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Felsefe Tar�h� Atölyes�’n�n amacı
felsefen�n ortaya çıkıp gel�ş�m�n�
dünya m�toloj�ler�nden başlayıp
günümüze kadar tak�p etmek, felsef�
düşünmen�n ne demek olduğunu ve
felsefen�n nasıl yapılıyor olduğunu
f�lozofların görüşler� ve yapıtları
eşl�ğ�nde tar�hsel olarak açıklamaktır.

Katılımcılar karşılaştıkları yargı, görüş
ve düşünce tutumlarının felsefe
tar�h�nde hang� f�lozoflar ve felsefe
akımları tarafından ortaya
konulduğunu saptayab�lme ve felsef�
düşünmen�n muazzam ayrıcalığına
hak�m olma yeteneğ� kazanacaklardır.
Düşünceler en güçlü etk�
kaynaklarıdır. Kend�m�zle, başkalarıyla
ve şeylerle �lg�lenmen�n eşs�z yolu
felsefed�r. Felsefen�n tar�h�n� onun
soruları oluşturur.

Önce kend�n�ze sorun: Kanaat�n�z�n
önder� m�s�n�z? Düşünceler�n�z�
başkalarına mı devrett�n�z? Sokrates
düşünceler� neden�yle öldürüldü fakat
konuşmaya devam ed�yor. Onu
duyuyor musunuz? Felsefe teor�k
olduğu kadar prat�kt�r de çünkü uzun
süred�r dönüp dolaşıp s�zlere tekrar
musallat olan sorunlardan ancak
felsefe yaparak özgürleşeb�l�rs�n�z.

Kalabalıklardan çıkış yolu Sokrates’�n
ded�ğ� g�b� yalnızca aşkla ya da
felsefeyle mümkündür. Ked�ye ad
koymak �ç�n de felsefe b�lmek gerek.
Yoksa “logos” yer�ne “Herakle�tos” dey�p
yorarsınız ked�y�. Felsefe günümüzde
artan b�r düşünce yüküyle yolculuğuna
devam etmekted�r. Bu Atölye’n�n
katılımcıları günümüzde yürütülen
felsef� tartışmaları tak�p edeb�lme,
değerlend�rme ve görüş gel�şt�reb�lme
yeteneğ�ne sah�p olacaklardır.
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DERS
PROGRAMI

1. DERS: 21 EKİM 2021 PERŞEMBE
Kaostan Kozmosa, Müthostan Logosa,

Mitolojilerden Bilgelere Felsefenin Doğuşu

Platon & Aristoteles

İlk Filozoflar

Ortaçağda Felsefe

Rönesans’ta Felsefe

3. DERS: 4 KASIM 2021 PERŞEMBE

2. DERS: 28 EKİM 2021 PERŞEMBE

4. DERS: 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

5. DERS: 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Aydınlanma Felsefesi & Kant

Modern Felsefe: Descartes, Locke, Spinoza & Hume

Alman İdealizmi ve Eleştirisi: Hegel & Marx

Schopenhauer & Nietzsche

7. DERS: 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

6. DERS: 25 KASIM 2021 PERŞEMBE

8. DERS: 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

9. DERS: 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Husserl & Heidegger

Adorno & Foucault

Postmodern Felsefe: Jameson & Baudrillard

10. DERS: 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

11. DERS: 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

12. DERS: 6 OCAK 2022 PERŞEMBE
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Prof. Dr. Met�n BAL / Koord�natör

1997’de İstanbul Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek l�sansını

ODTÜ’de, Yargı Gücünün Eleşt�r�s�’nde Kant’ın İk�l� Felsefes� (2002) adlı tez�yle ve

doktorasını Ankara Ün�vers�tes�'nde, Mart�n He�degger’�n Sanat Anlayışında Varlık,

Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındak� İl�şk� (2008) başlıklı tez�yle tamamladı. 2012’de

doçentl�k ünvanı ver�ld�. 2019’da profesörlük ünvanı ver�ld�. 2013 yılından

başlayarak hâlen Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü’nde öğret�m üyes�

olarak çalışmaktadır. 

