FELSEFE

1. Felsefe E itimi ile Felsefe Ö retimi

Ça mzn ünlü ngiliz filozofu Bertrand Russell, Felsefe
Sorunlar adl kitabna ekledi i bir notta, felsefe hakknda ilk
bilgileri edinmek isteyenlerin, büyük ders kitaplarndan topyekûn bir görü elde etmeye çabalamaktansa, büyük filozoflarn kimi yaptlarn okumay hem daha kolay hem daha
yararl bulacaklarn söyler. Sözünü etti i yaptlar, Platonun
Devleti, Descartesn Meditasyonlar, Spinozann Etikas,
Leibnizin Monadolojisi, Berkeleyin Hylas ile Philonous Arasnda Üç Konu mas, Humeun nsann Anlama Yetisi Üzerine
Bir Soru turmas, Kantn Prolegomenasdr.

Ksaca Felsefe

Bu liste, birçok ba ka filozofun, ba ka yaptlar da eklenerek geni letilebilir. Gerçekten, felsefenin ne oldu unu merak
eden okur için en iyi yol, do rudan do ruya filozoflarn yaptlarna bakmak, felsefenin ne gibi sorunlarla u ra t n bu
yaptlar içerisinde gezinerek görmektir. Bu do ruysa, felsefe
ö renmeye yeni ba layanlara bir Felsefeye Giri kitab sunmann ne anlam oldu u sorulabilir. Bu soruyu yantlamak
üzere felsefe e itimi ile felsefe ö retimi arasnda bir ayrm yapmamz gerekmektedir.
Felsefe e itiminin en iyi betimlemesini Platonun Devlet
inde buluruz. Orada, Sokrates, bir benzetme aracl yla e itimle aydnlanm ki iyi, aydnlanmam ki iden ayrr. Aydnlanmam ki i, yeraltnda bir ma arada eli kolu ba l, yüzü ma arann duvarna dönük, arkasndaki ate in yaratt 
gölgeleri gören, tek gerçe in bu gölgeler oldu unu sanan insanlar gibidir. nançlar ve sanlar (doksa) dünyasnda ya ar bu
ki i. Biri gelip ellerini, ayaklarn çözer de onu ma aradan
d ar çkmaya zorlarsa, önce direnir, gözlerini güne   na
smsk kapar. Çünkü  k, al k olmayan gözü kama trr.
Ma arann d na çknca, önce insanlarn ve ba ka eylerin
gölgelerini, suda yansmalarn, sonra da kendilerini görür.
Gözleri iyice al nca da güne e bakar ve anlar ki, daha önce
gördü ü her eyin kayna  odur.
Burada güne felsefi bilgiyi (episteme) simgeler. E itimle
aydnlanm ki i, felsefi bilgiye ula m ki idir; varsaymlar a a a a asl olana varan, türlere ayrabilen, ayn türden
olan ba ka ba ka, ba ka olan da ayn türden görmeyen,
bütünü, bütünlü ü görebilen ki idir. Felsefi bilgiye götüren yürüyü e diyalektik yürüyü  der Platon; yürüyü ü
gerçekle tirense diyalektikçidir.
Elbette felsefe ö retimini, e itiminden büsbütün ayrmak
olanakszdr. Bu iki süreç bir arada, iç içe gerçekle ir. Ama
bu kitabn amac, okurun böyle bir yürüyü ü tamamlamasn sa lamak de ildir. Bütünü, bütünlü ü görmeyi, ders ki-
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taplarndan de il, filozoflarn kendilerinden ö renir ki i.
Filozof olmaya götüren bu yürüyü ün ilk adm, ki inin,
yine Sokratesin deyi iyle, Genç ya ta bir güzel ki iye ba lanmas, onu sevmesidir. Bu sevgiyle ve yol göstericisinin
yardmyla dü ünmeye ba lar ki i ve bütün güzel ki ileri
güzel yapann ayn güzellik oldu unu görür. Bütün güzel
insanlar sevmeye ba lar; ardndan iç güzelli inin beden
güzelli inden daha de erli oldu unu görür; eylemlerdeki ve
eylem yasalarndaki güzelli i görmeyi ö renir. Sonra yol
göstericisi ona do ru bilgilerin güzelli ini görmeyi ö retir. En sonunda da güzel eylerin güzel olmasn sa layan
ideay, güzelin ideasn, olu içinde olmayan, öncesiz ve
sonrasz özünü, asl örne ini görür.
Demek ki bu yürüyü , iki ki inin, filozof ile ö rencisinin,
e iten ile e itilenin birlikte gerçekle tirdikleri bir yürüyü tür. E itenin bu yolu daha önce yürümü bir filozof olmas
gerekir. Yani felsefi bilgiye ula mak, filozof olmak için filozoflarn kendilerine gitmek, onlarn yürüdü ü yolu onlarla
birlikte yeniden yürümek gerekir.
Felsefe ö retiminin böyle bir yürüyü e hiçbir katkda bulunamayaca n söylemek hakszlk olur elbette. Hiç de ilse
filozoflarn yürüyü leri srasnda kar la t  güçlükleri betimleyebilir, felsefenin geçmi teki ve günümüzdeki sorunlar
hakknda bir fikir verebilir. Verebilece i en de erli bilgi ise,
filozoflarn felsefenin ne oldu u hakknda söylediklerine deil, felsefe adna ne yaptklarna bakmak gerekti idir. Bunun
yan sra, bir Felsefeye Giri kitab, felsefeye yeni ba layan ö renciye, betimledi imiz yürüyü ün ilk admn attrabilirse,
amacna ula m demektir.

2. Felsefi Bilgi

E itimle aydnlanm ki inin, felsefi bilgiye ula m , bütünü
ve bütünlü ü görebilen ki i oldu unu söyledik. Peki, nasl bir
bilgidir felsefi bilgi; bütünü, bütünlü ü görmek ne demektir?
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