunanistan
bölgesinden daha elverişli bir yer olmadığından
orada başlamıştır. Bu nedenler: Ticaret faaliyetleri
ile kültürler arası etkileşim, aristokratlar ve
kölelerin varlığı, açık düşünce ve eleştirinin varlığı,
din baskısının var olmaması, cumhuriyet ile
yönetim sistemidir.

İleri zamanlarda Roma’da “Filozof İmparator”
Marcus Aurelius gibi filozoflar var olacak olsa da
Yunanistan’ın felsefe alanına etkisi ve katkısı çok
daha büyüktür.



“Man is born free, yet everywhere he is still in chains.” This is the immortal statement of the French philosopher Jean

Jacques Rousseau. Regarding the values and lifestyle of our modern society, one cannot help but wonder if Rousseau’s

ideals that he put forward over two centuries ago were realized at some point along the way. Make no mistake, what is

meant by realized is not some vague form of the ideals themselves being incorporated into differentiating ideologies.

What is meant by “realized” is the ideals of Rousseau being put to motion, concrete motion at some part of the world

in the last two centuries. If we want to understand the ideals most of us stand by and fiercely defend today, we need to

look back and understand why and who these ideals were meant in the first place.

           Jean Jacques Rousseau died 11 years before the French Revolution yet, he is regarded as one of the most

influential characters of the revolution. In order to understand this specific case, one must know what the essence of

Rousseau’s ideals are in the first place. Rousseau argues that the government itself “which was mainly in the form of

sophisticated but absolute kingdoms during his time” is, instead of an extensive bureaucracy that was formed to help

the ruling king with absolute power and legitimacy to rule given directly by god, a social contract. A contract that was

“drafted” by the people and created the foundation of a proper functioning society. What Rousseau means is that any

form of government no matter what form derives its legitimacy and right to rule by the people and only the people.

Governments are of the people and they should be for the people. These ideas were in alignment with the general

spirit of the French revolution which was a rebellion against the absolute French monarchy and the French king, Louis

the VI. also known as Lois Capet which was his formal name given by the French revolutionists after the abolition of

French monarchy in 1792. 

REALIZATION OF IDEALS OF
LIBERTY IN FRANCE AND

UNITED STATES
A R DA  T OPA LA K Ç I



“If one considers the fact that the French revolution eventually resulted with the abolition of monarchy in

France and the abolition of perhaps the oldest dynasty of Europe, The Bourbon Dynasty of which's roots

can be traced as back as to ruling Capetian Dynasty and king Hugh Capet of the western Frankish

kingdom who ruled in the 10th century and ruled under the descendants of the King of The Franks and

the founder of the Holy Roman Empire, Charlemagne. All this explanation about the roots and the

ancestors of the deposed king Louis VI., whom will be referred to as Citizen Louis Capet from now on in

this essay, begs the question that why all this explanation really is important if Citizen Capet was deposed

and executed during the revolution. The Importance of the roots of Citizen Capet and his ancestors who

ruled the French for almost 900 years is of great importance because of the simple fact that one first hat

to claim a right to rule in order to exercise the action. The French monarchs claimed the right to rule via

their noble and landowner ancestral roots and the kingdom of heaven, God, itself. According to Rousseau,

the fact that ruling monarchs could derive the right to rule directly from god and ancestors was

preposterous and argued that the right to rule and legitimacy should only be derived from the social

contract between the ruled subject and/or citizens of the state.

           One could argue or at least ask thyself that if the French Revolution were so heavily influenced by

the ideals if Rousseau, the revolutionaries that came to power after the revolution would implement

these ideals to the French Revolutionary State. This statement itself wouldn’t be totally wrong but it

would be, just like the implementation of liberal ideals were in France after the revolution, simply vague.

Although France was technically a republic after the revolution, the First Republic itself was rough around

the edges. The right to vote was reserved only for men who paid a hefty sum in order to exercise this right

to vote and the period came right after the storming of Bastille and the proclamation of the First French

Republic was called the Reign of Terror “la Terreur”. The Reign of Terror was the period in which the

committee of Public Safety “Comité de salut public” in the leadership of the Jacobite leader Maximillian

Robespierre was ruling France. Mass executions and extra judiciary executions and trials were exercised

by the French government against the French people during this period. The fact that right after the

revolution such a period comes and after this period, yet another dictatorship and later empire is

proclaimed by Napoleon Bonaparte makes it clear that even though the French Revolution was a great

fire in order to light the liberal incentive in the hearts of the free people of the world, the great fire itself

was extinguished around 20 years after its start. After the Napoleonic wars and the fall of Napoleon

Bonaparte, the European powers repose the French Monarch under the rule of the Dynasty of Louis Capet,

the bourbon dynast and everything goes back to where they were before the French revolution the only

changes being the thousands of deaths and the liberty flames in the hearths of the people.
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Another example to the early implementation of liberty would of course be the United States of America. The

situation in the U.S. was drastically different from France. Instead of getting ruled by a sovereign, a monarch;

the United States of America, or the Thirteen Colonies as what they were referred to as before the American

Revolution, was a viceroy of the British empire. They were ruled by the governors that were appointed by the

British Empire but the Colonies themselves did not exercise any right or enjoy and representation in the House

of Commons nor the House of Lords. Yet the colonies were taxed as heavily as the regions of the British

mainland which were represented in these representative mechanics. This issue created the problem and the

question of “No Tax Without Representation”. After this, these colonies under the British rule in Americas

revolted and started the American War of Independence and won it. The real question for these states was,

however, the question of how to rule the territories that now had acquired their independence. They were no

longer the subject of distant lords but masters of their own destiny, at least some of thought like this. The

actual fact is that even during the conventions before the independence war, the representatives of these

states were divided on the issue of the structure of their government. Some merely wanted representation

from the British and not independence, some wanted to create a new and independent kingdom and some,

like Thomas Jefferson, wanted to create a new federation of these independent states. The reason Thomas

Jefferson was mentioned is that he was one of the representatives that were more aligned with the liberal

ideals of Jean Jacques Rousseau. The difference of Thomas Jefferson from Rousseau or at least what

differentiated him from Rousseau was that he was more o the liberal side of the spectrum. The Ideal America

according to Thomas Jefferson after the states gained their independence would be an America that was a

structure that was formed of autonomous territories and farm estates which formed an autonomous state in

turn which formed the United State itself. This structure that reminisces an anarcho-liberal state that was

never achieved by Thomas Jefferson and U.S.A. went to a more federalist and urban direction. Yet, unlike the

French, United States never elapsed into their former colonial structure and generally kept pushing for further

reforms and rights from the women’s right to vote to the emancipation of the generally Afro-American slaves

in U.S.A. 

The main reason that this idealization of ideals of liberty happened in Americas was the fact that U.S. did not

have a medieval period. What is meant by this is that U.S. culture, although was mainly imported from Europe,

never was influenced directly by the European medieval class system which separated the society to harsh

classes that did not generally change in a lifetime. Instead of this people in U.S. were equal by default from the

start. The main division between the people living in north America was money of whom influence can easily

be seen in the modern U.S. culture. Because there was no such class division, nobody was better than each

other and the monetary difference was, although hard, could change unlike the European noble-peasant

relationship which one carried throughout his family tree. This made it impossible for any one “king” to claim a

divine right to rule in the Americas and made everyone’s rights look equal on paper, building a clear

foundation for a liberal democracy.
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           Unlike the European central governance system and

bureaucracy, governance system and bureaucracy in U.S. was

a system of United States. Every state had and still has its

own laws if they align with the U.S. constitution. This system

fundamentally meant more freedom for the average

American people until the 1950s as the American federal

government was not nearly as strong as it was today.

Because the federal government weren’t as strong, there was

no harsh federal taxation and you could migrate to another

state or even a new land, manifest destiny, people were on

paper freer than the ones living in other parts of the world

socio-economically. The price of this freedom was, though,

the lack of social bodies of the government such as a strong

education system or an affordable healthcare system. The

lack of a strong education system, an affordable healthcare

system, differentiating states’ rights, a constitution that is

300 years old, a system fundamentally dependent on the

people of the system having money and the geographical

position of the United States has created the complex social

order of the United States and a clear verdict about the

liveability in the U.S. is essentially an opinion that can change

from one person to another.

           If we were to analyse the philosophical stances and

foundations of these two systems or any modern democratic

systems really, we would see that these modern democracies

that we live in today and especially the western democracies

are built upon the ideals of the renaissance humanism and

early modern era nationalism. Humanism is the principal

that gives these governments the system. Because of

humanism these democracies let people vote with no regard

to their social status or ethnicity but only to regards of their

citizenry. Because of the ideals of humanism that the general

society believes a government ruled by the general public is

more beneficial for both the state and the citizens of the

state than a monarchy or an oligarchy ruled by the divine

monarch or a few selected elites would be for the respective

governments and the subjects of these rulers. 

Nationalism in the other hand is what gives us the borders of these

democratic states. If we were to live in a divine monarch styled

government, the only borders of our empire could expand as far as we

could conquer just as the late Ottoman Empire or the late Roman Empire.

In our modern late-nationalistic state and international systems however,

the borders of a state are defined by the area that the primary ethnicity of

people living in the state also live in. this would mean that if a random

state were to conquer a random are, modern world would surely condemn

the state because the state does not have any claims to the conquered

area. This also is one of the main reasons why we currently have lasting

peace between our states internationally. It is because not very few has the

ambition to conquer new lands because of the nationality barrier.

           The real verdict that can be given on the issue of vague realization of

liberal ideals in my opinion is that there is no clear verdict. One man’s

freedom can mean another’s chains. Me myself do not agree with

Rousseau’s remarks “Man is born free, yet everywhere he is still in chains” if

we impose it to our modern standards. Some rights can mean freedom

somewhere while meaning tyranny in somewhere else. Every culture

needs to find its own way towards a comfortable lifestyle, and this would

differ from culture to culture. As I remarked before, democracy and

freedom are not a linear process but instead, a choice that we make in our

everyday life. No body has to live in a democracy if they would rather live in

a kingdom, a theocracy and likewise, nobody should live in a kingdom if

they would rather live in a democracy. No body should have to live in a

social-democratic state if they would rather live in a capitalist one and

likewise, no one should live in a capitalist society if they would rather live

in a social-democratic state. In my humble opinion, real freedom,

liberalism, liberty doesn’t mean some states’ rights, personal freedoms, a

divine right to rule, committees to rule the land or one king to rule them

all. It does not mean voting every four years, it does not mean joining a

political party and it does not mean having a constitution that protect the

governmental system. These are all personal choices and yes, I do prefer to

live in a democratic state, but I can totally understand a person who would

rather live in a communist tyrannical state or a person who would rather

live in a kingdom where the king has a divine right to rule. The real liberty,

international and sweeping liberty, in my opinion means an international

society where everybody has the right to choose their preferences and

everybody else respect the decision no matter majority of minority. If

people want to live in a democracy, so be it. Give the people what they

want.
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Savaşı Sanata
Çevirmek ve Taoizm

"Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın!”, “Güçlüyken zayıf
görün; zayıfken güçlü.” “ Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek, maharetin
doruk noktasıdır.” 21. yüzyılda yaşayan bir birey olarak bu sözleri daha önce
duymuş olma olasılığınız oldukça yüksektir. Günümüzde filmlerde, kitaplarda
karşımıza çıkan bu sözlerin ortak özelliği Sun Tzu isimli bir kişiye ait olmalarıdır.
Sun Tzu bunun gibi sözleri, düşünceleri ve yaklaşımları bundan yaklaşık 2500 yıl
önce ortaya atmasına rağmen hiçbiri geçerliliğini yitirmemiştir. Sun Tzu’nun
içinde yaşadığı dönemden 2021 yılına olan süreçte dünyada inanılmaz ölçekte
değişiklikler olmuş, insanlık ve toplum hatırı sayılır defa kökten değişimlere
maruz kalmıştır. Bu uzun süreçte değişmeyen, eskimeyen adeta zamanı aşan
nadir kişilerdendir Sun Tzu.



Milattan önce yaklaşık olarak 544 – 496 yıllarında yaşadığı tahmin edilen Sun Tzu,
antik Çin’de, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde felsefe, savaş ve edebiyat başta
gelmek üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yapıp dönemine ve tarihe damga
vurmuştur. Çalışmaları hem Doğu, hem de Batı felsefesini etkilemekle kalmamış,
savaş alanında ve askeri yöntemlere büyük yenilikler getirmiştir. Dünya çapında en
çok bilinen eseri olarak “Savaş Sanatı” gösterilebilir. Bu eser binlerce yıl önce
yazılmasına rağmen günümüze kadar olan süreçte sayısız şahıs tarafından
kullanılmış ve uygulanmıştır. Bu şahıslar arasında Mao Zedong ve Douglas
MacArthur gibi dünya tarihinde izini bırakan kişiler de yar almaktadır. 

 Savaş Sanatı kitabı adından da anlaşıldığı üzere savaş durumunda kullanılma
amacıyla derlenmiş olmasına rağmen Sun Tzu’nun görüşleri alanını aşmış, özelden
genele, günlük hayatın neredeyse her alanına uygulanabilir bir hal almıştır. Bu
sayede bir savaş kitabı olmaktan çıkıp felsefi bir kitaba bürünmüştür. Bununla
beraber Sun Tzu yalnızca bir general olmaktan çıkıp filozof seviyesine ulaşmıştır.
Zekanın ve bilginin fiziksel güçten üstünlüğü, yönetilemeyen gücün işlevsizliği
gerçekten de günlük hayatta karşımıza çıkan durumlardır. Savaş Sanatı kitabı
çeşitli yerlerde öğrencilere okutulmaktadır ve büyük şirketlerde yöneticiler
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

 Sun Tzu’nun yaşadığı dönem ve coğrafyada savaş etkin durumdaydı. Genel
toplum savaşları adeta bir spor olarak görmekteydi. Savaşın onurlu ve kurallı bir
mücadele olduğu algısı yaygındı. Şartlara göre adaptasyonlar yapılmıyor, her
savaşta aynı geleneksel yöntemler kullanılıyordu. Sun Tzu ortaya attığı fikirlerle ve
yöntemleriyle bu düşünceyi adeta yok edip tam tersine çevirmiştir. Ordu alanında
yaptığı bu devrim ile savaşın “spor” statüsünü ve kuralları yıkmış, yerine karşısına
gelen rakibe göre değişen stratejiler getirmiştir. Toplumdaki normlara karşı çıkması,
yöntemlerinin pratikliği ve yapılması beklenen yerine yapılması gerekeni yapması
nedeniyle Taoizm ile bağdaştırılmıştır. Askeri yöntemi, Taoist prensipler ile ordunun
bir sentezi olarak nitelendirilmektedir. 



. 

 Savaş insanlığın en ilkelleştiği, en düşük noktaya ulaştığı durum olarak
nitelendirilebilir. Taoizm’de büyük önem taşıyan Tao Te Ching kitabında da savaşın
yarattığı rezil durum vurgulanmıştır ve insanlar barışa yönlendirilmiştir. Savaşla iç
içe olan bir general olmasına rağmen Sun Tzu, bu konuda Tao Te Ching ile paralel
görüşlere sahiptir. Savaş Sanatı adlı eserinde kullandığı “Mükemmellik her savaşta
çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.” sözleri de
barışçıl yaklaşımına kanıt olarak gösterilebilir. Savaşmak her zaman son çare
olmalıdır, savaşmadan kazanmak mümkünse savaşılmamalıdır. Savaşmak
durumunda kalınsa bile mantık ve analitik düşünce kullanılarak hazırlık yapılarak
savaşılmalıdır. Ancak Sun Tzu’ya göre toplumun koyduğu kurallara ve kalıplara
uyularak savaşa giderek barışa ulaşmak imkânsızdır çünkü dönem toplumunda kan
dökmek onurlu bir davranış olarak görülmektedir. İdeal zafere giden yol var olan
kurallara bağnazca bağlanıp her durumda aynı şeyleri tekrarlamaktansa, farklı
durumlara adapte olup farklı stratejiler uygulamaktan geçmektedir. Bu “radikal”
düşüncesini de kendi yöntemiyle sayısız zafer kazanarak desteklemiştir. Aynı
şekilde bu yöntemlerin başka kişiler kullanılması sonucu tarih boyunca zaferler elde
edilmiştir. Mesela, son 50-60 yılın en büyük savaşlarından biri olan Vietnam
savaşında General Võ Nguyên Giáp bu yöntemler sayesinde Fransa’nın bölgede
olan etkinliğini sona erdirmiştir.



 Savaş Sanatı kitabı 13 bölümden oluşmaktadır ve bu bölümlerin hepsinde verilen
bilgiler kullanılarak zafere ulaşıldığı aktarılmaktadır. Bu bölümler sırasıyla
Planlama, Savaşın Maliyeti, Savaşta Strateji, Taktik, Enerji, Gücün Kullanımı,
Savaşta Manevra, Taktik Değiştirme, Ordunun İlerlemesi, Arazi Faktörü, Arazide
Dokuz Konum, Ateşle Saldırı ve Casusluk ve İstihbarat’tır. Bu bölümlerin yanında
kitapta 10 adet ilke geçmektedir:

1. Savaş Sanatı Devlet için Hayati Derecede Önemlidir.

2. O, bir ölüm kalım meselesi, güvenli yaşam veya yok olma yoludur. Kısaca bu
hiçbir zaman ihmal edilmeyecek bir araştırma konusudur.

3. Savaş Sanatı; yerinde, koşullara uygun karar verme durumunda hepsi birbirine
bağlı irdelenmesi gereken beş ana faktör tarafından yönetilir.

4. Bunlar; Moral Kanunu, Kainat, Dünya, Komutanlık, Metot Ve Disiplindir
.
5. Moral Kanunu; halkın yöneticileriyle uyum içinde birleşmesini sağlar, öyle ki
kendi hayatlarını bile hiçe sayarak onu takip edecekler ve her türlü tehlikeye
 göğüs gereceklerdir.

6. Kainat; gece ve gündüzü, soğuk ve sıcağı, zamanları ve mevsimleri ifade eder.

7. Dünya; büyük ve küçük mesafeleri, tehlikeyi ve güveni, açık araziyi ve dar
geçitleri, yaşam ve ölüm fırsatlarını kapsar.

8. Komutanlık; aklın faziletlerini, içtenliği, iyilikseverliği, cesaret ve kesin kararlılığı
temsil eder.

9. Metot ve Disiplin ile; ordunun uygun alt bölümlerinin düzenlenmesi, subaylar
arasından rütbelerin sınıflandırılması, orduyu destekleyen ikmal yollarının bakımı
ve askerî harcamaların kontrolü anlaşılır.

10. Bu beş faktör her generale aşina olmalıdır. Onları bilen zafere ulaşır. Onları
bilen yenilmez

 Daha önce de üzerinde durduğum gibi Sun Tzu’nun yaklaşımları ve görüşleri
Taoizm ile benzerlikler göstermektedir. Taoizm hakkında daha detaylı bir inceleme
yapacak olursak, Sun Tzu gibi oldukça eski olduğunu görebiliriz. Taoizm, milattan
önce 6. Yüzyılda kurulmuştur ve kurucusu olarak Lao Tsu kabul edilmektedir.
Konfüçyus’un öğretilerini devam ettiren Lao Tsu, Tao Te Ching kitabının yazarıdır
ve bu kitap Taoizm’in temeli olarak kabul edilebilir. Taoizm’in en etkin olduğu alan
olarak varlık felsefesi gösterilebilir. Antik Yunan’da ortaya çıkan arkhe, yani ana
madde sorusuna yanıt olarak Tao cevabı verilmektedir. Evrendeki her şey Tao’dur,
Tao düzendir, özdür ve sonsuzdur. Betimlenemez, tanımlanamaz ve nesnesizdir.
Amaç Tao ile birleşip, iyilik yolundan gidip aldatmacaları engellemek ve gerçeklere
ulaşmaktır. Taoizm daha sonra bir din haline getirilmiştir. Sun Tzu’da doğru
stratejilere ulaşma yolunda bu felsefi düşünüşü kullanmıştır.
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 ile yaklaşılan ve başka hiçbir öznel nedeni temelinde
bulundurmayan tavır, estetiktir. Bu tavırla nesneye
yüklenen değer ise estetik yargıyı oluşturur, bu yargının
aynı nesne için bile farklılık gösterebilmesi estetik yargıyı
öznelerarası, öznel yapar.  Bu yargılar sonucu özne, sanat
eserini güzel veya estetik bulabilir ya da bulmayabilir. Bu
noktada estetik kuramların temelini Platon ve Aristoteles,
birbirinden bazı noktalarda ayrılan ele alışlarıyla “Mimesis
Kuramı” ile atmıştır. Mimesis, kelime anlamıyla aldatmak
demekken Platon ve Aristoteles’in ortaya koyduğu kuramda
başlıca iki anlama sahiptir: taklit ve tasvir. Platon için sanat
yapıtı, el işi ve taklittir. Bu nedenle taklit ettiği zihin işi
objeden daha az değerlidir. Bunu 3 sedir örneğiyle bir
değer sıralamasına koyar: mutlak, idea olan sedir
mükemmeldir ve en değerlidir; bu ideayı somutlaştırarak
sandalyeyi yapan marangoz birinci sediri deforme ederek
değerini azaltır; en son olarak da ikinci sediri yansıtan
sanatçı, sediri ilkinden tamamen uzaklaştırarak idealar
evrenindeki mükemmelliğini yok eder ve değerini düşürür.
Platon’un idealist yaklaşımı ile bakıldığında her şey “güzel”
ideasından pay aldığı kadardır. Öbür yandan Aristoteles;
sanatçının, olanı yansıttığı gibi olabilir olanı da yansıtmasını
sanatın genel ereğine daha uygun bulur. Aristoteles için
tasvirin gerçeğe uymaması onu kötülemek için yeterli
değildir çünkü mimesis -taklit- daha önce ortaya koyulmuş
bir şeyin taklidi ya da hiç ortaya koyulmamış bir şeyin
gerçekleştirilmesi olabilir. Bu nedenle Aristoteles için bir
şeyin güzelliği bir denge unsurudur, mutlaklığından çok
oranlarına bağlıdır. Heidegger ise Mimesis Kuramı’nı
tamamen devirerek sanat eserini bir tarafıyla somut olan 

DİLARA YALÇIN

İNSANA DAİR ÇOK
CEVAPLI  BİR SORU:

“NE?”
 
 

  Tarih boyunca insan “Nasıl?” sorusuna cevap vermenin birçok yolunu
bulmuştur. Hatta bunu genel bir başlık altında toplamaya karar verip ona bir isim
vermiştir: Bilim. Bilimle beraber birçok farklı nasıl sorusu sormuş, her soruya tek
bir doğru cevap atamış ve bir sistem kurmuştur. Diğer yandan, bilimin bu cevap
verme sisteminin tamamen dışında bıraktığı tek bir soru var: “Ne?” İnsan bu
soruya iki farklı yolla cevap vermiş: “Felsefe” ve “sanat”. Bilimden tamamen farklı
olan fakat tamamen ayrı olamayan, kendini var etmek için insanın varlığını şart
koşan bu iki dal, sonrasında birbirine karışmış ve felsefe, sanatı ve ortaya
çıkardıklarını incelemeye başlamıştır. Sanatta güzelin ne olduğunu, estetiğin ne
olduğunu sormuştur. Tek cevaplı bir sistemi olmayan felsefe, bu sorulara birçok
yanıt getirirken estetik nesneden, özneden, tavırdan, beğeniden, yargıdan ve
güzellik algısından bahsetmiştir. 

,Felsefe ve sanatın birleşerek “sanat felsefesi”ni oluşturduğu noktada, felsefe
estetik nesneyi inceler. İnsan ürünü bir sanat eseri olduğu gibi, bir doğa
manzarası veya insan çehresi olabilen estetik nesne; diğer nesnelerden özneyle,
yani sanat yapıtına karşı estetik tavır alabilen kişi ve onun tavrıyla ayrılır. Filozof
olabileceği gibi estetik beğeniye sahip herhangi biri de bu özne olabilir. Kant,
estetik tavrı bilgisel, ticari-maddi, cinsel veya dinsel tavırlardan “ereksiz ereklilik”
ile ayırır.Yani insanın doğuştan bulundurduğu hoşlanma duygusu -estetik beğeni-



 dünyaya ait ama aynı zamanda da onu aşmaya çalışan bir trajedi noktası
olarak ortaya koyar. Bu trajedi, sanat eserini tamamen aşmanın imkansızlığında
ortaya çıkar ve sanatın özünü ortaya koyarak onu sanat eserine dönüştürür. 

