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Uygarl~k ile felsefe birbirine dayanan, dahasl biribirini iqeren iki olugumdur. Oyle ki, 

felsefeye yabanc~ bir uygarllktan kolayca sozedilemeyecegi gibi, gene1 etkinlik alanlnda uy- 

garl~k, deger ve somnlmna dogrudan ya da dolay11 yer vermeyen bir felsefe de dugunule- 

mez. Bunun tarihteki iki qarplcl ornegini Antik Grek donemi ile Ronesans sonrasl Bat1 dun- 

Bu bildirinin amacl uygarlagma surecinde felsefenin onemini belirtmek, ozellikle egi- 

tim baglammda yuklenmesi gereken iglevine aqlkhk getirmektir. Ama konuya girmeden on- 

ce uygarllktan ne anladlglm~zl klsaca ortaya koymakta yarar gormekteyiz. 

Uygarllk dogal bir olay ya da olugum degildir; toplumsal yagamlmlzln bir uriinudur. 

Insan uygar olarak dogmaz, belli kulturel kogullar iqinde uygarlaglr. 1nsanln dogal donanl- 

mlnda biyolojik yaplslnln ve "hayvansal" diyebilecegimiz iqgudulerinin yanlslra potansiyel 

iki ozelliginden daha soz edilebilir: sevgi ve iyilik duyarllhgl, (2) anlaksal kavrama yetene- 

gi. Yagam ortam] bu ozelliklerin geligimine elverdigi olqude insan uygarlaglr, elvermedigi 

olqude ilkelligini korur. Ilkel kigi ya da toplum bencil durtulerin ve tabusal kogullanmalann 

dar qemberindedir. Uygarlagma oncelikle korku ve tabularln agllmas~, yeni degerlere aqll- 

mada oncu kigilerin etkileyici davranlg omekleri ortaya koymalanyla olas~dlr. 

Pek qok soyut kavram gibi uygarl~k kavram~ da degigik, qogukez biribiriyle bagdag- 

maz tanlm ve yorumlara konu olmugtur. Burada bu yorum veya tanlmlan tek tek ele allp 

gozden geqirmek yerine, onemli gordugumuz kimi noktalara deginmekle yetinecegiz. 

Deginecegimiz ilk nokta oldukqa yaygln bir anlaylga iligkindir. Buna gore, uygarllk 

teknolojide ileri bir diizeyde olmak demektir. Bu goriig hem dar hem de yuzeyseldir. Dar- 

dlr, qunku teknoloji uygarllgln asal bir ozelligi degildir. Yuzeyseldir, qunkii teknolojide ol- 

* 23-24 Ekim 1998 tarihlerinde Tiirkiye Felsefe Kurumu tarafindan istanbul'da yap~lmq olan "Cumhu- 
riyetimizin Felsefeye Getirdikleri" konulu seminere sunulmug bildiridir. 
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dukqa ileri olan kimi toplumlann evrensel degerlere ters dugen saplant~lar~, bu saplantllara 

kogut dupeduz "barbarlik diyebilecegimiz tutumve eylemleri olmug, olmaktadlr. Bunun en 

yak~ndan bildigimiz orneklerini yuzyilimizda Nazi Almanyasiyla Stalin'ci ve Mao'cu ko- 

munizm uygulamalannda bulmaktaylz. Kugkusuz bu turden ideolojik tutumlari qllglnlik di- 

ye bir tarafa itsek bile, tarihqiler araslnda acaba kaql, gunumuzde teknolojinin tum olanak- 

lariyla donanmig New York, Londra, paris vb. metropollerin Pericler donemi Atinaslndan 

daha uygar oldugunu soyleyebilir? 

Deginecegimiz ikinci nokta, uygarhgln ne fanatizmi besleyen teokratik veya totaliter 

bir duzenle, ne de anargistlerin hayallerindeki mutlak serbestlikle bagdaglr oldugudur. Uy- 

gar yagam tekduzelik degil qok boyutlu ozgur bir duzen; baglbogluk degil "self-discipline" 

denen kendini denetleme sorumlulu~unu iqerir. 