Uzmanlık alanları Estet�k ve sanat felsefes�, varlık felsefes�, eleşt�r� felsefes�, eğ�t�m

felsefes�, varoluşçu felsefe, Platon & Ar�stoteles felsefes�, �nt�har felsefes�, çağdaş

felsefe, modern�te & postmodern�te felsefes�, terapöt�k felsefe, aşk felsefes� ve

edeb�yatı, erot�k, erojen ve c�nsel felsefe, ütopya & d�stopya felsefes�, yoksulluk

felsefes�, t�yatro felsefes�, s�nema felsefes�d�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n bakınız:

www.met�nbal.net

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ ’NDEN 
SORUMLU FELSEFECİLER :

Araş. Gör. Can TURAL

2014’te Ege Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek l�sansını

Dokuz Eylül Ün�vers�tes�de, John Dewey'n�n Demokras� Anlayışının Pragmat�k

Temeller� (2019) adlı tez�yle  tamamladı. Geçm�ş yıllarda Maya Sanat

Akadem�s�'nde Felsefe Tar�h� Atölyes�’nde dersler verd�. Hâlen Dokuz Eylül

Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü’nde araştırma görevl�s� olarak çalışmakta ve

doktora çalışmalarını sürdürmekted�r. 

İlg� alanları Estet�k ve sanat felsefes�, modern felsefe, aydınlanma felsefes�, 18.

yy Fransız felsefes�, pragmat�zm ve kültür felsefes�d�r. 

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ

Aysun Yıldırım

2016’da Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek L�sansına Dokuz Eylül Ün�vers�tes�nde başladı ve hala devam
etmekte. Uzmanlık alanları Schopenhauer ve N�etzsche’n�n felsefes� ve
sanat düşünceler� üzer�ned�r. 

Geçm�ş yıllarda Maya Sanat Akadem�s�nde Felsefe Tar�h� Atölyes�’nde
dersler verd�. Çeş�tl� ün�vers�telerden Felsefe, Sosyoloj� ve Ps�koloj�
bölümler�nden öğrenc�lere özel dersler vermekted�r. Müz�k ve sanatın
d�ğer alanlarında farklı çalışmalar yapmaktadır.



● İnsanın, d�l�n ve düşüncen�n
ortaya çıkışı ve gel�ş�m�. 

● Büyü, destan, tragedya,
d�yalog, vb. 

● Kozmoloj�ler: Hylozo�st,
mekan�k, boş, teleoloj�k evren
anlayışları.

Dünyanın çeş�tl� m�toloj�ler�n�n evren
hakkındak� açıklamaları karşılaştırmalı olarak
�ncelenerek m�toloj�k açıklamalardan rasyonel
açıklamaya g�den yol b�r kez daha
kated�lecekt�r. Felsefen�n başka b�r yerde değ�l
de İyonya uygarlığının b�r kent� olan M�letos’ta
ortaya çıkmış olmasının nedenler� ortaya
konulacaktır.

DERS İÇERİĞİ

1. DERS: 21 EKİM 2020, PERŞEMBE

Her b�r f�lozofa göre felsefen�n başlangıcı
başkadır. O halde düşüncen�n felsefeden
öncek� durumuna bakmak felsefen�n ne
olduğu hakkında hazırlayıcı olacaktır. Bu
nedenle metaf�z�k (her şey� b�r bütün olarak
görme çabasıyla), ontoloj�k (varlıkb�l�msel) ve
ep�stemoloj�k (b�lg�b�l�msel) olarak felsefey�
hazırlayan kaynaklar öncel�kle �ncelenecekt�r.
Felsefen�n ortaya çıkışı, bu konuda büyük rol
oynayan canlı evren açıklamasından
(hylozo�zmden) başlanarak cansız (mekan�k)
evren anlayışına ve sonrak� evren
anlayışlarına �lerlenerek açıklanacaktır.

KAOSTAN KOZMOSA , MÜTHOSTAN
LOGOSA , MİTOLOJİLERDEN

BİLGELERE FELSEFENİN DOĞUŞU

Cornford: D�nden Felsefeye
Hes�odos: Theogan�a & İşler ve Günler
Homeros: İlyada & Odysse�a
A�skhylos: Z�nc�re Vurulmuş Prometheus