  Güzel kavramı ve estetik beğeni sanatın farklı dallarında incelendiğinde
sanatın yapıtlarının başlıca iki duyuya, görme ve işitme duyularına hitap ettiği
görülmüştür. Kulak için olan müzik diğer dalları arasında en real, en salt
sanattır. Bunun başlıca sebebi, resim veya danstan farklı olarak müziğin -müziği
oluşturan ses dalgalarının- bizimle fiziksel olarak dolaysız bir iletişime geçmesi
olarak sunulabilir. Ses dalgalarını oluşturan enerji, kulağımızdan doğrudan
temas ile geçer, bu sebeple müzik bir yansımaya uğramaz. Müziği estetik
açısından inceleyebilmek içinse doğuştan gelen hoşlanma duygusunu
geliştirmek gerekir, bu duyguyu -estetik beğeniyi- geliştirdikçe insan müzikte var
olan güzellik ve ahengi hissederek sanatsal değeri fark edebilir hâle gelir.
Müziğin temel iki birimi olan ritim ve melodi sabit ve ardışık ilerler, bu sebeple
yalnızca ritmik ve melodik müzik, sanatsal değildir. Müziği sanatsal yapan temel
öge “uyum, oran” anlamına gelen harmoniadır. Armoni, kendi bütünselliğinde
art arda ve koeksistens -birlikte oluş- sahibidir. Armoni sahibi müzik, ruhun
gıdasıdır. İçinde şiiri, gölgeleri ve ışığı, hareketi bulundurur. Alımlanması için
estetik beğeniden fazlasını bulundurmak gerekir ve özümsendiğinde kişinin
benliğindeki ruh-beden bütünlüğünü oluşturmakta rol oynar. 

 Sanatın başka bir dalı olarak resim ele alındığında bu sefer göz için yapılan bir
sanatla karşılaşılır. Bir sanat yapıtını felsefi olarak incelerken onun ifade ettiği
şeyi bulmak gerekir. Kendini ifade etmeyen resim, resmettiği şeyden
bağımsızlaşamaz ve özerkliğini kaybeder. “Hiçbir şey ifade etmeyen sanat yapıtı,
şiddet içerir.” Bu nedenle estetik değer barındırmaz. İfade edilenin aksine
yapılmayan betimlemeler sanat yapıtının anlamını ve değerini yok etmez çünkü
resim, betimlediklerinden bağımsız olarak, ressamını içinde bulundurur.
Heidegger sanat eserinde görülen iki şeyin sanat ve sanatçı olduğunu
belirtmiştir. Resim de kendi sanatçısının tinini kendi içinde yansıtır. Bu tin
yansıması her sanatçıyı bir diğerinden ayırarak sanatçının biricikliğini oluşturan
bireysel farklılıklar yaratır. Ressamın resimdeki tini, aynı zamanda resmin
anlamını da oluşturur. Resim sanatı yine Mimesis Kuramı üzerinden
incelendiğinde var olmayanı ortaya koyan sanat yapıtı, Platon’un ele alışına göre
değerli ve anlamlıdır. Aristoteles’in Mimesis Kuramı ile ele alındığında ise sanat
bütün ve oranlı ise güzel ve estetiktir. Yani temel olarak renk ve çizgiden oluşan
bir yüzey sanatı olan resim, bu renk ve çizgilerin kendi içindeki koeksistensi
görsel bir ahenk oluşturduğunda estetik nesne özelliği kazanır. 

 Kulak için ve göz için olan sanat, müziğin ruh ve bedenle birleşmesiyle dansta
ortaya çıkar. Dansçının ruhu ve bedeni, zihnin düşünceden bağımsız ve ruhun
hissiz olduğu noktada bütünleşir. Bu ruh-beden bütünlüğü müzikle birleştiğinde
dansçı ortaya sanat yapıtını koyar. Kendi tinini resmine yansıtan sanatçı kendini
dansta bedeni ve ruhuyla ifade eder. Dansçının hareketleri kendi içinde bir ezgi
yaratarak armonikleşir ve bu armoni müziğin ezgisiyle bütünleşir. Bu noktada
dansçı etrafındaki ögelerden soyutlanır ve tekilleşir, kendini beden diliyle ifade
etmeye başlar. Bu ifadede beden dilini uyaklı ve ölçülü kullanır. Kendini
hikayesini anlatabilecek kadar sergilerken el, kol, yüz hareketleriyle ortaya
konan mim sanatının sınırını geçmeyecek şekilde oranlı davranır. Bu noktada
sanatçı, hem daha önce ortaya konmamış bir şeyi gerçekleştirerek hem de
oranlı bir güzelliğe sahip bir bütünlük oluşturarak sanatını estetikleştirir. 

[1] Soykan, Ömer Naci, Estetik ve Sanat Felsefesi, Pinhan Yayıncılık, 2015, s.252



“İnsan tanımak için ya felsefe ya edebiyat okumak gerekir.” sözüyle zaten
felsefeye insan üzerinden güçlü bir bağ ile bağlanan edebiyat, sanat türleri
içinde felsefeye en yakın olandır. Edebi yapıt, felsefenin çalışma alanlarına
paralel konuları işlemesi sebebiyle felsefeye yakınlaşır. Yaşam ve insan temelli
edebiyat, ana konusunu insana çevirmiş felsefe için sanatta bir paralel çeker.
Etik, siyaset ve toplum konularını kurgusal bir gerçeklikte sınırsızca ele alabilen
edebiyat felsefeye bağlı ve bağımlıdır. Edebiyat yapıtı, diğer sanat yapıtları
arasında yaratma gücüne en çok sahip olan yapıttır. Bunun sebebi edebiyattaki
söz dizimlerinin doğada var olanı taklit etmemiş, yapıtının tamamını doğada
örneği olmayan ölçüler ile yaratmış olmasıdır. Doğadan bağımsız özgünlüğünden
dolayı edebiyat, kendi içinde sonsuz dizimli, sonsuzdur. Edebiyatın söz sanatları
için sanatın sonundan bahsedilmesi mümkün değildir. Edebiyatta sanatçı,
yaratıcılığını kurguda kullanır. Çoğunlukla romanda görülen bu kurgulamada
yazar, var olandan bağımsızlaşarak kendi dünyasını oluşturur ve bir mimesis
yaratır. Bu noktada edebi yapıt, gerçeğe aldatıcı bir ulaşmanın aracı olur ya da
duyguların taklitle doyurularak onlardan uzaklaşmayı sağlamada bir araç olur.
Edebi olarak anlamlı kurgulanmış romanlar biçim ve öz birliğine sahiptir.
Eagleton ve Marx için edebiyatın ana özelliklerinden birini oluşturan bu öz-biçim
birliği, Aristoteles’in “Bütün güzeldir.” sözü ile edebiyatta “güzel”in bütün olan
olmasını sağlar. Yaratıcı ve taklitten uzak yapısı nedeniyle diğer sanat yapıtlarıyla
arasında büyük bir ayrım olmasına rağmen edebiyat, çeşitli türlerinde diğer
sanatları bünyesinde barındırır. Ya kulak için ya da göz için olan edebiyat,
romanlarında resmi ve görselliği taşırken şiirlerinde müziğe ev sahipliği yapar.
Hatta bu durumda en real sanat olan müziğin anayurdu için şiir demek de
mümkündür. Şiir, içinde ve dışında müzik barındırır. Sesli okunduğunda ortaya
çıkan dış müziği kulak içindir, sessiz okunduğunda oluşan anlamsal harmoninin
yarattığı iç müzik şiiri zihne yansıtan göz içindir. Yani şiir, armonisini aynı anda
hem görsel hem de işitsel olarak oluşturabilirken yakaladığı bütünsellikle
güzelleşir.

 Her açıdan insanı ve doğayı yansıtan sanat, felsefenin önemli konularından
biridir. Estetik olarak çeşitli kuramlar ve bakışlarla ele alınabilen sanat yapıtları,
görme ve işitme duyularına hitap ederek kendini ifade etmeye çalışır. Bu
ifadenin “ne” olduğu sorusuna cevap arayan felsefe, sanattaki yansımaları ve
betimlemeleri inceler. Bu betimlemelere farklı ereklerle yaklaşabilirken, ereksiz
ereklilik ile de yaklaşabilir. Sanatı ve eseri tek başına kapsayan sanatçı, özne ve
tavrıyla eserde buluşur. Bu buluşma noktasında insan, bir tarafında felsefeyi,
diğer tarafında sanatı bulundurur. Heidegger’e göre seindan -sıradan var olan-
daseina, -burada var olan- yani insana geçişini mümkün kılan yollardan biri olan
sanat; insanın öz ve anlam, var olan ve insan arayışında felsefeyle birlikte insana
anlam ve ifade özgürlüğü yaratır. 



ELİF HANEY
       11/A

İnsan ne düşünür veya ne düşünmel�d�r? Hatta en öneml�s� �nsan
düşünmel� m�d�r? “Cog�to ergo sum” yan� düşünüyorum öyleyse
varım, d�yen Descartes düşünmen�n bedel�n� de açıklamıştır
aslında: var olmak. Belk� de cevaplarına asla ulaşamayacağımız
sorularla dolu bu evrende var olmak kadar ne acı vereb�l�r k� b�r
�nsana? Düşündükçe s�z� �ç�ne çeken bu sorular alem�ne felsefe
dersek en çok acı çekm�ş �nsanlara da f�lozoflar d�yeb�l�r�z.
Düşündükçe var olan, var oldukça acı çeken bu �nsanlar
mağaranın dışındak� yakıcı Güneş’e en çok yaklaşab�lm�ş
�nsanlardır. Pek� onları özel kılan ned�r? Paraları, unvanları,
kar�zmat�k duruşları, zekaları… Bunlardan h�çb�r� değ�l. Bu
�nsanlar düşündüler. Var olmaktan korkmadılar ve her da�m
sorguladılar.

 “Sorgulamak” her ne kadar ders k�taplarının felsefe ders�n�
açıklamak �ç�n kullandığı kl�şe b�r sözcüğe �nd�rgenm�ş olsa da
gerçekten uygulandığında k�ş�n�n hayatında sarsılmalar yaratır.
Toplumlarda tabuların oluşması ve k�ml�k gel�ş�m�n�n
tamamlanamaması aslında sorgulamamaktan kaynaklanır.
Mesela özell�kle ülkem�zde d�n ve d�n� öğret�ler tabu sayılab�l�r.
B�rçok �nsan �ç�nde büyüdüğü a�le ortamından aldığı d�n� b�lg�ler�
mutlak doğru kabul eder ve sorgulamak tanrıya karşı b�r �syan
bayrağı g�b� görülür. K�ş� hem toplumsal baskı yüzünden hem de
küçüklükten ber� k�ml�ğ�n�n b�r parçası olmuş b�r �nanıştan
kopmaktan korktuğu �ç�n sorgulamaktan çek�n�r. Fakat
sorgulamak her da�m beraber�nde köklü b�r değ�ş�m get�recek
d�ye b�r ka�de yoktur. Öneml� olan her konudak� �nanışlarımızı
mantık süzgec�nden geç�rmek ve �nançlarımıza temel teşk�l eden
unsurların farkına varmaktır. 

B�’ Not 

Sorgulamayan �nsanların karşılaştığı problemlerden b�r d�ğer� de k�ml�k oluşturamamaktır. Özell�kle

ergenl�k dönem�nde başlayan k�ml�k yapılanmasının temel� sorgulamaya dayanır. K�ml�k oluşturamayan

k�ş� gerçek anlamda var olamaz. Kend�n� var etmek �ç�n hep tutunacak b�r dal arar. Kend� f�k�rler�n� b�le

başka �nsanların f�k�rler� üzer�ne kurar. Bu tür �nsanlar ergenl�k dönem�nde sağlıklı b�r k�ml�k

oluşturamadığı �ç�n yaşamının �lerleyen dönemler�nde k�ml�k dağılması, sınır k�ş�l�k bozukluğu g�b�

ps�koloj�k sorunlarla karşılaşab�l�rler. Bunun yanı sıra ayrışamayan; yan� a�les�nden, özell�kle

annes�nden, ayrışarak kend�ne b�r k�ş�l�k oluşturamayan b�rey farkında olmadan hayatını k�ml�ğ�n�

tamamlama arayışında geç�r�r. Annes�nden ayrışamayan bazı erkekler�n evlend�kler� kadını anne rolüne

sokarak ondan bakım beklemeler� buna b�r örnekt�r. 



Düşünmen�n ve sorgulamanın bu kadar gerekl� olduğunu gördükten sonra

“düşünmek neden acı vers�n k�?” d�ye düşüneb�l�rs�n�z. Bunun sebeb� �nsan aklının

cevaplara �ht�yaç duymasıdır. Düşünmek farkındalık yaratır. İnandığınız herhang� b�r

konuda s�ze ver�len hazır cevaplardan fazlasına �ht�yaç duyduğunuzu fark eders�n�z.

Yen� ve farklı cevaplara ulaşmak �ç�n bağlanılan �nançların yarattığı güvenl�

bölgen�zden çıkmanız gerekt�ğ�n� fark eders�n�z. Yıllarca sah�lde oturduktan sonra

okyanusa açılmak hayl� korkutucu olab�l�r fakat ya okyanusa açıldığımız zaman

önceden b�r Truman Burbank olduğumuzu fark edersek? 

İnsan z�hn�n�n cevaplara �ht�yaç duyduğundan bahsetm�şt�m. B�r �nsanı başka

herhang� b�r canlıdan ayıran en büyük özell�ğ� hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� düşüneb�lmes�d�r.

Mesela b�r köpeğ� ele alalım. Eğer b�r köpeğe doğru b�r top fırlatırsanız köpek büyük

�ht�malle topun peş�nden g�decekt�r. Eğer b�r �nsana doğru b�r top atarsanız topunuz

boşluğa doğru yol alırken o k�ş�n�n topa değ�l topu atan k�ş�ye baktığını göreceks�n�z.  

Artık refleks olmuş bu davranışlar b�le çok şey anlatıyor aslında. O top nereden

gel�yor? Top neden gel�yor? K�m atıyor? İnanılmaz beyn�m�z topun peş�nden koşmak

yer�ne san�yeler �ç�nde bütün bu sorulara cevap bulma umuduyla topun geld�ğ� yöne

bakıyor. Evren�m�zde de bu durum geçerl�d�r aslında. Ortada b�r top var fakat k�m�n

attığı, nereden geld�ğ� veya ne amaçla atıldığı bell� değ�l. İnsanların k�m�s� topun

peş�nden koşuyor, k�m�s� �se kafasını çev�r�p topun geld�ğ� yer� aydınlatmaya

çalışıyor. 

İnsanlar b�r gün b�l�m�n her şey�n teor�s�n� bulacağını, topun geld�ğ� yer�

aydınlatacağını, öne sürüyorlar. Teknoloj�n�n hızla �lerled�ğ� ve �lerleyeceğ� aş�kar

fakat kaçımız gerçekten bütün soruların cevap bulacağına �nanıyor? Soruyu

değ�şt�r�rsek, kaçımız gerçekten bütün sorulara cevap bulmak �st�yor? İlg�nçt�r k�

�nsanı bunalıma sürükleyen ve �llak� hayatının b�r dönem�nde varoluşsal kr�zler

yaşatan sorular cevaplanmış olsaydı daha büyük bunalımlara yol açab�l�rd�. Şu an

h�çb�r�m�z hayatın anlamını kavrayab�lm�ş değ�l�z ve kend�m�ze b�r anlam yaratıyoruz.

Pek� her şey�n teor�s� bulunmuş olsaydı kend�n�z �ç�n yaratab�leceğ�n�z b�r anlam kalır

mıydı? 

Sırlarla dolu bu evrende kend� anlamınızı yaratmaktan korkmayın. Sorgulamaktan ve

düşünmekten korkmayın. Farklı olmaktan, eleşt�r�lmekten, baskılardan korkmayın.

El�n�zde b�l�nmeze g�tmeden önce aşağı yukarı en fazla 90 yılınız varken kend�

evren�n�z� yaratın. Var olun ve var ed�n. Başkalarını değ�l, kend�n�z� referans alın.

Kend�n�ze b�r �y�l�k yapın, el�n�ze b�r felsefe k�tabı alın ve evet, ön sözü atlayab�l�rs�n�z. 



“Bütünüyle iyi veya fena olan yoktur. İki şey müstesna: Hikmet

iyidir, cehalet fena…” Sokrates’in düşüncesinin temelini özetleyen bu

cümlesi, batı felsefesini “Sokrates öncesi ve sonrası” biçiminde

ayırmıştır. Sokrates’in varlığı, hayatı ve önemi tartışmasız bir

gerçektir. Ancak geride hiç bir yazılı eser bırakmadığı için, düşünce,

görüş ve sözlerini ilk ağızdan bilemiyoruz. Onunla ilgili bildiğimiz

hemen her şey, iki sevgili öğrencisi, Xenophon ve Platon, tarafından

aktarılmıştır. Dolayısıyla batı felsefesini başlatan büyük filozofa ait

olduğunu düşündüğümüz fikir ve düşünceler, yakın çevresi

tarafından kolektif bir şekilde oluşturulmuş olabilir.

Muhteşem Bir Hayal Ürünü

Yazan: Ege Özerol



Sokrates milattan önce 470 yılında doğmuştur. Babası bir taş ustası ve

ebelik yapan bir anneden doğmuştur. Vücudu sağlam yapılı idi.

Askerlik yaparken hiç üşümediği, sızlanmadığı, yorulmadığını

söyleyen şahitler olduğu söylenir. Kendi dönemindeki filozoflara ne dış

görünüşüyle, ne düşünceleriyle ne de yaşayış tarzıyla benzemiyordu. O

dönemin Yunanlı filozofları, dikkatli ve temiz giyinirler, düzgün ve

uzun söylevler verirlerdi. Sokrates ise bunu tam tersini yapan bir

biriydi. Politikacı değildi ve belli bir felsefi görüşü hararetle

savunmuyordu. Hazır fikirler söylemek yerine bulunulan duruma göre

konuşuyordu. Üstü başı da perişan halde gezerdi. “Savunma” da,

kendine güvenen, kişilikli, dünya nimetlerine aldırmaz bir insanın

profilini görürüz.

Sokrates

Bu yeni tip filozof, halkın içinden çıkmış ve halktan

ayrılmayarak yaşamıştır. Herhangi bir konuşmada

karşısındakini susturup yenmek için kullanılan yöntemleri

kullanmazdı. Önce tez ileri sürüp onu savunmaya çalışmazdı.

Bunu yerine bir ebenin çocuk doğurtmasına benzeyen bir

yöntem kullanarak karşısındaki ile beraber doğruya ulaşmaya

çalışırdı. Her şeyden önce kendisini eğitmeye çalışmıştır. Delfi

tapınağında yazılı olan “Kendini bil !” sözlerini hayat felsefesi

olarak kabul etmiştir. Ona göre en kesin bilgimiz hiçbir şeyi

bilmediğimizdir. Sokrates ahlak dışındaki felsefeyi reddeder. O

da Protagoras gibi her şeyin ölçüsü olarak insanı ele alır.

Ancak ondan farklı olarak, ahlakın bir ilim olduğunu ve

kişiden kişiye değişmediğini savunur. Öğrencisi Xenophon’ a

göre, iyinin, kötünün, adaletli ve adaletsizin, hikmetin ve

deliliğin, cesurluk ve korkaklığın, devlet ve vatandaşın ne

olduğunu durmadan incelerdi. Onun gözünde bilgi, doğru

düşünmekti. Doğru olarak düşünülmesini istediği konular da

ahlaktı, faziletti, adaletti, devletti. İzlediği bu yol ile,

etrafındakileri iyi vatandaş ve iyi insan yapmaya uğraşıyordu.



Platon ve Sokrates

Milattan önce 428 yılında dünyaya gelen Platon zengin ve soylu bir

aileye mensuptur. Yönetimde bulunan pek çok kişi ile akraba idi.

Platon'un iyi bir güreşçi olduğunu, "geniş" anlamına gelen "Platon"

isminin güreş hocasının taktığını, göğsü, omuzları, çenesi ya da

alnı geniş olduğunu için taktığı bir lakap olduğunu aktarmaktadır.

“Platon” ismi o dönemde yaygın bir isimdir dolayısıyla gerçek değil

takma isim olabileceği iddia edilmektedir. Politikaya atılmayan

Platon muhtemelen bütün hayatını ailesinden kalan mal varlığını

felsefe yapmaya harcayarak geçirmiştir. Hocası Sokrates öldükten

sonra Atina’dan ayrılmış ancak daha sonra tekrar dönerek

“Akademi”’yi kurmuştur. İlk üniversite olarak da düşünülen

Akademi deki en parlak öğrencisi, burada yirmi yılını geçiren

Aristoteles'ti.

Çok sevdiği hocası Sokrates’ten farklı olarak geride pek çok

yazılı eser bırakmıştır. Hatta biz Sokrates’i Platon’un

eserlerinden tanırız. Sokrates, geride yazılı eser bırakmamıştır.

Onun en iyi ve dahi öğrencisi Platon, onunla birlikteyken

yaşadıklarını, ondan duyduklarını ve hatta başkalarından

onunla ilgili duyduklarını kaleme almıştır. Dolayısıyla

Platon’dan, Sokrates ile ilgili duyduklarımızın ne kadarının

gerçek, ne kadarının yakıştırma ve ne kadarının da tümüyle

hayal ürünü olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ancak Platon,

filozofluğuna ek olarak, büyük bir deha ve çekiciliğe sahip,

hayal gücü geniş bir yazar olduğu için, söylediklerinin büyük

bölümünün gerçek ya da gerçeğe çok yakın olduğu kabul

edilir. Aktardıkları arasındaki muhtemel yanlışlıklar da

“Sokrates mitini” desteklediğinden genel kabul görmüştür.

Konuşmalar tümüyle doğal ve karakterler de tümüyle ikna

edicidir. Sokrates ve öncesindeki filozoflar ile alakalı kıymetli

aktarımları onu önemli bir tarihçi olarak öne çıkarsa da bir

düz yazı yazarı olarak da eşsizdir.



Platon felsefesinin en önemli konuları, devlet ütopyası,

idealar evreni, evrenbilim, ölümsüzlük inancı ve hatırlanan

bilgi kavramıdır. Platon ideal bir devleti, bir insan vücuduna

benzetmiştir ve üçe ayırmıştır. Toplumu ve devleti yöneten

akıl, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyan göğüs

ve toplumu dimdik ayakta tutan bacaklar. Meşhur “Mağara

benzetmesi” ile görünüş ile gerçeklik arasındaki farkı

idealar kuramı ile açıklamıştır. Ölümsüzlük düşüncesini ve

bilginin yeni öğrenildiğini değil önceden de zihnimizde

olanın hatırlanması olduğu fikrini (rasyonalizm görüşü)

Sokrates’ten almıştır.



Daha çok atfedilen Platon’un anlatımlarında ise bizim açımızdan

daha farklı bir sorun bulunmaktadır. Dahi bir düz yazı ustası olan

Platon’un ne kadar objektif biçimde Sokrates'i anlattığına emin

olamayız. Kendisi de bir filozof olan Platon kendi görüşlerinin

sözcüsü olarak da Sokrates’i konuşturuyor olabilir. Sokrates'in var

olduğunu tüm diyaloglarda zaman, mekan ve kişiler son derece

gerçekçi ve döneme uygundur. Dolayısıyla tarihi ve felsefi açıdan

çok kıymetlidir. 

Tarihsel açıdan Sokrates'i incelemek çok güçtür. Kendisi hiç yazılı

bir eser bırakmamıştır. Onunla ilgili bilgilere en başta iki öğrencisi

olan Xenophon ve Platon’dan, daha sonra Aristophanes'in

“bulutlar” adlı yapıtından ve nihayetinde o döneme ilgili daha

sonra yazan bazı filozoflar aracılığıyla ulaşabiliyoruz.

Ancak yine de Sokrates’in nerede bittiği ve Platon’un nerede

başladığı çok net değildir. Bütün batı felsefesi tarihi, yaşadığını

bildiğimiz, yaptıklarını bildiğimiz ama tam olarak ne

düşündüğünü ve yine tam olarak ne söylediğini bilmediğimiz

bir büyük adamın üzerine kurulu.

Platon olmasaydı ne olurdu?

Efes antik kenti kazılarında bulunan ve Sokrates'e atfedilen büst.



Efes’te filozof tasvirleri de sevilen bir tema olarak resimlerde yer

almıştır. Bunlar arasında en göze çarpan Sokrates, 4 no’lu konut

biriminde bulunmuştur. Filozof Sokrates mermer bir koltuğun

üzerinde oturur durumda resmedilmiştir. 