Deginecegimiz son nokta, uygarligln bir derece sorunu oldugudur. Uygarllkta olduk- 

qa ileri toplumlardan soz edilebilecegi gibi geri kalm~g, dahasl ilkellikten yeterince annama- 

mlg topluluklardan da soz edilebilir. Bagka bir deyigle, ne geqmigte ne de gunumuzde "salt 

barbar" ya da "salt uygar" bir toplum veya topluluk ornegi gosteremeyiz. Antropologlarln 

qallgmalarlndan, uygarllk surecinde iki uqta yer alan toplumlarin bile kimi kiilturel ozellik- 

leri paylagtlginl ogreniyoruz. Ornegin, mulkiyet hakkina saygl bu ozelliklerden biridir. Av- 

rupall goqmenler Kuzey Amerika'ya yerleginceye dek "k~z~lderili" dedigimiz yerliler ara- 

slnda hlrslzllk nerdeyse hiq rastlanmayan bir davranigtl. Bagka bir omek: puta tapinma ya 

da  "baba" imajlnda gizemli bir guce slglnrna, qogukez sanildlgi gibi ilkel kabilelere ozgu bir 

tore degildir. Bunun izlerine, degigik biqimlerde de olsa, uygarllkta ileri sayllan toplumlarin 

kimi kesimlerinde rastlandlgi yadslnamaz. Kaldl ki, barbarhga ozgu sayllan acimas~zhk, 

hoyratllk, ytklp dokme, qallp qlrpma gibi davranlalarln her duzeydeki toplumlarda surup git- 

tigini goruyoruz. 0 t e  yandan, uygarl~ga ozgu sayllan kimi davranlg ve tutumlann bazl ilkel 

topluluklarda yagam normlari araslnda onemli yer tuttugu bilinmektedir. Bunun Earpic1 bir 

ornegini "yamyam" denilen topluluklarln iyilik, konukseverlik, temizlik, yalandan kaqlnma 

gibi davranlglarda gosterdikleri titizlikte gormekteyiz. Daha da ilginq olanl, 19.yy ortalarl- 

na gelinceye dek pek az Avrupali yllda ancak bir kez banyo allrken, yoksulluk iqinde qirpl- 

nan "Gold Coast Megt'lerin gunde en az bir banyo alma allgkanllklandir.+ 

Uygarllk surecine girigte uq temel donugumden soz edilebilir. Bunlardan bin, belki de 

ilki, bireyin kigilik bilincine ulagmasi, bir olqude de olsa, iqgudu, korku ve tabularln otesin- 

de insancll duyarhl~k iqine girmesidir. Ikincisi yagam hakklnln tanlnmasl; uqunciisu ise du- 

rumu elveren bireylerin dunyay1 anlama, insanln dunya iqindeki konumuna anlam verme 

+ E.A. Westermarck, Origin and Development of the Moral Ideas. 
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arayigina koyulabilmesidir. Insancll duyarllhk, sanat degerleriyle ahlak normlannln olugu- 

muna; yagam hakkl, bireye az-qok guvence saglayan bir hukuk duzeninin kurulmas~na; an- 

lama arayiginin ise felsefe ve daha sonra bilime yo1 aqtlgl soylenebilir. Bu demektir ki, uy- 

garlig~n yap1 tdglannl sanat, ahlak ve hukukun iqerdigi evrensel dejjerlerle, diinyaya bak~g 

aqimlzi genigletme, deneylerimizi ussal duzeyde degerlendirip anlamll k~ lma  misyonu ile 

yuklu felsefe ve felsefenin yo1 a q t ~ g ~  bilim olugturmaktadlr. 