KAYNAKLAR

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ



İlk f�lozoflar (Thales, Anaks�mandros, Anaks�menes,
Ksenophanes, Pythagoras, Herakle�tos, Parmen�des…),
bu “�lk” olmalarını neye borçludurlar? Burada
bahsedeceğ�m�z f�lozofların �lk sorunsalı, dünyanın
temel maddes�n�n “ne” ve “nasıl” olduğunu
araştırmaktır. Onlar, çok çeş�tl� görünen bu dünyayı b�r
b�rl�k ve bütün olarak görmeye çalıştılar. Bu
çabalarından dolayı, doğa felsefes�n�n �lk tems�lc�ler�
olmuşlardır. Yaygın olarak Thales’le başladığı
düşünülen bu farklı düşünme tarzı “felsefe” �lk
bel�rt�s�n� “arkhe” arayışında serg�ler. Thales prat�k b�r
yarar �ç�n değ�l, yalnızca doğru ya da gerçek uğrunda
sorularla �lg�len�r. İşte onu �lg�lend�ğ� sorularla farklı b�r
k�mse yapan şey rasyonel çabanın gerçek bel�rt�s�d�r.
Düşüncelere keyf� olarak değ�l fakat b�lmeye doğru b�r
tür çek�lmeyle varan �lk f�lozoflar, bu arzularını �st�krarlı
b�r şek�lde �lerlet�rler. Ar�stoteles, Metaf�z�k adlı
k�tabına “Tüm �nsanlar doğaları gereğ� b�lmeye
çek�l�rler” sözüyle başlar. Bu söz, pek çok şey�
açıklayacak n�tel�kted�r. B�zler de yaşamımızın çoğu
anında b�rçok şey� sorguluyor ve düşünce şölen�ne bu
sayede katılıyoruz. Hayretle başlayan düşünce ve
felsef� geçm�ş�m�ze yolculuk ederek, muazzam
düşünceler�n doğum sürec�ne bu ders�m�zde b�r göz
atacağız.

2. DERS: 28 EKİM 2021 PERŞEMBE

İLK FİLOZOFLAR

KAYNAKLAR 
• Walter Kranz, Ant�k Felsefe, Met�nler ve Açıklamalar
• N�etzsche, Platon Önces� F�lozoflar 
• Bertrand Russell, Batı Felsefes� Tar�h� 
• D�ogenes Laert�os, Ünlü F�lozofların Yaşamları ve
Öğret�ler�

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ



Platon’un felsefes�, düşünce ve felsefe dünyasında
parlayan b�r dönüm noktasıdır. Öyle k� Platon,
d�nley�p konuştuğu Sokrates’�n oluşturduğu, doğa
f�lozoflarından farklı b�r felsef� kavrayışla yol alarak
s�stemat�k (d�zgesel) felsefen�n başlatıcısı oldu.
Platon’un d�yalog tarzında kaleme aldığı yapıtları,
felsefe dünyasında oldukça öneml� b�r yere sah�pt�r.
Bu ders�m�zde Platon’un öğret�s�n� açık şek�lde
gösteren ve dolayısıyla en öneml� d�yaloglarından
b�r� olan Devlet k�tabının b�rtakım bölümler�n�
�nceleyeceğ�z. Burada tüm oluş dünyasının nasıl
olup da �deler�n nüshaları olduğunu, �ç�nde,
dünyanın oraton ve noeton olarak ayrıldığı Mağara
Alegor�s�’n� ve Bölünmüş Ç�zg� Analoj�s�’n� metaf�z�k,
ep�stemoloj�k ve ontoloj�k bağlamda tartışacağız. Bu
sayede karanlıktan aydınlığa geç�ş�n mümkün olup
olmadığı ya da eğer b�r geç�ş mümkünse bunun
nasıl gerçekleşt�ğ� üzer�ne düşünmeye çalışacağız.

DERS İÇERİĞİ
Bölünmüş Ç�zg� Analoj�s�
Mağara Allegor�s�
B�l�mler H�yerarş�s�
İdea Öğret�s�
Kavram Real�zm�

Ar�stoteles, metaf�z�ksel bağlamda şeyler�n �lk
�lkeler� olarak varlık sorununu araştırır. İlk olarak
Ar�stoteles, varlığın çok anlamlı olduğunu düşünür.
Ar�stoteles bu �dd�ası �le, Platon’un �de öğret�s�n�
sorgular. O, bu düşünces�nde varlığın ne olduğuna
yönel�k b�r soru yardımıyla var olanlara �l�şk�n
sınıflandırmalar yapar çünkü Ar�stoteles �ç�n varlığı
varlık yapan şey, b�r taraftan b�r şey�n ne olduğu,
d�ğer taraftan �se ona bu şek�lde yüklenen n�tel�ğ�,
n�cel�ğ� ya da d�ğer kategor�lerden b�r�n� s�mgeler.
Bu nedenle Ar�stoteles, varlığın tek anlamlı olması
üzer�nde değ�l, varlığın çok anlamlılığı �ç�nde tek
b�r açıklamasının yapılıp yapılamayacağı konusu
üzer�nde durur. Bu anlama çabası �ç�nde
Ar�stoteles’�n üzer�nde durduğu temel soru t� est�n
(ned�r?) sorusudur. Varlığın doğasının ne olduğuna
�l�şk�n sorulan bu soru ezel�d�r. Ders�m�ze
Ar�stoteles’�n bu konuyu “ous�a” ter�m� etrafında
nasıl ortaya koymaya çalıştığını anlamaya çalışarak
başlayacağız. Var olanın ontoloj�k ve ep�stemoloj�k
yapısının ne olduğunu ve bu kapsamda var olan
şeyler�n var olma tarzlarını, başka b�r �fadeyle var
olma k�pler�n� (dyname�, energe�a, entelegkhe�a,
vb.) ve daha pek çok ter�m� ayrıntılı olarak
�nceleyeceğ�z.