Başının üzerindeki “ƙƷƩƯнƲQư” yazısından, yaşlı düşünürün

Sokrates olduğunu anlamaktayız. Filozof ileriye doğru

düşünceli ve dalgın ifadeli bakışlarla betimlenmiştir. Ünlü

düşünür oturduğu koltukta sağa doğru dönerek sağ elini

koltuğa dayamış, sol eliyle ise asasını tutmuştur.



 Geçen yüzyılın en sansasyonel filmlerinden biri
kabul edilen ‘Fight Club’, oyuncu kadrosunun ustalığı,
teknik ve sanat yönetiminin sıra dışılığı, kurgunun
akıcılığıyla şimdiden modern sinemanın klasikleri
arasında yerini almıştır. Ama Fight Club’u diğer
başyapıtlardan ayrıştıran şey, sinematografik
özelliklerinden çok ezberleri bozan sarsıcı mesajıdır
ve neden olduğu sarsıntının etkileri hala
hissedilmektedir. Filmin vizyona giriş tarihinin
üzerinden neredeyse 22 yıl geçmiş olmasına rağmen,
filmin tartışmaya açtığı sorun güncelliğini korumaya
devam etmektedir. Dolayısıyla bugünün seyircisi de
senaryoyu kendi hayatıyla özdeşleştirebilmekte,
kendini senaryonun bir parçası olarak
hissedebilmektedir. Bu zamansızlık, filmin kült bir
başyapıt haline dönüşmesinde çok önemli bir role
sahiptir. 

Fight Club Felsefesi
Üzerinden Modern
Dünyanın Bireyi
Kişiliksizleştirmesi 
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Fight Club Felsefesi Üzerinden Modern
Dünyanın Bireyi Kişiliksizleştirmesi 

  Önce, filmi hala seyretmemiş talihsizler ve yıllar
önce seyredip bazı ayrıntıları unutmuşlar için kısa bir
özet: Film, isimsiz (!) karakterimizin (Edward Norton)
dışarıdan kusursuz görünen hayatını zehir eden
uykusuzluk problemi içine doğar. Adamımız bu
sorunun üstesinden gelebilmek için çırpınmaktadır.
Tüketme arzusunun tatmini üzerine kurgulanmış
hayatı oldukça monotondur. Bu monotonluğu aşmak
için tercih ettiği yöntem yine tüketim temellidir ve
ironik şekilde tüketim için, ürünlerinin renksiz,
kokusuz, iddiasızlığıyla (monoton da diyebiliriz)
şöhret kazanmış IKEA’yı tercih etmektedir. Her geçen
gün enerjisini tüketen uykusuzluğun ulaştığı
dayanılmaz boyut yeni arayışları tetikler. Ve yolu
kanser nedeniyle çaresizlik yaşayan insanların grup
terapi seanslarına düşer. Çaresiz insanların birbirine
çare olma gayretinden etkilenir ve grubun bir parçası
olmak için yalan söylemeyi göze alır. Bu grup
seanslarında katılımcıların katarsis duygusu yaşayarak
sorunlarını hafifletebildiklerini gözlemlemesinin
kendi sorunu için de bir çözüm olabileceği hissine
kapılır. Katılımcılar özgürce ağlayarak duygu boşalımı
gerçekleştirebilmekte, geleneksel heteroseksüel
kültüre göre daha çok kadınsı bir davranış kabul
edilen ağlama davranışı erkekler tarafından da
benimsenebilmektedir. İnsan irisi, eski bir vücut
geliştiricinin testis tümör tedavisi için kullandığı
hormonlar nedeniyle belirginleşen memelerine başını
dayayarak katarsise ortak olmak altmetni ayrıca
okunmaya muhtaç bir sahnedir. Modern dünyanın,
arkaik erkeklik imgesini modadan sanata yaşamın her
alanında ciddi olarak tehdit ettiği günümüzde
mevcut sorunları hafifletmek için de kadınsı (!) bir
eylemden medet umulması dikkatle not edilmelidir.
Herşey yolunda gider gibi görünürken, beklenmedik
bir keşif tüm büyüyü bozar. Kendinden başka
kimsenin bilmediğini sandığı sır, aynı hileli oyunu
tercih eden bir kadının varlığının keşfi ile açığa çıkar. 
 

   
 Arkasındaki dinamiği kavrayamasak da görünüşe
göre Marla da (Helena Bonham Carter) hasta
dayanışma gruplarının müdavimidir ve bir gruptan
öbürüne koşturarak benzer bir sahte yaşamı
sürdürmektedir. Bu sahtekar ikili birbirlerinin
defolarının farkında bu sahte yaşamlarına mutlu
mesut devam ederken, beklen(me)dik bir gelişme
olur. Büyük bir özenle döşediği, her birini “sözde”
beğenerek isteyerek satın aldığı, gerçekte tümü dış
dünyanın yönlendirmeleri sonucu belirlenmiş
tercihlerle kurgulanan evi (yaşamı) gizemli bir şekilde
yanar. Gerçek sandığı dünya, onu gerçek hayata
bağlayan “şey”ler elinden kayıp gider. Artık ne tasarım
mobilyalarla kurgulanmış, şekli, biçimi, kuralları
başkaları tarafından belirlenmiş bir Dünya’sı vardır. Ne
de hileyle dahil olmaya çalıştığı, bir tek cümlelik
itirafla kapı dışarı edileceği kurgusal Dünya’ya aittir.
Bu savrulmuşluk içinde amaçsızca debelenirken Tyler
Durden (Brad Pitt) ile tanışır. Tyler, tüm zehirlerin
panzehiri gibidir. Hiç bir yere ve hiçbir şeye ait
değildir, hiçbir kutsalı yok gibidir, Dünya malında
zerre gözü yoktur ve konulmuş kuralların takipçisi
olmaktan çok kendi kurallarıyla yaşamanın
peşindedir. Tyler’ın Dünyasında katarsis, feminen bir
yolla (ağlayarak) değil maskülen bir yöntemle
(dövüşerek) sağlanır. Ağlayan Herkül’lerin değil,
ölümüne yumruk sallayan çelimsizlerin Dünya’sıdır
burası. Bu tesadüfi yol kesişmesi, kısa zamanda
kader/yol arkadaşlığına dönüşür. Tyler’ın Sanço
Panço’luğu maskelerin olmadığı daha sahici bir hayat
için bir çıkış gibi görünür. 

Bu tanışıklık, her şeyi değiştirir! Değişim evden başlar.
Bu değişimi evrimsel bir süreç olarak göremeyiz,
alenen bireysel bir devrimdir yaşanan.  Son derece
konformist ve rasyonalist bir mekandan, bir isyan
mabedine taşınır. Eski ev, ne denli küçük, işlevsel,
verimlilik odaklıysa, Tyler’ın mekanı o denli bakımsız,
işlevsiz ve pratiklikten uzaktır. Düzenden kaosa geçiş,
sanılanın aksine kaygıları derinleştirmemiş, aksine
mutluluk hissini körüklemiştir. Tyler ile yaşamaya
başlayarak konformist sisteme karşı başlattığı isyan
adeta sırtındaki safralardan kurtulmasına,
özgürleşmesine neden olmuştur.  

 



Fight club, ilk sahneden son kadraja kadar bir Modern Dünya
eleştirisidir. İnsan ve eşya arasındaki hastalıklı ilişki
sinematografik olarak mükemmel bir şekilde resmedilmiştir.
Horkheimer, “eşyaya hükmetme isteğinin şiddeti, eşyanın
hükümranlığı altına girme olasılığını arttırır, o’nu birey
olmaktan uzaklaştırarak otomata dönüştürür” demektedir.
Filmin ilk dakikalarında şahit olduğumuz hayatıyla, adamımız
bu tesbitin canlı bir örneğidir. Tüketim alışkanlıkları
tarafından hipnotize edilmiş, hayatı verimlilik üzerine
kurgulanmış karakteri uyandırmak için Tyler, muhtemelen
Horkheimer’dan ilhamla “sahip oldukların gün gelip sana
sahip olur” demektedir.

Kahramınımız, başlangıçta kılık-kıyafeti, yaşam alışkanlıkları,
insan ilişkileri ile rasyonalist sistemin mükemmel bir
temsilcisidir. Tüm özgünlük iddiası ise bir yanılsamadan
ibarettir. Bu sistem haricen görünen kısmıyla bireyselliği
körüklüyor görünse de sonuçta birbirinin aynı kopyalar
üretmektedir. Farklılıkları törpülenmiş bu benzerlik, kişiler
arasındaki uçurumları arttırmaktadır. Theodor Adorno ve Max
Horkheimer, bu sorunun rasyonalist sistemden
kaynaklandığını, rasyonalizmin hakim olduğu bir dünyanın
insanlara benliğini unutturduğunu ve insanı yalnız bir varlığa
çevirdiğini söylemektedirler. Başkarakterimize göre,
dünyadaki her şey, bir şeyin ‘kopyasının kopyasının kopyasıdır’
ve bu kopyaların bir kullanımlık ömrü vardır. Mesele, farklı
ambalajlarda ama aynı tada sahip çikolatalar ya da değişik
mobilyalarla döşenmiş aynı hamburgeri servis eden lokantalar
değil, asıl mesele biziz. “İnsanlar”! Farklı cilt ve saç rengine
sahip olsalar da özünde birbirinin kopyası proje insanlar ve tek
kullanımlık dostluklar. İşte Fight Club bu sisteme karşı adeta
bir başkaldırıdır. Bir kopyanın kopyasının kopyası hayatlarımız
yüzünden bu denli sıkılıyoruz. 

Chuck Palahniuk’un metnini ustalıkla kurgulayan David
Fincher, anlatımını zenginleştirmek için film boyunca pek çok
gönderme yapıyor, simgelere dayalı bir anlatımı tercih ediyor.
Bu simgelerin en göze çarpanlarından biri Starbucks kahvesi.
Starbucks fincanı, yönetmenin anlatımında eşyanın
fetişleştirilmesi, sembollerin statü simgesi haline
dönüştürülmesi, yaşam alışkanlıklarımızın en küçük
ayrıntısına kadar adeta bir merkezden
yönetilmesi/yönlendirilmesi konularındaki eleştirileri için çok
etkili ve basit bir anlatım aracı haline dönüşmüştür. 
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Niye dövüş, niçin Fight Club?

 
Modern dünyaya getirilen eleştirilerden biri de cinsiyetler arası sınırları azaltmasıdır, geçişkenliği
arttırmasıdır. Özellikle moda bu bağlamda öncü bir işlev görmektedir. Güçlü, kendine yeten kadın
imgesini kuvvetlendirmek için erkeksi görünümlü kadınlar podyumları doldururken, duygularını
sergilemekten utanmayan ince zevk sahibi erkek imgesi için metroseksüellik yüceltilmektedir. Klasik
öğretiye göre dört-dörtlük bir erkek olan vücut geliştirmeci Bob, kanser (modern hayat?) sonucu sadece
testislerini (erkeklik) kaybetmez, eşini, çocuklarını, kısacası tüm toplumsal statüsünü de kaybeder.
Hormon tedavisi sadece vücudunda kalıcı değişiklikler yapmamış, kişiliğinde de onarılmaz yaralar
açmıştır. Fight Club’a göre şiddet erkekliğin sembolüdür. Bu yüzden konformist/rasyonalist sistemle
erkekliğini kaybetmiş bireyler için bir hatırlatma işlevi görür. Her akşam birbirini tanımayan insanlar bir
yerde buluşup nedensizce birbirleriyle oldukça ciddi kavgalar ederler. Normal şartlarda bunun bireyin
suratında yaratacağı hasar yüzünden devamlılığı olmayan bir şey olduğunu düşünebiliriz. Ancak kulüp
üyeleri dövüş sırasında, kendi benliklerinden o kadar uzaklaşırlar ki, dövüşmekten ve erkekliklerini
sergilemekten duydukları haz fiziksel acılarını baskılamaktadır. 
           
Bir süre sonra erkeklerin kavga etmek için toplandığı bu kulüp, Tyler’ın komutası altında anarşist bir
örgüte dönüşür. Örgüt üyelerinin hepsi saçlarını aynı şekilde tıraş ederler, aynı giyinirler, aynı şeyleri
söylerler. İronik de olsa kopyanın kopyasının kopyasına dönüşürler. Onları kişiliksiz yapan sisteme isyan
ederken kendileri de birer kişiliksiz yapıya dönüşürler. Bu dönüşüm tabii ki birden olmaz. Kıyamet Projesi
adını verdikleri bu örgütün birer üyesi olmak için anlatıcımızın yaşadığı evin önünde birkaç gün boyunca
aç ve susuz bekleyip, fiziksel ve sözel şiddete uğrarlar. Bu sınavı başarıyla tamamlayanlar artık
politikacıları kundaklayan, teknoloji mağazalarını patlatan ve en az isyan ettikleri sistem kadar kötü olan
yapının birer parçası olurlar. Örgüt üyeleri, artık çalıştıkları kurumsal şirketlerin patronları yerine Tyler
Durden’a rapor vermeye başlarlar. Ülkenin her tarafına yayılan bu örgüt, büyük planlarını gerçekleştirmek
için hazırlık yapar: Kredi kartı şirketlerinin binalarını patlatmak. Kredi kartı şirket binasının bombalanması
kredi kartının birey üzerindeki egemenliğini ortadan kaldırabilir veya borçları bir anda sıfırlayabilir mi? Bu
soru sorulmamış ve cevabına hazırlanılmamıştır.  Gerek yazar gerek yönetmen modern dünyaya çok
esaslı bir eleştiri sunarken, yeni bir dünya önerme iddiasında değiller. Aksine, muhalefetin hızla
iktidarlaşma sürecine ışık tutarak tehlikeye okuyucu/seyirciyi tehlikeye karşı uyarıyorlar.

Anlatıcımız bu terörist planlardan haberdar olunca büyük bir şok geçirir. Ama anlatıcı hem de seyirci için
daha büyük şok, aslında Tyler Durden diye birinin var olmadığını, bu karakterin kahramanın alt-egosu
olduğunun anlaşılmasıyla yaşanır.  Tyler Durden, kahramanımızın (ya da anti-kahraman) yitirilmiş
erkekliğinin tamamlanmış halidir. Karakterimiz ne kadar kadınsıysa Tyler o kadar erkeksidir.  Adamımız,
sistemin yok edici etkisinden korunmak için kişilik bölünmesi yaşamış, Durden üzerinden bir çıkış arama
yolunu seçmiştir. 

Aradığını bulabilmiş midir? Yolculuğun sonunda ulaştığı yer başlangıçtaki yerden daha iyi midir? Filmin
tüm sorulara cevap verme iddiası yok. Arı kovanına bir çomak sokmak, okuyucuyu/seyirciyi yaşanılan
hayata daha eleştirel bakmaya teşvik etmektir amaç. Bence bunda da son derece başarılı. Filmin
mesajlarını anlayabilmek için birden çok kez seyrettim ve her seferinde de daha önce farketmediğim
ayrıntılar karşısında şaşırdım. Size de aynısını tavsiye ederim. Pişman olmazsınız….                      



Emre ALYAMAÇ

İnsanlar her gün yüzlerce seçim yaparlar. Bunların bazılarını akşam ne yemek yiyeceğimize
karar vermek, bazılarını ise bir başka insanın ölümüyle yaşamı arasındaki çizgiyi çekmek için
yaparız. Yaptığımız seçimlerin ne kadar farkındaymış gibi düşünsek de hepimiz gün içinde
farkında bile olmadan yüzlerce seçim yapıyoruz. 

Çoğu zaman hayatımıza hiçbir etkileri olmadıkları için bu seçimlerin farkında bile olmuyoruz
ama eğer farkında bile olmadan öfkeyle yakın bir dostumuzu kıracak yönde bir seçim
yaparsak bunun için öfkemiz geçince üzüntü duyuyoruz.

Çoğu insan geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyar. Her zaman keşke o gün o seçimi
yapmasaydım diye düşünür ama seçimleri yaptıkları zamanki hallerine bakıldığında gayet
kendinden emin bir şekilde bu seçimleri yapmışlardır. Belki sonuçlarını düşünmedikleri için
belki de umursamadıkları için ama ne olursa olsun o kararı o an yapabilecekleri en doğru
karar olduğunu düşünerek vermişlerdir. 

İnsanların yaptığı seçimler, verdikleri kararlar, eyleme geçirdikleri hareketler dışarıdan
bakıldığında saçma, gereksiz ve anlamsız görünebilir ama eğer insanların duygularını ve
düşüncelerini bu denkleme katarsak hareketlerimiz, seçimlerimiz ve kararlarımız bir anda
çok daha mantıklı çok daha anlamlı bir hale gelir. 

İnsanlar karar verirken birçok şeyi göz önünde bulundurur: verdikleri kararın etkilediği
insanlar, kararın kişiye etkileri, kararın etkilediği kişilerle kişinin ilişkileri bunlardan sadece
bazılarıdır çoğu zaman bunların hepsi ve daha fazlasını değerlendiririz ancak farkına bile
varmayız ama bilincimizin derinliklerinde bunlar gibi bir sürü etken vereceğimiz kararı biz
farkında olsak da olmasak da etkiler.

GERÇEKTEN
ÖZGÜR

MÜYÜZ?



İyi: Toplum içinde net bir şekilde ifade
edilen kişiden kişiye değişmeyen bir
tanımı olmasa da “iyi” kelimesi çoğu
insanda aynı fikri uyandırır: Toplumun
yıllar içinde belirlediği kimsenin
dillendirmediği ama bildiği kurallara
uyanlar ve sistemi bozmaya çalışmayıp
dışına çıkmayanlar.

Kötü: Aynı iyilik gibi kötülük de net ve
herkese göre sabit bir tanıma sahip
olmasa da: İyilerin tam aksine
toplumun oluşturduğu kurala uymayan
sistemi bozup dışına çıkmaya
çalışanları tanımlayan bir sıfat olarak
tanımlanabilir.

İnsanların kararlarını temelde bu iki
faktör etkiliyormuş gibi görünür “iyilik”
ve  “kötülük”. 
 

Seçimlerimizi Yaparken Dikkat
Ettiğimiz Faktörler 

 
Peki aralarındaki fark bu kadar açık ve
belirgin olan iki etken nasıl aralarında
kimsenin fark edemeyeceği kadar ince
fark olan sonuçlar doğuruyor. Hırsızlık
yapan bir insan toplum tarafından
ahlaksız diye sınıflandırılıp
cezalandırılırken, açlıktan dolayı
marketten yemek çalan birine karşı acıma
duygusu besleyip ona yardım etmek
istiyoruz. İyi ve kötü arasındaki fark bu
kadar açıkken ahlaki problemlere farklı
insanların bakış açısı neden farklı oluyor? 

Bunlardan çıkarılabilecek sonuç: İnsanın
seçim yaparken etkili olan durumun iyi ve
kötü olması dışında, çalışan başka bir
faktör de olmalı. 

Bu faktör kişinin düşüncelerindeki
farklılıktır. 



Herkesin aynı konuda farklı yargılara ulaşmasının
sebebi olan fikir gerektiren sorularda matematik
sorularının aksine tek ve doğru bir cevap olmasına
engel olan şey kişinin kendine has olan düşünme
şeklidir. 

Her insanın belirli bir düşünme şekli vardır. Düşünme
şekilleri birbiriyle benzer olsa da aynı değildir ama
toplumun ilerleyebilmesi için yıllar içinde psikolojimiz
bizimle benzer işleyişe sahip beyinleri dostumuz olarak
görmeye başlamıştır. Bu durumun en net ve somut
örneği siyasi partilerdir. Hiçbir insan bir siyasi partinin
her davranışını takdir etmez, ama seçim dönemi
geldiğinde en çok hangi partiyi takdir ettiyse ona oy
verir. Eğer bu durum böyle olmasa ve insanlar
davranışlarını takdir ettikleri partiler için oy kullanmak
isteseydi günümüzde ve geçmişte hiçbir siyasi parti
galip çıkamazdı. 

İnsanların düşüncelerini eyleme geçirmelerindeki farkın
bir diğer sebebi de bencilliktir. İnsanlar günümüzde ne
kadar modern, gelişmiş ve medeni gözükseler de bir
dönem aynı “hayvanlar” gibi hayatta kalmak için
mücadele veriyorlardı ve hayatta kalmak için en önemli
içgüdü bencilliktir. Her insan kabul etse de etmese de
bencildir. Hiç kimse hayatı tehlikede iken başka birini
umursamaz. Herkesin ilk planında her zaman kendi
hayatları vardır. Ne kadar günümüzde insanlar
benciliklerini hareketleri, sözleri ve seçimleriyle örtbas
etmeye çalışsa da neslimizin günümüze kadar
ulaşmasının sebebi olan bencillik insan ırkı hatta
evrende canlı yaşam devam ettikçe var olmaya devam
edecektir.

Determinizm: İnsan eylemleri kendi içindeki duygular,
ilişkiler ve dışarıdaki bilgi, ahlak kuralları gibi etkenler
tarafından belirlenir. İnsan kendini ne kadar özgür
zannedip kendi seçimlerini kendi yaptığını zannetse de
bütün seçimleri etkisi altında olduğu etkenler
tarafından yapılır. Bu sebeptendir ki insan yaptıklarının
sorumlusu değildir çünkü insan sadece ona uygulanan
etkenlerin fiziksel bir yansımasıdır. 



DETERMİNİZM

İNDETERMİNİZM

OTODETERMİNİZM



İndeterminizm: İnsanlar ne kadar etki
altında olsa da seçimlerini kendi özgür
iradeleri ile yaparlar; bu durumdan
dolayıdır ki insanlar yaptıkları her
davranıştan sorumludur. 

Oto determinizm: İnsanlar anne
karnından özgür canlılar olarak
doğmazlar, özgür olmak hayattaki diğer
her şey gibi çaba gerektirir. Mustafa
Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayaklanmayı
bastırmak için gönderilmesine rağmen
emek sarf edip ayaklanmayı
desteklemeye karar vermesi, oto
determinizme örnek olarak gösterilebilir. 

Şahsi Görüşüm
İnsan psikolojisi, aklımızın işleyişi ve
kararlarımız ne kadar rastgele ve
karmaşık görünse de aslında beynimiz ve
dolayısıyla karar verme mekanizmamız
adeta bir makine gibidir. Belirli
hammaddeleri alıp belirli ürünleri verir.
Beynimizde aynen böyle işler;
duygularımızı, iyilik ve kötülük
anlayışımızı alıp, kendi işleyiş şekline göre
şekillendirip, seçimlerimiz hareketlerimiz
olarak bize sunar.

Makinelerle beynimizin bir diğer ortak
özelliği aynı makine ve aynı işleme şekliyle
aynı sonuçları vermesidir. Başka
kelimelerle ifade etmek gerekirse insanlar
gerçekten birebir aynı durumda olursa
birebir aynı sonuçları verirler. Pek çok
insan bu görüşe karşıdır; çünkü hepsi
sadece ortak olabilecek etkenleri
denklemlerine dahil ederler. Bunlar
seçimin ahlaki açıdan iyi olması, başka
insanlara etkisi gibi değişkenlerdir; ama
neredeyse herkesin dahil etmeyi unuttuğu
en önemli etken: Makinenin kalıbı insan
beyinlerinin işleyiş şeklidir. 

Şahsi Görüşüm ve
Determinizm Arasındaki
Benzerlikler
İnsan beyninin işleyiş şekli ne kadar zaman
içinde değişip farklılaşıyormuş gibi görünse
de bu durum söz konusu değildir. İnsan
büyüdükçe ne değişir ne de farklılaşır
insanda değişen tek şey makineye
girenlerdir.



 İnsanların kalıpları her zaman aynıdır,
değiştiğini iddia eden bir insanı birebir
eski durumuna koyarsak eskiden yaptığı
hareketlerin birebir aynısını yapar.
Hatalarından ders çıkaran bir insan
aslında sadece makinesinin girenlerine
önceki yaptığı eylemleri ekleyerek
sonucu değiştiriyordur. 

İnsanların bir davranıştan sorumlu olması
için o davranışı kendi özgür iradeleri
içerisinde yapması gerekir. Determinizme
göre insanlar ne kadar özgür bir şekilde
seçim yapıyormuş gibi görünse de
insanlar aslında özgür iradeleri dışında
seçimler yaptıkları için yaptıkları seçimler
ve davranışlardan dolayı sorumlu
tutulamaz. Benim şahsi görüşüme göre
de insan özgür görünümlü olmasına
rağmen özgür değildir. Bunun sebebi bir
insanın ne kadar çabalarsa çabalasın
makinesinin kalıbının asla değişmiyor
olmasıdır ve bu yüzden kararlarının kendi
değil beyninin işleyiş şekli tarafından
verilmesidir. 