Simdi, ana qizgileriyle yapt~glmlz bu belirlemeler ~glglnda, uygarlagmada felsefenin 

iglevine, bu iglevin etkinlik kazanmaslnda bag vurulacak egitim yontemine deginebiliriz. 

Baglangqta "bilgelik sevgisi" diye nitelenen felsefenin, zaman iqinde donemlere ve 

degigen kultur ortamina gore iglevler yiiklendigini biliyoruz. Antik Grek doneminde felsefe, 

oncelikle gerqeklik ilkelerini yakalarnaya yonelik ussal bir etkinlik olarak ortaya qlkar. Var- 

l ~ g ~ n  dogasln~ belirlemek, evrende olup bitenleri aq~klayan asal ilkeleri saptamak felsefenin 

bagllca iglevi olarak alg~lanmlgti. Ortaqag'da ilgi degigik bir alanda odaklan~r: kilisenin 

buyrugunda felsefe teolojik bir karaktere burunur; evreni tanrlsal bir dizayn olarak kavrama, 

insan yagamlnl bu qerqevede anlamlandlrma ugraglna donugur. Ronesanstan gunumuze 

uzanan donemde ise, ozellikle bilimin giderek giiqlenen etkisi altlnda, felsefenin daha olqulu 

bir yaklaglm iqine girdigini, butiincul metafiziksel spekulasyondan kavramsal qozumleme 

yontemine kaydlgini goriiyoruz. 

Ne var ki, gorunurdeki tum dejjigimlere kargln, felsefenin kimligini olugturan dort ana 

iglevinden soz edilebilir: 

(1) Entellektuel ilgiyi besleme: Kigiyi gunluk sorunlarln otesinde yagam ve evrenin an- 

lamina iligkin ussal bir dunya gorugu araylgina yoneltmek. 

(2) Etik ve estetik normlan degerlendirme: Kigide iyilik ve guzellik olqutlerine iligkin 

yetkinlik duyarhgl uyandirmak. 

(3)Elegtirel dugiinme yontemini igleme: kiginin yerlegik inak, onyargl ve kogullan- 

malarln tutsakl~glndan kunulmaslna, ilgi alanr sorunlanna yaklaglm ve qoziim araylglnda 

nesnel ve mantiksal bir kafa disipliniyle davranmaslna yo1 aqmak. 

(4)Bilgi ile bilgeligi kaynagtlrma: Kigiye bilgi uretim ve kullan~m~nda dogacak 

sonuqlan olumlu ve olumsuz yanlanyla gozonune alabilme, bilginin kendi iqinde salt bir 

deger olmadlglnl kavrama yetisini geligtirme olanag~ saglamak. 

1 Arallk 1921. S.D.I. s.196 (Ahan. ibid. s.77). 
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Bu deginmelerden, uygarllkla felsefenin birlikteligini aqlkqa gormekteyiz. Gerqekten, 

insanllk tarihinde felsefesiz bir uygarllga kolayca ornek gosterilemeyecegi gibi, bagllca 

arnaqlannda uygarllga ters dugen sagltkh bir felsefeden de soz edilemez. Ikisinin de temelde 

paylagtlgl ozellikler etik ve estetik degerlere duyarllllk, gerqeklige yonelik ozgur araylg, 

elegtiri ve tartlgmaya aqlk kulturel bir ortamdlr. 

Simdi sorulabilir: uygarlagmanln vazgeqilmez kogulu saydlglmlz felsefenin yukarda 

s ~ r a l a d ~ g ~ m ~ z  ialevlerine etkinlik kazand~rmada bagvuracaglmlz araq ve yontem ne ol- 

malrdlr? 

Bu soruyu lusaca goyle yanltlayabiliriz: Araq genig anlamda egitimdir; yontem nesnel 

ve elegtirel yaklaalrndlr. 

