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Teşekkür 

1. ODTÜ Genç Akademisyenler Meta-Felsefe Kongresine destek veren herkese sonsuz          

teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. Başta bölüm başkanımız Prof.Dr. Halil Turan’a yaptığımız tüm           

akademik etkinliklerimize, bölümümüzün oldukça sınırlı imkanlarına rağmen tereddütsüz maddi         

ve manevi katkı sunduğu için çok müteşekkiriz. Bu kısa süre içerisinde yaptığımız üçüncü             

felsefe kongresidir. Devamı da umarız ki sonbaharda gelecektir. 

Halihazırdaki kongremizin fikrini bölümümüzde sadece seslendirmemle birlikte çok sayıda         

kişiden cesaretlendirme görmeye başladık. Bölümdeki araştırma görevlisi arkadaşlarımızın        

kayda değer bir kısmının fikrimizi desteklemesi olmasaydı bu kongreyi gerçekleştirmek imkansız           

olurdu. Bölüm başkanımız ve değerli bölüm hocalarımız ve ayrıca asistan dostlarımıza bu            

nedenle büyük minnettarlık duyuyoruz.  

Kongremize teslim edilen özetlerimizin değerlendirilmesinde son derece seçkin bir Bilim          

Kurulumuz oldu. Bundan ötürü çok büyük memnuniyet duyduğumuzu ilan etmek isteriz.           

Hakemlerimizin özetleri son derece dikkatli şekilde incelemeleri ve yüksek standartlı ama adil bir             

değerlendirmeye tabi tutmaları bizde hayranlık uyandırmıştır. Türkiyeli felsefenin zayıflığına dair          

yapılan onca yorumu bilim kurulumuz boşa çıkarmıştır. Kendileriyle ileride yapacağımız          

akademik etkinliklerde birlikte çalışabilmeyi dört gözle bekliyoruz. 

Bölüm ailemizin önemli üyeleri olan Leyla Abla ve Nihat Abi’ye önceki, şimdiki ve gelecekteki              

etkinliklerimizin başarıyla yürütülmesine verdikleri içten ve büyük destek için minnettarlığımızı          

belirtmeyi elzem görmekteyiz. 

En son olarak tüm kongrelerimize özet göndererek kabul edilsin veya edilmesin katkıda bulunan             

ve konuşmaları dinlemeye gelen, soruları itirazları ve katkılarıyla kongrelerimizin         

zenginleşmesine vesile olan tüm meslektaşlarımıza ve genç arkadaşlarımıza çok teşekkür          

ederiz. 
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Meta-felsefe nedir? 

Bu aşağıdakiler sistematik bir makale olmak amacını taşımamaktadır. Sadece ülkemizde çok           

yabancı olunan ve adı meta-felsefe olan disiplin hakkında sizlere bir fikir verebilmek için             

sunulmuştur. Kısaca söylersem, aşağıda meta-felsefenin tanımı, kapsamı, tarihi, kurumsal         

yapısı ve incelediği başlıca sorunlardan kimi örnekler bulunmaktadır. Ayrıca, sonrasında          

dünyadan ve ülkemizden meta-felsefe hakkında kimi görüşler bildiren meslektaşlarımızdan bir          

dizi çarpıcı alıntı da birbiriyle bağlantılandırılmadan bulunmaktadır. 

 

Tanım, Kapsam ve Bağlam 

Meta-felsefe nedir: Felsefe felsefesi veya felsefenin kendisine dair bilgidir. (Belki de felsefi            

incelemenin doğasına dönük felsefi bir incelemedir.) Yani, “felsefe nasıl yapılmalıdır?”;          

“Felsefenin sınırları nelerdir?”; “Felsefenin diğer akademik disiplinlerle, toplumla sanatla ve          

siyasetle bağlantıları nelerdir?”; “Felsefe neyi incelemektedir veya incelemelidir?”; “Kime filozof          

deriz veya demeliyiz?”; “Felsefi incelemenin hangi yöntemleri güvenilirdir ve neden güvenilirdir?”           

gibi sorulara cevap arar. 

Meta-felsefeyi anlamak için üzerine kafa yorulması gereken temel soruların bir özet listesi            

(Overgaard, Gilbert ve Burwood, 2013, s. v): 

1.     Meta-felsefe ne işe yarar? 

2.     Felsefe nedir? 

3.     Felsefe, bilim ve hümanite 

4.     Felsefi argümanların girdileri (yani “data”) 

5.     Analitik ve Kıta Felsefeleri 

6.     Felsefe ve hakikat arayışı 

7.     İyi felsefe nedir? 

8.     Felsefe ne işe yarar? 
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Felsefe ve Meta-felsefe 

“(i) Meta-felsefe felsefenin bir alt-disiplini değildir. Ne de Meta-felsefe yöntem sorunlarıyla           

sınırlıdır. Daha ziyade, metafelsefi soruşturmalar felsefi pratiğin genel arka plan koşullarını           

kapsar. (ii) Bu arka plan koşulları çeşitlidir. Bunlar sadece rutin şekilde “felsefi” olarak görülenler              

değil, aynı zamanda biyografik, tarihsel ve toplumsal olanları da kapsar. Dolayısıyla, bizler            

felsefeye has (içsel) ve olumsal (dışsal) arasındaki alışılagelmiş ayrıma karşı ihtiyatlı olmalıyız.            

(iii) “Felsefe nedir” şeklindeki soru, farklı felsefe alt topluluklarının kendi aktivitelerini ve            

benliklerini nasıl algıladıklarına ilişkin pratik bir sorun olarak görülerek en iyi şekilde anlaşılabilir.             

(iv) i-iii göz önünde tutulursa, felsefenin ne olduğunu anlamak çağdaş felsefi pratiğin            

toplumsal-kurumsal yapısını daha fazla ciddiye almayı gerektirir.” 

“Az sayıda felsefeci kendilerine, ‘sen ne iş yaparsın’ sorusunun sorulmasından keyif duyar.            

Daha da azı, “felsefe nedir” şeklindeki devam sorusundan hoşnutluk duyar. Bir kişi kendisini             

‘felsefeci’ olarak tanımlamak için yeterli derecede kendinden emin olsa da, kişi her durumda             

“felsefe nedir” diye sorulduğunda makul ve aydınlatıcı/bilgilendirici bir şeyler söylemekte          

zorlanır. Burada, biz alışmış şekilde sorudan kaçınır, onu sürüncemede bırakır, basmakalıp           

sözler arz ederiz veya başka filozofları kendilerinin yaptığı—işin özelliklerinin belirlenmesinde          

uygun-yeterli olmadığını düşünerek—ret edecekleri birçok şey söyleriz” (Plant, 2017, s. 3). 

 

Kurumsallık ve Makale Örnekleri 

1970’te yayın hayatına başlayan Meta-felsefe dergisinin (Metaphilosophy) internet adresi:         

https://goo.gl/S2wh0x (Bu derginin 47 sene önceki ilk sayısında birinci yazı WV Orman Quine             

tarafından yayınlanmıştır: “Philosophical Progress in Language Theory”, Quine, 1970). Kabaca          

şöyle bir cümle bulunur bu makalede: “... [B]en burada bilim felsefesindeki bir ilerlemeden değil              

bilimin kendisindeki felsefi bir ilerlemeden bahsedeceğim” (s. 3). Konu, dil kuramındaki felsefi            

ilerlemedir. 
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“Bu derginin yani 1970 yılında kurulan Meta-felsefe adlı derginin ilk sayısında derginin editörleri             

meta-felsefe sözcüğünün müteharrik bir tanımını vermişlerdi. Bu tanıma göre meta-felsefe şunu           

inceliyordu: Merkezi amacı itiraz edilemez felsefi iddia ve argümanların felsefedeki yokluğunun           

tatmin edici bir açıklamasına ulaşabilmek olan, felsefenin doğasına dair bir araştırma.”           

(Wikipedia’da alıntılanmıştır, “Metaphilosophy (journal)” başlıklı maddeye bakınız.) 

Meta-felsefenin şu anda Batı’da nasıl icra edildiği hakkında size bir fikir verebilmek için buyurun              

size bu derginin son bir yıldaki sayılardan kimi seçme makale başlıkları: 

1. Myriad Philosophical Methodologies [Uçsuz Bucaksız Felsefi Yöntemler] 

2. Carving Intuition at Its Joints [Sezgileri Eklem Yerlerinden Ayırmak] 

3. Abduction by Philosophers: Reorienting Philosophical Methodology [Felsefeciler tarafından        

abdüksiyon: felsefi yönteme yeniden yön vermek] 

4. Imagination in Action [Eylem halinde hayal gücü] 

5. Can an Ontological Pluralist Really be a Realist? [Ontolojik çoğulcu acaba gerçekçi olabilir             

mi?] 

6. Metaphysics within Science: Against Radical Naturalism [Bilimin içerisinde metafizik: Radikal          

natüralizme karşı] 

7. On What Empiricism Cannot Be [Deneyimcilik ne olamaz üzerine] 

8. Is Philosophy All About the Meaning of Life? [Felsefe sadece yaşamın anlamı ile ilgili midir?] 

9. On the Domain of Metaphilosophy [Meta-felsefe’nin etkinlik alanı üzerine] 

10. Disagreements Over Analogies [Analojiler üzerine anlaşmazlıklar] 

11. Why Listen to Philosophers? A Constructive Critique of Disciplinary Philosophy [Neden           

felsefecilere kulak verelim ki? Disipliner felsefeye yapıcı bir eleştiri] 

12. The Institution of Philosophy: Escaping Disciplinary Capture [Felsefenin Yerleşmiş         

Gelenekleri: Disipliner esaretten kaçış] 

13. The Problem of Relevance and the Future of Philosophy of Religion [İlişkilenme problemi ve              

din felsefesinin geleceği] 

14. Philosophy's Tragedy [Felsefenin trajedisi] 
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Analitik ve kıta felsefesi ayrımına ilişkin bir dizi ilginç özlü ifade edilmiş görüş  

Düşündürücü bir şaka: “Analitik felsefeciler kıta felsefesinin yeterli derecede berrak olmadığını           

düşünürler; kıta felsefecileri ise analitik felsefenin yeterli olmadığını düşünür.” (gerçek          

içerik-mantıksal berraklık ters orantısı) 

Belki de hangi fikir veya akıl yürütmenin “berrak” olduğunun nasıl belirlenmesi gerektiğinin            

kendisi hiç de yeterince berrak bir mesele değildir. Aydınlatıcı bir tartışma için bkz. örneğin              

Frege ve Wittgenstein mektuplaşmaları (Dreben ve Floyd, 2011; Floyd, 2011; Frege, 2011). 

“Analitik, Kıta’ya karşı, ör., “Eğer Kıta-analitik çatışmasının ilk başladığı zamana yakın ve bu             

çatışmanın derinliğini somut olarak örneklendirecek iki yazı örneği seçmem gerekseydi, bunlar           

Heidegger’in 1929 tarihli ‘Metafizik Nedir’ ve Carnap’ın 1932 tarihli ‘Dilin Mantıksal Analizi            

yoluyla Metafiziğin Tasfiyesi’ adlı yanıtı olurdu” (Vallicella, 2017). Bkz. Carnap, 1932. 

Felsefeci örnekleri, Kıta: Husserl, Heidegger, Lacan, Habermas, Gadamer, Derrida, Deleuze,          

Levinas [Sartre, Camus, Brentano, Badiou, Adorno, Butler; bu isimleri ben ekledim]. Bu isimler             

bazı analitik felsefeciler tarafından sanatlara ve beşeri bilimlere sıcak ve dostça bakmalarına            

karşın rasyonalite, bilim ve teknolojiye soğuk hatta düşmanca bir yaklaşımlarının olduğu           

şeklinde karakterize edilmiştir (bkz. Sayan, 2015). 

Yazarın notu: Ben şahsen bu listeye kesinlikle Husserl ve Gadamer’i katmazdım. 

Felsefeci örnekleri, Analitik: Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap, Hempel, Ayer, Moore,          

Quine, Davidson, Kripke, Lewis, Putnam, Nagel, Dummett, Chalmers, Jackson, Fodor, Dennett,           

Harman, Ryle, Putnam, Searle 

Yazarın notu: Ben şahsen Quine ve Frege’yi bu listeye katarken çok tereddüt ederdim. 

Her ne kadar analitik ve kıta felsefecilerine çeşitli listelerde örnekler verilebilmesine rağmen yine             

de (birkaç kişi dışında) fikir birliğine varılan bir liste oluşturmak olabildiğince zordur.  
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Analitik felsefeci olmanın alametifarikaları (Stil bakımından): berrak, belgin, titiz, öncülleri açıkça           

belirtilmiş ve çıkarımları bariz biçimde mantıksal, edebi gösterişçilikten, yazısında ünlü          

isimlerden bahsedip kendine paye çıkarmaktan, sırf etki yaratmak amacıyla soru sormaktan ve            

genel olarak Caputo ve Badiou gibi yazarlarda bulacağınız türden zırvalıklardan azade bir            

felsefe (Vallicella, 2017). 

Yazarın notu: “Badiou zırvadır” deyip iç-nitelik diye ifadesi imkansız, doğası belirsiz bir kavrama             

başvurmaya ne demeli? 

Analitik felsefenin en gurur duyarak kullandığı felsefi araç olan analiz yönteminin çok ayrıntılı,             

tarihsel ve faydalı bir tablosu için bkz. (Beaney, 2016). 