3. DERS: 4 KASIM 2021 PERŞEMBE

PLATON & ARİSTOTELES

Platon (M.Ö. 427-347) Ar�stoteles (M.Ö. 384-322)

KAYNAKLAR
Platon, Devlet
Ar�stoteles, Metaf�z�k



ORTAÇAĞ FELSEFESİ

Orta Çağ felsefes�, tar�hsel dönem olarak
�lkçağ felsefes�n�n b�t�ş� ve modern
düşüncen�n başlangıcına kadar olan dönem�
kapsar. M.S. 5. yy'dan 14. yy sonlarına veya 15.
yy başlarına, Rönesans'a kadar olan dönem
olarak ele alınır. Bu dönem�n felsefe tar�h�
açısından kend�ne özgü özell�kler� vardır.

Ders�m�zde özell�kle �k� şeye odaklanacağız. İlk
olarak, Ortaçağ felsefes�n�n Ant�k felsefeden
farkını ve kend�ne özgü yanlarını ortaya
koymaya çalışacağız. İk�nc� olarak Ortaçağ
felsefes�n�n kökler�ne odaklanacağız ve 354-
430 yılları arasında yaşayan ve Ortaçağ'da
felsefe yön veren August�nus'un öğret�s�n�
�nceleyeceğ�z.

AUGUSTİNUS ( M .S .354 - 430)

August�nus pagan b�r babanın ve Hr�st�yan
b�r annen�n çocuğudur. Yaşadığı dönemde
Roma'nın çöküşüne, ve Hr�st�yanlığın
Roma'da yayılışına şah�t oldu.  

August�nus, b�r teolog olmasının yanı sıra b�r
f�lozoftu ve düşünceler�yle Ortaçağ
felsefes�n�n karakter�n� bel�rled�. 

4. DERS: 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

ORTAÇAĞ 'DA FELSEFE

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ

August�nus - İt�raflar
Jacques Le Goff - Ortaçağda
Entelektüeller
Et�enne G�lson - Ortaçağ’da Felsefe

KAYNAKLAR



Tar�hsel ve kültürel b�r dönem olarak
Rönesans, çeş�tl�l�ğ�nden dolayı oldukça
bel�rs�zd�r. Bazı görüşlerde, Ortaçağa b�r
tepk� olarak, bazılarında tam anlamıyla
kend� başına b�r yen�l�k olarak düşünülen
Rönesans dönem� aslen bu görüşlerden
daha çeş�tl� anlamlarda ele alınmıştır.
Rönesans'ta günlük yaşamdak� tanıklığa ve
doğaya dönüşle tanrıların boşa çıkış sürec�
başlar.

Rönesans kavramının geçerl�l�ğ�n�, dönem�
bütünlüklü olarak �nceleyerek, öne çıkan
öneml� unsurları göz ardı etmeden
değerlend�rmek yer�nde olur. Uzun ve
çeş�tl�l�k �çeren Rönesans dönem�ne tek b�r
alanla bağlantılı olarak ele almak yanıltıcı
olacaktır. Rönesans’ta güçlü b�r z�h�nsel
devr�m düşünceler�n temel�n� değ�ş�me
uğratır. 

Bu ders�m�zde, Rönesans dönem�nde
keş�fler, buluşlar ve entelektüel düzlem,
hüman�zm, sanat ve modern b�l�m�n
doğuşunda Rönesans’ın yer�n� konuşacağız.

KAYNAKLAR
• Jacquel�ne Russ,  Avrupa Düşünces�n�n
Serüven�.
• D’El�a, Una (2009) PRönesansta Tablolar.
• E. Panofsky, �dea, Sanat Kuramında B�r
Kavram

5. DERS: 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

RÖNESANS ’TA FELSEFE

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ



Bu derste, modern dönem felsefes�n�, dört ayrı f�lozofun
düşünceler�nden hareketle anlamaya çalışacağız: 
Rene DESCARTES (1596 - 1650), Baruch SPINOZA (1632 -
1677), John LOCKE (1632 - 1704) ve Dav�d HUME (1711 -
1776). 
Ortaçağ düşünces�n� yadsıyarak ortaya çıkan erken
modern dönem f�lozofları oluşturdukları kuramlarla
kend�ler�nden sonrak� 200 yılın g�d�şhatını
bel�rlem�şlerd�r. 