Beyninin işleyiş şekli bir insanın aynı ırkı,
dili, ailesi gibi kendisi tarafından
belirlenemeyen, doğuştan aldığı bir
özellik olduğu için ve insanları elinde
olmayan sebeplerden dolayı yargılamak
suç bile sayılabildiğinden bir insanı
davranışları yüzünden yargılamak aynı
ırkçılık gibi yanlış bir şeydir. Bunun
yansıması olarak bir insan suç işlediğinde
hapishane yerine rehabilitasyona
gönderilmelidir çünkü hapishane
makinelerimizin girenlerine hiçbir şey
eklememektedir. Rehabilitasyonun da bir
şeyler ekleme ihtimali az olsa da
insanlara yeni görüş açıları sunarak
onların girdilerini zenginleştirip
“değişmelerine” sebep olma ihtimali
hapishaneden daha fazladır. Yani
toparlamak gerekirse determinizmle
çıkış noktalarımız aynı olmasa da aradaki
büyük benzerliklerden dolayı ulaştığımız
liman aynıdır.



Binlerce yıldır çoğu insan “ben kimim” sorusuna cevap

aramakta. Ancak bu soruya net bir cevap verilemiyor. Bu

ilginç soruya cevap bulamamızın bir nedeni olabilir mi?

Acaba bunun sebebi kendimizi çok iyi tanımadığımızdan

mı, yoksa o soruya cevap verinceye kadar değişmiş

olmamızdan mı kaynaklanıyor?

Bana kalırsa, “ben kimim” sorusunu kendimize sorduğumuz

an, iç dünyamızı daha iyi tanıyoruz. Bir anlık bir düşünme

sayesinde, bakış açımız değişiyor ve gelişiyoruz. Bu

nedenle

soruyu sorduğumuz kişi ile o anda cevabı bulan kişi tam

olarak aynı olmuyor. “Farklı kişiler”

diyerek anlatmaya çalıştığım şey; düşünce yapısı, hayata

olan bakış açısı ve olaylara karşı tutumu değişmiş bir birey.

Bu konuyu daha iyi açıklamak için “varlık” kavramının ne

olduğuna bakabiliriz. Eğer

varlık dediğimiz şey -Edmund Husserl’in dediği gibi-

“yaşanılan her anın toplamı” ise, bir başka

deyişle “fenomen” ise, ben kimim sorusunun cevabı da o

ana kadar yaşadığımız her şey olur.

Ancak sürekli yeni olaylar ile karşılaştığımız gerçeğini de

hesaba katarsak hiçbir zaman

sabit bir “ben” kavramı olmadığını görürüz. Evrende her

şeyin değiştiği gibi, bizler de her saniye değişiyoruz. Bu

açıdan Herakleitos’a katılıyorum.

"BEN KİMİM?"
SORUSUNA
GERÇEKTEN CEVAP
VEREBİLİR MİYİZ?

Suzan R. Hofstede



Herakleitos’a göre varlık “oluştur”. Evren sürekli

bir değişim, akış, hareket ve oluşum içindedir.

“Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız.” sözünü

muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur.

Gerçekten sürekli bir değişim, gelişim ve ilerleme

olduğu için bir insan hem aynı nehirde iki kez

yıkanamaz hem de “ben kimim” sorusunu

kendisine sorduğunda, “eski ben” olmadığı için

net bir cevap veremez.

Herakleitos’un görüşünün büyük bir bölümüne

katılmakla beraber katılmadığım bir nokta var.

Herakleitos’a göre hayatın her alanında zıtlıklar

olduğundan sürekli bir değişim ve yenilik

olmaktadır. Bu zıtlıklar birbirini tamamlarken aynı

zamanda birbirlerini geliştirip değiştirmektedir.

Ona göre varlıkların oluşumu “diyalektik” adı

verilen bu zıtlıklara dayanmaktadır.

Ancak Herakleitos’un bir detayı atladığını

düşünüyorum. Hayatlarımız sadece zıtlıklarla ve

mücadelerle geçmemekte. Çevremizde bizimle

aynı fikirde olan insanlar da bazen düşüncemize

ilginç fikirler ve yenilikler katabilmektedir. Bu

nedenle, bence varlık “oluşurken” sadece

zıtlıklardan yararlanmaz. Aynı şekilde “ben

kimim” sorusunun cevabı da yalnızca zıtlıklardan

ve değişimlerden oluşamaz.

Bizler sadece değişen varlıklar değiliz. Bizi biz

yapan şey aynı zamanda duygu ve

düşüncelerimiz. Platon’un “idealar dünyası”

kavramı da bundan dolayı oldukça mantıklı. Tabii

ki çevremizde gördüğümüz şeylerin, “idealar

dünyasındaki hâllerinin birer yansıması”

olduklarını düşünmüyorum. Bence “idealar

dünyası” dediğimiz yer bizim duygularımızı,

düşüncelerimizi, hayatta karşılaştığı deneyimleri,

bu deneyimler sonucu yaptığımız seçimleri,

yaptığımız seçimler sonucunda hayatımızdaki

değişimleri sembolize etmektedir.

Duygu ve düşüncelerimiz bizlerin bakış açısına

göre değişmektedir. Platon’un “mağara” örneğini

ele alacak olursak düşüncelerimizin eğitim

seviyemize, deneyimlerimize, hayattaki

duruşumuza ve bakış açımıza göre değiştiğini ve

sürekli geliştiğini görürüz. 



Eğer hayatımız boyunca gördüğümüz tek şey

“mağaradaki gölgemiz” ise, kendimizi sınırlı bir

miktarda geliştirdiğimiz anlamına gelir. Bu

nedenle, olayların hatta “ben kimim” sorusunun

analizini yaparken bakış açımızı ara ara

değiştirmeli ve bakış açılarımızın sınırlarını

genişletmeliyiz.

Platon’un verdiği mağara örneğinden

çıkarmamız gereken en önemli sonuç sadece

hayallerimize, korkularımıza, yani tek bir bakış

açımıza bağlı kalmadan kendimizi geliştirmeye

çalışmamız. Onun bu ilginç benzetmesi, “bizi biz

yapan şeylerin” sadece değişim, gelişim ve

maddesel şeylerin olmadığını gösterir; aynı

zamanda düşünce, fikir ve duygu denilen

bambaşka bir dünyanın da insanların kişiliğini

etkilediğini görürüz.

Bence “ben kimim” sorusunun cevabı bütün

bu kavramların birleşimi. Bizler hem o ana

kadar yaşadığımız tüm olayların toplamı iken;

hem de duygularımızın, düşüncelerimizin ve

seçimlerimizin birleşimiyiz. Her an başka bir

“biziz” çünkü sürekli değişip, gelişiyoruz.

 Sonuç olarak bizler hayatımız boyunca tek bir

“ben” olmamakla birlikte, tek bir an için bu

soruyu düşündüğümüzde doğru cevaba

ulaşabiliriz. Ancak felsefenin “refleksif” bir

özelliği olduğunu unutmamayız. “Ben kimim”

sorusunun cevabını bulduğumuzu düşünsek

bile bu soruyu kendimize yeniden

sorduğumuz her seferde yeni cevaplar alarak

“yeni bizleri” oluşturmuş oluruz. Yeni “bizleri”

keşfetmek için de sürekli kendimizi

geliştirmeye çalışmalı, sorgulamayı hiçbir

zaman bırakmamalı ve yaşadığımız her andan

yeni bilgiler öğrenmeliyiz.



Sevgi, çok kapsamlı ve üstüne sayfalarca yazılabilecek bir konudur. Sorgulanması, incelenmesi,

araştırılması ve doğrulanması gerekir. Tarih boyunca sevgi kavramını anlayabilen insanlara çok

sık rastlanmaz ve bu yüzdendir ki 21. yüzyılda aslında çoğu kişi “sevgi” nin gerçek anlamını

kavrayamaz. Her şeyden yüce olan, her şeyi içinde barındıran ve aslında her şeyin başında

tartışılması ve anlaşılması gereken sevgi, bir paradokstur. Sevginin gerçek anlamda ne ifade

ettiğini anlamak için sevginin alt dallarını anlamak gerekir ancak sevginin alt dallarını anlamak

içinse sevginin bütününde yatan düşünce anlaşılmalıdır. Bundan dolayı sevgi çözülmesi kolay bir

konu değildir ve sevmek, bir insanın başarabileceği en zor iştir. Bu yazı, Erich Fromm’un “Sevme

Sanatı” adlı eserinden esinlenerek yazıldığı için okurlara, bu kitabın okunmasını tavsiye

etmekteyim. Sevmenin bir sanat olduğunu bilmekteyiz ancak “sevgi felsefesi” kuramının altında

yatan anlam henüz net olarak bilinmemektedir. Felsefe; düşünceyi sorgulama ve sorgulananın

tekrardan sorgulanması (refleksif) üzerine kurulan bir kümülatif sistemdir. Bu yazıda ise

mümkün olduğu kadar sevgi sorgulanacak ve sorgulanan sevginin sorgulanış biçimi de

incelenecektir. Felsefecilerin nasıl “varlık” tanımları yüzyıllar boyunca değişkenlik göstermiş ise

unutulmamalıdır ki “sevgi” tanımı da o şekilde farklılık gösterebilir. Bu yüzden yazının temelinde,

bu kavramın benim bakış açıma nasıl yansıdığı açıklanacaktır. Yazının amacı, okurları “sevgi” ve

“sevgi felsefesi” kuramları üstüne düşündürmek ve onlara düşünce adımları olarak yol

göstermektir.

Sevgi Felsefesi

Yazan: Irmak Kaynar



Sevgi, durumsal arası farklılıklar gösterir. Bir

başka deyişle sevgi tek bir formda oluşmaz ya

da tek bir biçimde sabit kalmaz. Dinamik bir

yapıya sabit olan sevgi, kendini bir devinime

kolayca kaptırabilir ve arkasından gelecek

olanı hızla getirebilir. Lakin bir başka durum

için sevgi, durdurucu bir engel işlevi de

görebilir. Örneğin, arkadaşlık formunda olan

bir sevginin devinim kazanmasıyla aile

formunda olan bir sevgiye dönüşmesi

mümkündür. Buna “hızlandırıcı sevgi”

tanımını yapmak uygun olabilir. Sevgi, başka

formlara dönüşebilir ki belli bir dinamiğe

sahip olduğunu söylediğimizden dolayı

sevginin bu tarz bir dönüşüme uğraması

şaşırtıcı olmamalıdır. Sevgi, artma ya da

azalma eylemlerinde bulunmaz ancak

sevginin formu değiştiği için göstergesi ve

duygusal boyuttaki işlevi de farklılaşmıştır. Bu

farklılaşma, hızlandırıcı sevgi için artırıcı bir

etki oluşturduğundan sevgi duyulan şey,

sevgide artış olduğu kanısına kapılır. Oysa ki

gerçekte olan şey; zaten var olan sevginin,

gösterge biçimini ve işlevi açısından günlük

hayattaki yansımasında gözlemlenen belirgin

bir artıştır. Aynı örnek üzerinden konuşulursa

aile formundaki sevginin, arkadaşlık

formundaki sevgiye dönüşmesi ise

“durdurucu sevgi” olarak adlandırılabilir. Bu

sevgi türünde ise hızlandırıcı sevgide

gerçekleşenlerin tam tersi olacaktır. Gösterge

ve işlev azalacağı için günlük hayattaki

yansıma azalır ancak sevgi değişmez.

Öncelikle sevgiyi sorgulamak için sevginin ne

olduğunun bilinmesi gerektiği kanısındayım

ancak önemli bir nokta vardır ki sevginin ne

olduğu bilinemez, kavranamaz ya da

tanımlanamaz. Türk Dil Kurumunun yaptığı

“sevgi” tanımı olan kişinin bir nesne, düşünce

ya da herhangi bir kimseye gösterdiği yakın

ilgi ve bağlılık gösterici duygu, yanlış bir

tanımdır. Sevgi, insanı nadiren birine bağlar

ve bir duygudan ziyade özünde var olan

davranış biçimini ortaya çıkaran etmendir.

Bundan dolayı eğer TDK’nin tanımı

değerlendirilirse bilinmelidir ki sevginin tek

bir tanıma indirilmesi mümkün değildir.

Bundan dolayı, sevginin tanımını kendi

başıma yapmayı uygun buluyorum. Tanımı

oluştururken sevginin düşünülmesi ve

tartışılması gereken yönlerini ele alacağım.

1. Kavramsal Anlamda Sevgi: Duygusal Bir Yeni Boyut



Sevginin evrensel boyutlarda bir kavram

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır

çünkü bilindiği üzere evrensel boyutlarda bir

form oluşturan her şeyin sevgi barındırma gibi

bir yükümlülüğü olduğundan söz edilebilir.

Burada söz edilen “evrensel boyutlardaki

form” tanımı, kişisel fikrimce ruhu bulunan

her varlığı ifade etmektir ancak bu tanımın

kişiden kişiye göre değişebileceği gerçeğini bir

kez daha vurgulamak gerekir. Ayrıca fikrimce

kabul ettiğim görüşteki “ruh” ve “varlık”

kavramlarının ayrı açıklamasını yapacak

olursam eğer, hissedebilme kabiliyetine sahip

olan ve sevgi kuramına, kendisi için biçilen

başlangıç ve son süresi içerisinde sahip olan

her şey olarak değerlendirebiliriz. Bu tanıma

daha çok canlı varlıkların girdiğini anlamak

mümkündür çünkü cansız nesnelerin ya da

zihinsel boyutta kalan duygu ve düşüncelerin

bir ruha sahip olduğunun cevabı

bilinmemektedir. Aynı zamanda zihinsel

boyutta kalan duygu ve düşüncelerin, bir

sonsuzluk döngüsü içerisinde olup olmadığını

kanıtlamak da imkansızdır ve bundan dolayı,

bir başlangıca ve bir sona sahip oldukları

anlaşılamaz. Evrensel çapta bir sevgi

biçiminin olduğu, bu tanımların kabulü

koşuluyla sağlanabilmektedir çünkü tanımı

yapılan evrensel boyutlardaki formlar,

yapıları gereği insan bilincinin

algılayamayacağı alanlara kadar benliklerini

sürdürebilirler. Böylece içlerinde yer alan

sevgi kuramının da bu çapta genişleyeceğini

öne sürmek yanlış olmaz.

Sevginin tanımı için ele alınması gereken bir

başka durum da sevginin sonsuzluğu üzerine

bir düşüncedir. Sevginin sonsuz olduğu

gerçeği, bir başlangıç ve son çerçevesinde

değerlendirmenin yapılamayacağını savunur

ve böylece bir sınıra dayatılamaz. Sevginin

sadece “şu anı” vardır. Geçmişte

yaşanmışlıklar ve gelecekte yaşanacaklar

üzerine direkt olarak bir anlam ortaya

koymaz ancak sevginin sonsuz olduğu görüşü,

varlığının geçmişten bugüne kadar taşındığını

ve bugünden de geleceğe aktarılacağını öne

sürer. Bu yüzden sevginin şu an çerçevesinde

değerlendirilmesi demek, geçmiş ve gelecek

koşullarının da aynı anda sağlanması

anlamına gelmektedir.

Sevginin birden fazla tanımı yapılabilir ancak

öne sürdüğüm kriterler doğrultusunda

yapabileceğim en güzel tanım şudur ki sevgi,

“mekân ve zamandan yoksun, evrilebilen ve

değişebilen yeni bir duygusal boyut açıcı”dır.

Duygusal boyutun kendisi değildir sevgi, o

boyutu sadece açmaya yardımcı olur. Sevgi

mutlaktır ve varlığı geçmişten geleceğe

aktarılır. Bu yüzden sevginin yok olmasından

ya da var olmasından söz edilemez. Duygusal

boyut önceden yoktur fakat sevgi, bu boyutu

açabilecek potansiyele sahiptir ve açar. Sevgi;

bir diğer deyişle kendi içinde olmayanı,

kendin için kendinde yaratmaktır. Sevgi, bir

başkasını veya başka bir şeye karşı onu

yüceltme eyleminden ziyade kendi kendisini

oluşturabilme durumudur. Örneğin, biri için

yapacağınız fedakarlıkların tamamı aslında

içinizde yer alan ve her daim beslenmesi

gereken duygusal boyutu tatmin etmektir.

Sevgi, hiçbir zaman bencillikten uzak bir

kavram olmadığı için sevginin bir başkası

uğruna kendini feda etme gibi bir algı

olmadığı da bu şekilde gösterilebilir.



Sevginin varlığı ya da yokluğu tartışmaya açık

bir konu değildir. İnsan bazında konuşulursa

her insan, içinde sevgi ve sevme kabiliyeti ile

doğar çünkü yaptığımız tanım gereği sevgi,

“evrensel ve sonsuzdur”. Bundan dolayı

sevginin varlığından söz edilebilmektedir.

Durum şudur ki sevginin varlığına olan inanç,

sevginin varlığı kadar net ve kesin değildir.

İnsanların içindeki sevgi inancı, gün geçtikçe

azalmaktadır ve bu yüzden 21.yüzyılda

yaşamak zordur. “İnsanlar birbirini sevmiyor”

demek aslında doğru olmayacaktır çünkü

insanlar “taklitçi sevgi” anlayışını benimsemiş

olsalar bile sevginin bir ucundan yakalamayı

başarmışlardır. Aslında durum sanıldığından

daha kötüdür çünkü insanlar, artık sevginin

bir ucundan da yakalamak istememektedir.

Sorun, 21.yüzyılda yaşamaktan ziyade iletişim

ve istek sıkıntısıdır. Kimsenin kimseyi sevme

isteği ve çabası bulunmadığı için duygusal

boyut da açılamamaktadır ve sevgi

aktifleşememektedir. Yoksa her insanın içinde

işlemeye başlamak için hazırda bekleyen

“pasif sevgi” mevcuttur. Bundan sonra da

kendimize sormamız gereken soru, “Sevgi var

mıdır?” değil de “Sevgi inancım var mı?”

olmalıdır.

Sevginin varlığının tartışılmasının pek de

gerekli olmadığını öne sürdükten sonra bir

başka sorunun cevabını aramak için ilerlemek

gerekir: “Bunca kötülük, sevgisizlikten mi

geliyor?” Sorunun cevabı aslında daha

önceden verildiği üzere “sevgisizlik” diye bir

kavram bulunmamaktadır. Kötülük ya da

dünyadaki bir sürü sorun, olmayan sevgisizlik

tanımından ziyade insanların sevgiye olan

inancının yitirilmesi veya “kötücül sevgi” dir.

Sevgi inancını yitirmek çok kolaydır ancak

geri kazanmak sanıldığından daha zordur ve

bir kere sevgi inancını yitirmiş olan insan,

evrenle arasındaki her türlü bağı koparmış

kabul edilmektedir. Evrenle ilgili tüm

düşüncelerini yitirmiş biri iyilik ya da kötülük

anlayışıyla hareket etmez ve bundan dolayı

yapma fırsatı doğan her şeyi yapar.

Yaptıklarının kötü veya iyi olması, yapması ya

da yapmaması için bir sebep oluşturmaz.

“Kötücül sevgi” ise sevgi türlerinden biri olup

sevginin aşırı zorlanması sonucu oluşan tüm

eylemleri içerir ki bu bir “gerçek sevgi” örneği

değil, “taklitçi sevgi” anlayışıdır.

2. Sevginin Varlığı: İnanç Sorunu



3. Sevginin İşlevleri

Sevgi, farklı formlarda oluşabileceği gibi farklı

tanımlar çerçevesinde de değerlendirilebilir

ancak sevginin işlevlerinden ziyade sevginin

en temel ve tek bir tane olan işlevini

açıklamak daha uygundur. Sevgi, “duygusal

bir yeni boyut açıcı” dır. Bu boyut açma

görevinin tamamlanmasından sonra gelen her

türlü “sevgi” adı altında yapılan eylem, aslında

duygusal boyutun getirdiği gereklilikler,

ihtiyaçlar ve hislerdir. Örnek üzerinden

açıklanması gerekirse aşk formundaki bir

sevginin oluşturduğu duygusal boyut, ilgi ve

karşılık isteyecektir ve birey, duygusal

boyutunu ithaf ettiği kişiden bu karşılığı

almak için her türlü yolu deneyecektir. İlgi ve

karşılık açlığı, aşk formundaki sevginin bir

işlevi değildir. Bu oluşan duygusal boyutun

kendi açlığını doyurmak için tercih ettiği bir

yoldur ve bu yolun getirecekleri yüzünden

sevginin suçlanmaması gerektiğini söylemek

de doğru olacaktır. Bir başka örnek ile

pekiştirmek gerekirse en temel olaraktan aile

formundaki sevginin işlevinden bahsedilebilir.

Bu formdaki sevgi, ailede ebeveynler ve

çocuklar arasında bulunur ve duygusal boyut

mevcuttur. Ebeveynlerin çocuklarına her

açıdan destek sağlamaya çalışması, onların

isteklerini yerine getirmek için çabalamaları

veya karşılaştıkları problemleri kendileri

çözmek istemeleri; aile formuna sahip

sevginin değil, açılmış olan duygusal boyutun

hissettirdikleri ve açlığı üzerinden gelişir.

4. Sevginin Kapasitesi

Anlaşılabileceği üzere tanımı bile

yapılamayan sevginin, kapasitesinden

bahsetmek pek doğru olmayacaktır. Sevginin

kapasitesi veya limiti kişinin kendi kapasitesi

ile doğru orantılıdır. Kişinin göze alabileceği

şeyler, normalde olması gereken seviyeden

daha fazla ise ya da kişinin maddi ve manevi

imkanları ortalama düzeyden fazlaysa sahip

olacağı sevgi formlarının da kapasiteleri fazla

olacaktır. Buna karşılık, kişi karakter yapısı

bakımından yetersiz sayılabiliyorsa

sevgisindeki kapasite de o boyutta düşüktür.

Bu genellemenin yanı sıra, kişinin sahip

olduğu sevgi kapasitesi üzerinde değişiklikler

yapabilecek istisnai durumlar bulunmaktadır.

Örneğin, kişinin yaşadığı çevreden kaynaklı

bir baskı durumunda sevginin kapasitesi

düşebilecektir. Sevginin kapasitesindeki bu

düşüş, olumsuz olarak algılanıp sevgi

barındıran kişide kötü bir izlenim

yaratmamalıdır. Sevginin kapasitesi, sevginin

değerini belirlemekten ziyade sevginin,

duygusal boyut açarken yarattığı büyüklük ile

ilişkilidir. Çoğu durumda kapasitenin düşük

olması olumsuzluklar getirse de kişinin,

kendisi için en iyisini düşündüğü durumlarda

kapasitenin düşük olması etki etmez. Sevgiyi

kullanabilmek ve olumlu bir forma sokmak

için sevgi kapasitesinin yüksek olması

gerekmektedir çünkü insanı buna motive

eden şey kapasitenin yüksek olmasıdır. Bu

söylem, kişinin sevgi kapasitesi düşük

olduğundan dolayı kendisinde sevgi

bulunmadığı anlamına gelmemektedir.



İlk olarak üzerine düşünülmesi gereken

kendine duyulan sevgi formudur. İnsanın,

yaşayabilmesi ve hayatını devam ettirebilmesi

için sahip olması gereken en temel özellik

kendini sevmedir. Kendine duyulan sevgi

formu, çoğu insanda bulunan bir form

olmamakla birlikte genelde taklit türünde var

olmaktadır. Temelde, bir insanın başka bir

insana ya da varlığa karşı sevgi

bulundurabilmesi için kendini sevmesi

gerekmektedir çünkü insanda bulunan

kendini sevme formu, diğer formlarda da

“ana” rolünü üstlenmektedir. Kişinin, kendini

sevebilmesi için ilk olarak kendini tanıması,

ardından kendini tanıması sonucu bir

memnuniyet hissine kapılıyorsa kendini

sevme formuna erişmesi gerekmektedir.

Memnuniyet hissi oluşmuyorsa insanın

kendini değiştirme yoluna gitmesi gerekebilir

ve bunun, kolay bir süreç olmayacağının da

bilinmesi gerekmektedir. Buna karşılık,

memnuniyet hissinin sonucunda gelen

kendini sevme formu ile diğer formlar birer

zincir parçası gibi önümüze gelecektir.