“Adorno Oxford’dayken evine şöyle bir mektup yazar: ‘Burada her şey sadece argümanlarla            

alakalı.’ Oradaki meslektaşları, Adorno’nun neyi noksan bulduğunu bile anlayamadılar. İşte          

ayrım buydu.”  

Yazarın notu: Bunun aynısını ben şahsen Ankara’da çalışan bir dizi genç meslektaşımdan            

duydum. Bu meslektaşlarımdan bir tanesi ayrıca insanların rasyonel düşünmesinden çok          

rahatsız olduğunu da bana üzülerek bildirmişti. Abartmıyorum, aynen böyle dedi.  

 

Bilime Karşı Tavır Meselesi mi? 

“Bilime karşı tavır meselesinin bu kopuşlarla bir ilgisi vardır. Hiçbir Kıta felsefecisi doğa bilimleri              

önünde, bilim-perest şekilde ibadet eder gibi diz çökebilir mi? Hiç sanmıyorum. ‘Analitik’ ve ‘Kıta’              

felsefesi lafları çok da yararlı olmayabilir. İyi ve kötü felsefeden bahsetmek daha iyi olacaktır.              

Peki ama, ‘iyi felsefenin’ işaretleri nelerdir?” (Vallicella, 2017)  

“Bugün analitik felsefe belirli bir felsefi programı veya sabit bir görüşler kümesini değil ama bir               

felsefe yapma stilini belirtir. Kabaca söylersek, analitik felsefe açık ve seçikliği ve argümanlarının             

belgin olmasını hedefler. Mantık araçlarından serbestçe faydalanırlar; kendilerini beşeriden daha          
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çok bilim ve matematikle özdeş görürler. (Esefle söylemeliyim ki, ‘berraklık’ giderek analitik            

felsefenin alametifarikası olmaktan daha fazla uzaklaşmaktadır.)” (Brogaard ve Leiter, 2011) 

Özetle söylersek, meta-felsefe felsefeye ilişkin her şeye dairdir. Doğrudan felsefi okulların           

birbirinden farkından, felsefi analiz araçlarına, kullandığımız akıl yürütmelerin girdilerinden,         

felsefenin geleceğine ve oradan da felsefenin sosyolojisi, tarihi, psikolojisi, kültürü, kurumsal           

yapısı ve felsefi doğasına kadar pek çok şey bu disiplinin kapsamına doğal olarak girmektedir. 

Dediğimiz gibi bu disiplinin kurumsal yapısını temsil eden derginin tarihi yarım asırlıktır. Yani hiç              

de yeni değildir. Türkiye’de bu sözcüğün kullanıldığı ve benim bilgim dahilinde olan ilk yayın              

1970 tarihlidir. Esasen ODTÜ Felsefe bölümünün kurucularından Teo Grünberg’in 1963 tarihli           

doktora tezinin yedi yıl sonra yapılan basımının girişinde Hüseyin Batuhan’ın bir yazısı yer             

almaktadır. Sözcüğü orada gördüm. Batuhan, Grünberg için, kendisi farklı felsefe okullarını           

eleştirmez, onları tartışmaz ama ben onun felsefe anlayışını tarihteki yerine oturtmaya çalışarak            

meta-felsefe konusunda okuyucuya bir fikir vermeye çalışacağım diyor (Batuhan, 1970, s. vi). 

Yukarıda alıntıladığımız görüşlerin hiçbirisinin fikri sorumluluğu bizde değildir. Biz sadece          

okuyucuya, eğer kendisi meta-felsefe alanına dair ve/veya Türkiye'de hatırı sayılır akademik           

felsefecilerin “Kıta” ve “analitik” ayrımına dair görüşlerini bilmeyenler var ise onların bilgisine bu             

görüşleri sunmak istedik. Ayrıca, bazılarının ısrarla söylediklerinin aksine ülkemizde ve dünyada           

kıta felsefesi genel başlığı altında toplanabilecek bir felsefe yapma biçimleri kümesi olduğu gibi             

bundan daha az homojen olmak şartıyla analitik felsefe stili denebilecek bir felsefe yapma             

biçimleri kümesi de vardır ve herhangi bir akademik felsefe eserini okuyan meslektaşlar eserin             

genel değerini (kendisi kabul etsin veya etmesin) bu ayrıma dair kendisinin bir tutumu var ise, o                

tutumun ışığında değerlendirecektir. Bunu kabul etmeyenler başlarını kumun içine gömmüştür.          

Fakat kafanın kumda gömülü olması, var olan gerçekliğin inkarı için rasyonel bir gerekçe teşkil              

edemez bize göre. 

Bu iki ana felsefe yapma biçimi dışında en azından natüralist ve modernizm sonrası felsefe              

diyebileceğimiz ayrı okulların yaygın taraftar bulabildiğini hatırlatmakta fayda var. Modernizm          

sonrası felsefe ülkemizde son yirmi yılda felsefe, sosyoloji ve dil bölümlerinde egemen akım             
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olmaya doğru ilerlemektedir. Natüralizm ise daha çok bence Anglo-Sakson dünyasında          

baskınlığa doğru gitmektedir. Ama tabii bu betimin doğruluk derecesi, sizin bu terimlerin            

kapsamına neleri soktuğunuza göre değişir. Bugün sinir bilim bulguları bile her türden metafizik             

felsefe açısından akşam yemeği niyetine yenebilmektedir. Bunlar kendilerini inatla natüralist          

olarak nitelese de açıkçası bu durumu “terime olmadık anlamlar yükleme problemi” olarak            

görmekten kendimi alamıyorum. Örneklerinden en ünlüsü David Chalmers olsa gerek. Natüralist           

felsefenin, analitik felsefeden son derece farklı bir akım olduğunu göstermeye çalışan güzel bir             

makale için bkz. (Spurrett, 2008). Çağdaş analitik metafiziği “yeni skolastizim” olarak suçlayan            

ve buna bir son verilmesini yüksek sesle savunan bir kitap ve onun giriş yazısı için lütfen bkz.                 

(Ross, Ladyman ve Spurrett, 2007). 

Yanlış anlaşıldığına yüzlerce kere tanık olduğum için bir noktayı mutlaka ama mutlaka burada             

hatırlatmak isterim. Ben şahsen asla Heidegger, Gadamer veya Nietzsche çalışan bir           

akademisyenin günümüz akademi dünyasında bulanık yazacağını veya kanıt göstermeyi         

gereksiz göreceğini veya gördüğünü kesinlikle düşünmüyorum. Bu asla doğru değildir. (Dahası           

kendi okumamda Nietzsche ve Quine epistemolojileri arasındaki özsel farklılığı göremediğim gibi           

Gadamer ve Kuhn arasındaki önemli fikir ayrımlarını da henüz yakalayamadım.) Nitekim,           

uzmanlık alanı Nietzsche olan akademisyenlerin kendilerinin, bulanık veya şairane yazan genç           

meslektaşlarına yaptıkları uyarılara şahsen tanık olmuş birisi olarak bu uzmanların kendisinin           

yukarıda bazılarının kıta felsefesine hakaret etmek için yapıştırdıkları etiketleri yalancı          

çıkardıklarını düşünüyorum; fakat eleştirilen genç arkadaşımızın, eleştiri yapan tecrübeli         

hocasına verdiği şu cevap analitik felsefecilerin, kıtacılara yönelttikleri eleştirilerin kısmi bir           

doğruluğu olabileceğini akla getirmektedir. Beni aşırı derecede şaşırtan cevap özetle şöyleydi:           

“Evet hocam, şairane yazıyorum, bunda ne kötülük var ki?!” 

 

Serdal Tümkaya 
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Program 

22 Nisan 2017 Cumartesi 

10:15 - 10:30 
Prof. Dr. Şeref Halil Turan - ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı 

Bölüm başkanı konuşması 

10:30 - 11:00 
Serdal Tümkaya - OMFK 2017 Düzenleme Kurulu üyesi 

Açılış konuşması 

11:00 - 12:00 
Ozan Altınok - ODTÜ Felsefe 

“Bilimin Bilim Felsefesine İhtiyacı Yoktur; Bilim Felsefelerine İhtiyacı 

Vardır” 

12:00 - 12:15 Ara 

12:15 - 13:15 
Deniz Ayhan & Gülcan Yılmaz - Hacettepe Üniversitesi Felsefe 

“Herakleitos ve Leibniz Işığında Felsefenin Diğer Disiplinlerle Olan İlişkisi” 

13:15 - 14:30 Yemek arası 

14:30 - 16:00 
Yard. Doç. Dr. Cem Kamözüt & Dr. Volkan Çifteci - Davetli konuşmacılar 

“Felsefe İlerler Mi?” 

16:00 - 17:00 
Dinçer Çevik - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe 

“Bilim Felsefesi Bilim Pratiğinden Ne Öğrenebilir?” 
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17:00 - 17:15 Ara 

17:15 - 18:15 
Ramazan Kurt - Atatürk Üniversitesi Felsefe 

“Meta Felsefe Ne Olmalıdır?” 

18:15 - 18:30 Ara 

18:30 - 19:30 

Dr. Sibel Kibar - Kastamonu Üniversitesi Felsefe 

“Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katısı:         

Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği” 

19:30 Kapanış 
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23 Nisan 2017 Pazar 

11:00 - 11:15 Açılış 

11:15 - 12:15 
Özge Dural Özer - ODTÜ Felsefe 

“Özgür İrade Probleminin Deneysel Felsefe Yöntemleri ile Değerlendirilmesi” 

12:15 - 12:30 Ara 

12:30 - 13:30 
Berfin Gülsever - MSGSÜ Felsefe 

“Aporetikten Kötülüğe Bir Salınım” 

13:30 - 15:00 Yemek arası 

15:00 - 16:00 
Aran Arslan - Boğaziçi Üniversitesi Felsefe 

“Bilinmeyene Gönderim Vasıtasıyla Anlambilim” 

16:00 - 16:15 Ara 

16:15 - 17:15 
Cansu Soyluethem - Akdeniz Üniversitesi Felsefe 

“Türkiye’de Felsefe Eğitimi Üzerine” 

17:15 - 17:30 Ara 
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17:30 - 18:30 

Aysun Şen, Mehmet Taylan Cüyaz & Murat Ertaş - ODTÜ Felsefe 

“Formel Ontoloji ve Deneysel Felsefenin Bir Kesişimi Olarak Sorular         

Ontolojisi” 

18:30 - 18:45 Ara 

18:45 - 19:45 
Seniye Tilev - Boğaziçi Üniversitesi Felsefe 

“Din - Felsefe Bağlaminda Sınırlar ve İmkanlar” 

19:45 - 20:00 Ara 

20:00 - 21:00 
Özgür Taburoğlu - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji 

“Bergsoncu Metafizik ve Sinirbilim” 

21:00 Kapanış 
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Konuşmacılar 

Ramazan Kurt, Atatürk Üniversitesi / Felsefe 

1984'te İzmir'de doğdu. Lise dahil eğitimimi İzmir'de yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Sınıf            

Öğretmenliği'nde iki yıl okuduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Felsefe eğitimini tamamladı.          

Yüksek Lisans'a Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında başladı, ders aşamasından sonra           

Yeditepe Üniversitesi Felsefe anabilimdalında yüksek lisansa yeniden başladı. Temmuz 2013'te          

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 50d kadrosuna atanınca da tezini bu üniversitede bitirdi. Ocak            

2016'da "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalamasından dolayı ihraç edildi.           

Doktoraya önümüzdeki sene İstanbul'da bir kamu üniversitesinde devam etmeyi düşünüyor. 

Lisans ve yüksek lisansta Modernite Eleştirisi bağlamında Foucault çalıştı. Bilinç problemi,           

öznellik ve modernite eleştirileri ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 

 

Dinçer Çevik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Felsefe 

2008 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden lisans, 2009 yılında Odtü Endüstriyel Tasarım Bölümü            

“Ürün Tasarımı” yandal programından mezun oldu. 2008 yılında Odtü Felsefe Bölümü’nde           

başladığı master eğitimine 2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde           

devam etti. 2012 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde “Riemann’ın           

‘Manifold’ Kavramı ve Yeni Bir Mekan-Geometri İnşaasındaki Yeri” başlıklı tezle mezun olup            

aynı programda doktora eğitimime başladı. 2015 yılında ikinci üniversite programı kapsamında           

Anadolu Üniversitesi İktisat programında eğitimime başladı. Halen Muğla Sıtkı Koçman          

Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve “Laws and           

Lawlikeness in Economics” başlıklı tezimle ilgili çalışmalarıma devam etmekte. Akademik ilgi           

alanları: Geometri Felsefesi ve Tarihi, G.F. B. Riemann, Ekonomi Felsefesi özelinde ekonomik            

modellerin doğası, nedensel açıklamalar ve yasalar. 
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Aysun Şen, ODTÜ / Felsefe 

1994 Ankara doğumlu olan Aysun Şen 2012 yılında İnönü Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.             

Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe ana dalında son sınıf, Sosyoloji çift ana dalında               

3. sınıf ve Psikoloji yan dalında 2. sınıf öğrencisidir. Bunlara ek olarak 2016 yılından itibaren               

ODTÜ MODSIMMER Berimsel Ontoloji Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak        

çalışmaktadır. İlgi alanları bilim felsefesi, sosyoloji felsefesi, psikoloji felsefesi ve dil felsefesidir. 