Modern felsefen�n �lk f�lozofu kabul ed�len Descartes
şüphey� b�r yöntem hal�ne get�r�p uyguladığında,
yalnızca akla dayanarak tüm b�ld�kler�n� yen�den �nşa
edeb�leceğ�n� keşfett�. Böylece b�r anlamda b�l�nç
felsefes�n�n de kapılarını açmış oldu. Descartes
felsefes�n�n dual�zm�ne tepk� olarak ortaya çıkan
Sp�noza’nın öğret�s� �se her şey�n tek ve sonsuz b�r töz
olduğunu öne sürdüğünde ayrı dünyalar b�rleşt�. İng�l�z
emp�r�zm�n�n �lk f�lozofu olan Locke �lk defa �nsanın
b�ld�ğ� her şey�n duyusal kaynaklı olab�leceğ�n�
düşündürttü. Emp�r�k düşüncede onu tak�p eden
Hume �se olgu veya gözleme dayandırılamayan her
türlü s�steme karşı çıkarak metaf�z�ğe karşı en eleşt�rel
tutumlardan b�r�ne örnek oldu.

KAYNAKLAR
Descartes: Yöntem Üzer�ne Konuşma, Med�tasyonlar. 
Locke: İnsanın Anlama Yet�s� (Anlığı) Üzer�ne B�r
Deneme 
Hume: İnsan Doğası Üzer�ne B�r İnceleme 
Sp�noza: Eth�ka

6. DERS: 25 KASIM 2021 PERŞEMBE

MODERN FELSEFE :

DESCARTES , LOCKE ,

SPINOZA & HUME

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ



Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tar�hsel dönem, aydınlanma felsefes�n�n 18. yy'da doğup ben�msenmeye
başladığı dönemd�r. Avrupa'da 17. ve 18. yy'da gel�şen, rasyonal�st düşüncey� esk�, geleneksel, değ�şmez kabul
ed�len varsayımlardan, önyargılardan dogmalardan ve �deoloj�lerden özgürleşt�rmey� ve yen� b�lg�ye yönel�k
kabulü gel�şt�rmey� amaçlayan düşünsel gel�ş�m� kapsayan dönem� tanımlar. Aydınlanma hareket� �nsanın
kend� yaşamını dünyadak� deney�m�nden hareketle düzenlemes�n� savunmuş, böylece hem felsef�
düşüncen�n hem de toplumsal yaşamın köklü değ�ş�mlere uğrayacağı b�r sürec�n başlatıcısı olmuştur. 
Kant, eleşt�r� felsefes�n�n ve transandantal felsefen�n kurucusudur. Kant’ın en büyük çabası,  metaf�z�ğ� d�ğer
tüm b�lme tarzlarımızın temel�, ve bu b�lme tarzlarında üret�len önermeler�n doğruluğunun garant�s� olacak
şek�lde n�ha� b�r b�l�m olarak kurmaktır.  
Bu derste, Kant'ın felsef� amacının aydınlanma çağıyla ve düşünces�yle �l�şk�s�n� kuracağız.

 “Üzer�nde düşündükçe �k� şey , �nsan ruhunu hep yen� ve g�tt�kçe
artan b�r hayranlık ve saygıyla dolduruyor : Üstümdek� yıldızlı
gökyüzü ve �ç�mdek� ahlak yasası.”

        İnsanın İk� Ayrı Yanı Üzer�ne

 “Çağımız asıl eleşt�r� çağıdır, k�, her şey eleşt�r�ye tab�� tutmalıdır
kend�s�n�. D�n, kutsallığı gereğ�, ve kral beraberce kend�ler�n�
eleşt�r�den uzak tutma �steğ�nded�rler. Ama hal böyle olunca,
şüphe çek�yorlar üzerler�ne ve sahte olmayan b�r �t�bar görme
hakkını kend�ler�nde göremezler, k�, akıl, ancak özgür ve kamusal
sınava dayanab�len k�ş�ye �t�barı uygun görür." 

   Eleşt�r� Üzer�ne: Saf Aklın Eleşt�r�s�

7. DERS: 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE
AYDINLANMA FELSEFESİ
& KANT
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Immanuel KANT ( 1824 - 1804)



Georg W�lhelm Fr�edr�ch HEGEL (1770 - 1831)