Kendini sevme eylemini tamamlayamayan

insanın bir sonraki forma geçebilmesi

mümkün değildir. Bu yüzden, taklitçi sevgi

türü ile bir limite kadar diğer formlara

erişilebilir fakat bu kalıcı bir form oluşturmaz.

Kalıcı olmayan sahte sevgi formlarından

ziyade, sevgi formlarını açıklarken kendini

sevme eylemini tamamlayan kişilerin formları

hissediş biçimi anlatılacaktır.

5. Sevgi Formları

Sevginin sayılamayacak kadar formu

bulunmaktadır. Bu formlar, duygusal boyut

açıcıların türlerini belirlemede etkilidirler. En

bilindiklerinden bahsetmek gerekirse bunlar;

“aile, arkadaşlık, aşk, hayat ve kendine

duyulan sevgi formları” olmak üzere beş

adettir.

Kendini sevme formundan sonra gelen ilk

form, aileye karşı duyulan sevgidir. İnsanın

kendinden sonra karşılaşacağı ilk kişiler,

ebeveynleridir. Kişinin doğar doğmaz içinde

kendini sevme ve aile formunda bulunan

sevgiler mevcuttur. Bu iki form, sevgi formları

çerçevesinde doğuştan var olan tek

formlardır. Ebeveynlere karşı duyulan

sıcaklık, yakınlık, güven ve birçok olumlu

duygunun yapı taşı bu formdur. 

Buna karşılık form, gücünü yitirebilme

özelliğine sahiptir. Büyüdükçe insanın bilinci

ve kapasitesi artar. Bu anlama yetisini de

geliştirir ve eğer ki kişi, ebeveynlerine karşı

hissettiği olumlu duyguların sönmesi gerektiği

düşüncesine kapılırsa form gücünü yitirir ve

işlevini yerine getiremez hale gelir. Aile

formu, çocuğa duyulan sevgiyi de kapsar

ancak bu form, ailenin bir alt parçası olarak

düşünülebilir. Bu sebeple en büyük parça olan

ebeveyn sevgisi açıklanmıştır.



Arkadaşlık ve aşk formundaki sevgiler ise aile

formundan sonra gelen ilk formlardır.

Arkadaşlık formu ile ilgili belirtilmesi gereken

ilk özellik şudur ki bu form, daha sonradan

aile formuna dönüşebilmektedir. Aynı özellik

aşk formunda da bulunmaktadır. Arkadaşlık

formunda cinsel dürtü bulunmamaktadır ve

bu yönüyle aşk formundan ayrılmaktadır.

Arkadaşlık, dönüşüm geçirebilecek en kolay

formdur ve sanıldığının aksine, insanlar

arasında kurulması en zor formdur. Takliti en

çok bulunan form olduğundan gerçek ve sahte

arasındaki çekişme süregelmiştir. Bunların

ayırt edilmesi de bir o kadar zor bir iştir. Aşk

formundaki sevgi de arkadaşlığa benzer

olarak elde edilmesi zordur ve taklitleri

fazlaca bulunmaktadır. Bu formda cinsel

dürtü bulunduğu için arkadaşlıktan

ayrılmaktadır ancak temelde aynı prensiple

işlemektedirler. Anlaşılma ve anlatma

istekleri, bu formlarda çok yüksek miktarda

bulunmaktadır. Nadir görülen bu iki form,

ayırt edilmesi zor olduğu için ince görebilen

insanlar tarafından fark edilebilmektedir ve

bu insanların sayısı da gün geçtikçe

azalmaktadır.

Hayat formundaki sevgi ise hayatı anlama ve

keşfetme isteği sonucu ortaya çıkan formdur.

Hayat formuna en yakın olan ise kendini

sevme formudur ve döngü biçiminde bu

formlar, birbirleri ile iletişim içindedir. Hayat,

insanın kendi içinde var olan bir düşüncedir

ve bundan dolayı hayat formundaki sevgiyi

güçlendirmek isteyen insanlara söylenebilecek

tek şey, kendini sevme formundaki sevgiye

odaklanmaları olmalıdır. Bu sebepten dolayı

formların sonunun, başlangıcına bağlı

olduğunu ve bir çember içerisinde dönüp

durduğumuzu söylemek mümkündür.

6. Sevgi Türleri

Sevgi türleri, dört ayrı kategoriye ayrılır. Bu

kategoriler gerçek, taklit, kötücül ve iyimser

sevgi türleridir. Gerçek sevgi, nadir bulunan

bir türdür ve her insanın, bu türü

kaldırabilecek ruha sahip olmadıklarını

söylemek mümkündür. Sevgi formlarının en

mükemmel yansıması olan gerçekçi sevgi

türü, imkansıza yakın bir türdür çünkü

insanın sadece ölürken var olduğunu

anlayabileceği bir kavramı işaret eder. Taklitçi

sevgi türü ise sahtedir. Bir yansımadan ibaret

olup gerçek sevgiye kapasitesi yetmeyecek

olanların “sevgi bulundururmuşçasına”

gösterdikleri eylemlerin bütünüdür. Bu sevgi

türü, uygunsuz olduğu kadar bulunmaması

gereken bir türdür çünkü çıkar ve art niyet

üzerinde kuruludur. Kişinin egosunun ve

kişisel benlik tatmini yüzünden oluşturulmuş

olup hiç kimseye tavsiye edilmeyecek türdür.

İyimser sevgi türü ise var olan sevginin,

olumlu işler için kullanılmasını sağlayan

türdür. Olumsuz duygulardan ve özelliklerden

arındırılmış saf ve işlevsel bir tür olan iyimser

sevgi türü, gerçek sevgi kadar nadir

bulunmasa da hayat çizgisi boyunca

sürdürülmesi zor bir türdür. Kötücül sevgi ise

zarar verici, yok edici ve zayıflatıcıdır. Kendi

içlerinde çeşitlilik gösterse de kötücül sevginin

en temel özelliği sevgi yansıtan kişiye ve

yansıtılan bireye olumsuz duygular hissettirir

ve yıpratıcı olaylar yaşattırır.



7. Sevgi Felsefesi

Sevgi felsefesi, bahsedilen alt başlıkların

bütünü ve daha fazlasını içeren felsefe alt

disiplinidir. Diğer disiplinler, sonradan

insanlar tarafından oluşturulmuş

disiplinlerdir ancak sevgi felsefesi, kavramı

gereği zamansız ve mekânsızdır. Bu felsefe

disiplini hep var oldu ve var olmakta ve

olacaktır da ancak insanların, kapasiteleri

gereği bunu bir alt disiplin olarak görmek

zorlayıcı olmuştur. Bahsedilen alt başlıklarda

kişisel tanımlarım, görüşlerim ve

sınıflandırmalarım bulunmaktadır ve sevgi

hakkında bahsedilebilecek daha bir sürü

tanımlamanın da olduğunu söylemek gerekir.

Yazının amacı, kendi düşüncelerimi okura

geçirmekten ziyade böyle bir disiplinin

bulunduğu ve değerlendirilmesi gerektiğini

açıklamaktır. Bu sebepten dolayı sevgi

felsefesinin temel problemlerini yansıtmak ve

vurgulamak, kendi görüşlerimi açıklamaktan

daha önemlidir. Temel problemleri

sıralamadan önce söz etmek istediğim son

görüş ise şudur ki sevgi; dünyadaki en zor, en

kolay, en açık ve en karmaşık yapıdır. Kişiden

kişiye çok fazla değişkenlik gösterdiği için

bireyin, en az bir kere sevgiyi sorgulaması

gerekmektedir. Bireysel tanım mümkündür

ancak evrensel bir anlayış sürdürmek

mümkün değildir fakat sevgi, daha önce de

söylenildiği gibi evrenseldir. Sevgi ile

doğulmalı, yaşanmalı ve ölünmelidir. Sevgi ile

kalın, sevgi ile var olun.

8. Sevgi Felsefesinin 

Temel Problemleri

a. Sevgi nedir, nasıl açıklanır, nasıl

tanımlanır?

b. Sevginin varlığı mutlak mıdır, tespit

edilebilir mi?

c. Sevginin varlığı gösterilirken nelere

değinilmelidir?

d. Sevginin işlevi nedir veya sevginin işlevsel

boyutu bulunmakta mıdır?

e. Sevgi formları nelerdir, nasıl tanımlanırlar,

özellikleri nelerdir?

f. Sevgi göstergeleri nelerdir, gösterilemeyen

sevgi mevcut mudur, sevgi maddiyatla

ilişkilendirilebilir mi?

g. Sevgi kalıcı mıdır, sevgi tükenebilir mi,

sevgi durumunu ve konumunu süresiz olarak

koruyabilir mi?

h. Sevgi tarihsel süreç içerisinde değişmiş

midir, bu değişim nasıl olmuştur?

i. Bulunduğumuz zamanda sevgi körelmiş

midir? Gelecekte sevginin mevcudiyetinden

bahsedilebilecek miyiz?

j. Sevginin türleri nedir, sevgi kategorize

edilebilir mi?

k. Sevgiyi parçalamak doğru mudur yoksa

bütüncül olarak ele alınması mı gerekir?

l. Sevgi felsefesi hangi problemleri

değerlendirmelidir?

m. Sevgi felsefesi nedir?

n. Sevgi felsefesi, sevginin ne olduğunu

anlamaya yeterli gelir mi?

Şimdi düşünme zamanı... Sevgi ile...



Determinizm ile başlayacak olursak,

insan eylemleri dış ve iç dünyadan gelen

nedenlere bağlı olduğundan özgürlükten

söz edilemez. Bu tanımı toplumla

bağdaşlaştırdığımızda norm kavramıyla

benzerliklerinin olabileceğinden söz

edilebilir. Norm, bir grup ya da toplum

tarafından oluşturulmakla beraber

çoğunlukça benimsenmiş, kabul edilmiş

davranışlar bütünüdür. Bu davranışların

veya kuralların bireyleri belirli ve benzer

kalıplara baskılaması sonucu özgürlük

kavramının ortadan kalkması

karşılaşılabilecek bir durumdur. “Kadının

toplumdaki görevi nedir?” sorusuna

vereceğiniz ilk cevap “annelik” veya “evde

çocuklarıyla ve ev işleriyle ilgilenmek”

gibiyse toplumumuzda kadınlara karşı

koyulan görevlerin fikirlerimize etkisini

bir kez daha görmüşsünüzdür. Oysaki

kadınların toplumdaki görevleri cinsiyet

ayırt etmeksizin bireyin kendisi dışında

kimse tarafından belirlenemeyecek bir

durumdur. Kimi kadınlar eğitim odaklı

gitmeyi, kimileri hayalindeki kariyerin

peşinden koşmayı, kimileri de ulaşmak

istediği hedeflerinin peşinden giderken

annelik yapmayı tercih edebilir. Burada

topluma düşen görev ise kişiye destek

olmak gerekli koşullarda gerekli

imkanları sağlayabilmektir. O zaman

toplumumuzdaki kadınlara karşı örülen

tüm duvarları düşündüğümüzde bunları

iç veya dış bir neden kabul ederek

özgürlükten söz edilemeyeceğini

belirtebilir miyiz? Toplumda olan

olayların çoğunun determinizm ilkesinin

görülmesinden kaynaklı olduğu ne kadar

söylenebilir?
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Büyük Fikirler

Yazan: Doğa Şıvgın

Ahlak kavramına ilişkin herkesin

kulaktan duyma veya araştırarak edindiği

fikirleri vardır. Ancak ahlak ile ahlak

felsefesinin farklı olduğunu bilenlerin

sayısının buna kıyasla daha az olduğunu

söylenebilir. Bilmeyenler varsa bir de biz

söyleyelim: Ahlak, bir toplumdaki

ilişkilerle belirlenen kurallar ve değerler

sistemidir; öte yandan ahlak felsefesi, bir

diğer adıyla etik, ise ahlak ve insan

eylemlerini dayandığı ilkelerle birlikte

inceleyen felsefenin alt disiplinidir. Ahlak

felsefesinin bu bakımdan üzerine

durduğu birçok soru vardır ancak bu

yazıda “İnsan eylemlerinde özgür müdür?

sorusunu çıkış noktası alarak kadın ve

kadına toplumdaki yeriyle biçilen

görevleri hakkında birtakım fikirler

sunacağız.

“İnsan eylemlerinde özgür müdür?”

sorusuna genel anlamda üç cevap

verilmiştir, bu cevaplarda kısaca

determinizm insanın ahlaki eylemlerde

bulunurken özgür olmadığını,

indeterminizm insanın tercihlerinin

belirleme gücüne sahip fakat buna

karşılık yaptıklarından sorumlu

olduğunu, otodeterminizm ise özgürlüğün

kişisel çaba sonucu kazanılıp olanaklı

olduğunu savunmuştur. Bu üç kavrama

bakıldığında her birinin birbirinden farklı

özellikleri olduğu halde kişinin

toplumdan ayrı bir parça olamayacağı

görülmektedir. Peki, bu kavramlarla yola

çıkıldığında her biri için özgürlük ne

demek, bireyler ne kadar ve nasıl

kısıtlanıyor, hatta kısıtlanıyor mu? Bu

soruların cevaplarını kadına biçilen roller

ve kadının toplumdaki yeri üzerinden

nasıl değerlendirebiliriz?



Determinizmde kafamızın biraz

karışmasıyla indeterminizme sorularımızı

aydınlatabilecek bir ışık umuduyla

dalıyoruz. Bu kavram, insan tüm

eylemlerinde özgür fakat iyi-kötü yaptığı

bütün davranışlarından da aynı şekilde

sorumlu olduğunu belirtir. Toplumdaki bazı

inançların özünün bu şekilde olmasına

rağmen toplum içinde farklı yansıtıldığı

görülmekle beraber özellikle bazı durumlar

için kadının tamamen özgür olduğu

görüşüne katılmak zor olsa gerek. Birtakım

gelenekler ve içinde yaşadığımız çağa uygun

görülmeyen bazı düşünceler kadınları belirli

yerlere ve görevlere hapsetmekte bir sakınca

görmemekle beraber fark etmeden topluma

da ciddi zararlar vermektedir. Birey bazlı

baktığımız zaman kısıtlamalar ve belirli

kalıplar içine yerleştirme çabaları kişilerde

psikolojik sorunlarla başlayarak kişisel

gelişimde görülen bir yavaşlamayla bireyi

çok daha olumsuz durum ve hal içine

sokabilmektedir. Örneğin kendisini bilimin

içinde gören ve ona bir şeyler katmak

amacıyla çabalayan tüm insanları belirtmesi

adına kullanılan “bilim insanı” ifadesi hâlâ

birçok insan tarafından “bilim adamı”

şeklinde telaffuz ediyor. Bu kullanıma itiraz

etmek ahlaki açıdan hoş görülür mü, bir

ifadeden bu kadar anlam çıkarmaya değer

mi? Yoksa bunun gibi olan tüm ifadeler

aslında sadece davranışlarda kalmayıp

dilimize bile yerleşen, kadınlara biçilen

görevleri gösteriyor olabilir mi? Kadınlar,

çoğu zaman kendi iradeleri dışında biçilen

bu görevler ve kalıplar içinde kaldığı sürece

indeterminizmin savunduğu görüşe ne

kadar katılması mümkündür, hatta böyle

bir şey mümkün olabilir mi?

İndeterminizmde kafamızın daha da

karışmasıyla bir de otodeterminizm

açısından ele almaya çalışalım.

Otodeterminizm özgürlüğün insana

doğrudan verilen bir güç olmayıp kişisel

çabaların sonucunda kazanıldığını, bilgi ve

deneyimleri ile kendini geliştiren insanın

özgürleşebileceğini söyler. Aslında bu üç

kavrama bakıldığında günümüz

koşullarında kadınların kendilerine en çok

kılavuz edindiği seçeneğin otodeterminizm

olduğu görülmektedir. İçinde bulunduğu

koşullardan ve kendisine koyulan

kısıtlamalardan rahatsız olan başta kadınlar

olmak üzere tüm insanlar, bu zincirleri

yıkıcı adımlar sergiliyor. Son zamanlarda

kadınların hayatta yeteneği olduğunu

düşünerek kendi ilgisi ve isteğiyle yöneldiği,

kendisine koyulan kalıpları yıktığı her

durum örnek olabilir. Burada da

otodeterminizmin kişisel çabayı esas alan

yapısı çıkıldığı görülebilir. Hayatta

kendisine karşı yöneltilen ve kısıtlayıcı

nitelikte olan her ifadeye kadınların verdiği

tepkiler kendi yaşamlarının kontrolünün

kimin elinde olduğunu diğer insanlara

gösterir niteliktedir.



Kadınların çoğunlukla determinizm ilkesine

göre sınırlandırılmasına rağmen buna

karşılık otodeterminizme bir geçişin

çabasının söz konusu olduğu söylenebilir

yani kadınların toplumdaki kalıpları yıkma

çabasını felsefi kavramlarla yorumlamak da

mümkündür. Ancak bu duruma hangi

pencereden bakarsak bakalım hep benzer

sonuçları edinmemiz aslında bizlere, tüm

topluma, sorunun ne kadar gözler önünde

olduğunu gösterir durumdadır. İçinde

bulunduğumuz çağ, teknolojinin de etkili

kullanımıyla sürekli yenilikler arayışında

olan bir üretim çağıdır. Bu sürekli dönüşüm

hareketi içinde yer almak için gerekli

koşulların başında da yaratıcılık ve

üretkenlik gibi önem taşıyan nitelikler

bulunmalıdır, cinsiyet değil. Bir kadın,

insanlar ve toplum tarafından kendisine

kısıtlama yapılmadan katkı

sağlayabileceğini düşündüğü alanlarda

yeteneklerini gösterebilmeli, fikirlerini

sunabilmelidir. İçinde bulunduğumuz bu

dönüşüm çağı sadece üretim faaliyetlerinde

kalmayıp gelenekler ve ifadelerde de yer

bulabilmelidir.

İnsan eylemlerinde özgür müdür, peki ya

kadınlar? Özgürlük nedir, kim içindir, kime

göre nedir? Belki de toplumdaki kalıpları

yıkmak elimizdeyken neden hala ısrarla

onları kabulleniyoruz? Otodeterminizm

ilkesi midir bizi bu yolda ilerletecek olan

yoksa hepsinden, tüm bu kavramlardan

bağımsız farklı bir durum mu?..



 

Felsefe Bize Neler Kattı?

 



 Üç dönemdir ders programımın bir parçası olan felsefe dersi; yalnızca yaklaşan sınavlar

için kitap kapağı açtığım bir dersten çok, geçmiş yıllara kıyasla düşünce şeklimi değiştiren

bir kılavuz halini aldı. Bir buçuk yıldır her felsefe dersinde yeni başladığımız konuları

tartışmamız, kendi fikirlerimizi özgürce beyan etme şansına sahip olmamız bana ders

saatleri dışında da önüme gelen bilgileri ezberleyip geçmek yerine konuyu sorgulayarak

içselleştirmeyi, konuyu eleştirel bir bakış açısıyla ele almayı bir alışkanlık haline getirmemi

sağladı. Filozofların felsefe, sorgulama ve düşünme üzerine söyledikleri sözlerinden,

görüşlerinden etkilenerek önümdeki bilgiden sonra kararlarımı ve hareketlerimi

sorgulamaya başladım; sorduğum soruların cevaplarını tatminsiz bulup, daha fazlasını

merak edip öğrenmek istedim. Sonuçta; sorgulanmadan geçen bir hayatın tekdüzeliğinin,

boşa geçmişliğinin farkına vardım. Monoton, yalnızca sunumlar üzerinden işlenen bir ders

yerine sırf genel kültür için, konuyla alakalı ilginç bilgilerin paylaşılması da ders sürecini

benim için daha zevkli hale getiriyor. Konuyu daha da ilginç hale getirmek amacıyla

paylaşılan bilgiler genellikle ders çıkarılabilecek, insan doğasındaki eksiklikleri ya da

güzellikleri bizlere sunabilecek nitelikte oluyorlar. Bu merak uyandıran bilgiler ve olaylar

hem genel kültür açısından kendimi geliştirmemi hem de bir insan olarak, toplumu

ilgilendiren bu olaylarda nasıl bir pozisyonda kaldığımı sorgulamamı sağladı. Tabii ki de bir

ders olarak genel kültürüme katkı sağlayan bilgiler dışında akademik kavramlar ve

tanımlar da öğrendim. Bu öğrendiklerimin dahi kişiliğime ve düşünce sistemime katkıda

bulunduğunu düşünüyorum. Örneğin, 10. sınıfın başında öğrendiğimiz bilgi aktları

sayesinde düşüncelerim sistematikleşti. 11. sınıfta geçmiş tarihlerden bugüne felsefenin

tarihini öğrendik ve ben filozofların ne kadar ileri görüşlü olduklarını fark ettim. Mesela,

Platon’un idealar kuramı felsefe dersinde öğrendiğim en ilginç bilgilerdendir. Platon,

ortada ilahi bir din yokken, cennet-cehennem kavramları henüz insanlar tarafından

öğrenilmemişken idealar evreninin varlığını savunmuştur. İdealar evreni hem ezeli ve

ebedi olması hem her şeyin en mükemmelini barındırması hem de insanın fiziksel olarak

orada bulunamayacağı açısından ilahi dinlerde sıkça bahsi geçen cennet ile büyük

benzerlikler taşımaktadır. O zamanki dininde böyle kavramlar bulunmamasına rağmen

Platon’un bu kadar nokta atışı bir kavramı kullanması beni çok şaşırtmıştı. Toparlamak

gerekirse, bir süredir okul hayatımda bulunan felsefe dersi, bana uzun yıllar boyunca

düşünce sistemimin temelinde yer alacak kazanımları hayatıma entegre etmemi sağladı.

11/A Selin Doğan



  Ders programında “felsefe” kelimesini görüp göz devirerek başladım

bu serüvene. Liseye geçmeden önce biz öğrenciler arasında felsefe,

sorular sorarak çıkarımlar yaptırmanın çok daha gerisindeydi. Bizim için,

anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamsız fikirlerdi. Belki de

fikirlerden ziyade eğitim sisteminin bize dayattığı başka bir ezberdi. Oysa

sorun ne bizim ön yargılarımızdı ne de eğitim sistemimiz. Sorun, felsefenin

içini doldurmaya çalışırken boşalan zihinlerimizdi. Bize sorduğu her soruda

öğrendiklerimizi aradık, öğrenebileceklerimizi görmezden gelerek. Kısacası

biz felsefeyi hiç anlamadık ve inadına anlattık. “Felsefe yapma be

kardeşim.” Ne çok duyduk dimi bu cümleyi, fikirlerimizi alışılmışın dışına

taşıyınca. Kimi zaman da biz söyledik bir başkasına gülerek. Ama şimdi

bunları dikkate bile almıyorum çünkü 3 dönem önceki benle şimdiki ben

aynı değil. En basitinden Maslow’ un piramidi. Son basamak kendini

gerçekleştirmek. Şu anda, bu ne anlama geliyor? Ben nasıl kendimi

gerçekleştirim? Kendimi gerçekleştirmek mümkün mü ki gibi sorular

soruyorsam bunun tek sebebi felsefe çünkü ben artık aklımı kullandığımı

hissedebiliyorum. Kim bilir belki de Platon’un dediği gibi zaten aklımda olanı

ortaya çıkarıyorum. Her şeyden önce şüpheci olan beni keşfettim (ve

bundan zevk almayı öğrendim) Soru işaretlerinin korkutucu değil de

öğretici yanını gördüm. Her zaman her şey için mutlak bir doğruluk

olamayacağını ama kendi fikirlerimle yeni yollar çizebileceğimi anladım.

Düşünmenin bütün bunları yol açtığı dünyamızda, her şeyin başlangıcının

Big Bang kabul edilmesine katılmadığımı fark ettim. Evet, o patlama evrenin

somut bir başlangıcıydı. Ancak evrenin temel bileşeni insanlık, felsefeyle

başladı çünkü biz, adına felsefe ya da philosophia demeden çok daha önce

bu başlığın temel işlevlerini hayatlarımıza yedirmiştik. En güzeli de ben

felsefenin bana kattıklarını anlatamıyorum ama etkilerini hissedebiliyorum.

Ve içimden bir ses bu hissin geçici bir heves yerine hiç sonu gelmeyecek bir

yolculuğa dönüşeceğinden emin.