 

Mehmet Taylan Cüyaz, ODTÜ / Felsefe 

1994 Ankara doğumlu olan Mehmet Taylan Cüyaz, 2012 yılında Sokullu Mehmet Paşa            

lisesinden mezun olmuştur. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 4. Sınıf             

ve Sosyoloji Bölümünde yan dal öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. İlgi alanları             

mantık, dil felsefesi, analitik metafizik ve bilim felsefesidir. 

 

Murat Ertaş, ODTÜ / Felsefe 

2010 yılında Istanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Ortadoğu Teknik            

Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenime başladı. 2016 yılında ODTU MODSIMMER Berimsel          

Ontoloji Laboratuarı'nda araştırma asistanı olarak görev almaya başladı. Dil Felsefesi, Mantık,           

Dilbilim ve Bilim Felsefesi genel olarak ilgi alanları arasında bulunmaktadır. 

 

Seniye Tilev, Boğaziçi Üniversitesi / Felsefe 

Seniye Tilev lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde tamamladı.          

Aynı üniversitede Kültürel İncelemeler master programına devam etti, Boğaziçi Üniveritesi          

Felsefe Bölümü’nden “Erdem Etiği Zaviyesinden Kantçı Ahlak’ın Analizi” başlıklı teziyle yüksek           

lisans derecesini aldı. Öğretmenlik, çevirmenlik, yazarlık ve editörlük faaliyetlerinde         
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bulunmuştur. Halen Boğaziçi Üniversitesi’de Kant Ahlak ve Estetiği’nin İslam düşüncesiyle          

kıyasını içeren doktora tezini yazmaktadır. 

 

Deniz Ayhan, Hacettepe Üniversitesi / Felsefe 

18 Mart 1993'te İstanbul Bakırköy'de doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde okudu. 2012             

yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazandım. 2014 yılında ODTÜ'den           

ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne geçiş yaptı. Şu an üçüncü sınıf öğrencisi.            

Ayrıca sanat tarihi bölümünde yan dal yapmaktayım. 2016 Ağustos’ta Birgün Gazetesinde           

stajyer gazeteci olarak çalışmaya başladı ve halen devam etmekte. 

 

Gülcan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi / Felsefe 

22 Mart 1994'te Malatya'da doğdu, eğitim hayatıma orada başladı. 2013 yılında Hacettepe            

Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Üçüncü sınıf öğrencisi olarak devam etmekte.          

2015-2016 yılları arasında çeşitli KPSS yayınlarının redaksiyon çalışmalarını üstlendi. 2015          

yılında Halk Evleri'nin düzenlemekte olduğu Kış Okulunda gönüllü öğretmen olarak çalıştı.           

Lisans hayatına başladığı günden bu yana, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün          

düzenlemiş olduğu felsefe sempozyumlarını ilgiyle takip edip alanımda gelişme fırsatı buldu. 

 
Özge Dural Özer, ODTÜ / Felsefe 

Özge Dural Özer, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden lisans derecesini aldı.            

2013 yılında ODTÜ Felsefe bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen ODTÜ Felsefe           

bölümü doktora programında çalışmalarına devam etmektedir. 
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Sibel Kibar, Kastamonu Üniversitesi / Felsefe  

Sibel Kibar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünden mezun olmuş,            

2011’de aynı bölümden doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi süresince, Alberta          

Üniversitesi’nde (Kanada) ve Duke Üniversitesi’nde (ABD) bulunmuş, orada dersler almış ve tez            

çalışmasını yürütmüştür. Son dört yıldır Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim          

üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları çoğunlukla, Hegel, adalet, etik, eşitlik, toplumsal           

cinsiyet ve insan hakları üzerindedir. Slavoj Zizek’in İdeolojiyi Haritalamak ve Daniel Dennett’ın            

Bilinç Açıklandı adlı kitaplarını Türkçe’ye kazandırmıştır. 

 

Cansu Soyluethem, Akdeniz Üniversitesi (Felsefe) 

1996 yılında Kuzey Kıbrıs'da doğdu. Liseyi Güzelyurt Türk Maarif Kolejinde okuyup mezun oldu.             

Lise zamanlarımda felsefe ve benzer alanlara olan ilgisiyle birlikte okulda çıkardıkları amatör            

felsefe dergisinin lisans da felsefe bölümü seçmesinde büyük önemi oldu. 2014 yılında Akdeniz             

Üniversitesi Felsefe bölümüne başladı. Bölümüne 3. sınıf olarak devam ediyor. Aynı zamanda            

Sosyoloji bölümünden de yan dal yapmakta. İlgi duyduğu alanların başında bilim felsefesi, zihin             

felsefesi ve etik gelmekte. 

 

Ozan Altan Altınok, ODTÜ / Felsefe 

İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans öğrenimini ODTÜ moleküler biyoloji ve genetik            

bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Felsefe bölümünde yaptı. Bu süreçte Ian            

Hacking'in Representing and Intervining kitabını Türkçe'ye çevirdi. İlgilendiği alanlar, bilim          

felsefesi, epistemoloji, biyoloji felsefesi, sosyal bilimler felsefesi, bilgi sosyolojisi, bilimsel          

indirgeme. 
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Özgür Taburoğlu, Hacettepe Üniversitesi (Sosyoloji) 

1973 Kırşehir doğumluyu. Burslu olarak okuduğu Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden          

1997 yılında mezun oldu. 20 yıldır mühendis olarak çalışıyorum. Hacettepe Sosyoloji'de doktora            

yapıyo. ODTÜ Sosyoloji'de master'ımı 2000 yılında tamamladı. Bejan ve Baran adında iki            

çocuğu var.  

 

Bazı çalışmaları yayımlandı: Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları (Metis, 2008),           

Kent Efsaneleri: Zamanımızın Batıl İnançları (2011, Doğu Batı), Resim, Söz ve Yazı: İmge             

Yaratmanın Yolları (2013, Doğu Batı), Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik (2016, Doğu Batı). Yine Doğu              

Batı Yayınları, Nazar: Başkası Nasıl Görür adlı bir çalışmasını yakın zamanda yayımlayacak gibi             

görünüyor. 

 

Berfin Gülsever, MSGSÜ / Felsefe 

Berfin Gülsever, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans serüvenine üçüncü sınıf           

olarak devam etmekteyim. Şimdilik özellikle Zihin Felsefesi, Bilim Felsefesi, Meta-Etik ve           

Feminist Felsefe alanlarında çalışıyor. Daha önce, TÜFÖB'de "Cinsiyet Rejimi ve Felsefe",           

Düşünbil Akademi'de "Aristoteles'in Kadın ve Köle Anlayışı", ODTÜ 1. Felsefe Lisans           

Kongresi'nde "Başka Bir Kendilik Bilinci Olarak 'Tanrı Kavramı'" başlıklı bildirilerini sundum. 

 

Aran Arslan, Boğaziçi Üniversitesi / Felsefe 

Aran Arslan 2009 yılında Koç Üniversitesi Fizik bölümünden başarı bursuyla mezun oldu. 2011             

yılında Barcelona Üniversitesin'de yine felsefe alanında APHIL programını tamamladıktan sonra          

2014'te Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisansa başladı. 2016'tan itibaren Koç           

Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretici Asistan olarak çalışmakta ve Boğaziçi         

Üniversitesi'ndeki çalışmalarına devam etmektedir. 
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Sunum Özetleri 

Aran Arslan, “Bilinmeyene Gönderim Vasıtasıyla Anlambilim” 

Bu makalede, İlhan İnan tarafından ortaya atılan bir ayrım üzerinde duruyorum. İnan bu ayrımı              

doğal dilin Gösterimli ve Gösterimsiz kullanımı arasında yapmaktadır. Bu ayrım, özel isimler ve             

belirli betimlemeler gibi tekil terimler ile kavramlar gibi genel terimlere ve bu terimleri kullanarak              

dünyadaki nesnelere gönderimde bulunma biçimlerimize uygulanmaktadır. Inan öncelikle        

gösterimli ve gösterimsiz kullanım arasındaki ayrımı bilgibilimsel bir ayrım olarak ortaya atmıştır            

ancak erken dönem yazılarında (Inan, 1997: pp.49) ayrımının anlambilimsel bir değeri           

olabileceği durumlar için açık bir kapı bırakmıştır. İnan’ın bu erken dönem savına göre belirli              

içlemsel de re bağlamlarda bir cümlede kullanılan bir terimin gösterimli ya da gösterimsiz olup              

olmamasının o cümlenin anlambilimsel içeriğine etki edebileceği üzerinedir. Fakat Inan, daha           

sonraki geç dönem yazılarında gösterimli/gösterimsiz ayrımının anlambilimsel değeri        

konusundaki önceki savını terk etmiş görünmektedir. Inan bu geç dönem yazılarında şöyle            

demektedir: “Gösterimli/Gösterimsiz ayrımı temel olarak bilgibilimsel bir ayrımdır… Hiçbir         

anlambilimsel değeri olmayan bilgibilimsel bir ayrımdır” (The Philosophy of Curiosity 2012,           

pp.65). Bu makalede İnan’ın geç dönem savına karşı çıkarak, ayrımının anlambilimsel değere            

sahip olduğu belirli içlemsel bağlamların var olduğunu tartışacağım. Bu gibi bağlamlarda bir            

terimin gösterimli ya da gösterimsiz olup olmaması o terimin kullanıldığı cümlelerin ifade ettiği             

önermelere yani o cümlelerin içeriğine katkıda bulunduğunu göstereceğim. Bunu yaparken          

genel bir varsayıma dayalı bir test uygulayacağım. Bu varsayıma göre; eğer iki önerme aynı              

içeriğe (aynı anlama) sahipse, aynı değerlendirme ve bildirim bağlamında cümlelerden biri           

yanlışken diğeri doğru olamaz. Amacımız belirli bir içlemsel de re bağlamda, epistemik bir             

operatör içeren belirli tek bir cümlenin o cümlede kullanılan yine belirli bir terimin             

gösterimsizliğine göre farklı doğruluk değerlerine sahip iki farklı önerme ifade ettiğini           

göstermektir. Makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Inan’ın yaptığı         

gösterimli/gösterimsiz ayrımının bir açımlaması sunulacaktır. İkinci bölümde ise bu ayrımın          

anlambilimsel bir değeri olduğunu bilim tarihinden iki gönderim sabitleyici örnek üzerinden           
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göstereceğim. İlk durumda Helyum elementinin keşfine uygulanan ve epistemik bir operatör           

içeren belirli bir cümleyi yukarıda bahsi geçen teste tabii tutup ‘Helyum’ genel teriminin gönderim              

sabitleyici için gösterimli ve gösterimsiz olup olmamasına göre o cümlenin, doğruluk değerleri            

farklı iki önerme ifade ettiğini tartışacağım. İkinci durumda ise Neptün gezegeninin keşfine            

uygulanan ve yine epistemik bir operatör içeren belirli bir cümleyi aynı teste tabii tutup ‘Neptün’               

tekil teriminin gösterimli ve gösterimsiz olup olmamasına göre yine o cümlenin, doğruluk            

değerleri farklı iki önerme ifade ettiğini tartışacağım. Son bölümde ise tüm bu tartışmalara             

istinaden genel bir değerlendirme sunacağım. 

 

Dinçer Çevik, “Bilim Felsefesi Bilim Pratiğinden Ne Öğrenebilir?” 

Bilim felsefesi, özellikle biyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi bilimlerin açıklama ve öndeyi ile ilgili              

başarılarının artmasıyla birlikte hızlı bir değişim içindedir. Bu değişimi bilim felsefesinin hem            

yönteminde hem de kavramlarında görmek mümkündür. Dünya’da bilim felsefesi çalışmaları          

büyük oranda ‘bilim pratiği”ni odak noktası haline getirmişken, Türkiye’de zaten çok fazla ilgi             

görmeyen bilim felsefesi çalışmaları ise henüz bu değişimi yakalayamamıştır; Türkiye’deki bilim           

felsefesi çalışmaları daha çok “bilim felsefesi tarihi” veya “bilim tarihi” olarak adlandırılabilir. 