Georg W�lhelm Hegel'�n felsefes� Alman İdeal�zm�n�n z�rve noktası, başka b�r dey�şle son uğrağı
olarak değerlend�r�leb�l�r. Hegel'�n düşünceler� Karl Marx'tan muhafazakâr Prusyalı bürokratlara
kadar çok farklı kes�mlerce farklı b�ç�mlerde yorumlandı ve gel�şt�r�ld�. B�rb�r�ne tamamen zıt
görünen 
Hegel felsefey� tar�h felsefes�ne dönüştürdü. Onun s�stem�, temel olarak evrendek� en küçük ve
önems�z unsurla, en  yüce kavramların b�rb�rler�ne organ�k b�r b�ç�mde bağlı olduğu her şey�
kuşatan, b�r s�stemd�r. Bu s�stemde  ve d�yalekt�k b�r d�nam�ğe göre �şler. Hegel'e göre felsef�
sorunların cevaplanab�lmes� �ç�n hem doğanın tar�h�ne, hem de �nsanlığın tar�h�ne yön veren bu
d�yalekt�ğ�n �ncelenmes� gerek�r. D�yalekt�k süreç tez, ant�-tez-sentez olmak üzere üç aşamadan
oluşur. Bu s�stem doğadan mutlağa b�l�nc�n tar�h�n� ortaya koyar.   

Marx, Hegel'�n felsefes�ndek� kavramların pek çoğunu kend� felsefes�nde dönüşüme uğrattı.
İnsana g�yd�r�lm�ş del� gömlekler�n� yırttı ve onun kend� h�kayes�n� araştırdı.

Bu derste 
-Alman İdeal�zm�n�n genel özell�kler�,
-Hegel'�n felsefes�n�n temel kavramları, 
-Marx ve Hegel arasındak� benzer yanlar ve Marx'ın felsefes�n�n özgün yanları
ele alınacaktır.

KAYNAKLAR
Hegel - T�n�n Fenomenoloj�s�
Hegel - Tar�h Felsefes�
Marx - Komün�st Man�festo

8. DERS: 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE
ALMAN İDEALİZMİ VE

ELEŞTİRİSİ : HEGEL & MARX

Karl MARX  (1818 – 1883)
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Schopenhauer’�n ortaya koyduğu tek düşüncen�n
açılımı olan bakış açısını tak�p eden N�etzsche, bu
öğret�den n�h�l�zm� eleşt�rmek doğrultusunda
faydalanır. N�etzsche’ye göre n�h�l�zm, yaşamı b�r
değere, mutlağa, ölümsüze, kısacası öze ya da anlama
dayandıran anlayış ya da özetle “Tanrı öldü!” sözüdür.
Ant�-n�h�l�z�m �se her türlü art- dünyaları, �nsan-üstü ve
dünya dışı güçler� �ptal ederek yüzünü dünyev�, ölümlü,
yaşamsal olana yönlend�ren tutumun adıdır.
Sokrates’ten sonra dünyanın en popüler f�lozofu olan
N�etzsche hakkında b�l�nd�k en yaygın et�ket olan onun
b�r “n�h�l�st” olduğu yargısındak� “n�h�l�zm” sözcüğü,
�nsanın varlıkla olan bağlantısı demek olan “varoluş”ta
gerçekleşm�ş olan b�r dönüşüme �şaret eder. N�etzsche
�ç�n n�h�l�zm tek kel�meyle “�nsan varoluşu”nun
yozlaşmışlığıdır. Yaşamsal değerlere sırtını dönmüş
olmakla bel�rlenen yozlaşmış �nsan varoluşunun
b�ç�mler�, kend�ler�n� d�n, ahlak ve felsefe olarak
göster�r. Y�ne ona göre �nsan varoluşunun bu
yozlaşmasına “karşı hareket” “sanat” olacaktır.
Ders�m�zde N�etzsche’n�n en temel düşünceler�n�n
dünyayı sanat yapıtına nasıl dönüştürdüğünü
tartışacağız.

Felsefe mevcut olanı netleşt�r�p açıklayarak, dünyanın
özünü �stemen�n açık ve soyut �drak�ne get�r�r. Bunu da
olası her �l�şk� ve bakış açısından yapar. Schopenhauer
“tek düşünce” ded�ğ� şey hakkında, düşünmen�n felsefe
dışındak� kaynaklarına da başvurarak net b�r görüş
olanağı sunmaya çalışır. Ona göre bu dünyanın �k� yönü
vardır: “Tasarımlama olarak dünya” ve “�steme olarak
dünya”. Tasarımlama olarak dünyanın ortaya çıkmasıyla
�steme, �st�yor oluşunun ve de �sted�ğ� şey�n, başka b�r
dey�şle tam olarak olduğu hal�yle bu dünyanın ve
yaşamın �drak�n� elde eder. Bu nedenle tezahür eden
dünya �stemen�n aynası ve onun nesneleşmes�d�r. Bu,
�drak�n saf öznes� yolunda b�r k�mse �ç�n sadece b�r ev
ödev�d�r. Asıl mesele �drak�n saf öznes�n�n konumundan
�stemey� sess�zleşt�rmen�n doğru yollarını bulmak ve
uygulamaktır. Ders�m�zde Schopenhauer’�n tek
düşünces�n� gen�ş b�r bakış açısıyla �nceleyeceğ�z.