11/Z Nehir Bozbıyık



 

 İlk çağlardan beri topluma egemen olan kişiler veya sınıfın belirgin özellikleri vardır. Tarihin ilk çağlarında bu

“güçlü olmak” gibi fiziksel özellikler iken, orta çağda “toprak sahibi olmak” güç göstergesiydi. Günümüzde ise “bilgi

sahibi olmak” ve “düşünebilmek” başarılı olmanın bir numaralı kuralı. Bilgi edinmek için sadece deney yapmak ya

da yüzlerce kitap okumak yetmiyor, onlar sadece daha önceden bulunmuş ya da herkes tarafından bilinen bilgileri

edinmemizi sağlıyor. Asıl bilgi ise aklımızı kullanarak ve sorgulayarak ortaya çıkarılan bilgidir. Felsefenin insanlara

kattığı sorgulama, sistemli olma ve eleştirel bakış açısı insanları doğru bildiklerini sorgulamaya ve sonuç olarak yeni

bilgiler edinmeye zorlar.

 Geçen sene felsefe dersine girmeden önce kitaba göz gezdirdiğimi hatırlıyorum, ilk yorumum “Biz felsefe değil

felsefe tarihi öğreneceğiz olmuştu”. Tam olarak kırk dakika sonra ise felsefenin bir yaşam tarzı olduğunu ve

felsefenin diğer dersler gibi belli kurallar çerçevesinde olmadığını anladım. Dönem sonuna geldiğimde ise görüşüm

tamamıyla değişti eskiden insanlık tarihi için en önemli buluşun tekerlek ya da internet olduğunu söylesem de o

andan itibaren en önemli şeyin felsefe olduğunu düşünmeye başladım.Bana göre felsefenin her şeyin temeli

olmasının nedeni sorgulama ve refleksif -düşünme üzerine düşünme eylemi- olmasıdır. Örnek olarak eğer ki Galileo

herkesin doğru olarak kabul ettiği bilginin üstüne düşünmeseydi yani felsefe yapmasaydı o zaman Dünya’nın

konumu ve şekli doğru bir şekilde açıklanamayacaktı. Bu örnek benim öğrencilik hayatımda bir dönüm noktası oldu

diyebilirim bununla beraber felsefeyi hayatımın her yerinde kullanmaya başladım. Nitekim eskiden felsefeyi her

dersin alt dallarından biri zannederken aslında her şeyin özünün felsefe olduğunu da anlamış oldum.

 İlk kullandığım yer ise tarih dersi oldu, çoğu insana göre sorgulamaya çok açık olmayan tarihi bilgiler o gün

itibariyle gözümde kesinliği ve kanıtlanabilirliği en zayıf ders olmaya başladı. Zira, okulda öğrendiğimiz bütün

bilgiler tek bir görüş açısından yazılmıştı ve komşu ülkeler veya o dönemin güçlü devletlerinde aynı bilgi farklı

şekilde aktarılıyordu. Bu da bana farklı bakış açılarından bakma yani bir durum karşısında kendi olduğumuz

noktadan ayrılıp başka bir kişinin gözünden olaya bakmayı öğretti. Felsefe dersinin farklı bir ders olmasının nedeni

ise hayatımızın her yerinde kullanabiliyor olmamız. Örneğin eskiden bir konuda tartışırken sadece kendi görüş

açımdan yorumlar yaparken artık bir noktaya farklı yönlerden filozofların da gözlerinden bakabiliyorum. 

 Ayrıca felsefe hayatımda bir sonrakini hevesle beklediğim ilk ders olarak da hayatımda bir yer edinmiş oldu.

Özellikle Socrates’in adını sadece bir spor dergisinin adından duyarken bir anda bana göre en büyük felsefeci

oldu. Kullandığı ironi ve maiotik kendi bildiklerimi sorgulamama yardımcı oldu ama en çok da bunları öğrendiğim

felsefe dersini. İlk aklıma gelen soru “Doğa filozoflarının ortaya attığı arkheler acaba günümüzdeki veya

coğrafyamızdaki kavramlarla birebir uyuşuyor muydu?”. Örneğin Antik Yunan zamanında “su”, şu an duyu

organlarımızla elde ettiğimiz “su” kavramlarıyla uyuyor mu? Bu soruları sorduktan sonra felsefe dersinin bana

katması gereken özelliklerden bazılarını katmış olduğunu anladım.Felsefe dersi bana hiçbir bilgiden kesin

olunmaması gerektiğini, hayatımızdaki her şeyi sorgulayabileceğimizi ve kendi fikirlerimin bile zamanla

değişebileceğini bu yüzden kendi fikirlerimin üstüne bile tekrar düşünmeyi öğretti.

 İlk başlarda felsefenin sadece yorum olduğunu düşünüp, insanların zorlandığı bir dersten ibaret olarak

düşünürken sadece üç dönemlik süreç ne kadar yanlış düşündüğümü göstermiş oldu. Eskiden filozofların güzel bir

manzara karşısında o dönemin koşulları hakkında yorum yaptıklarını düşünürken artık Thales’ten itibaren her

birinin çok iyi gözlemci olduklarını, bilgilerini her zaman tutarlı bir şekilde göstererek sunduklarını ve asla

kendileriyle çelişmediklerini öğrendim. Bu bilgiler aslında bana daha iyi fikir yürütmeyi ve fikrimi beyan ederken

fikrimi nasıl desteklemem gerektiğini gösterdi.

Esen Burak BAŞKALE 11-G



 Felsefe genellikle insanlar tarafından hayatta ikinci plana atılır. Felsefe’nin ne

olduğunu bilmeyen hatta adını bile duymadan yaşamını sürdüren insanlar vardır.

Bence bu durum o kişilerin yaşamında büyük bir eksikliğe sebep olur. Çünkü felsefe

insan hayatı için zorunludur. İnsan hem biyolojik hem zihinsel gereksinimlerini

doyurması, karşılaması gerekir.  ‘’Bu Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi’’ ile örneklenebilir.

Maslow’un piramadinin tepesinde kendini gerçekleştirme yani varlığı,maddenin 

 neyden yapıldığını, mutlak bilginin oluşumu gibi sorularla hayatı sorgulama ihtiyacı

bulunur.

           3 dönemdir aldığım felsefe dersi öncelikli olarak bana sorgulamayı öğretti.

Öğretti değil de aşıladı desek daha doğru olur aslında. Bana sorgulayan, bilginin

peşinde koşmayı amaçlayan bir hayat yaşamayı aşıladı. Felsefeyle ilk tanışmam

ortaokuldayken oldu. Ankara Üniversitesi’nin düzenlediği çocuk felsefesi etkinliğine

katılmıştım. Bizi gruplara ayırdılar ve her grubun verilen sorulara cevap vermesini

istediler. Bunun sonucunda her gruptan farklı bir cevap geldi ve hepsinin aslında daha

önce aklıma gelmeyen mantıklı açıklamaları vardı. Olaylara bir çok yönden

bakılabileceğini gösterir insana felsefe. Ne kadar farklı düşünceler olsada hepsini bir

araya getirir, evrenselleştirir. Şimdi farkına varıyorum ki o zaman yaptıklarım aslında

Felsefe dünyasının basitleştirilmiş versiyonuydu. Gruplar arası yapılan münazaralar

felsefeciler arası çıkan tartışmalar ve fikir ayrılıklarını temsil ediyordu. Örneğin

Sokrates’in mutlak bilgi vardır demesi yerine ‘mutlak bilgi yoksa nasıl bilgiyi

satıyorsunuz’ şeklinde Sofistleri eleştirmesi bu durumu örnekleyebilir. Yani sadece fikre

karşı çıkmıyor neden karşı çıktığını kullanarak karşı tarafın tezini çürütüyor Sokrates.

Felsefe dünyasındaki bu kargaşalar günlük hayatta bile görülüyor aslında. Örneğin

meclisde karar alınırken herkes kendi savunduğu fikri açıklıyor ve ona dayanaklar

sunuyor. Oy verenler ise sorgulayarak seçimini yapıyor.

  “ Günümüz toplumlarının bilgi toplumu olarak nitelendirilmesi, tüm dünyada

felsefeye duyulan ilgiyi ve verilen önemi arttırmıştır.” Bağlamı dünyada olan teknolojik

ve bilimsel gelişmelerle bilginin öneminin arttığını ifade etmektedir. Bilgiye verilen

önemin artması felsefenin yüceltilmesi demektir. Çünkü felsefe bilgi odaklıdır. Felsefeye

göre bir sorunun tek ve doğu cevabı yoktur. Bu da demektir ki felsefe her zaman

hayatımızda olacaktır. Kimi zaman insanlara yol gösterecek kimi zaman onlara

çözümleyici,eleştirel bakış açısı kazandıracaktır.

           Felsefenin içine girdikçe dipsiz bir kuyu olduğunu anladım. Sorguladıkça

kuyunun içi aydınlanıyor fakat ona rağmen dibi gözükmüyor. Felsefe bana yeni bakış

açıları kazandırdı. Ayrıca farklı fikirlere açık olmamı ; sabit fikirli olmamamı sağladı.

          

Ada ÇAĞLAYIK 11-L



 

 

 Lise 2. sınıftan beri almaya başladığımız felsefe dersi gerek sayısal gerek sözel olsun

bütün derslerde bilginin ne olduğunu ve elde ettiğim bilginin bana ne kazandırdıklarını

görmeme ve uygulamama yardımcı oldu. Eski çağlarda süregelen din veya inanç

toplumlarından ziyade, son yıllarda gelişme gösteren insanoğlu, her şeye körü körüne

inanılan bir görüşten arınıp düşüncenin temele alındığı bir görüş benimsemeye

başlamıştır. Tam da bu yüzden sorgulayan, eleştiren ve araştıran insanoğlu bu süreçte

bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Felsefe de bu doğrultuda yaptığı gelişmeler ve

yenilikler sayesinde revaçta olan bir dal haline gelmiştir. Bu nedenle de bilgi üzerine

yapılan araştırmalar ve düşünceler artmaya başlamıştır. Bu ders sayesinde ilk olarak

bilginin ne kadar önemli olduğunu ve bunu faydalı ve etkili bir biçimde kullanmayı

bilmenin çok büyük bir avantaj olduğunu gördüm. Doğru bilgiyi edinmenin ve bu bilgiyi

doğru bir şekilde kullanmanın insanı hayatın her alanında öne geçireceğini ve hayatını

fazlasıyla kolaylaştırabileceğini gördüm. Felsefenin bana kattıklarından bir diğeri de

ilgi alanım olan bilim, varlık, sanat vb. konuların felsefenin alt dalları ile örtüşmesi

sayesinde o konularda kendimi daha donanımlı hale getirmem ve kendimi geliştirmem

olmuştur. 

 Ayrıca eski dönemlerde yaşamış ve çoğu insan tarafından bilinen Platon, Sokrates ve

Aristoteles gibi filozofların görüşlerini incelememiz de kendi düşünce yöntemimi ve

görüşlerimi şekillendirmemde yardımcı oldu. Bazı konularda onlardan ilham almam beni

daha da geliştirdi. Fakat felsefeye genel bir bakış yaptığım zaman belirli yerlerde ve

konularda kafamı karıştırdığını fark ettim. Biraz ezbere dayalı bir ders olduğunu

düşünüyordum ve sayısal yanımdan dolayı da başlarda ısınamamıştım. Bu yüzden

dersleri dinlemekte de zorluk çekiyordum ve tam konsantre olamıyordum. Bunun böyle

olmayacağını ve evde sadece sınav öncesi çalışarak herhangi bir başarıya

ulaşamayacağımı fark edince derslere odaklanmaya ve bu sayede daha iyi anlamaya

başladım. Felsefede beni zorlayan bir diğer kısım da çoktan seçmeli soruların beni çok

çelişkide bırakması ve ikileme düşürmesi oldu. 

 Diğer sözel derslerden farklı olarak bilgiye ve düşünceye dayanan sübjektif bir dal

olduğundan soruları da o oranda bir hayli düşündürücü oluyordu. Bunun dışında

felsefe dersine genel bir bakış yaptığım zaman; beni sıkmayan ve düşünmeye iten bir

ders olduğunu ve bu sayede ondan zevk aldığımı fark ettim. Felsefe öğretmenlerimin

de bu noktadaki payları kesinlikle çok büyük. 

Oğuz Kaan ERTAL 11-G



 

 Felsefe dersi bana felsefi bilgi doğrultusunda çevremdeki olayları anlamlandırma, sorgulama,

tarihsel olaylar ve güncel problemler arasında bağ kurabilme, çağın getirdiği yenilikler

karşısında yorum yapabilme, bir bilginin tutarlılığını anlayabilme yetisi kazandırdı. Felsefenin

bana kazandırdıklarını güncel bir küresel problem olan Covid-19 salgını üzerinden incelemek

istiyorum.

 

 Salgının Çin’de görüldüğü ilk zaman hızla yayılacağını ve çok can alacağını öngörmüştüm.

Tarihte yaşanmış büyük salgınların - Veba, İspanyol gribi, HIV, vb.-çok sayıda insan öldürmenin

yanı sıra, nasıl bir panik ortamı yaşatabileceğini biliyordum. Geçmişten farklı olarak artık

dünyanın iyice küreselleştiğini ve bu nedenle salgının çok hızlı yayılacağını da biliyordum.

Felsefe dersinde öğrendiğim felsefi bilgi konusu sayesinde tarihsel bilgilerim ve bu yeni salgın ile

ilgili gözlemlerimi sentezleyip analiz ettim ve bu salgının birçok ölüme sebep olacağı konusunda

doğru bir varsayımda bulundum. Ayrıca küreselleşmenin etkisiyle salgının hızlıca yayılacağı ve

tüm dünyayı bir tehlikenin beklediği konusunda da doğru bir yorum yapmış oldum.

 

 En sonunda salgın Türkiye’ye de geldi ve bu süreçte Ankara Tenis Kulübü bir antrenman kampı

düzenledi. Yakın bir arkadaşım ve ben hocamızın isteğiyle bu kampa katılacaktık. Fakat ben bu

karara şüpheyle yaklaştım, felsefe dersinde sorgulamanın önemini kavramıştım. Hocama bu

kampa gitmek istemediğimi söyledim ve düşüncemi aynı felsefe dersinde öğrendiğim gibi tutarlı

gerekçeler sunarak temellendirdim. Salgının çok çabuk bulaştığını, bir kalabalık ortamda

tehlikede olacağımızı, salgını kaparsak hiç antrenman yapamayacağımızı söyledim. Felsefe

dersinde öğrendiğim gibi hocamın görüşüne hoşgörülü yaklaştım fakat bu eylemi

desteklemediğimi söyledim ve arkadaşımla hocamı kendi düşüncem doğrultusunda yönlendirdim.

2 gün sonra Ankara Tenis Kulübü’nde Covid-19 vakası görüldüğü ortaya çıktı. Felsefe dersinde

öğrendiklerim sayesinde kendimi ve başka insanları doğru yönlendirip koruyabildim. 

 

 Hocam bu kampa bizi göndermenin çok tehlikeli olmayacağını düşünüyordu çünkü haberlerde

açıklanan vaka sayısı ve ölüm oranları oldukça düşüktü. Fakat İstanbul Belediyesi’nin açıkladığı

ölüm oranları, Türkiye geneli için verilen sayının üçte ikisini oluşturuyordu. Bu tutarlı bir veri

olamazdı çünkü Türkiye’de İzmir, Ankara, Bursa gibi İstanbul dışında da büyük şehirler vardı.

Rakamlar çelişiyordu bu nedenle haberlerde açıklanan vaka sayısı ve ölüm oranlarının doğru

olamayacağını düşünmüştüm ve bu analizim sayesinde hocam, arkadaşım ve ben sağlıklıyız.

 

 Hülasa felsefe dersinde öğrendiğim akıl yürütme yöntemleri, felsefi bilgi özellikleri, sorgulama,

analiz yapma ve farklı bakış açılarıyla düşünebilme yetileri sayesinde geçmiş olaylarla günümüz

arasında bağlantı kurabiliyor, yeni bir olayla karşılaştığımda gelişmeleri anlamlandırabiliyor, bir

bilginin tutarlılığını anlayabiliyor, kendi düşüncelerimi temellendirebiliyor ve çevremdeki

gelişmeleri insanlar ve kendime faydalı olacak şekilde yorumlayabiliyorum. Felsefe bana hayatı

anlama, sorgulama, çok yönlü düşünme ve çevreme yararlı bir birey olma niteliklerini

kazandırmıştır.

 

Yankı ARSLAN 11-Z



 

 Felsefe, felsefe, felsefe belki de her şeyin başlangıcıydı bu felsefe. Evet 2 yıl oldu 3

dönemdir aldım bu dersi. Şimdi dürüst bir şekilde görüşlerimi ve bu dersin bana katkılarını,

beni nasıl etkilediğini aktarma vakti geldi.

 Günümüz toplumu bilgi toplumu olarak nitelendirilmektedir. Bu nitelendirmeyi hak etmesi için

belli aşamalardan geçmiştir. Sanayi toplumu yerini aklın ve bilginin yerine bırakmış. Yüksek

hızlı veri aktarımı ile bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. Geniş ağlar sayesinde insanlara fazla ve

detaylı bilgiler aktarılabilmektedir. Bu denli hızlı ve büyük bir gelişme insanları daha fazla

sorgulamaya ve araştırmaya yöneltmiştir. Sorulan sorulara cevaplara yetmeme ye başlamış

daha fazla irdeleme ve soru sorma isteği gelişmiştir. Bu bağlamda 21. yüzyılın insanları

felsefeye daha çok önem ve ilgi göstermiştir

  Kendimden bahsedecek olursam felsefe yaşamıma ilk olarak ilkokulda Çıtır Çıtır Felsefe

kitabını okuduğum zaman girdi. Tabi o zamanlar ben felsefenin tam olarak ne olduğunu

bilmiyordum fakat bu kitap henüz zihnimin olgunlaşmadığı dönemde bana iyi-kötü (ahlak

felsefesi) güzel- çirkin (sanat felsefesi)  akıl-bilgi (epistemoloji) ahlaki olan ve olmayan( ahlak

felsefesi) var olan ve olmayan (ontoloi), liderler ve diğerleri (siyaset felsefesi) gibi küçük

kesitler bana farkında olmasam da 10. Sınıfta alacağım felsefe dersi için ön bilgiler veriyordu.

Daha o yaşta zihnim karmaşık ve sofistike bir yapıda olmadığından bu kitaplarda verilen

mesajı doğrudan alıyordum herhangi bir gönderme veya her birinin birer felsefenin alt dalını

aktardığını bilmiyordum. Ta ki bugün bu ödevi hazırlayana kadar. Belki de bu ödev verilmese

bir bağlantı kuramayacaktım, kitapları felsefenin konuları ile ilişkilendiremeyecektim. 

 2 yılı kısa bir özet geçecek olursak felsefe derslerinde ilk başta felsefenin tanımından yola

çıkıp felsefenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Neler ile ilgilendiğini öğrendik. Sorusunun

“Nasıl” değil “Ne “olduğunu öğrendik. Felsefe dersini alana kadar felsefeyi bir bilim

zannederdim fakat felsefenin genel geçer bilgi içermediğini bilim gibi biriktiği halde

ilerlemediğini, yığıldığını, rölatif olduğunu, soruların cevaplardan daha önemli olduğunu

öğrendim. Felsefede bir konuya kısa cevap vermeyi değil. O konuya virgüllerle devam etmeyi

öğrendim Daha detaylı araştırmayı öğrendim Doğru bilgiye nasıl ulaşmam gerektiğini

öğrendim ve hala da öğreniyorum hem de hepsini çünkü öğrenmenin sınırı yoktur. 

 Bilimi doğurandır felsefe. İnsanları sorgulamaya iten ve cevapları sonsuza kadar giden bir

daldır felsefe.

 Bugüne kadar felsefe bana kendimi tanımamı, ön yargılarımdan kurtulmamı, çok boyutlu

düşünmeyi, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmamı, insanlık tarihini tanımamı bilgi

toplumunun kurulmasında katkımın olmasını sağladı ve hala da yeni yararlar yeni beceriler

katmaya devam ediyor.

Kıvanç Batu BİLGEN 11 /A



 

 Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, içinde yaşadığı toplum ve evren üzerine düşünme etkinliklerinin

sonucunda ortaya çıkmış bir disiplindir. Felsefe kelimesini kendi birikim ve fikirlerime göre

tanımlamam gerekirse kişinin kendisini gerçekleştirmesini sağlayan, onu bu hayata bağlayan ve

farkındalık yaratan bir düşünme sistemidir. Aslında kendini var eden her insan birer filozoftur, yani

düşünen insanlar. Sizin de aklınıza büyük ihtimalle "Cogito, ergo sum" , Türkçesi ‘’Düşünüyorum

öyleyse varım.’’ sözü gelmiştir. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Bana göre, neden

burada olduğunu sorgulamayan insanın bu dünyada olmasının bir anlamı yoktur, hiçbir zaman var

olmamıştır. Bir insan nasıl sorgulamaz ki? Düşünmek, insanlarla felsefi tartışmalara girmek kişinin

varoluşsal bunalımlara girme sıklığını azaltır bana göre. Düşünen bir kafa, her zaman aktifliğini

koruyacağından kişi dinç ve ruhsal açıdan sağlıklı da olur. Özellikle günümüzde felsefeye karşı olan

ilgi bir hayli artış göstermektedir. Bunun sebebinin felsefenin bilimi de, evreni de doğayı da yani her

şeyi kapsamasıdır. Bu toplum bilgi toplumu olduğundan bilginin kaynağı, bilgiye ulaşma şekli gibi

meseleler insanoğlunun kafasını kurcalamaktadır. Bilgi felsefesi olan epistemoloji kişilerin doğru

bilgiye ulaşmasında rahatlık sağlamaktadır. Şu an içinde bulunduğumuz çağda “düşünce

özgürlüğü” en kıymetli şeydir. İnsanlar rahatlıkla fikir alışverişi yapabilmektedir.

 

 Bizi ayakta tutan kendimizin bir şeyler üretiyor olmasıdır. Çünkü ürettikçe varoluş sebebini

anlarsın. Bu varoluş sebebi nedir peki? Çok uzun süredir bu konuya kafa yoruyordum, hatta daha

geçen hafta bir sonuca varabildim. “Üretmek”. Bundan kastım bir fikir de olur, bir proje de olur. Bu

hayatta sizin sahip olduğunuz önceden gelen birikimlerinizi kullanarak yarattığınız her şey sizi birer

üretici yapar. Bütün filozoflar fikir üreticisidir. Tüketimi aşırı dereceye çıkarmak kişiyi kötü ruh

hallerine sokar, boş bir yaşamın içine sürükler. Çevremde amaçsız, sorularla değil her zaman

cevaplarla yaşamış, öylesine hayatını geçiren kişiler tüketicidir benim için ve bu durumun onlar için

hiç sağlıklı olmadığını fark etmiş biri olarak benim yaratıcı olmam gerektiği sonucuna vardım. Hatta

meslek seçimim bile yıllar önce buna göre şekillenmiş farkında değilmişim: Mimar olmak. Maketler

yapmak, ülkemizde depreme dayanıklı evler inşa etmek, yepyeni fikirler bulmak… Ancak bu

noktaya gelirsem kendimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Tıpkı Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi’nde

zirveye ulaşmak gibi. Hepimizin içinde bir yerlerde bir şeyler yaratma arzusu olduğunu biliyorum ve

en temel yaratma biçiminin felsefe yapmak olduğunu düşünüyorum.

 

 Bütün bu güzel düşüncelere ulaşmamda geçen yıl müfredatımıza eklenen felsefe dersinin de

etkisi olması desem yalan olur. Gerçekten keyifle dinlediğim nadir derslerden biri. Bunun sebebi

benim felsefeyi bir ders olarak görmemem. Bana düşünmeyi öğreten bir dersten daha iyi ne olabilir

ki? Hatta bu derse olan ilgim sadece dersi dinlemekle kalmadı, çok kalın bir kitap olan ve asla

bitirebileceğimi düşünmediğim Sofie’nin Dünyası adlı felsefe tarihiyle alakalı olan romanı bitirdim.

Yani anlayacağınız ruhumun derinliklerinde felsefeye karşı olan bir kıvılcım, bir ‘’od’’a yani aşk

ateşine dönüştü. Umarım bu ateş hiçbir zaman sönmez.