Bilimi anlamak için analiz ve kavramların anlamlarını açıklama çabaları gerekli olsa da bu tek              

başına yeterli değildir. Bilim insanlarının çalışma pratiğini belli bir amaç doğrultusunda, tercihen,            

felsefecilerin dışarıdan dayattıkları değil bilim insanlarının kendileri tarafından belirlenen bir          

amaç doğrultusunda incelemenin daha anlamlı olacağını iddia ediyorum. Bilim “gerçek”          

yasalara, “gerçek” açıklamalara sahip mi, söz konusu bilim bildiğimiz bilim tanımındaki kurallara            

“uygun” bir bilim mi gibi soruları yanıtlamanın yegane güvenilir yolu bilim insanlarının günlük bilgi              

üretme ve araştırma pratiklerini incelemektir(Kenneth Waters, 2014)  

İlgili bilimin pratiğini incelemeksizin yol almaya çalışan bir bilim felsefesi, katkı verebileceği            

sınırları aşıp sahici bilim olan ile olmayanı belirleyecek ölçütler belirleme ve bu ölçütlere             

uymayan ama aslında gerçekten bilim olan alanları sahici bilim olmadıkları gerekçesiyle eleme            

noktasına kadar varabilir. Bu durumun bilim felsefesi tarihindeki belki de en çarpıcı örneği             
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Popper’ın (daha sonra bu fikrinden vazgeçse de) evrimsel biyolojiyi totolojik önermeler içerdiği            

gerekçesiyle ‘metafizik araştırma programı’ olarak ele 

almasıdır. Bilim pratiğini odağa almaksızın, sadece kavramlar üzerinden yürütülen bir          

tartışmanın nasıl hazin bir şekilde sonuçlanabileceğine dair bir başka çarpıcı örnek Bergson ile             

Einstein arasındaki zamanın doğasına ilişkin tartışmadır. Bergson ısrarlı bir şekilde zamanın           

bilim yardımıyla değil, felsefi olarak ‘sezgi’ yöntemiyle anlaşılması gerektiğini iddia eder ve            

Einstein’ın zamanın göreceliğini meşhur tren saat örneği ile yardımıyla tanımlamasını anormal           

bulur. Einstein’ın genel ve özel görecelik teorileriyle zamanın (ve tabii ki uzayın) doğasına ilişkin              

tartışmaların seyrini belirlemiş olması zamanın nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili tartışmadan           

kimin galip çıktığının kanıtı niteliğindedir. Öte yandan bilim pratiğini bilim felsefesinin referans            

noktası olarak ele almanın neden önemli olduğuna dair daha güncel ve pozitif örnekler vermek              

mümkündür. Biyoloji ve Ekonomi gibi özel bilimlerin pratiğini odağa alan bazı yaklaşımlar            

(Woodward, Hitchcock, Menzies ve Price, Van Fraassen, Giere, Carwright,) Hempel ve           

Oppenheim’den beri süregelen nomotetik paradigmanın dışına çıkıp bilimsel açıklamanın mutlak          

yasalara başvurmadan verilebileceğini iddia ederek bilimsel açıklamaların doğasına ilişkin         

tartışmaların zeminini değiştirmişlerdir. 

Bahsi geçen tarihsel örnek olaylar yardımıyla konuşmamda bilim felsefesinin iki temel nokta            

temelinde yürütülmesi gerektiğini ve bu iki temelden yoksun bir şekilde yapılan bilim felsefesinin             

bilimlerdeki yeni gelişmelerden haberdar olmayan dolayısıyla ele aldığı soruların ontolojik ve           

bilgi kuramsal statüsünden bihaber, kendi kavram ve kriterlerini bilime dayatan ve sonuç olarak             

“oturulan yerden yapılan felsefe” (“armchair philosophy”) olmaktan öteye gidemeyeceğini iddia          

edeceğim: 

1) Kavramların bilim felsefecileri ve ilgili bilimin insanları ile tartışılması yoluyla daha açık hale              

getirilmesi 

Daha önemlisi; 

2) İlgili bilim ya da bilimlerin araştırma, bilgi üretme ve öndeyide bulunma pratiğinin incelenmesi. 
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Özgür Taburoğlu, “Bergsoncu Metafizik ve Sinirbilim” 

Bergson, ampirik ve idealist felsefi geleneklere karşı kendi metafiziğini yerleştirir. Bu metafizik            

özetle tekil bir varlığın bilinciyle maddenin karşılaşmalarını anlamaya dönüktür. Özellikle ampirik           

felsefede duyumun maddenin, dış dünyanın saydam bir işareti ya da kendisi olduğuna; idealist             

felsefeninse şuurun dış dünyanın belirleyeni olduğuna dair temel tezlerine karşı, "aralıklar"           

kuramını ortaya koyar. Aralık, şuurla maddenin karşılaştığı uzam/zamandır. Aralıklar, her tür           

determinizmi ve nedenselliği dışlar. Aralıklarda ortaya çıkan fiiller, bir neden ve sonuç çevrimi             

içerisinde anlaşılamaz. Hareketin "ilerleyişidir" önemli olan. 

Bergson, kendi metafiziğini özellikle "Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri" ve "Madde ve Bellek"            

yapıtlarında inşa ederken, sinirbilime dair sıkça göndermeler yapar. Bu disiplinin yeni ortaya            

çıktığı zamanlarda tüm tartışmalardan haberdar görünür. Ancak sinrbilim ona göre farklı bir            

nedensellik türü ortaya koyar. Ruhsal süreçlerin bir tür mekanizme, özellikle sinir sistemine dair             

unsurların, beynin, sinir hücrelerinin ya da omuriliğin etkinlikleriyle tinsel süreçlerin cesaretli bir            

şekilde karşılaştırma çabasını içerir. Âdeta bu disiplinin ilk zamanlarından başlayarak,          

sinirbilimin imkansızığını dillendirir. Bilimin bir cüreti gibi anlar. Ruhsal süreçlerin nicel yollardan            

anlama çabasının bir başka yüzünü temsil eder. Oysa onun metafiziğinde ruh ve duygu halleri,              

madde ve şuurun birbirine rengini verdikleri aralıklarda, nitelikler ve nicelikler birbirine           

dönüştükçe veya tercüme edildikçe ortaya çıkar. Bu muhtemel sunuşumuzda öcelikle          

Bergsoncu metafiziğin temelini anlamaya çalışacağız. Burada mekanizme, dinamizme,        

ampirizme ve idealizme göndermeler yapılacaktır. Ardından sinirbilimin Bergson metafiziğiyle         

ilgisi ele alınacaktır. 

 

Özge Dural Özer, “Özgür İrade Probleminin Deneysel Felsefe Yöntemleri ile          
Değerlendirilmesi” 

Bu çalışma, özgür irade problemine deneysel (experimental) felsefe yöntemlerini kullanarak          

geleneksel analitik felsefe değerlendirmelerinden daha farklı bir değerlendirme sunmayı         
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amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, geleneksel analitik felsefe felsefi problemleri a priori yöntemler ile            

incelemektedir. Bu yöntemde incelenen probleme ilişkin görüşler kavramsal bir analize tabi           

tutulur ve bu analiz sonucu oluşturulan iddialar düşünce deneyleri vasıtası ile test edilir.             

Oluşturulan düşünce deneyleri, ağırlıklı olarak evrensel olduğu zımni olarak kabul edilen felsefi            

sezgilerimiz temelinde değerlendirmeye tabi tutulur. A priori ve kavram analizi olarak           

adlandırılabilecek bu yöntemin yeterlililiği son 10-15 yılda sorgulanmaya başlanmıştır. Bu          

durumun temel nedeni, yeni çalışmaların düşünce deneylerinde kullanılan sezgilerimizin         

zannedildiği gibi evrensel ve güvenilir olmadığını göstermesidir. Yeni çalışmalar kişilerin farklı           

sezgilere sahip olduklarını göstermektedir. (Fischer ve Collins, 2015) Bu konuya yönelen           

araştırmacılar çeşitli deneysel yaklaşımları geleneksel kavramları incelemek için kullanmış ve          

geleneksel analitik felsefede kullanılan sezgilerimizin kültürel bir çeşitliliğe sahip olduğunu          

göstermiştir. Doğal olarak, bu bulgular a priori felsefi yöntemlerin hâkimiyetini sarsmıştır.           

Oturduğumuz yerden yaptığımız kavramsal analiz problemlidir. Çünkü bu yöntemi uygulayanlar          

kavramlarının hangi yönlerinin kültürel olarak yerel olduğunu görmezden gelir. Felsefi sezgilerde           

kültürlerarası çeşitlilik önemlidir. Kavramsal analizde deneysel yöntemlerin kullanımı alternatif bir          

yaklaşımdır ve deneysel yöntem felsefi sezgilerin psikolojik altyapılarını açığa çıkartmak          

açısından önemlidir. Deneysel yaklaşımda herhangi birinin sezgilerinin halkın tamamını temsil          

ettiği kabul edilmez. Aksine, görüşme ve anketler geleneksel sezgilerin objektif ölçümü için            

kullanılır. (Nichols, 2006, s. 64) Hangi psikolojik mekanizmaların sezgilerin temelini          

oluşturduğunu belirlemek oturduğumuz yerden yapılabilecek bir iş değildir.  

Özgür irade ve onunla doğrudan ilintili olan ahlaki sorumluluk meselesi de ağırlıklı olarak a priori               

yöntemlerle incelemeye tabi tutulmuştur. Ancak sezgilerin kültürden kültüre, vaka kurulumuna ya           

da diğer başka parametrelere bağlı olarak değişkenliği, apriori olarak kabul edilen özgür irade ve              

ahlaki sorumluluk konusundaki görüşlere şüpheyle yaklaşmamıza sebep olmaktadır. Özgür         

irade ve ahlaki sorumluluk hakkındaki uyumculuk (compatibilism) ve uyumsuzculuk         

(incompatibilism) gibi farklı felsefi görüşler de bu değişken sezgilere dayandığından,          

oturduğumuz yerden felsefe yapmak bize yarar sağlamayacaktır. Bu noktada, sezgilerin          

deneysel yöntemlerle farklı bir kültürde, Türkiye özelinde araştırılması kişilerin neden zaman           
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zaman uyumcu zaman zaman uyumsuzcu görüşlere sahip oldukları konusunda bize bilgi           

verecektir ve özgür irade problemine daha farklı bir değerlendirme getirme imkânı sağlayacaktır. 

Ben çalışmamda genel olarak insanların neden uyumcu ya da uyumsuzcu sezgilere sahip            

olduklarını değerlendirmeye çalışacağım. Nichols ve Knobe bu soruyu daha önce ele alarak,            

deneysel çalışma yürütmüşlerdir. Nichols ve Knobe sorunun nasıl sorulduğuna bağlı olarak           

insanların ahlaki sorumluluğa dair sorulara verdikleri cevaplarının değiştiğini gösteren deneysel          

veriler elde ettiklerini bildirmiştir. Deney katılımcılarına yöneltilen sorular soyut temelde          

olduğunda, katılımcılar uyumsuzcu cevaplar vermektedirler. Fakat sorular duyguları tetikliyorsa,         

katılımcıların cevapları uyumcu olmaktadır. Bu sonuç bize duygulanımın kişilerin sezgilerini          

oluşturmada etkili olduğunu göstermektedir. Öyle görünüyor ki insanların durumlara karşı          

geliştirdikleri hem uyumcu hem uyumsuzcu cevaplar söz konusudur. Bu yapılan deneysel           

çalışmanın bir benzerini Türkiye’de lisans eğitimi almakta olan öğrencilerle (felsefe eğitimi alan            

öğrenciler ve felsefe eğitimi almayan öğrenciler) gerçekleştirmeyi planlamaktayım. Deney         

katılımcılarına yönelteceğim sorular Nichols ve Knobe’nin yönelttiği sorular ile birlikte birkaç ek            

sorudan oluşacaktır. Deneyin başka bir coğrafyada, farklı bir kültürde yaşayan kişiler üzerinde            

tekrarlanması ve deney sonucunda ulaşacağım bulgular sezgilerin çeşitliliği konusunda ve          

neden kişilerin uyumcu ya da uyumsuzcu görüşlere sahip oldukları konusunda bize bir fikir             

verecektir. Ayrıca ülkemizden elde edilecek verilerin uluslararası felsefe literatürüne         

karşılaştırmalı olarak dahil edilmesi imkânı doğacaktır. 

 

Sibel Kibar, “Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katısı:           

Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği” 

Son yıllarda Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin eğitim üzerine oluşturdukları ortak organların             

tartıştıkları konulardan birisi, lisans eğitiminin doğrudan mesleğe yönelik mi, yoksa temel           

bilimlere dayalı, öğrencilerin zihin kapasitelerini daha üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir           

öğrenim mi olması gerektiği üzerinedir. Felsefe lisans programı da bu sorgulamadan payını            

almaktadır. Felsefe lisans programları öğrencileri doğrudan bir mesleğe yönlendiren bir eğitim           
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sunmaz. Buna karşın felsefenin ne işe yaradığı, diğer bilimlere ne tür katkılar sağladığı düşünce              

tarihi boyunca sıkça sorulmuş bir sorudur. Ancak, felsefe lisans programı okuyan öğrencilerin            

gündelik yaşamlarına nasıl bir etkisi olduğu sorusuna açık ve seçik bir yanıt verilmemiştir. Bu              

çalışma Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuş olan öğrencilerin bu          

programda almış oldukları öğrenimin onların kişisel ve mesleki yaşamlarına katkısını ölçmeyi           

amaçlamaktadır. 

Öncelikle, felsefe lisans programlarının toplumda negatif bir algısı olduğu bilinmektedir. Bu           

çalışma bu algının ampirik verilerle kırılmasına bir ölçüde katkı sunabilmeyi hedeflemektedir.           

Öğrenciler, felsefe bölümüne geldiklerinde, ister bilinçli ister bilinçsiz bir tercihle gelmiş olsunlar,            

yüzlerinden hem bugünlerine hem de geleceklerine dair duydukları kaygı okunabilmektedir.          

“Felsefeciler ne iş yapar?”, “okuduğunuz bölüm ne işe yarar?” gibi sorulara hazır cevaplar             

veremediklerinden yakınmaktadırlar. İkinci olarak ama ilkinden daha da önemlisi, felsefe          

bölümünün net bir çıktısının olmaması ve doğrudan bir iş alanına işaret etmemesi, öğrencilerin             

çoğunun karamsarlığına neden olmaktadır. Bu çalışmayla, (şimdilik yalnızca Kastamonu         

Üniversitesi) felsefe bölümü mezunlarının mezuniyetlerinin ardından iş bulma süreleri ve hangi           

alanlarda istihdam edildikleri net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Felsefe bölümüne           

gelen öğrencilerin iş bulma kaygılarının bu sayede azaltılması hedeflenmiştir. 