9. DERS: 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE
SCHOPENHAUER & NİETZSCHE

Kaynaklar 
• Arthur Schopenhauer, İsteme ve Tasavvur Olarak
Dünya 
• Arthur Schopenhauer, Parerga ve Paral�pomena I 
• Arthur Schopenhauer, Parerga ve Paral�pomena II 
• Fr�edr�ch N�etzsche, Güç İstem�

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ

Fr�edr�ch NIETZSCHE (1844 –  1900)

Arthur SCHOPENHAUER (1788 –  1860)



 E�det�k & Refleks�yon & Ps�ş�k Deney�m
Şeyler�n Kend�ler�ne Dönmek (zurück zur
Sache selbst) &  Yönel�msell�k & Epokhe
Ego & Ötek� Deney�m�, Hab�tus
Doğal Tutumun ve Subjekt�v�zm�n Eleşt�r�lmes�

Fenomenoloj�, e�det�k b�l�m, ya da felsef�
fenomenoloj� “bet�mley�c� b�r yöntem”d�r ve “bu
yöntemden türem�ş apr�or� b�r b�l�m”d�r.
Fenomenoloj� b�l�m�n�n amacı “kes�n b�l�msel b�r
felsefe �ç�n temel b�r araç (Organon) sağlama ve
müteak�p uygulamasında tüm b�l�mler�n
yöntemsel b�r reformunu mümkün kılma”ktır.
Fenomenoloj�ye “yöntemce ve �çer�kçe koşut yen�
b�r ps�koloj� d�s�pl�n� de ortaya çıkmıştır: Üzer�nde
yalnızca b�l�msel olarak kes�n emp�r�k b�r
ps�koloj�n�n tes�s ed�leb�leceğ� temel metodoloj�k
dayanak olmaya da�r yen�l�kç� �dd�ayı yükselten a
pr�or� saf ya da “fenomenoloj�k” ps�koloj�.”
Husserl “hak�k� transandantal felsefe” olarak
adlandırdığı “transandantal fenomenoloj�”n�n ne
olduğunu ortaya koyar. Husserl bu �ş� “a pr�or�, saf
ya da fenomenoloj�k ps�koloj�” kurarak
gerçekleşt�r�r. Husserl’e göre b�l�msel b�r felsefe
“ps�koloj�zm”�n her türlü �z�n� s�lmel�d�r. Bu nedenle
transandantal fenomenoloj�n�n özünü ortaya
koymak aynı zamanda emp�r�k ps�koloj�y� düzelt�p
�y�leşt�recekt�r.

 Felsefen�n Skandalı: Unutulmuş Varlık Sorusu 
 Dase�n & Y�t�ml�l�k (Temporal�tät) & Ölüm &
H�çl�k
“Ön-düşünme” (Vor-denken) & Kökensel
Deney�m & Duyardüşünüş (Bes�nnung)
Ontoloj�n�n ve Metaf�z�ğ�n Onto-teo-loj�k
Yapısının Destrüks�yonu 
“Hesaplama Zamanı”ndan “Düşünme
Zamanı”na Geç�ş
S�bernet�k Fütüroloj� & Teknoloj� Sorunu & Sanat
Yapıtının Köken� 

Düşünmen�n b�r b�ç�m� olan “felsefe”n�n
N�etzsche’de sınırına dayandığını saptayan
He�degger düşünme adına başka b�r başlangıç
yaparak “felsefe”den ayrılır. Bu nedenle He�degger,
kend�s�ne “f�lozof” değ�l “düşünür” der. He�degger
Tasarımlamacı Olmayan Düşünme Tarzı’nın,
Fundamental Ontoloj�’n�n (Fundamentalontolog�e)
ve Hermeneut�k Fenomenoloj�’n�n kurucusudur.
Unutulmuş durumda gördüğü “varlık ve varolan
arasındak� ayırım” üzer�ne odaklanır. Platon’un Sof�st
d�yaloğundan başlar.  “Varlık” den�len şey ne
demekt�r?, “İnsan” k�m ya da ned�r? ve Düşünmek
ne demekt�r? He�degger’�n temel sorularıdır. Bu
sorulara verd�ğ� cevaplar yoluyla, “felsefe”’y�
“düşünme”n�n b�r tarzı ve “metaf�z�k”’� �se felsefen�n
kavrama b�ç�m� olarak saptayıp sorgular. 