"Genig anlamda egitim" diyoruz, qunku siradan anlamrnda egitim okullarda izlenen 

ogretim etkinligi demektir. Buna gore egitim bireyi ders programlarl qerqevesinde bilgi veya 

beceriyle donatma, topluma uyumlu bir kigi olarak kazandlrma surecidir. Oysa egitimi bil- 

gi, beceri ve uyumlu davranlgla slnlrll tutarsak, ister istemez, bireyin ufkunu daraltmlg, ilgi- 

leri dogrultusunda anlaksal ve imgesel potansiyelini geligtirmesine yeterince olanak tani- 

mamlg oluruz. Bilgi, beceri ve sosyal uyum kazandlrma, egitimden beklenen iglevlerdir, 

kugkusuz; ama daha onemlisi bireyin egitim ve yetenekleri dogrultusunda geligme olanagl 

bulmasldlr. oyle  bir olanak, oncelikle yerlegik inanq ve goriigleri, hazlr buldugumuz ya da 

bize yuklenmek istenen ogretileri irdelemeye elveren, yeni anlam ve deger araylglarlna aqtk 

bir kulturel ortamla olas~dlr. Bugun toplumumuzun sanat, felsefe ve bilim alanlannda iste- 

nen duzeyde yeterli performans sergileyememesi; dahasl, giderek artan sorunlar karglsrnda 

qozumsiizluk iqinde bocalamasl egitim anlaylg ve uygulamalannda "gag-dlgr" diyebile- 

cegimiz birtaklm saplantllarl yeterince agamamlg olmaslyla aqlklanabilir. Lise program- 

lannda, felsefeye verilen ya da verilmek istenen yerin tartlgmall bir sorun olarak kalmasl bu 

tlkanlkllgln qarplcl bir belirtisidir. Kaldl ki, yuriirlukteki yaklaglmla okutulan felsefenin ne 

igerik yonunden ne de egitici iglevleri aglslndan istenilen sonucu verecegi beklenemez. 

Felsefe bir yana, asllnda hiq bir ders salt bilgi aktarma bigiminde iglenmemelidir. Bir kez, 

felsefe herhangi bir bilim dah gibi bilgi uretmeye yonelik bir etkinlik degildir. Sonra, 

felsefede ulagllan sonuqlardan qok, ele allnan sorunlar, sorunlara yaklaglm biqimi onemlidir. 

Felsefe bu kimligiyle algllanmadlkqa ogrenciyi aktif olarak felsefe etkinligi iqine qekmeye 

olanak yoktur. Bu yonde izlenecek bir yol, felsefe tarihindeki bagllca atlllm ve donum nok- 

talannl, oncu filozoflar~n ele aldlklari sorunlari, sorunlara yaklaglm yontemlerini ornekleye- 

rek iglemektir. Ama bu bilgi aktarlmi biqiminde degil, felsefenin bir diigun disiplini olarak 
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kimligini tanltma, diger kulturel etkinliklerle, ozellikle sanat, din ve bilimle iligkisine iglk 

tutma bi~iminde olmalid~r. Uzun surede amaq, felsefeyi erdem ve bilgelige yonelik 

niteligiyle gene1 kiilture ozumsetmek, en azindan entellektuel kesime benimsetmektir. 

Felsefeye kapali kalan bir toplumun uygarl~kta ilerlemesi goyle dursun, uygarliga en- 

gel olugturan saplanti ve yonelimlerden kurtulmasi beklenemez. Bunun canli bir omegini 

Gazali'nin "felsefeye yihm" qagnsiyla islam dunyasinin iqine dugtugu, gunumuzde giderek 

katilagan bagnazlikta bulmaktayiz. 

Bildirimi genq kugaklara yonelik bir qagnyla noktalamak istiyorum: Sanat, felsefe ve 

bilim bilegkesinin yaktigi uygarl~k megalesini elinizden diigurmeyin, aydinlik gelecege is- 

tenqli yuriiyugun coakusunu yagayin! 
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