Çalışma 2013, 2014 ve 2015 yıllarında mezun olmuş olan öğrencilerden, ulaşılabilenlerle ve            

görüşmeyi kabul edenlerin tamamıyla telefonla yapılmıştır. Bu görüşmelerde, onların hem          

kişisel hem de profesyonel yaşamlarında, felsefe okumuş olmanın avantajlarının ve          

dezavantajlarının olup olmadığını anlamaya yönelik yirmi beş açık uçlu soru sorulmuştur.           

Mezunların çoğu iş arama sürecinde karşılaştıkları zorluklardan yakınmaktadırlar. Ancak özel          

sektörde iş arayıp da bulamayanların oranı görece düşüktür.  

Yine mezunların ifadelerine göre, çalıştıkları işlerde başarılı ve aranan birer eleman olmuşlardır.            

Felsefe bölümü mezunları, okudukları program sayesinde gözlemleme, görme, algılama,         

anlama, değerlendirme, problem çözebilme, yeniliklere açık olma, sorgulama, analitik düşünme,          

muhakeme etme ve alınan kararları gerekçelendirme gibi yetiler kazanmaktadırlar. Mezunların          

 
27 

 



 

önemli bir kısmı, çevrelerinden farklı düşündüklerini, bu farklılığın ilk başta şüpheyle           

karşılandığını ancak ortaya koydukları düşüncelerin temelsiz olmadığının fark edilmesiyle         

kendilerine güvenildiğini aktarmışlardır. 

Bu görüşmelerde aynı zamanda, felsefe bölümlerinin sorunları da dile getirilmiş tir: felsefe            

bölümündeki akademisyen sayısının azlığı, hocaların alanı olmayan konulardaki dersleri de          

yürütmek zorunda kalmaları, seçmeleri derslerin yetersizliği, Türkçe literatür eksikliği, çeviri          

kitapların dillerinin akıcı olmaması vb. Sonuç olarak, felsefe mezunlarıyla yapılan görüşmeler,           

Çotuksöken’in (2016) ifadesindeki gibi “bir mesleğin dar sınırları içine kapatılmayan zihinlerin”           

kişisel ve mesleki yaşantılarında, doğrudan bir meslek eğitimi almış kişilere göre, daha başarılı             

olacağı varsayımını doğrulamıştır. Felsefenin doğası gereği sağladığı yetiler sayesinde, felsefe          

öğrenimi görmüş bireyler kendilerini yeni bilgiler edinmeye hazır duruma getirebilmektedirler.          

Farklı bireylere ve yaklaşımlara karşı önyargılarından kurtulmaları, mevcut düşünsel zeminin          

alternatiflerini düşünebilmeleri, düşünceleri gerekçeleriyle ortaya koyabilmeleri felsefe bölümü        

mezunlarını pek çok açıdan avantajlı kılmaktadır. İş bulma konusunda da, felsefe mezunlarının            

Fen Edebiyat Fakültelerinin diğer mezunlarından daha fazla bir dezavantajı olmadığı bu           

araştırmayla ortaya konulmuştur. 

 

Cansu Soyluethem, “Türkiye’de Felsefe Eğitimi Üzerine” 

Bu yazıda en genel anlamda Türkiye’de Türkçe eğitim veren felsefe bölümlerinin sorunlarını            

tartışacağım. Türkiye’de felsefe eğitiminde sorun yaşanması doğrudan Türkiye’deki eğitim         

sistemiyle ilgilidir. Türkiye’de maalesef sosyal bilimlere verilen önem gün geçtikçe azalmaktadır.           

Felsefe bölümüne duyulan ihtiyaç yok olmaktadır. Felsefe mezunu bireyler gerek iş olanağı            

gerekse felsefeye verilen değerin gün geçtikte yok olduğunun farkındadırlar.  

Bununla birlikte gelinen dil geleneği de felsefe için oldukça önem arz etmektedir. Dilin sınırları              

çerçevesince yeni fikirler veya gelenekler üretilebilir. Öncelikle bir dilde düşünce geleneğinin           

oluşabilmesi için dilin geniş ve gelişmiş olması gerekmektedir. W. Von Humboldt’ın söylediği            
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üzere dil, araç olmaktan çok aktif olarak düşünceyi yaratan bir etkinlik biçimidir (Emel Koç, 2009:               

104). İnsan belli bir kültür içerisinde yaşıyorsa bu dil örgüsünü, kavramsallaştırmayı ve duyumu             

da etkiler. Zira “Sapir Whorf Hipotezi” bu bakımdan söylediklerimin özeti niteliğindedir. Bu            

hipoteze göre, konuşulan lisan düşünce şeklimizi de belirlemektedir (Cansu Altaş, 2013). Bir            

başka deyişle kendimizi yabancı bir dile adadığımız takdirde düşünce tarzımızı da           

değiştirebiliriz. 

Felsefi düşünme geleneğinin oluşması için tok bir dile ihtiyaç duyduğumuz kadar düşünme            

alışkanlığı için de düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız vardır. Sorunlara eleştirel yaklaşan,          

dogmatizmden uzak, tutarlı ve sistematik düşünebilen bireyler için düşünce yatkınlığının felsefe           

eğitimi ile öğrencilere aşılanması gerekmektedir. Günümüzde sosyokültürel anlamda hızla         

değişimler meydana gelmektedir. Bununla birlikte her geçen gün toplumda yaşanan sorunlara           

felsefi bir zihniyetle bakmanın ve bu sorunları anlamanın gerekliliğini hissetmeliyiz (Osman           

Kafadar, 1973:707). Bu nedenle Türkiye’de felsefe kültürünün yaygınlaşması ve yerleşmesi için           

dildeki düşünce yatkınlığının sağlanması ve bunun ifade edilebilmesi için düşüncenin          

özgürleştirilmesi gerekmektedir. Bu, Türkiye’deki Türkçe eğitim veren felsefe bölümlerinin         

sorunlarından yalnızca biridir. Örnek vermek gerekirse Batıda sistemleştirilmiş Analitik felsefe ve           

Kıta felsefesi gibi felsefi gelenekler aynı zamanda batının felsefe kültürünü de yansıtmaktadır.            

Türkiye’de Türkçe eğitim veren felsefe bölümlerinin sorunlarından biri de felsefe öğretmenlerinin           

geldiği geleneğe bağlı olarak dersi öğretme metodunun ve tercihinin kişiden kişiye değişkenlik            

göstermesidir. Örneğin, İlahiyat eğitimi alan bir öğretmen ile Alman felsefesi geleneğinde yetişen            

öğretmenin dersi anlatma biçimi tamamen onların geldiği geleneğe ve tercihlerine bağlıdır. Emel            

Koç’un “Türkiye’de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış” adlı            

makalesindeki şu sözleri söz konusu sorunu açıklayıcı niteliktedir: “Filozof, içinde kendi           

kişiliğinin de biçimlendiği kültürel atmosferden kendini soyutlamaksızın, kültürel anadili işleyip          

geliştirmek suretiyle evrensel bir entelektüel tecrübeyi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. “(Emel         

Koç,2009:105) 

Araştırma imkanları oldukça sınırlı olan Türkçe felsefe bölümlerinde, konuyu derinlemesine          

bilmek İngilizce (ve başka dillerdeki) yeterliliğiniz sayesinde mümkündür. İstediği birçok          
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kaynağın Türkçe çevirisinin olmadığını öğrenen her Türkçe felsefe bölümü öğrencisi zamanla           

İngilizce öğrenmeye ve belki İngilizce düşünmeye sevk edilecektir. 

Son olarak Türkiye’de felsefe bölümü okuyan herkesin, toplumumuzda yaygın olan felsefeye ve            

felsefecilere dair olumsuz kanaati gidermesi için sergilediği tutum oldukça önemlidir. Felsefeciler           

erdem sahibi, hoşgörülü ve bilgece yol gösteren kişiler olmalıdır. Bu eğitim her şeyden önce              

üniversitelerde, felsefe bölümlerinde başlamalıdır. Ancak kendini yetiştirebilen kişiler etrafına da          

etki edebilir. 

 

Mehmet Taylan Cüyaz, Murat Ertaş & Aysun Şen, “Formel Ontoloji ve Deneysel            

Felsefenin Bir Kesişimi Olarak Sorular Ontolojisi” 

Bu bildirinin amacı, yürütülen sorular ontolojisi çalışmalarının formel ontoloji ve deneysel felsefe            

ile bağlantılı kısımlarının bir dökümünü vermektir. Bu bağlamda, ilk olarak deneysel felsefe ve             

formel ontolojinin ne olduğu açıklanacak ve konu ile alakalı yürütülen çalışmaların ilgili kısımları             

hakkında dinleyicinin temel bir fikir edinmesi sağlanacaktır. Ardından, temel bilim soruları           

üzerinde tarafımızca uygulanan çözümlemenin bir benzerinin felsefe soruları üzerinde         

uygulanmasının imkanı kongre katılımcılarının da katılacağı bir anket ile sorgulanacaktır.  

Deneysel felsefe 90’lı yılların sonunda ortaya çıkmış olan, felsefenin içerisinde temel yordam            

olarak kullandığımız ve İngilizcesi ile “armchair” olarak anılan, yani a priori sezgilerin kullanıldığı             

felsefe yapma şekline alternatif bir felsefe yapma şeklidir. Deneysel felsefenin ne işe yaradığı ya              

da 2500 yıldır felsefenin temel taşı olarak görülen “armchair” metoda bir alternatif oluşturup             

oluşturamayacağı meselesi oldukça tartışmalı bir konu olsa da, deneysel felsefe günümüz           

felsefesinde etik, bilinç ve anlam gibi çeşitli başlıklarda kendine önemli uygulama alanları            

edinmeye devam etmektedir. Deneysel felsefenin alanı, temelde belirli bir alanda uzman ya da             

genellikle bugüne kadar elde olan literatürde sıkça karşılaşıldığı üzere felsefe disiplininin dışında            

kalan bireylerin çeşitli felsefi problem ya da kavramlara karşı çözümleri, tutumları ya da bu              

durumlara ulaşırken kullandıkları yolların ampirik olarak araştırılmasına denk düşmektedir.         
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Deneysel felsefeyi icra etmek için kullanılan ampirik metodun sosyoloji, psikoloji ve bilişsel bilim             

gibi çeşitli alanlardan beslendiğini ve dolayısıyla anketlerin bu alanda sıklıkla kullanıldığını           

söylemek olasıdır. 

Bunun yanında, bu konuşmanın temel taşlarından birini oluşturan kavramlardan biri de, formel            

ontolojidir. Formel ontoloji temelde bilim ile çatışmadan, belirlenen alanlardaki varlıkların          

tanımlanması ve sınıflandırılması çabasıdır. Bu konuda, bir alıntıya yer vermek meseleyi           

açıklamamızı kolaylaştıracaktır: “Ontolojiler gerçekliği temsil ederler (ya da etme         

arayışındadırlar), ve onlar bunu öyle bir yolla yaparlar ki, farklı insanlar onların içerdiği terimleri              

anlayabilir ve böylece o terimlerin temsil ettiği gerçekteki varlıklar hakkında [bir şeyler]            

öğrenebilirler.” 

Bu bağlamda sorular ontolojisi kavramı ile şekillendirdiğimiz alan ise, basitçe, yukarıda düşünsel            

çerçevesinin ilkelerini mümkün olan en geniş ve kaba hatları ile çizdiğimiz formel ontolojinin soru              

formatındaki cümleler üzerinde uygulanmış halidir. En temelde, soruların ontolojisi bize          

bireylerin soruları nasıl sınıflandırdığı ve bu soruların karmaşıklığı hakkında ne düşündüğü           

üzerine anlaşılabilir bir ontolojik yapı verecektir. Bu konuda, çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.           

Bizim ekibimiz ise, yürütülen bu araştırmalar içerisinde sorular ontolojisi ve deneysel felsefenin            

kesişim noktasında bir çalışmayı üstlenmiştir: Doktora sahibi olan bilim insanlarının, kendi           

çalışma alanlarına dair, bu sorulara nasıl ve ne oranda karmaşıklık atfettikleri incelenmiştir.            

Buradan çıkartılan karmaşıklık atıflarının incelemesi ise, daha önceden çeşitli çalışmalar ile           

ortaya konulan, soruların sınıflandırılmasında kullanılan çeşitli haritaların yardımı ile yapılmıştır.          

Elde edilen bu sonuçları soruların karmaşıklıklarının belirlenmesinde kullanılan bir bilgisayar          

algoritmasının sonuçlarını değerlendirmede ve bu algoritmanın iyileştirilmesinde ve        

geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu konuşma kapsamında, dinleyiciye bu çalışmanın nasıl         

yürütüldüğü ve konumuz ile ilgili çeşitli çıktılarının ne olduğu aktarılmaya çalışılacaktır. 

Son olarak bu konuşmanın kapsamında ele almak istediğimiz diğer bir konu ise, daha önceden              

yürüttüğümüz mevzubahis çalışmanın bir benzerinin felsefe alanına uygulanıp        
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uygulanamayacağıdır. Bizce, felsefe hakkında düşünen ve araştıran bireylerin felsefe soruları ve           

bu soruların karmaşıklıklarına yaklaşımların incelenmesi büyük öneme haizdir.  