10. DERS: 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE  
HUSSERL & HEİDEGGER

KAYNAKLAR
Husserl - Fenomenoloj� 
He�degger - Varlık ve Zaman
He�degger - Hüman�zm Üzer�ne
He�degger - Metaf�z�k Ned�r?

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ

Edmund HUSSERL (1887 –  1938) Mart�n HEİDEGGER (1889 –  1976)



ADORNO & HORKHEİMER:
AYDINLANMANIN DİYALEKTİĞİ

Sab�t hak�kat anlayışının eleşt�r�s� & Real�te, b�r
yargı kurulu olarak akıl tarafından yargılanırken
akıl tar�h�n dışında varolan aşkın b�r �deal olarak
görülmemel�d�r. Prax�s’�n toplumsal düzendek�
çel�şk�ler� çözümleyeceğ� ve kültürel b�r yen�den
kuruluşu sağlayacağı düşünülür.

Asılsız hazların, kültür endüstr�s�n�n ve faş�zm�n
eleşt�r�lmes� & tek boyutluluktan çıkış & c�nsell�k &
d�ren�ş�n değer�.

FOUCAULT: ÖZNE VE İKTİDAR,
ELEŞTİRİ NEDİR? KENDİLİK
KÜLTÜRÜ, YAPISALCILIK VE
POST-YAPISALCILIK

Çağdaş düşüncen�n b�r har�tasını çıkarmaya
yönel�k b�r g�r�ş�m ya da Foucault’nun “Özneler
ne pahasına kend� kend�ler�n�n hak�kat� hakkında
konuşab�l�rler?” sorusu ele alınacaktır.
"Kend�l�k felsefes�", "kend�n� görmek", "kend�n�
yönetme sanatı", "aydınlanma ve eleşt�r� ned�r?"
konuları tartışılacaktır.

11.DERS: 30 ARALIK 2021, PERŞEMBE
ADORNO & FOUCAULT
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Baudr�llard: S�mülakrlar ve S�mülasyon

Baudr�llard’ın (1929-2007) düşünce hayatının özet�, onun
y�rm�s�nde hayal� çözümler üretme b�l�m� demek olan
pataf�z�k b�lg�n�, otuzunda s�tüasyon�st, kırkında ütopyacı,
ell�s�nde yatay bağlar kuran b�r transversal, altmışında b�r v�ral,
üstel�k gerçekl�k ve kurgu arasındak� ç�zg�y� �ncelten
metalept�k b�r yazar olmasıdır. Baudr�llard’ın her zaman b�r
pataf�z�kç� kaldığı da söyleneb�l�r, çünkü s�mülakrlarla, başka
b�r dey�şle, gerçeğ�n yer�ne geçm�ş gölgelerle uğraşarak
gerçekte varolmayan b�r soruna çözüm get�rmeye çabalar.
Bugün postmodern�zm�n ne olduğu hakkında detaylı b�r
�nceleme yapab�lecek kadar kaynağa ulaşab�lmek
mümkündür. 

Baudr�llard postmodern�zm� teşh�s eden sözcükler�n b�r
kısmını felsefe tar�h�ne kazandırır. “İmge”, “s�mülakr”,
“s�mülasyon”, “caydırma”, “gölge”, “dramat�kleşt�rme yeteneğ�”
ya da “hayalgücünün canlandırılması” ve “rad�kal yanılsama”
ter�mler�d�r.

Jameson: Postmodern�zm ya da Geç
Kap�tal�zm�n Kültürel Mantığı.

 Jameson: “Anglo-Amer�kan geleneğ�n etk�s� altında olan
b�zler�n, d�yalekt�k olarak düşünmey� öğrenmes�, d�yalekt�k
kültürün temel �lkeler�n� ve onun sağlayacağı temel eleşt�rel
s�lahları ed�nmes� zamanıdır artık.” 

Marks�zm tek canlı felsefed�r & Akadem�n�n “b�r �şletme
toplumu kültürü”ne �nd�rgenmes� söz konusu & D�yalekt�k
geçm�şte kalmış b�r şey değ�l henüz gerçekleşmem�ş b�r
geleceğ�n düşünces�n�n spekülat�f b�r �zahıdır & İşletme
toplumu kültürünün yaygınlaşması kolekt�f gerçekl�kler�n
gözden kaybed�lmes�yle sonuçlanıyor. Kolekt�f kaybımızın
sonucu: Yabancılaşmamız ve şeyleşmem�z.

12. DERS: 6 OCAK 2022, PERŞEMBE
POSTMODERN FELSEFE :

JAMESON & BAUDRİLLARD
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Fredr�c Jameson (1934)

Jean BAUDRILLARD (1929 - 2007)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fredric_Jameson
https://en.wikipedia.org/wiki/Fredric_Jameson
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