Mine ARAS 11-H



 

 İnsan düşündükçe var olur. Kafamızda oluşan, cevaplandırılmayı bekleyen sorulardır bizi

canlı kılan. Merak ederek yolculuğumuza başlar, sorgular, düşünür ve bilgi denizinin

derinliklerine ineriz. Hayatı ve çevremizi anlamlandırma arayışı bizleri hiç son bulmayan bir

döngünün içine sokar. Kendimize “Peki ya sonrası?” diye sorar, bir neden arayışına girer, bir

adım daha ilerleriz. Bizi bu eylemlere sürükleyen güç meraktır. Bir merak kıvılcımıyla alevlenen

felsefe, bu arayış görevinde bize yol gösterir. An ve an yeni bilgilerin oluştuğu ve biriktiği 21.

yüzyıl dünyasında insanlar kendi bireysel arayış yollarında yalnız kalmamış ve bu birikimden

güç ve destek almıştır, kendi ürününü ortaya koyup diğerleriyle paylaşmıştır. Bu şekilde

gittikçe büyüyen ve üstüne eklenen bir bilgi dağı oluşmuştur. Bu zengin bilgi dağı, felsefenin

kattığı prensip ve birikimlerle bütünleşerek kullanılmış ve bununla beraber felsefeye verilen

önem ve ilgi gün geçtikçe artmıştır. 

 

 Bireysel bazda düşünmek gerekirse kendi arayış maceramın ne zaman başladığını

kestiremiyorum. Oldum olası çevremi ve kendimi, sorduğum “Neden” ler ile anlamlandırmaya

çalışmışımdır. Bu da felsefenin yegâne işlevi değil midir aslında? Ancak ben bunun farkına

felsefe derslerine başlamamızla vardım. Sorduğum soruların aslında felsefenin farklı dal ve

konularının bir parçası olduğunu anlamamla beraber önceden sahip olmadığım bir öz bilinç

edindim. Bir süre sonra yaşamımı sürdürdüğüm dönemin bilgi ve felsefenin gelişimi açısından

ne kadar önemli bir yere sahip olduğumun ve böyle bir döneme denk geldiğim için ne kadar

şanslı olduğumun bilincine varabildim. Farklı düşünce ve bakış açılarını öğrenerek onları kendi

hayatımın çeşitli alanlarında kullanmaya başladım. Felsefenin temel işlevlerinden olan

sorgulama ve eleştirel düşünme eylemleri kendi arayışıma farklı bir boyut kazandırdı. Bu

kazanımlar kendimi günümüz 21. yüzyıl bilgi toplumunun internet ile pekişen bazı

olumsuzluklarından korumamda yardımcı oldu ve hâlâ da olmaya devam ediyor. 

 Sahip olduğumuz bilgi dağı, bize ışık tutmakla beraber aynı zamanda içinde var olan bazı

yanlış bilgiler bizi farklı yollara saptırabilmekte veya geriye çekebilmektedir. Eleştirel

düşünebilme ve her daim sorgulayabilme, sorgulamaktan da korkmama beni kendi arayışımda

yavaşlatabilecek bu unsurların önüne geçmemde ve bilgiler arasından bana yardım

edebilecek olanları seçmemde büyük bir etkiye sahip oldu. 

 

 Sonuç olarak, felsefe derslerinin bana kazandırdıkları ölçülebilenden daha fazlasıdır. Her

daim daha ilerisini ve daha fazlasını hedeflemeye iten bir güç olarak hayatımda yer alacak ve

yer almaya devam edecektir. Düşünüş ve bakış şeklimden, bilgiyi edinme yoluma kadar olan

neredeyse her süreçte bir yol göstericim konumundadır. Bilmenin, sorgulamanın, merak

etmenin bana hissettirdiklerini bir kez tattıktan sonra bir daha asla geriye dönemeyeceğim ve

dönmek istemeyeceğim yeni bir noktaya ulaşmamı sağlamıştır felsefe. Bu bağlamda ilerlemeye

ve bilgi denizinde daha da derine inmeye devam edeceğim çünkü ben de diğer her insan gibi

düşündükçe varım.

Begüm AYDINATAY 11-S



 

 Felsefe dersinin benim üzerimdeki en büyük artısı filozoflarla beraber yaşadıkları dönemin tarihini,

toplum yapısını, topluma hâkim olan genel ideolojileri de inceleme fırsatı bulmam oldu. Felsefeyle

beraber tarihi de ele alarak, döneminde önemli olan olayları farklı yönlerden temellendirmemi

sağladı. Bunun yanında dersleri dinlerken kafamı kurcalayan bir sürü soru elde etme ve bu

soruların üstünde kapsamlı bir biçimde düşünme olanağım oldu. Derslerden sonra, üstünde daha

çok konuşulması gereken konular olduğunu hissettim.Genel olarak kimsenin bağlı olduğu ideolojiyi

veya inancı sorgulamadığını fark ettim. Kendimi bilinçli olmak konusunda üstün buldum ve bu da

kendi düşüncelerimi daha da yakından eleştirmemi sağladı. Kendimi daha iyi anladım. Davranış ve

düşünce biçimimi mantık çerçevesine oturttum.Bunu tüm dünyaya uyarlamak gerekirse eğer, ben

günümüz toplumunda yaşayan sadece bir bireyim ve benim gibi tonlarcası var. Ben merak

ediyorum, sorguluyorum. Herkes de benim gibi bunu yapmalı. Ama büyük bir kesim yapmıyor. Bu

büyük bir yoksunluk çünkü günümüz toplumunda herhangi bir düşünceyi toplumun kafasına

yerleştirmek fazlasıyla kolay. İnternet ve sosyal medya çok başarılı bir şekilde beyin yıkıyor.Güçlü

otoritelerin kitle kontrolü için dikte ettiği düşünceleri yutmak insanlığın geleceği bakımından oldukça

zararlı.Felsefe ise kukla olmamak için bir çıkar yol. Bilinçli olan insanların başvurduğu bir alan.

Felsefenin yaygınlaştırılması toplumu aydınlatmanın yollarından bir tanesi.İnsanları araştırmaya

yöneltmek, özeleştiri yapmalarını sağlamak ve daha önceden hiç sorgulamadıkları alanlara

dikkatlerini çekmek hem insan kalitesini arttırır, hem de toplumun kapalı bir kutu içerisinde

hapsolmasını engeller. İnsanların monoton yaşantılarından, izole ekosistemlerinden çıkmalarını

sağlar. 

 

 Felsefeyle tanışan insan daha önce duymadığı kadar bilgi açlığı duyar. Şüpheci bir kişilik sahibi

olur ve donanımı sayesinde ortaya atılan yemlere düşüncesizce atlamaz. Felsefenin insana katacağı

özelliklerle beraber insan daha üstün konularla ilgilenmeye başlar.Kendisini sorgulayanı

sorgulamaya veya daha önce hiç sorgulamadığı şeylerin dibine kadar inmeye çalışır.Bunun

sonucunda elde edeceği sonuç büyük bir zihinsel doygunluk veya uğrayacağı hayal kırıklığı olabilir

fakat her türlü kendisine bir şeyler katmış, tecrübe kazanmış olur. Bu yüzdendir ki felsefenin

günümüz bilgi çağında popülerleşmesi oldukça normaldir. Rutin olarak kendisine bile vakit

ayıramayacak kadar dolu programları olan insanların, bir anda evden bile dışarı çıkamamaları

onları büyük bir boşluğa düşürmüş, geriye bir adım atıp kendilerini ve hayatlarını incelemeye

itmiştir.Yunanistan’da da olduğu gibi felsefeyle uğraşmak ancak insanların kendi kendilerine kalıp

beyinlerini günlük hayat koşuşturmacalarıyla doldurmadıkları zaman mümkün olabilir. İnsanlara

yeterince yalnız vakit verildiği zaman, herkesin aslında kafasının arkasında sürekli sorguladığı bir

şeyler olduğunu görebiliriz. 

 

 Karantina süreci insanlara yalnız vakit vererek düşünmelerini sağlamış olmakla birlikte, gençleri de

internet ortamında birleştirmiştir.İnternete fazlasıyla hakim olan bu kesimin yaşları itibariyle daha

sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşımlarını büyük topluluklara yaymaları da felsefenin gençler arasında

yayılımını sağlamaktadır. Ben felsefeyle uğraşmayı seven bir birey olarak 3 dönemdir aldığım

felsefe dersinin katkısını birçok yönden gördüm ve etrafımdakilere de bu bilinci aşılamaya çalıştım.

Daha nezih bir ortam yaratmak amacıyla çevremdeki insanları da araştırmaya yönelttim.Felsefe

tarihiyle beraber filozofları, filozoflarla beraber düşünce biçimlerine, farklı bakış açılarına erişim

sağladım. Felsefeye dersiyle ufkumu genişlettim.

Umut PEKEL 11-G



Önerilerimiz  
QUATERVOİS

Film/Dizi/Kitap



A G O R A  ( 2 0 0 9 )

Ünlü yönetmen Alejandro
Amenábar'ın yönettiği Agora, bilinen
ilk kadın matematikçi, astronom ve

filozof olan İskenderiyeli Hypatia’nın
hayatını konu alıyor. 

 



CESARE DEVE MORİRE
(SEZAR ÖLMELİ) (2012)

 Bir hapishanede, Shakespeare’in Jül Sezar tiyatro oyununun sahneye konması

planlanır. Sanatın insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi konu eden filmin belki de en

çarpıcı repliği şudur:

"Asıl sanatı tanıdıktan sonra gerçek b� r cezaev�  oldu burası ben� m � ç� n"



ROSSO COMO IL CIELO
(GÖKYÜZÜ KADAR KIRMIZI)

(2006)
G E Ç İ R D İ Ğ İ  B İ R  K A Z A  S O N U C U N D A  G Ö R M E  Y E T İ S İ N İ  K A Y B E D E N
S İ N E M A  A Ş I Ğ I  M İ R C O ’ N U N  S E S L E R İ  K U L L A N A R A K  H İ K A Y E L E R

Ü R E T M E S İ N İ  A N L A T I R .  Ç O C U K L A R I N  Y E T E N E K L E R İ N İ  K U L L A N I R K E N
N E  K A D A R  Y A R A T I C I  O L A B İ L E C E K L E R İ N İ  K A N I T L A Y A N  Ç O K  Ç A R P I C I

B İ R  İ T A L Y A N  Y A P I T I .



ADAM’S APPLES
(2005)

Aşırı optimist bir rahip olan Ivan ile azılı suçlu Adam arasında geçen hikayeyi anlatır. Ivan
herkesin topluma kazandırılacağına inanır fakat Adam Ivan’ın inancını sarsmanın yollarını arar.

Bu süreçte Ivan’ın değerini ve toplumda yarattığı farkı anlayan Adam, film boyunca izleyiciyi
düşündürecek ve değer yargılarını sorgulatacak sözler söyler ve eylemlerde bulunur.

 



GENÇ BİR ADAMIN RÜYA İLE GERÇEKLİĞİN
SINIRLARINI ARADIĞI BU YAPIMDA SİZ DE SIK SIK

“GERÇEKLİK NEDİR?” “BU BİR HAYAL Mİ YOKSA
GERÇEK Mİ?” DİYE SORULAR SORACAKSINIZ.

Wak�ng L�fe
(2001)



 SOCRATES
(1971)

Roberto Rosselini yapımı film, Büyük filozof
Sokrates’in hayatını büyük bir ustalıkla işler. 



Y A B A N C I  

–  A L B E R T  C A M U S

 

S İ S İ F O S  S Ö Y L E N İ

 –  A L B E R T  C A M U S

 

 B İ R  F İ L O Z O F U N  İ T İ R A F L A R I

 –  B R Y A N  M A G E E  

 

B Ö Y L E  B U Y U R D U  Z E R D Ü Ş T  

–  F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E

 

 D E N E M E L E R  

–  M I C H E L  D E  M O N T A I G N E  

 

İ N S A N  V E  D E Ğ E R L E R İ  

–  I O A N N A  K U Ç U R A D I  

 

F E L S E F E N İ N  İ L K E L E R İ

 –  R E N É  D E S C A R T E S  

 

 A Y L A K L I Ğ A  Ö V G Ü

 –  B E R T R A N D  R U S S E L L

 

S I K I N T I N I N  F E L S E F E S İ  

–  L A R S  S V E N D S E N

 

Y A Ş A M  B İ L G E L İ Ğ İ  Ü Z E R İ N E

A F O R İ Z M A L A R

 –  A R T H U R  S C H O P E N H A U E R

KİTAP ÖNERİLERİ



KİTAP ÖNERİLERİ

 Y A / Y A  D A

 -  S Ø R E N  K I E R K E G A A R D

 

 S O F İ E ’ N İ N  D Ü N Y A S I  

-  J O S T E I N  G A A R D E R

 

 F E L S E F E N İ N  T E S E L L İ S İ  

–  A L A I N  D E  B O T T O N

 

 F E L S E F E  P A R Ç A L A R I  Y A  D A  B İ R

P A R Ç A  F E L S E F E  

-  S Ø R E N  K I E R K E G A A R D

 

V A R O L U Ş Ç U L U K  

–  J E A N  P A U L  S A R T R E

 

D U V A R  

–  J E A N  P A U L  S A R T R E

 

 K A R A M A Z O V  K A R D E Ş L E R

-  F Y O D O R  D O S T O Y E V S K I

 

B İ R  İ D A M  M A H K U M U N U N  S O N  G Ü N Ü  

–  V I C T O R  H U G O

 

D E V L E T  

–  P L A T O N

 

 O L A Ğ A N Ü S T Ü  B İ R  G E C E  

–  S T E F A N  Z W E I G
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Diyalektik, Yunanca tartışma sanatı anlamına gelen dialektike

tekhne’den türeyen bir terim olarak, genelde akıl yürütme

yoluyla araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi olarak

tanımlanabilir. Diyalektik kavramı, tartışma sanatı, ya da

çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına

gelmektedir.

Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir,

diyalatik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı

olarak diyalektiğin Antik Çağ’daki en yetkin halidir. Değişimin

ve hareketin sürekliliği düşüncesi bu aşamada diyalektik

olarak ifade edilmiştir. Bir fikirden ya da ilkeden içerdiği

olumlu ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine

diyalektik denilmekteydi.

Sokrates’in öğrencisi olan ve diyalektiği insan tarafından

yaratılmış tüm sanatların en üstünü ve önemlisi olarak gören

Platon’da, üç farklı diyalektik anlayışı söz konusudur.

Aristoteles’e gelince, o diyalektiği, kesin ve zorunlu sonuçlara

götüren bir akıl yürütme olarak olmasa bile, yararlı olan bir akıl

yürütme tarzı olarak görmüştür. 

Modern felsefede diyalektiği ilk kez olarak kullanmış olan

Kant’ta diyalektik, deneyimin sınırlarının ötesine giden

transandantal yargıların yanlışını ya da çelişkilerini gösteren

mantık türü anlamına gelir. Hegel’de ise, diyalektik bir

düşünce ya da gerçek bir şeyi önce zorunlu olarak karşıtına

(ya da çelişiğine) dönüştüren ve daha sonra da onların her

ikisini birden içeren bir senteze (ya da birliğe) götüren sürece

karşılık gelir

Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi Eski Yunan

Felsefesinin en önemli kavramlarından biri olan

“Arkhe” Latincede "başlangıç", "köken", "hareket

kaynağı" gibi anlamlara gelir. Antik Yunan

felsefesinde her şeyi yapan temel yapı taşına

verilen isimdir; "ilk prensip" ya da "ilk element"

olarak da düşünülebilir. Filozoflar arkhe

kavramını belirlerken hayatlarına en büyük etkiyi

gösteren kavramı seçmişlerdir. Arkhe kavramı

filozoflara göre farklılık göstermiştir. Thales'e göre

arkhe yani ilk madde “su”, Anaksimandros’a göre

“apeiron”, Anaximenes’e göre arkhe “hava” iken

Herakleitos’a göre, arkhe ateştir.

2 .  D İ Y A L E K T İ K

 A R K H E1.
Esen Burak Başkale

Nur Deniz Özol

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokrates
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Yunan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe


Dogma, kelime anlamı açısından belli konularda ortaya

konulan düşüncelerin sorgulanmadan, tartışılmadan

kesin doğru kabul edilmesidir. Yunanca fikir, kanı

anlamları taşır. Türkçede nas, inak şeklinde de ifade

edilen dogma kelimesi, bağnazlık anlamına da gelir.

Kelime genel olarak gündelik dilde herhangi bir fikri

eleştirmeden ve sorgulamadan kabul etme anlamında da

kullanılır. Yaygın kullanımda bir inancı körü körüne

savunan tavrı ifade eder.

Dogmatizm insan zihninin varlık hakkında doğru ve kesin

bilgi edinebileceğini iddia eder. Dogmatizm apriori ilkeleri

benimseyerek kesin hakikatlere ulaşılabileceğini ileri

sürer. Bu görüşe göre insan zihni, varlık hakkında doğru

ve kesin bilgi edinebilir. Hatta bu bilgiler mutlak doğrudur

ve tartışılamazdır. 

Sözlük anlamı: Düalizm, genellikle birbirine karşı

çıkan iki temel kavramın var olduğuna dair ahlaki

veya ruhsal inançtır.

Descartes’e göre Tanrı varlıkları birbirine

indirgenemeyen iki ayrı özden yaratmıştır. Bunlar

madde ve ruhtur. Madde yer kaplar, ruh düşünür.

Evrendeki matematikselliği bu anlayışla

temellendirir. Tanrı’nın yarattığı bu evrende her

şey bir yönüyle maddesel olduğu için yer kaplar

ve ruha yani düşünselliğe sahip olduğu içinde

akılsal bir düzene uygun olarak bulunur. Varlık

anlayış bakımından Descartes bu görüşü

“düalizm” olarak adlandırır

3 .  D O G M A T İ Z M

Zehra Eryılmaz

Nur Deniz Özol 

Felsefi açıdan ise dogmatizm daha farklıdır. Buradaki önemli nokta epistemoloji yani bilgi teorisi ile ilgilidir.

Epistemolojinin ilk sorusu doğru bilginin mümkün olup olmadığıdır. Felsefe tarihinde bu soruya olumlu cevap

verenlere, kısaca doğru bilginin mümkün olduğunu savunanlara dogmatik filozoflar denir. Yine doğru bilginin

mümkün olup olmadığı konusunda dogmatiklerin karşısında duranlar ise şüpheciler, yani septiklerdir.

4 .  D Ü A L İ Z M



Epistemoloji veya diğer adıyla bilgi felsefesi, bilişsel süreçlerde nasıl

oluştuğundan ziyade bilgiyi genel olarak ele alan, bilginin doğasını,

kaynağını, imkânını ve doğruluğunu inceleyen felsefi disiplindir.

Bilgi felsefesi bilgiyi ele alıp, onun ile ilgili tüm problemleri irdeler.

Epistemoloji terimi ilk olarak bir İskoç düşünürü olan James

Frederick Ferrier tarafından 19. yüzyılda kullanılmıştır. Epistemoloji

Yunanca bilgi anlamına gelen episteme ile açıklama veya bilim

anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşimi ile oluşturulmuştur.

Kavramın etimolojisinden hareket ederek bilgi felsefesinin bilgi

kuramı  terimiyle de aynı anlama geldiği söylenebilir.

Epistemoloji ele alınırken iki tarz benimsenmiştir; sistematik veya

tarihsel. Sistematik açıdan ele alındığında bilginin kaynağı, doğası,

tanımları, türleri ve yapısı irdelenir. 

Sistematik açıdan bilgiyi ele almada ilk adım bilginin ne olduğu

sorusunun irdelenmesidir. 

Tarihsel açıdan bilgiyi ele aldığımızda düşünürlerin bilgi kavramını,

tarihi süreç içerisinde nasıl ele alıp tanımladıklarını inceleriz. Bu

açıdan bilginin tarihi süreç içerisinde sürekli farklı şekillerde ele

alındığı göze çarpar. Her ne kadar tüm düşünce tarihinde bilgi

kavramına değinilmiş olsa da özellikle 17. yüzyılda bir felsefe

disiplini olarak daha değerli hale geldiği göze çarpar.

Pek çok yorumcunun üzerinde uzlaştığı bir nokta, 17. yüzyılda

Descartes ile başlayan ve bilginin kaynakları konusunda

deneyimcilerle usçular arasında gelişen felsefi tartışmaların ve bu

dönemde üretilen kuramların epistemolojinin altın çağını

oluşturduğudur. 

Temel olarak empirizm sözlükte de açıklandığı

gibi “bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle

kazanılabileceğini öne süren görüş” olarak

tanımlanır. Felsefede John Lock’ da empirizm

akımının en önde gelen temsilcisidir. Locke’a

göre de doğuştan insan aklında doğru bilgi

yoktur. İnsanın zihni doğuştan “boş bir levhadır”

(Tabula Rasa). İnsanlar zamanla duyu organlarını

kullanarak, duyum ve deneyimlerinin ona

kattıkları sayesinde bilgiler ile zihinlerini doldurur.

Bu bilgiler “aposterioridir, yani deneyden çıkmış

veya deneye bağlı olan bilgilerdir.

6 .  E P İ S T E M O L O J İ

5 .  E M P İ R İ Z M
Begüm Yazıcı

Nur Deniz Özol



Felsefe, belirli bir sistem içerisinde

gerçekleştirilen düşünsel yöntemlerin genel

adıdır. Birçok düşünüre ve filozofa göre,

felsefenin amacı çözüm bulmak değil soru

sormak ve sorgulamaktır. Ünlü Yunan filozof

Sokrates, insanın sadece soru sorarak hakikate

ulaşabileceğini ifade etmiştir. Arkasında hiçbir

yazılı eser bırakmayan Sokrates'in ardından gelen

Platon ve Plotinus gibi düşünürler, felsefenin

gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Felsefe ilk olarak M.Ö. 7.yy’da İyonya

uygarlığında önemli bir ticaret merkezi ve liman

kenti olan Miletos (Milet) kentinde ortaya

çıkmıştır. İyonya’dan önce Mısır, Mezopotamya,

Çin, Hindistan gibi medeniyetlerde önemli

düşünce sistemleri vardı. Fakat bu düşüncelerin

yapılarında dini ve mitolojik öğeler yer aldığı için

felsefe düzeyine erişememiştir. İyonya düşünce

sisteminin felsefe olarak nitelendirilmesinin temel

nedeni, düşünce sisteminin akla (logos) dayalı

olmasıydı.

Felsefe tüm bilgi türlerinden ve onların

sonuçlarından yararlanır, ama aynı zamanda bu

bilgi türlerini kapsayan ve kuşatan yanıtlar

vermeye çalışır. Örneğin; biyoloji canlı varlığı,

psikoloji canlı varlıkların davranışlarını (insan ve

hayvan dav.), fizik fiziksel olayları vb. incelerken;

felsefe ‘bir bütün olarak varlığı’ konu edinir

İlk Çağ’dan bu yana felsefenin değişmeden

günümüze kadar gelen üç ana konusunun

olduğunu söyleyebiliriz: Varlık, bilgi, değer.

Spordan sanata, ahlaktan siyasete, dilden bilime

kadar insanı ve insanın yapıp etmelerini

ilgilendiren her türden konu, felsefenin doğrudan

doğruya ilgi alanı ve uğraş yoludur. Bu bağlamda,

ele aldığı konular çerçevesinde felsefe kendi

içinde farklı alt disiplinlere ayrılmıştır. Bunlardan

bazıları bilim, varlık, sanat ve dil felsefesidir.

7 .  F E L S E F E
Nur Deniz Özol



Hümanizm değişik filozoflar tarafından sıkça

kullanılan; insana ait olan, kaynağını insanın

kendisinden alan değerler ve işler üzerine

odaklanmakla birlikte humanizm, insanın diğer canlı

türlerinden daha özel olduğu düşüncesini reddeder.

Rönesans felsefesinin gündeme getirdiği en önemli

sorunun insan sorunu olmasına bağlı olarak

gündeme giren bir yönelimdir. İnsanı temel alan ve

onun ne olduğunu, bu dünyadaki yerinin ve

anlamının ne olduğunu gündeme getiren eğilim bu  

anlamda hümanizmdir. Bir başka anlamda da

hümanizm, antikçağ felsefesinin kaynaklarına ve

anlaşılmasına yöneliş ve onların yeniden bir

değerlendirilmesi girişimi olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak hümanizm esas ve yaygın anlamda, yeni

meydana gelen modern insanın yeni dünya görüşü

ve yaşam anlayışı olarak anlam kazanmıştır.

Şair Francesca Petrarca hümanist düşüncenin ilk

atalarındandır. Bireyselliği ve hümanizmi ile en

önemli isimlerden biri ise Michel de Montaigne'dir.

Ayrıca hümanist düşüncenin ünlü ve kurucu

isimlerinden biri olarak Erasmus'u da anmak gerekir.