 

Seniye Tilev, “Din - Felsefe Bağlamında Sınırlar ve İmkanlar” 

Felsefe tarihi boyunca varlık sorusuna, bu sorunun etik, politik ve epistemik uzantılarına temas             

edilirken dolayımlı veya doğrudan; felsefenin soru kümesi dinlerin sav kümeleriyle          

kesişegelmiştir. Bu kesişim kümesine örnek olarak bilginin sınırları, bilginin koşulları, inancın           

bilgiden ayrıştığı noktaların yanı sıra; varlığı mümkün kılan bir ilk nedenin gerekliliği yada             

geçerliliği, Tanrı kavramının felsefe ve dinlerdeki içeriği, ahlaklılığın dayanağı ve kriterleri gibi            

kavramlar örnek verilebilir. Tarihsel dönemler içerisinde bu kavramların dinler ve felsefe           

araçlarınca ele alınışı kuşkusuz farklılıklar sergilemiştir. 

Örneğin, söz konusu bağlamda ortaçağ felsefesinin perspektifi mantıksal pozitivizmin         

perspektifinden bütünüyle başka olmuştur. Ancak tek başına tarihsel bir belirlenimsellikle bu iki            

kültür alanın etkileşinimin açıklanması yeterli gözükmemektedir. Zira modernizm ve sonrasında          

postmodernizm gibi genelleyici tasnifler bağlamından bakıldığında her iki alanın da bir diğeri            

üzerinde nihai tahakkümü, ötekini değilleyip bütünüyle işlevsizleştirdiği görülmemektedir.        

Öyleyse bugün bulunduğumuz konumda felsefe ve din arasında nasıl bir etkileşimden söz            

edebiliriz? Bu iki disiplin arasında zorunlu alan sınırlamalarından yada bağdaşmaz          

metodolojilerden söz edebilir miyiz? İkisinin anlamlı bir bütünlüğü yada çatışmazlığı söz konusu            

olabilir mi? Böyle bir bütünlük yada çatışmazlık olasılığı hangi şartlarla sağlanabilir? 

Bu çalışmada tüm bu konulara Aydınlanma’nın en önemli felsefecilerinden Kant’ın getirdiği           

yorumla bir cevap aranılmaktadır. Kant’ın kritik felsefesi bir yönüyle klasik Tanrı ispatlarını felsefi             

anlamda çürütmüş, diğer yönüyle Tanrıyı ahlakın bir postülü olarak etik alana dahil etmiştir.             

Kant’ın kritik felsefesi boyunca görece bir tutarlılıkla sürdürdüğü eleştirel ve aydınlanmacı           

tutumu Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din isimli geç dönem eserinde daha netlik kazanır. Bu eser               

dönemin din otoriteleri tarafından sansürlenirken, Kant sonrası din felsefesinde de tartışmalı           
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konumunu sürdüregelmiştir. Sunumda öncelikle Kant’ın kritik felsefinin üç temel sorusunu kısaca           

ele alarak “neyi bileriz?” “ne yapmalıyız?” “ne ümit edebiliz?” soruları bağlamında nasıl bir             

felsefe, bilme ve inanç alanının açığa çıktığını ele alacağız. Bu çerçeve dine; bireysel, vicdani              

tercih odaklı, temelde yalnızca ahlak alanında anlam kazanan bir bakış açısı sunar. Dogmatik             

tutumu tümüyle reddeden bu din alanında ispat ve objektif geçerlilik söz konusu değildir. Tanrı              

bir yönüyle ahlak sahasının bile zorunlu bir öğesi olmaktan çıkarılmıştır. Kant Tanrıyı salt bir              

subjektif ideye indirgemekle başta Hegel olmak üzerine kendisinden sonra gelen birçok düşünür            

tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Çalışmamızda, Kant’ın felsefenin temelde pratik felsefeye         

hizmet ettiği ve dinin iyi ve ahlaklı yaşam öğretisinden uzaklaşan her yorumunun başta dine              

zarar verdiği fikrinden hareketle Kant’ın çizdiği eleştirel sınırlar savunulacaktır. Öncelikle Kant’ın           

akla ve aklın kapasitelerine getirdiği sınırlardan hareketle felsefi sisteminin bütünlüğü ele           

alınmaktadır. Sonra bu sistemde dine açılan yada dine kalan alanın nasıl bir din imkanı sunduğu               

incelenmektedir. İddiamıza göre, Kant’ın bu temkinli ve mütevazi tavrı ile, temelde dinin            

herhangi bir güç odağı tarafından araçsallaşmasına engel olunmuş, dinin felsefe ve diğer pozitif             

bilimlerle çatışmazlığı tesis edilmiştir. Din ve vicdan özgürlüğünün teyidi ve evrensel ahlak            

ilkesinin dinin temel unsuru oluşu tarihsellik ve ritüelizmden görece soyunabilmiş bir din alanı             

açmıştır. Buna ilave olarak, Kant’ın Din kitabında ele aldığı “görünmez” bir vicdan kilisesinin             

günümüz çok kültürlü dünyasında nasıl anlaşılabileceği, güncel problemleri ele almada nasıl           

katkı sağlayabileceğine değineceğiz. Son bölümde ise Kant’ın din felsefesinin hangi açılardan           

yetersiz olabileceği sorusunu ele alacağız. Kant’ın çizdiği sınırlarda bireysel yaşantıda etkin bir            

rol oynayabilecek dini tecürübeye yer kalmış mıdır? Bakış açımıza göre söz konusu            

daraltmalara rağmen bu soruyu din, ahlak ve estetiği bir arada ele alarak olumlu cevaplamak              

mümkündür. Kant’ın üçüncü Kritik’inde ele aldığı güzellik, yücelik ve amaçlılık kavramları;           

Kant’ın temel öncüllerinden ödün vermediği, temelde ahlak eksenli bir din tecrübesini mümkün            

kılmaktadır. 
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Ramazan Kurt, “Meta Felsefe Ne Olmalıdır?” 

Meta Felsefe nedir? Felsefe nedir sorusunu soruyorsa, meta felsefenin “felsefe nedir?”i           

sorunsallaştırdığını düşünebiliriz. Felsefe genelde nelik sorusunu irdeleyen düşünsel ve         

yaşamsal bir etkinlik olarak tanımlanır. Burada nelik bilgisiyle sözgelimi adalet nedir? gibi bir             

soruda adaletin neliğini irdelemek anlamında bir soruşturmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla         

sadece şeylere değil, bir disipline nedir sorusunu sormakla da onun felsefesini yapıyor            

olmaktayızdır. Meta felsefenin de felsefenin neliğini ve modern anlamda ifade edecek olursak            

onun imkanını irdeleyen bir üstdisiplin 

olduğunu söyleyebiliriz. Peki felsefenin bu felsefenin felsefesini yapmasını bir çeşit refleksiyon           

olarak ifade edebilir miyiz? Bizim buna cevabımız hayır olacak. Sağ duyuya aykırı gibi             

görünüyor olsa da (kaldı ki bilimin sağ duyuya uyması beklentisinden Modern Felsefeden            

itibaren vazgeçilmişitir) bizim burada temellendirmek istediğimiz vurgulardan birini meta         

felsefenin bir refleksiyon olmadığı oluşturmaktadır. Felsefe felsefenin felsefesine dönerken         

kendisi olmaktan çıkmaktadır. Ya da soruşturulan felsefe felsefe olmaktan çıkıp bir şey ya da              

başka bir disipline dönecektir. Düşünce kendisine yöneldiğinde düşünen değil düşünülen halini           

alıp düşünce nesnesi olarak düşünce haline gelir. Evet burada düşünceyi nesneleştiren düşünce            

bir etkinliktir her ne kadar kendisinin şeyleşmiş halini konu edinmiş olsa da. Fakat konu haline               

getirilen düşünce donuklaştırılmak gibi bir zorunluluğu içinde barındırır. Aksi takdirde dinamik           

haldeki bir etkinlikten 

bahsediyor olacağız ki bunun açık seçik algılanması imkan dahilinden çıkar, ya da sınırı             

belirlenemeyen bir hal alır. Buradaki güçlük araç ve amacın, yöntem ve bilimin bir ve aynı               

olduğu yanılgısından doğmaktadır. Felsefenin felsefesi denirken de ilk felsefe konu nesnesi           

diğeri düşünme etkinliği olmak bakımından felsefeyi imlemektedir. Bunun böyle olması gerekir,           

aksi takdirde bunların aynı ime sahip olduğu düşünülürse bunun bir çeşit totolojiden farksız             

olmayacağı belirgin olacaktır. Dolayısıyla meta felsefe “felsefe nedir?”den ibaret bir refleksiyon           

değil, onun ne olması gerektiğini soruşturan bir üst felsefe olmak durumundadır. 
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Dolayısıyla Me ta Felsefe nedir sorusunu, günümüzde felsefe etkinliğinin ne olması gerektiğine            

yönelik bir cevap bulmak için de sormuş oluyoruz. Hakkını vermemiz gerekir ki günümüzde             

felsefenin itibar kaybetmesinin bir sebebinin de felsefenin cevap bulmaya yönelik bir etkinlik            

olmadığı, onun pratik ve pragmatik bir kaygı taşıyamayacağı yönlü tutumunun ürünüdür. Felsefe            

kendisi dışında çağımız sorunlarına nasıl bir çözüm perspektifiyle sahne alacaktır? Metafizikte           

unutulmuş sorulardan biridir bu: belki de metafizik olmayan bir felsefe. Hegel’in deyişiyle “Her             

felsefe kendi döneminin çocuğuysa” ebeveynlerimizi tanımlayabilmek kendimizi tanımakta iş         

görecektir. Geist’ın tini tanımlamakta yarar göstermesi gibi. Dolayısıyla sorumuz içinde          

bulunduğunuz çağ nedir sorusunu zorunlulukla öncelememimizi gerektirmektedir.  

Aydınlanma Nedir ve Şimdiki Zaman Filozofluğu 

Kant’ın “Aydınlanma Nedir” metnini filozofun şimdiki zamana ilk müdahalesi olarak okuyan           

Foucault Kant’ın içinde bulunduğumuz şimdiki zaman nedir sorusuna cevap aradığını düşünür.           

Biz de Foucault’nun kendi döneminden Kant’ın bulunduğu dönemi sorunsallaştırmasını dikkate          

değer görüyoruz, tabi tarihi bir çetele çıkarmak için değil, şimdimizi nasıl soruşturmamız            

gerektiğine yönelik çıkarımlarda bulunmak için. Zaten felsefe tarihi olup bitmişlerin seceresini           

vermek değil, içinde bulunduğumuz dönemi anlayabilmek adına filozofların kendi dönemlerinde          

sordukları soruları tarihten soyutlayıp günümüze can vermesini sağlamak için önem arzetmiyor           

mu? Gerçi bu konuyu ileride daha detaylı irdeleyeceğiz fakat burada da üzerinde durmadan             

geçmeyelim: biz felsefe sevdalılarına* düşen düşünceyi ve tarihi sadece anlamak değil, ona            

müdahalelerde bulunarak değiştirmeyi de kapsıyor. Foucault’nun Hapishanelerle Haberleşme        

Grubu’nu kurup cezaevlerinin kötüye giden koşullarını iyileştirmeyi Hapishane’nin Doğuşu         

çalışmasını yapmaya öncelemesi de benzer kaygıdan ötürüydü. Değiştirmeyi anlamanın karşıtı          

olarak değil, onların birlikteliğinden bir üretim çıkabileceği şeklinde anlayacak olursak 11.tez bize            

birinden diğerini tercih değil; önem hiyerarşisindeki öncelik olarak kendini gösterecektir.          

Minervanın baykuşu gibi alacakaranlığın çökmesini beklemek konformizm ya da pasifizmden          

öteye geçirmeyecektir. 
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Kaynakça Niyetine: 

Foucault, Aydınlanm a Nedir ve Entelektüelin Siyasi İşlevi 

Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Tarih Felsefesi 

Kant, Aydınlanma Nedir? 

Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi 

 

Deniz Ayhan & Gülcan Yılmaz, “Herakleitos ve Leibniz Işığında Felsefenin Diğer           

Disiplinlerle Olan İlişkisi” 

Bu bildirideki amacımız, filozofların toplumsal olarak hem diğer disiplinlerden etkilendiğine hem           

de ortaya koydukları felsefi yaklaşımlarla birçok disiplini etkilediklerine dikkati çekmektir.          

Örneklerimizi antik dönemden Herakleitos ve modern dönemden Gottfried Wilhelm Leibniz          

üzerinden sunacağım. Herakleitos bağlamını Antik Yunan’ın önemli mekânlarından sayılan         

Akropolis’teki Partheon Tapınağı ve Erechtheion Tapınağı’nın mimari özelliklerini inceleyerek         

yapacağız. Bu incelemenin merkezine de filozofun dile getirmiş olduğu karşıtlık ve uyum            

görüşlerini yerleştireceğiz. Diğer ele alacağımız filozof olan Leibniz için ise Monadoloji kitabında            

bulunan monad öğretisi ile matematik alanında yapmış olduğu sonsuz küçüklükler          

çalışmalarındaki benzerliklere değineceğiz. Böylece de felsefe disiplininin diğer disiplinlerle         

yakın bir ilişkide olduğuna dikkati çekip lisans eğitimi verilirken öğrencilere bu farklı disiplinler             

hakkında da öğrenim verilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. 

Herakleitos, İ.Ö 540-480 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Efesli Presokratik dönem           

filozofudur. Herakleitos’un felsefi görüşünü incelerken karşıtlıklar merkezinde ilerleyeceğiz ve         

“logos”, “birlik”, “savaş” ve “harmonia” kavramlarını ele alacağım. 10. ve 33. fragmanda evrenin             

birlik içerisinde bulunduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde 67. ve 51. fragmanda bu karşıtlıkların             

yarattığı gerilimin şiddetinin, uyumun mükemmelliğine etkisi belirtilmiş ve evrenin oluşu          

bağlamında sürekli bir hareketten söz edilmiştir. İşte Herakleitos’un bu ontolojik bakışı fragman            
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80 ve 53’te savaş kavramıyla birleşir. Böylece karşıtlıkların savaşı doğrultusunda meydana           

gelen uyuma tekrardan vurgu yapılır. 

Antik Yunan’ın önemli yapılarından biri olan Akrapolis’e baktığımızda ise Erechtheion          

Tapınağı’nın mimari yapısını incelediğimizde sanki Herakleitos’un karşıtlıklardan meydana gelen         

uyum görüşünün görsel bir noktaya taşındığı hissine kapılırız. Bu büyük kompleks içerisinde            

Erechtheion Tapınağı, Yunan mimarisindeki tüm yapılardan farklı bir tarza sahiptir. Hem iyonik            

hem dorik sütun düzeni kullanılan tapınağın güney doğusunda yer alan Karyatidler, yapının            

mimarisinin daha karmaşıklaşmasına sebep olmuş olsa da bütün bu karşıt tarzların kusursuza            

yakın bir uyumu meydana getirdiği görülür. Aynı kompleksteki Partheon Tapınağı ise           

Erechtheion Tapınağı’nın tam aksi şeklinde inşa edilmiştir. Yapılan optik hesap neticesinde           

kolonların hafif içe doğru eğimli yapılması, tabanın tamamen düz değil merkeze doğru eğrik             

oturtulması uzaktan bakıldığında organik bir görünüme sahip olmasını sağlamıştır. Bu iki           

tapınağın aynı mekânda bulunması karşıtlıktaki harmonia düşüncesinin adeta nesnelleşmiş         

halidir. 

Bildirimizde inceleyeceğimiz diğer bir filozof Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 yılları arasında           

yaşamıştır. Hayatını baktığımızda Leibniz’in uzun bir süre matematik ile ilgilendiğini          

görmekteyiz. Leibniz, 1673-1676 yılları arasında calculus üzerine çalışmaya başladı. 1684          

yılında Acta Eruditorum’da “A new Method For Maxima And Minima As Well As Tangents,              

Which İs Neither İmpeded By Fractional Nor İrrational Quantities, And A Remarkable Type Of              

Calculus For Them” adlı makalesini yayınlayan filozof sonrasında ne kadar Newton’dan çaldığı            

iddiasıyla karşılaşmış olsa da Monadoloji kitabında felsefi görüşünün içine matematik alanında           

ele aldığı bu bilgileri yerleştirdi. Bütün evreni açıklayan bir tasarım olan ‘’la monade’’ kendi              

içerisinde bir çokluk taşıyan olarak dile getirildi. Ayrıca kitabın 23. Maddesinde monadın iç             

yapısının devinim-dönüşümün bir süreklilik şeklinde ifade edilişi, matematik alanındaki yazdığı          

makaleler ile büyük bir benzerlik içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Devamında 68.            

Maddede dile getirilen havuz ve balık tasviri dikkat çekici diğer noktadır. 
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Akropolis’in yapımında Herakleitos doğrudan referans olarak al ınmamış olsa bile böyle bir            

mekânı incelemenin felsefi görüşleri anlamamızda ve toplumsal olarak etkilenimleri analiz          

etmemizde yardımcı olacağı açıktır. Aynı şekilde Leibniz’in monad öğretisini daha etkili bir            

şekilde düşünebilmemiz için de calculus üzerine temel bir eğitim almanın yararı olacağı            

ortadadır. Çünkü filozoflar ne kadar toplumdan kopuk olarak görülseler de çevresinde olanlara            

karşı belli bir duyarlılığı bulunan kişilerdir. Toplumun bakış açısı da bu filozofların dile getirdikleri              

şeyler doğrultusunda sürekli değişmekte, dönüşmektedir ki diğer disiplinlerdeki yaşanılan keşif          

ya da buluşlardan da etkilendikleri de diğer bir gerçektir. Tüm bu sebepler doğrultusunda lisans              

öğrencisinin bir filozofu öğrenirken o kişiyi sadece bir metin olarak görmeyi bırakıp etkileyen ve              

etkilenen bir hayat olarak ele alması ve diğer disiplinlerle ilişkili bilgisel yeterliliğe sahip olması              

gerekmektedir. 

 

Ozan Altan Altınok, “Bilimin Bilim Felsefesine İhtiyacı Yoktur; Bilim Felsefelerine İhtiyacı           

Vardır” 

Felsefe ve bilim arasındaki ilişki en temel ayrım bilgi üretiminde bilime mi yoksa felsefeye mi               

daha çok güveneceğimiz yönündedir. Bu ayrım, en azından, aydınlanma felsefesindeki          

rasyonalizm, empirisizm arasındaki fay hattına kadar geriye yönelik incelenebilir olsa da benim            

buradaki amacım mevcut bilim felsefesindeki yaklaşımları çok detaylandırmadan incelemek ve          

bilim felsefesinin bilimle olan ilişkisinin ancak bilimi kapalı bir kutu olarak değil, her aşaması              

çeşitli şekillerde incelenebilecek bir pratikler toplamı olarak görüldüğünde güçlü bir şekilde           

kurulabildiğini savunmak, bu müdafaa üzerinden doğalcı (natüralist) bilim felsefesini bilime          

yönelik konumlandırmaktır. Felsefeyi merkeze alan görüşler, felsefenin daha doğru bilgi          

ürettiğine olan inancı belli oranda akla olan güvenden ve rasyonalist gelenekten alırlar. 

Felsefeyi merkeze alan görüşler en temelde iki türlüdür. Bunlardan biri, en kristalize            

örneklerinden biri Henri Bergson’da (1907) görülebilecek, bilimsel alanı büyük bir genellikle ele            

alıp, onu daha kapsayıcı bir felsefeye içerik olarak almak şeklinde, bilimi felsefi bir yapının              
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nesnesi olarak alan yaklaşımla (BFYNOAY) yapılmıştır. Felsefe ve bilimin ilişkisinin tarihiyle ilgili            

hâkim görüşlerden bir diğeri, felsefeyi bir kuluçka alanı olarak görüp bilimleri felsefe içinden,             

yeterli olgunluğa ulaştıklarında tek tek – genel olarak; fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji             

sırasıyla – çıkan disiplinler olarak ele alan, kısaca bilimin kuluçka makinesi olarak felsefe             

(BKMOF) görüşüdür. 

Felsefeyi merkeze alan bu yaklaşımlara alternatif olarak, analitik felsefenin içinde bilim ve            

felsefe arasındaki ilişkiyi – felsefe ve diğer her şey arasındaki ilişkiye yaklaştığı gibi – felsefeyi               

kavramsal karmaşıklığı çözümlediği ölçüde bilime faydalı olacağı şeklinde kurgulayan dilsel          

çözümleyici olarak felsefe (DÇOF) görüşü ciddi bir alan kaplamaktadır. Doğalcı felsefeyse,           

kendisini dilin alanıyla kısıtlamaz, bunun tam tersine bilimin her aracı ve bilimsel bilgi üretim              

süreciyle ilgili bilgi edinme amacıyla hareket edip, bilimsel bilgi üretim sürecindeki pratiklerin            

çokluğunu aklında tutarak, bilimsel bilgi üretiminin her alanında felsefe yapar (Altınok, 2016). 

BKMOF, felsefenin bilimle olan ilişkisinin bilimin felsefeyle yol ayrımına uğradığı noktada           

kesildiğini iddia ettiği için günümüz felsefesi ve bilimini tekrar ilişki içine sokmakta zorluk yaşar              

ve bunu başarabilmek için desteğe ihtiyaç duyar. Bu sebeplerden dolayı güncel bilim felsefesi             

içinde kendine kolay kolay yer bulamaz. BFYNOAY ise, bilimi kapalı bir kutu gibi görerek onun               

idealize ettiği teorilerdeki bilginin ancak bir kısmını alanına alır ve bilimsel bilgi üretiminin             

gündelik pratiklerini ve “düşük seviye” bilgiyi dışarda tutup, bilimin çok katmanlı bilgi üretimini ve              

dinamizmini kavramakta başarısız olur. 

Öte yandan DÇOF görüşü felsefeyi bilimin ulaşmaya çalıştığı amaç için bir araç olarak görür, bu               

görüş felsefenin genel görevini dilsel çözümleme olarak gören klasik analitik felsefe ve            

Wittgensteincı geleneğe yaslanır (Wittgenstein, 1951). DÇOF bu şekilde, kendi etki alanını en            

başında kısıtlayarak felsefenin görevini salt dilsel çözümlemeye düşürür. Kendini sınırlandırdığı          

haliyle DÇOF bilim felsefesi alanında belli başarılar elde etmiştir ve bu yöntem, yine dilsel              

sınırlandırmalar içinde kavramları açıklaştırmak görevindeki sınırlı alanda başarılıdır. 

Doğalcı bilim felsefesiyse, idealizmden uzak durarak bilimsel bilgi üretiminin her safhasına           

müdahil olur. Bilimsel bilgi yakın dönemde – belki de başlangıcından itibaren – sürekli daha çok               
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disiplin üretme trendinde olmuştur. Daha yüz yıl önce kabaca biyoloji olarak sınıflandırılan            

alanda (tabi ki bu alanı da ciddi ölçüde genişleterek) şimdi sinirbilim, moleküler genetik, ekoloji              

ve daha pek çok farklı disiplin bulunmakta, dahası bu disiplinler bazı önemli konularda             

ortaklaşsalar da ciddi farklılıklar göstermektedirler. Tüm bunların haricinde bilimsel teorilerin çok           

katmanlı yapısı (Cartwright, 1983) ve bilimin dil dışı pratikleri (Hacking, 1984) onu çok zengin bir               

alan haline getirmekte, bu çokluk felsefenin yapılacağı alanı da çoğaltmaktadır. Bilim böyle bir             

çokluk şeklinde el alındığında, bilim felsefesi – dil felsefesinin ayrıksı işlevi göz ardı edilirse – iki                

ana işleve sahip olmaktadır. Bunlardan ilki doğrudan empirik çalışma üzerine felsefe yapan            

alana özgü felsefe ve bilimsel araştırmanın geniş bir anlamlandırmaya kavuşması üzerindendir.           

İkincisiyse, bilim felsefesinin bilimin en kavramsal alanında yönelip meta-araştırma programı          

oluşturarak bilimsel araştırmayı bilimden daha dışarıdan görüp inceleyebilmesidir. 

 

Berfin Gülsever, “Aporetikten Kötülüğe Bir Salınım” 

Bu metinde ahlak alanının üzerine çıkarak,ahlakın bizatihi kendisi hakkında konuşup,ahlakın          

doğasını,ahlakın temel karakteristiklerini ve dilini çözümlemeye çalışacağım. Böyle bir         

çözümlemede, ''Ahlaki yargıların doğası nedir?'' ve ''Ahlaki yargılar herhangi bir şekilde           

desteklenebilir veya savunulabilir mi?'' şeklindeki iki soruya da cevap bulma derdindeyim. Bu            

cevaplandırma bir bakıma nonkognitivizm çerçevesinde mümkün olabilir.Nonkognitivizm ahlâkî        

terimlerin betimsel bir anlamı olmadığını öne sürer. O ahlâkî önermelerin dünya ile ilgili olguları              

ortaya koyan önermeler olabilmelerini kabul etmediği gibi, aklın bir ahlâkî ilkeyi           

kanıtlayamayacağını veya temellendiremeyeceğini de iddia eder.  

Ahlaki yargıların doğası nedir? Öncelikle ahlaki yargıların evrensel değil, toplumsal olduğunu           

düşünüyorum.Yani bir ahlaki kavramın anlamı onun ortaya çıktığı topluma göre şekillenir ve            

değişir. Hatta daha sonradan anlamın ortaya çıktığı toplum içindeki bir grup tarafından farklı             

anlaşılıp veya tanımlanarak başka bir ahlaki kavram haline dönüşebilir. Fakat tek başına birey,             

bir ahlaki kavram ortaya koyamaz. Çünkü ahlak ancak bireyin başka bir bireyle veya kendi              

dışında bir canlıyla karşılaşması durumunda devreye giren bir süreçtir.Burada süreç dememin           
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sebebi, ahlaki sistemlerin hemen,durup dururken ortaya çıkmamasıdır.Yani ahlakın doğasında         

bir tarihsellik mevcuttur.Ahlakın neden evrensel olmadığını, her toplumun kendine ait bir tarihi            

olduğunu ve bu tarihin evrensel olmadığını,olamayacağını örnekleyerek açıklamak isterim.Öte         

yandan yaygın bir davranışı betimlemek,ahlaki bir beyanda bulunmak anlamına gelmez.Bu          

durum karıştırılmamalıdır.Ahlaki düzenlemeler,toplumun kendi kendini üretme veya yeniden        

üretme mücadelelerinde kullanılan bir araçtır.Dünyanın pragmatikleştiğini de göz önünde         

tutarsak aslında her bir ahlak kavramı bu pragmatizmden payını alır.Pragmatizmin yönü           

değiştiğinde ahlaki kavramında dildeki anlamı değişecektir. Ahlâkî inançlar, yargılar ve          

akılyürütme bilimsel yargılarla argüman ya da akıl yürütmeden bütünüyle farklı¬lık gösterir.           