Hümanizm, 14. yüzyılda İtalya'da doğan, insanı

evrende tek ve en yüce değer sayan, insanı

geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünüştür.

Bu düşüncenin doğuşunda, kilise ve devlet

baskısına dayanan Orta çağ zihniyetine karşı özgür

düşüncenin tepkisi ve eski Yunan ve Latin

edebiyatlarına duyulan hayranlık rol oynamıştır.

İdein sözcüğünden türeyen İdea kavramı, görünen biçim

anlamını dile getirir. Felsefenin ana sorununu yanıtlayan iki

temel öğretiden biri olan düşünceciliğin (idealizmin) baş

kavramıdır. Bu kavramı felsefenin alanına sokan ve

böylelikle idealizmi kurmuş bulunan Antik Çağın ünlü

düşünürü Platon’dur.

İdealizm ve İdea Kavramı

İdealizmin büyük serüveni Antik Çağ Yunan felsefesinde

Elealılarla başlar. Elealılar duyularla algılananı, eş deyişle

görüneni gerçek saymıyorlar; usla kavrananı, eş deyişle

görünmeyeni gerçek sayıyorlardı. Elealıların (özellikle

Parmenides’in) birbiriyle karşılaştırdığı görünenle

gerçeklik, sofistlerce (özellikle Protagoras için) birbirleriyle

özdeş kılınmış oluyordu.

Platon ve İdea Kavramı

Platon’a göre idea bir genel kavramdır, ne kadar cins ismi

varsa o kadar idea vardır. Doğa biliminde bu genel

kavramlara tür denir.

İdealar demek duyusal dünyada kopya ya da suretlerini

gördüğümüz nesnelerin ezeli-ebedi ilk örnekleri veya

örüntüleridir. Örneğin güzel bir kız Güzellik İdeasının bir

kopyasıdır. Platon’a göre, biz bu kızın güzel olduğunu

ancak Güzellik İdeasını bildiğimiz ve kızın Güzellik

İdeasından pay aldığını fark ettiğimiz için söyleyebiliyoruz.

Örneğin her güzel şey, şu güzel insan ya da heykel, şu

eylem ya da birey ölüme ve unutulmaya mahkûm iken,

Güzellik İdeasının kendisi yok olmaz. O varlığa gelmemiştir

ve yok olmayacaktır; ezeli-ebedi olarak ve gerçekten vardır.

8 . H Ü M A N İ Z M
Nur Deniz Özol

9 . İ D E A
Nur Deniz Özol



İdealizm, varlığı düşünceye indirgeyen öğretilerin

genel adıdır. Varlığın birinci ögesinin idea

(düşünce) olduğunu savunan öğretiye idealizm

denir. İdealizm var olan her şeyi düşünceye

bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir

nesneler dünyasının var olmadığını savunan

felsefi öğretidir. İdealizme göre madde, gerçek

değildir ve evrendeki her şey salt zihinseldir.

Dolayısıyla düşüncemizin dışında herhangi bir

gerçeklikten söz etmek mümkün değildir.

İdealistler, varlıklar arasındaki soyut ilişkilerin

duyularla algılanan nesnelerden daha gerçek

olduğunu ve insanların var olan her şeyi

düşünsel bağlamda, idealar aracılığıyla ve idealar

olarak bildiğini savunurlar. İdealizmin gelişimine

George Berkeley büyük katkı sağlamıştır ancak

idealizm esas gelişimini Kant ile sağlamıştır.

Kapitalizm kısaca “Sermayecilik” olarak tanımlanır.

İkinci tanım kapitalizmi iktisadi üretimdeki tekelleşme

eğilimiyle ilişkilendirir. Buna göre kapitalizm, piyasaya

tümüyle hâkim olmak ve onu kontrolü altında tutmak

isteyen iktisadi üretim tarzıdır. Bir diğer tanım Marx’a

ait olandır ve kapitalizmi temelde üretim ile emek

arasındaki yabancılaştırıcı ilişkiye dayandırmaktadır.

Buna göre, eğer bir yerde üretim araçlarını kontrolü

altına almış, onu tekelleştirmiş bulunan sermaye

sahipleri (burjuvazi) ve bu üretimde istihdam edilmek

üzere beden gücünü belli bir ücretle işverene arz

eden işçiler (proleterya) var ise, orada kapitalizmin

özü oluşmuş demektir. Dördüncü tanım Weber’e ait

olandır ve temelde onu rasyonalite ile ilişkilendirir.

Weber’e göre kapitalizm kesinlikle sınırsız kar etme

güdüsü değildir, aksine olsa olsa bu güdünün akıl

tarafından dizginlenmesidir. Kısaca Weber için

kapitalizm, akılcı iktisadi üretim sistemidir. Nitekim

ona göre kapitalizmin var olabilmesi için Rasyonel

Sermaye Muhasebesinin, Para Serbestisinin, Rasyonel

Teknolojinin, Rasyonel Hukukun, Özgür Emeğin var

olması, altıncı ve son olarak İktisadi Hayatın

Ticarileşmesinin gerçekleşmiş bulunması gerekir.
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Latince ortak, evrensel gibi anlamlara gelen communis

sözcüğünden türetilmiş komünizm kısaca sınıfsız,

parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ideolojisi ve

hareketi olarak tanımlanabilir. Ünlü düşünür Karl Marx

ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Parti

Manifestosu ile bağdaşlaştırılan komünizmde,

kapitalizmin ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesi

savunulur. 20. yüzyıla damgasını vuran komünizm

ideolojisi, üretim araçlarının toplumsal ortaklığa dayalı

olmasını ve özel mülkiyet kavramının ortadan

kaldırılmasını ön görmektedir. Karl Marx’a göre

komünist toplumda üretim araçlarının mülkiyeti, üretici

güçler arasında ortaktır ve üretilen servet de ihtiyaca

göre dağıtılmaktadır. Ve bu düşünce Marx’ın 1875

tarihli Gotha Programı’nın Eleştirisi isimli belge de de

yer alan bir dizeyle açıkça anlatılmaktadır. Marx

komünizmi “herkesten yeteneğine göre, herkese

ihtiyacına göre” biçiminde ifade etmiştir.

Liberalizm, düşünsel temellerinin 17. yüzyılda atıldığı

bir siyasal düzendir. Felsefi kökenleri Locke, Hume,

Smith, Mill, Bentham, Spencer, Constant gibi

düşünürlerin görüşleriyle şekillenmiştir. John Locke,

liberalizmin öncüsü olarak kabul edilir. Devletin

amacının özgürlüğü güvence altına almak olduğunu,

devletin kaynağının ve meşruiyetinin toplum

sözleşmesinde aranması gerektiğini, iktidarın bireysel

kabulü amaçlamak zorunda olduğunu belirten

görüşleriyle liberal düşüncenin kuruluşuna katkıda

bulunmuştur. David Hume, aklın bireysel fayda

peşinde koştuğu, kendiliğinden düzenin en adil

düzen olduğu ve devletin buna asla karışmaması

gerektiği, faydacılık ve özgürlüğün insanın doğası

olduğunu savunmuştur. Adam Smith’in insanın

çıkarları peşinde koşarak toplumsal çıkarı arttırdığı,

doğal düzenin en özgür düzen olduğu, devletin iç ve

dış güvenlik görevleri dışında hiçbir şeye

karışmaması gerektiği görüşleri; Jeremy Bentham’ın

devletin amacının bireysel çıkarı arttırmak olduğu,

özgürlük olmadan fayda, fayda olmadan ekonomik

özgürlük, ekonomik özgürlük olmadan mülkiyet,

bunların hepsi olmadan da mutluluk olmayacağı

düşünceleri ve J.Stuart Mill’in devleti ve ahlakı,

hazzın belirlediğini, en büyük hazzın özgürlük

olduğunu, devletin de amacının bu hazzı maksimize

etmek olduğunu söylemesi liberal düşüncenin

gelişmesini sağlamıştır. Herbert Spencer, en uygun

olanın ayakta kalmasını sağladığı için sosyal

ayıklanmayı, “laissez faire”i, rasyonel bireyi savunarak

liberalizme katkıda bulunmuştur. Benjamin Constant,

basında, dinde, ekonomide, mülkiyette kısaca her

şeyde azami özgürlüğü savunmuş liberalizm ile

doğrudan katılımı birleştirmeye çalışmıştır. Alexis de

Tocqueville de liberalizm ile demokrasiyi

özdeşleştirip birbirinin olmazsa olmaz şartı olarak

göstermiş, tarihin amacının özgürlük ve eşitliği

gerçekleştirmek olduğunu savunarak liberalizmin

günümüzde anlaşılan temel ilkelerinin

belirginleşmesine katkıda bulunmuştur.
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Antik Yunan düşüncesinde söz, konuşma,

düşünce, akıl, anlam, açıklama, bir şeyin her ne

ise o olmasını sağlayan nedenler, belli bir

disiplinde fenomenleri açıklamak amacıyla

kullanılan yöntem ve ilkeler, bir şeyi bizim için

anlaşılır kılan temel dayanak anlamına gelen

sözcük. Logos kavramı felsefi çerçeve içinde ilk

kez ünlü doğa filozofu Herakleitos’ta ortaya

çıkmıştır. Miletli filozofların maddeciliğine karşı

mistik bir tepkiyi temsil eden Herakleitos’a göre

gözle görülen dünya, gerçekliği kısmen açığa

vurur, kısmen de gizler.

Gerçeklik, dünyanın bütün bir yaşamı sonsuz bir

doğum ve ölüm, oluş ve yenilenme çarkında

sergilenen tanrısal ruhudur. Herakleitos işte bu

tanrısal ruha, akla “Logos” adını verir. Dünyanın

homojen olan tek bir Logos olduğunu söyleyen

söz konusu tanrısal ruha aynı zamanda “Doğa”

adını veren ve onu kozmik süreçle özdeşleştiren

Herakleitos’a göre Logos, bir yandan da yaşam

ilkesi olan ruhtur, tanrısal yasadır, Tanrı’nın

iradesidir. Hep var olan ve dünyanın içkin nedeni

olan Logos, yıldızları yörüngelerinde tutan güç,

her şeyin kendisine uyduğu yasadır. Varlıktaki

çelişki, uyumsuzluk ve savaşın gerisindeki uyum

ilkesidir.

Sofist Georgias’ta ise Logos, karşı konulmaz

bir gücü olan söz anlamına gelir. İkna ve

güzel konuşma sanatı üzerinde yoğunlaşan

Georgias’ta söz, güzel konuşma anlamına

gelen Logos, büyük bir güçtür. Logos,

korkuyu sona erdirebilir. Üzüntüyü

uzaklaştırabilir. Keyif yaratabilir ve merhameti

arttırabilir. Logos ona göre aklı değil de

duygu ve tutkuları etkiler. Georgias’ın Logos

anlayışı, sözün insanı eğitmek ve

aydınlatmak yerine, insanı hoşnut eden, ona

haz ve içinde bulunduğu durumdan

kurtulma olanağı veren yönünü işaret eder.

İnsan, Georgias’a göre, daha iyi biri haline

getirilemez. 
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Materyalizm ya da maddecilik, varlığın insan

zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi

varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, var olan

her şeyin salt madde olduğunu savunan

görüştür. Materyalizm ya da maddecilik

evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve

bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren

görüştür. Materyalizm veya maddecilik, varlığın

yapısı hakkında belli bir tavrı yansıtan bir

görüştür. Materyalist filozoflara göre var olan her

şey, bize başka türlü görünse bile ya madde ya

da maddi bir şeydir. Materyalizmde, özel

görüşümüze göre yaratıcı neden, ister Tanrı ve

ister madde olsun, tamamlanmış bir düzen söz

konusudur ve şeylerin anlamını da kendisi

belirler. Buna göre madde, bizden bağımsız ve

öncesiz olarak vardır. Var olmak için de

düşünceye (ide) muhtaç değildir. Tersine

düşünce var olmak için maddeye muhtaçtır. Bir

başka anlatımla madde olmadan düşünce var

olamaz. Demokritos, atomcu maddeci anlayışın

fikir babasıdır.

İlk felsefeciler tarafından, “fizik bilimlerinin

ötesinde kalan” anlamına gelen “metafizik”

sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki,

sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar

üzerinedir. Metafizikle bilinçli biçimde uğraşan ilk

filozoflar eski Yunan filozoflarıdır. İlk kez bu

düşünürlerin ele aldığı temel metafizik sorun,

zihin tarafından bilgi nesnesi edinilebilen; ama

gerçek dünyada bulunmayan şeylerin (örneğin

sayıların), genel olarak biçimlerin varlığı ve

niteliğidir. 
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Felsefede, metafiziğin en temel kollarından

biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların

temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var

olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var

olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak

fiili muğlaktır.

Aristo'ya göre ontoloji varlıkların incelenmesidir.

Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel

olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu

kategorilerdekilerden hangilerinin var

olduğunun söylenebileceğini sorar.

Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için

değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel

sorunlarından biri "Temel varlık kategorileri

nelerdir?" sorusudur.

Ontoloji görünen dünyayı-maddeyi olduğu kadar

ardındaki gerçekliği, varlığın doğasını inceleyen

bir felsefe dalıdır. Fiziksel dünya ile ilgili

araştırmalar giderek doğa bilimlerininbir konusu

haline geldiğinden ,ontoloji duyudışı varlık

tasarımını incelemek ile sınırlanmıştır. Çağdaş

ontolojici Hartmann’a göre ontolojinin öteki

bilimlerden başkalığı, öteki bilim dallarının bir iş

bölümü anlayışı içinde var olanı çeşitli alanlara

bölerek sadece o belli alanlarda araştırmalarına

karşın, ontolojinin var olanı bütünlüğü içinde ele

almasıdır. Örneğin astronomi gök varlıklarını,

jeoloji madensel varlıkları, botanik bitkisel

varlıkları, fizyoloji insansal varlıkları incelediği

halde ontoloji bütünüyle varlığın varoluş ilkelerini

inceler.
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Pozitivizm, bilgiye ancak deney ve gözlem

yaparak elde edilen verilerin, akıl ve mantık

süzgecinden geçirilmesi ile ulaşılabileceğini

savunan bilgi anlayışıdır. Geçmişten itibaren

doğası itibari ile tüm doğa bilimleri, pozitivist bir

anlayışla hareket eder. Pozitivizm bu şekilde de

sosyal bilimlerin doğmasına ve gelişmesine

büyük katkı sağlamıştır. Pozitivizm denildiğinde

ilk akla gelen isim Auguste Comte olur. Çünkü

sosyolojinin babası sayılan Comte, pozitivist

düşünceyi sistemleştirerek pozitivizmin en sıkı

temsilcisi olmuştur. Pozitivizm görüşüne göre

bilinebilir olan sadece olgulardır ve bilginin

yegâne kaynağı deney ve gözlemlerdir. Aynı

şekilde pozitivizme göre bilimin bütün dalları

sorgulayıcı olması ve bu bilimsel

değerlendirmelerin, inançlara ve değerlere değil,

mantık ilkelerine uygun olarak yapılması

gerekmektedir.

Pragmatizm, felsefede; uygulamacılık, pragmacılık, faydacılık, yararcılık

gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düşünme temelleri

üzerine kurulmuş olan felsefi akım olarak tanımlanır. Pragmatizm aslında

‘'Pragma'' kelimesinden türetilmiştir ve basitçe ''yarar, çıkar'' anlamına gelir.

Pragmatistler tüm olay ve olgulara ''ne işe yarar ne fayda sağlar'' gibi

sorularla yaklaşır. Bu noktada bu akım pozitivizm ile de benzerlikler gösterir.

Pozitivizm gibi ilerlemeci bir anlayışa sahip olan faydacılıkta, önemli olan

kavramlar ve teoriler değil, pratik uygulamalardır. Faydacılıkta bilginin

sağlaması doğruluk üzerinden değil yarar üzerinden yapılır. Bilgi pratik bir

fayda sağlamıyorsa yanlıştır, fakat temelinde bir hakikat barındırmamasına

rağmen yine de bir fayda sağlıyorsa doğru kabul edilir. Felsefe tarihi

boyunca birçok tartışmaya yol açan pragmatizm, empirizm akımından da

etkilenmiştir. Bu görüş doğrultusunda da doğru bilgiye ancak deneme

yanılma yöntemiyle ulaşılabilir olduğu anlaşılmaktadır.

1 8 .  P O Z İ T İ V İ Z M
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Rölativizm, antik dönemde ortaya çıkan birçok

felsefi akımın da temel alt yapısını oluşturmuştur

bir akımdır. Rölativizmin temelinde ‘'şüphe'' ve

''eleştiri'' yer alır. Yani rölativizm her türlü bilginin

“göreceli” olduğunu simgelemektedir. Bu akımda

yer alan filozoflar hem nesneler hem de idealar

dünyasındaki tüm bilgilerin sorgulanması

gerektiğini savunmuştur. Rölativist filozoflar hem

empirizme hem de rasyonalizme karşı çıkmıştır,

çünkü onların ilkesine ters düşmüşlerdir. Özellikle

sofistler, tarihin ilk şüphecileri, deney ve aklın

gerçek bilgiye ulaşma konusunda yetersiz

olduğunu öne sürmüşlerdir. Onlara göre akıl da

duyu organları ve deneyimler gibi yanıltıcı

olabilmektedir ve kesinlik bildirmezler. İnsanların

herhangi bir konuda ortak karara varamamış

olması da onlar için bunun en büyük ispatı olarak

sayılmaktadır.

us connotation.

Sözlük anlamı: Bilginin doğruluğunun duyum ve

deneyimde değil, düşüncede ve zihinde

temellendirilebileceğini öne süren felsefi

görüştür. Aristoteles’e göre akıl bilginin taşıyıcısı

değil, üreticisidir. Aklın bilgi edinme yetisi

olduğunu savunur. 2 tür akıl olduğunu söyleyen

Aristoteles; pasif aklın bilginin malzemesini

verdiğini, aktif aklın ise duyu verilerini işleyip bilgi

haline getirdiğini söyler. 
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Sözlük anlamı: Bireylerin karşılıklı uzlaşma, bazı

kurallara uymak üzerinde anlaşma ve birbirlerini

şiddet, sahtekarlık veya dikkatsizlikten korumak

için birleştirdiğini varsayan bir kavramdır. Hobbes

“insan insanın kurdudur” diyerek barış için

herkesin her şey üzerindeki hakkından kendi

isteğiyle vazgeçmeye razı olması gerektiğini

söyler. Bunun gerçekleşmesi, böyle bir düzen

oluşturma isteği ve arayışı da insanları

aralarından sözleşme yapmaya götürür. Bu

sözleşmeyle beraber bireyler doğal haklarını

bütün gücü elinde bulunduran devlete bırakırlar

ve kendini koruma hakkı dışında bütün

haklarından vazgeçerler.

J. Bentham’ın toplumsal fayda üzerine kurduğu

bu felsefi akım, en doğru ahlaki eylemin, faydası

en yüksek olan olduğu savunur. Bentham’ a göre

insanın mutluluğu orantılı olarak çevresindeki

insanların mutluluğuna bağlıdır. Toplum içinde

yaşayan insan bireysel mutluluğunu diğer

insanların mutluluğu ile bir şekilde uzlaştırmak

durumundadır. Bu nedenle birey mümkün

olduğunca çok sayıda kişiye fayda sağlayan

eylemlerde bulunmalıdır. İşte tam olarak bu

toplumsal fayda ve yaracılık anlayışına

“utilitarizm” denir. Bu utilitarizm anlayışına göre

aynı toplumda yaşayan her birey bu bilinçle

davrandığında hem birey hem de toplum erdemli

ve mutlu olacaktır.
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Ütopya, hiçbir yerde var olmayan ve gelecekte

var olabileceği düşünülen, devlet ve toplum

tasarılarıdır. Ütopyalar, henüz uygulama alanı

bulamamış toplumsal ve siyasal düzen

şekilleridir. Rönesans’ın siyasal kuramcılarının bir

kısmı, Platon’un ideal devlet kurgusuna benzer

bazı kurgularla siyaset olgusuna ışık tutmaya

çalışmışlardır. Bu toplum ve devlet kurguları,

Thomas More’un “Ütopya” adlı yapıtından

hareketle politik ütopyalar olarak

sınıflandırılmışlardır. Bu bağlamda ütopyalar,

geleceğe yönelik olan tasarımlardır. Gerçeklikle

tam olarak bağdaşmaz. Ütopya tarzında yazılan

eserler, insanlar için ideal olan anlayışları içerir.

Önerilen sistemde insan değerlidir ve adalet

hâkimdir. Bu eserlerin önemi, iyi bir yaşam düzeni

kurulmasına düşünsel bir katkı sağlamasıdır.

Thomas More’un Ütopya’sı bilinmeyen bir adada

kurulu bir devleti temsil eder.

Ütopyalar iki türlüdür:

 

1. İstenilen Ütopyalar

Bunlar olması istenen düzen tasarımlarıdır. Daha

çok, insanın refah ve mutluluğunu sağlamayı

amaçlayan ideal düzen tasarımlarıdır. Platon’un

“İdeal Devlet”i, Farabi’nin “Erdemli Şehir” eseri,

Francis Bacon’ın “Yeni Atlantis” eseri, Thomas

More’un “Ütopya” eseri ve Campanella’nın

“Güneş Ülkesi” eseri istenilen ütopya örnekleridir.

2. İstenmeyen (Korku) Ütopyalar

Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesinin yarattığı

endişe ve gelecekte devletlerin bloklaşarak

despotik yönetimlere dönüşeceği korkusu bazı

düşünürleri toplumu uyarmak amacıyla

korkutucu nitelikte ütopya tasarlamaya

yöneltmiştir. Bu ütopyalar gelecekte

yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir uyarı

niteliği taşır. Aldous Huxley’nin “Cesur Yeni

Dünya” eseri ve George Orwell’in “1984” eseri

istenmeyen ütopya örnekleridir.
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Kaynakça

APriori Nedir? (www.haberturk.com)

Arkhe Nedir? (www.dahifilozof.com)

Arkhe Nedir? (www.evrimagaci.com)

Arkhe Nedir? (www.evrimagaci.org)

Aziz Yardimli -Epistemoloji ve Ontoloji

(www.ideayaynevi.com)

Bilim ve Felsefenin Baslangici-Ilk Cag Felsefesi

Milet okulu (www.dahifilozof.com)

Diyalektik Nedir? (www.turkedebiyati.com)

Dogmatizm Nedir (www.dersimiz.com)

Dogmatizm Nedir? (www.tarih.gen.tr)

Dogmatizm Nedir? Dogmatizm Neden

Eleştirilir? (www.mitolojiktanrilar.com)

Dr. Can Gungen – Felsefe ve Psikanaliz Arsivi

(www.cangungen.com)

Emel Gulcan- Dogmatizm Nedir?

(www.makaleler.com)

Epistemoloji Nedir? (www.felsefen.com)

Epistemoloji (Bilgi Teorisi) (www.msxlabs.org)

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi): Neyi, Ne Kadar,

Nasıl Bilebiliriz? - Evrim Ağacı

(www.evrimagaci.org)

Felsefeye Giris Konu Anlatimi

(www.fahriyearatkaihl.meb.k12.tr)

Felsefenin Konuları ve Temel Disiplinleri »

Felsefe.gen.TR (www.felsefe.gen.tr)

FELSEFE-KONU-ANLATIMI-VE-TESTLER

(www.felsefecilerdernegi.org.tr)



Felsefe Neden Çalışmalı?  

 (www.aktiffelsefe.org)

Felsefe Nedir? (www.acikders.ankara.edu.tr)

Felsefe Nedir? (www.iienstitu.com)

Felsefe nedir? Felsefe Akımları nelerdir?

Felsefe Bilimi terimleri ve kitaplari

(www.hurriyet.com.tr)

Felsefe - Vikipedi (www.tr.wikipedia.org)

Humanizm Nedir? (www.tuba-aydin.com)

Humanizm - Turgay Fişekçi-

(www.cumhuriyet.com.tr)

Hümanist olmak ne anlama gelir?

(www.olaganustukanitlar.com)

Mitostan Logosa www.bilimvegelecek.com

Omer Yildirim -Humanizm Nedir? Insancilik -

Felsefe Sozlugu (www.felsefe.gen.tr)

Omer Yildirim -Idea Nedir? Ne Demektir? -

Felsefe Sozlugu (www.felsefe.gen.tr)

Ontoloji www.turkcebilgi.com

Ronesans ve Humanizm

(www.turkedebiyati.org)

Turgut Özgüney- Logos

(www.dusunuyorumdergisi.com)