Bunun nedeni teolojik, metafizik ve etik önermelerin açıkça,empirik olmayan önermeler          

olmasıyla açıklanabilir. Örneğin Ayer din, metafizik ve normatif etiğin anlamsız olduğunu,           

özellikle metafizik ve etiğin felsefenin kesinlikle başarısız olduğu alanlara tekabül ettiğini öne            

sürmüştür. Kant ise,aşkın bir hakikat referans alınarak ahlaktan söz etmemiz mümkün değil            

demiştir. Yani ahlak ilahi değildir.Öyleyse ahlakın insan merkezli olarak yeniden kurulması           

gerekir. Dolayısıyla bu yeni ahlakın kavramları da insanın dönüştüğü noktada, o dönüşüme eşlik             

edecektir. Neden tüm eylemleri iyi veya tüm eylemleri kötü diye nitelendirmeyiz? sorusunu            

yöneltmek istiyorum.Burada tartışmak istediğim nokta şu: Ahlak açısından evrenselliği         

tanımadığımız için ahlâkî terimlerin betimsel bir anlamı olmadığını öne sürmüştük fakat bu            

noktada postmodernizm ötesi bir şeyden söz etmeye çalışırsak da, dünya düzenine           

baktığımızda artık aporetik bir çerçeve görmüyoruz.İnsan birlikteliği tamamen pragmatik ve          

mekanik bir pozisyona doğru evriliyor.Bu katıksız bireycilik çağında insan eylemlerinin ''iyi           

isteme'' veya ''iyi'' den uzaklaştığını düşünüyorum. Yani aporetikten biraz salınım yapacak           

olursak bu kesinlikle kötü olana bir salınım olacaktır. Peki nedir ''iyi'' ve ''kötü''? Buna bedenden               

yola çıkarak bir cevap veriyorum. Beden tarihinin kilit noktası haz ile acının artsüremli bir              

perspektifte incelenmesinde yatar büyük ölçüde. Bu nedenle ben iyi ve kötü kavramlarının haz             

ve acıdan hangisine karşılık geldiğine bakarak kavranması gerektiğinden yanayım.Bu         

somutlaştırma ile eylemler nerede,hangi zamanda ortaya konulursa konulsun iyi veya kötü           

olarak nitelenme olanağı bulabilir.Acının olduğu yerde kötüden söz edersek, acının arttığı           

dünyada kötünün egemenliğini kabul edebiliriz.Ve bu kabulden sonra belki kötüyü iyi olana            
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dönüştürmek için bir çaba sarf edilir.Buradaki acıyla, bedenin doğasından kaynaklanan          

sebeplerden dolayı çektiği acı kastedilmemektedir. 

Ahlaki yargılar herhangi bir şekilde desteklenebilir veya savunula bilir mi? sorusuna gelirsek,            

tüm seçenekler arasından neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vermemiz, kavramın bireyde ne             

anlama geldiği ve bunu bir toplulukta nasıl bir anlamla eyleme koyduğuna bağlıdır. Metin             

kötü,haz, acı ve dil kavramları yönünden geliştirilecektir. 
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Pratik Bilgiler 

Değerli Dostlar, 

ODTÜ Genç Akademisyenler Meta-Felsefe Kongresini, 22 ve 23 Nisan 2017, ODTÜ Sosyal            

Bilimler Binası (Ankara), B14 numaralı amfide gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek kongremizde           

12 bildirili konuşmacı yer alacaktır. Ayrıca davetli konuşmacımız Yard. Doç. Dr. Cem Kamözüt             

(Ege Üniversitesi) ve ayrıca onu takip eden “yorumlar ve soru-cevap” kısmı ODTÜ Felsefe             

Bölümünden Dr. Volkan Çifteci’nin katkılarıyla gerçekleşecektir. 

Kongremiz 22 Nisan 2017 Cumartesi sabah 10:00 itibarıyla başlayacaktır. 10:15’te ODTÜ           

Felsefe Bölümü Başkanı Prof.Dr. Halil Turan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. 13:15-14:30          

arası öğle yemeği için ayrıldı. Hemen ardından davetli hocalarımız 14:30-16:00 arasında           

konuşmalarını yapacaklar. İlk gün yani Cumartesi günü akşam 19:30 gibi oturumları           

tamamlayacağız. Aynı gün konferansın hemen bitiminde ODTÜ A4 kapısında 50 metre           

uzaklıktaki Sepette adlı mekânda Kongre akşam yemeği gerçekleşecektir. Bütçemiz çok sınırlı           

olduğundan ne yazık ki kimsenin yemeğini karşılayamayacağız. 

23 Nisan 2017 Pazar günü, yani kongremizin ikinci ve son günü oturumları 11:00’de             

başlatacağız. Bunun nedeni Pazar günleri genelde dinleyicilerimizin zor uyanmalarıdır. Erken          

saate konmuş bir konuşmacı genelde yarım saat kadar geç başlamak zorunda kalmaktadır. Bu             

nedenle açılış konuşmasını 11:00-11:15 ve ilk bildirili konuşmayı saat 11:15’e koyduk ki            

önceden belirlediğimiz bu saatlere kesin olarak riayet edebilelim. Pazar günü öğle yemeği arası             

13:30-15:00 diye belirlendi. Yemek aralarını uzun tutuyoruz ki yemekten sonraki oturumları tam            

olarak belirlenmiş saatte başlatabilelim. Pazar günü son konuşma 21:00’da bitiyor. Bunu böyle            

yapmamızın bir nedeni var. Bunu sizlerle paylaşmak isteriz. Biz kendi payımıza ne yemek             

arasını ne de çay-kahve aralarını kısa tutmak isteriz. Ayrıca Pazar sabahı erken başlayacak bir              

oturuma da kimsenin gelmeyeceğini kendi deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. Bu nedenlerle, ya            

konuşmaları iki salona bölecektik veya sabah oturumunu geç başlatıp akşam kapanışı pek            
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alışılmadık şekilde geç bitirecektik. Aralardan kısmayı tercih edemeyeceğimiz ve paralel          

oturumları uygun bulmadığımız için akşam son konuşmamız saat 20:00’de başlayacaktır. 

Öğlen yemeği için herhangi bir organizasyon düzenlemiyoruz. Herkes yemeğini kendisi          

halledecek. ODTÜ’yü bilenler için sorun olmayacaktır. Bilmeyenler lütfen öğle yemeği için           

Kongre Düzenleme Kurulu ile birlikte hareket etsinler. Bu sayede yemek yeri bulma sorunu             

yaşamayacaksınızdır. Akşam yemeği için de aynı şey geçerlidir. Cumartesi akşamı          

düzenlenecek olan Kongre Akşam Yemeğine herkes davetlidir. Öğrenci olsun, öğretim üyesi           

olsun gelmek serbesttir. Yeter ki bir gün öncesine kadar Düzenleme Kuruluna haber verin. Bunu              

sadece gideceğimiz mekânda yeterli alanı kendimize sağlayabilmek için istiyoruz. 

Kongre Cumartesi ve Pazar günleri olacaktır. Ama konuşmacılarımız veya dinleyicilerimiz          

arasından Ankaralı olmayanlar eğer kalacak yer sorunu çekerlerse lütfen bizimle iletişime           

geçmekten çekinmesinler. Bütçemiz elvermediği için hiç kimsenin konaklama masrafını         

karşılama imkânımız yoktur, ancak yer bulmaları konusunda elimizden gelenin en iyisini           

yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Lütfen iki gün boyunca yaşayabileceğiniz en ufak sorunlar           

dâhil her mesele için düzenleme kurulundan yardım isteyiniz. Kongremiz boyunca ücretsiz su,            

çay ve kahve temin edilecektir. 

Konuşmalarımızı tam olarak belirlenmiş saatlerde başlatıp bitireceğiz. Dolayısıyla aralara riayet          

lazım. Konuşmalar devam ederken tüm giriş-çıkışları amfinin üst kapısından yapmanızı özellikle           

rica ediyoruz. Diğer türlü hem konuşmacının hem de dinleyicilerin dikkati dağılıyor. Her bildirili             

konuşmacı için ayrılmış zaman dilimi tam 60 dakikadır. Bunun bir kısmı her durumda             

dinleyicilerin katkısı, itirazı ve sorularına ayrılacaktır. Konuşma sürerken aklınıza gelenleri not           

ederseniz, tartışma kısmı çok daha verimli olacaktır. Örneğin bir konuşmacı slayt kullanıyor            

diyelim. Belirli bir slaydın içeriği ile ilgili bir sorunuz veya itirazınız var. Lütfen hangi slayt               

olduğunu yani onun numarasını not ediniz ki konuşmacımız size daha hızlı ve doğru bir yanıt               

üretebilsin. Soru, katkı veya itirazlarınızı lütfen kısa ve öz olarak dile getiriniz ki hem dinleyiciler               

daha iyi takip edebilsin hem de diğer arkadaşlarımıza da söz hakkı kalsın. Tam 60 dakika               

dolduğunda her koşul altında oturumu sonlandıracağız. Bunu mutlaka buradan bildirmek isteriz. 
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Oturum sürerken havasızlıktan mikrofon cızırtısına, kötü ışıklandırmadan projeksiyon cihazı         

problemlerine kadar, sizin kongredeki konuşmaları takip etmenizi zorlaştıracak her ne olursa           

lütfen hemen Düzenleme Kuruluna bildiriniz. Yaka kartlarımızdan bizi ayırt edebilirsiniz. 

Kongremize gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz, umarız daha sonraki          

çalışmalarımızda sizlerle tekrar bir arada bulunma fırsatımız olur. 

 

Kongre süresince ayrıntılı hava durumu bilgisidir: 

Cumartesi: Çok bulutlu; Sıcaklık: 2-13 derece; Yağış ihtimali: %0-45 arası. Gece yarısına doğru             

%45 oluyor, gündüz yağış beklenmiyor. Akşam sekize kadar en fazla %19 ihtimal var; Rüzgar:              

5-13 km/s arası değişiyor; Nem: %43. 

Pazar: Yağmur ve kar; Sıcaklık: 2-9 derece; Yağış ihtimali: sabah 11:00’a kadar %73-94 arası.              

Kesin yağışlı ve öğlene kadar en fazla 3-6 derece arası. Öğleden sonra yağış ihtimali %1-12               

arası ve sıcaklık 8 derece civarı. Yağmayacak yani ve hava (görece) sıcak olacak öğleden              

sonra; Rüzgar 8 ila 26 km/s arası olacak. Saat 11:00-17:00 arası 21-26 km/s rüzgar var. Türkçe                

söylersem, Pazar günü öğleden sonra hava açık, çok soğuk değil ama kuvvetli rüzgar var.  

Kaynak: Ankara Hava Durumu (Google): https://goo.gl/pDPNlk 
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Aşağıdaki bir alıntı değil yaşantıdır… 

  

Ne yapıyorsan… Ders mi veriyorsun? Hiçbir karşılık beklemeyeceksin. Çocuk oyun oynamaktan           

nasıl bir haz duyuyorsa… Ona hiç kimse “aman oyna, oynamalısın” demiyor. O, kendiliğinden             

yapıyor bunu… İşte bütün yaptıklarını çocuğun oynaması gibi yapacaksın. Her zaman öyle            

yaşamaya çalıştım. Başta o olanaktan mahrumdum, çok mutsuzdum; ama zaman içinde o            

şekilde yaşama olanağı buldum ve böylece mutlu oldum. Mutluluğun sırrı… 

 

Beni sevmeyenlere de son derece saygılı davrandım. Onlara herhangi bir iyilik yapma imkânı            

olunca onu yapmaktan çekinmedim. Kimseye kötülük yapmadım; elimden geldiği ölçüde yardım           

ettim, hizmet ettim. Yöneticilik yaptım. 1983’ten 1994’e kadar ODTÜ Felsefe Bölümü’nün           

başkanlığını yaptım. Orada, bölümdekilerin, odacısından öğretim üyesine kadar, herkesin her          

türlü, en basit, sıradan işleri dâhil, bütün sorunlarını çözmek için büyük çaba sarf ettim ve               

özellikle bölümün gelişmesi için çok büyük emek harcadım. … Niye sevildim? Bir de             

öğrencilerim… Öğrencilerimi yetiştirmek için çok uğraştım. Belki geniş bir kitle içinde yüzlerce            

öğrenciye yardım etmek zor ama… Az sayıda bahsettiğim kişilerle çok yakından ilgilendim…            

Benim özel hayatım olmadı. Hep bu yakınlık hissettiğim öğrenciler benim aile dostlarımdı. İçli             

dışlıydım. 

 

Mesleğimi yaşadım. Yani mesleğimi zevkle yaptım. Kendim haz duyacağım bir şey olarak            

yürüttüm. O bakımdan mutluyum. 

 

Teo Grünberg, 2010 

 
 

 


