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Felsefe eðitimi ülkemizde, gerek üniversitelerdeki felsefe bölümlerinin
sayýsýnýn artýrýlmasý açýsýndan gerekse de yayýmlanan felsefe kitaplarý ve
dergileri açýsýndan, giderek yaygýnlaþýyor. Tüm bunlarý olumlu geliþmeler
olarak görüyor ve daha da geliþtirilmesi ümidini taþýyoruz. Bununla birlikte,
felsefe eðitiminin ülkemizdeki geliþiminde büyük sorunlar da yok deðil.
Çocuklar için felsefe eðitiminin henüz uygulamaya konulmamasý,
ortaöðretimde okutulan felsefe müfredatýnýn içeriði, üniversiteye giriþ
sýnavlarýnda felsefe alanýndan sorularýn belirleyici olmamasýndan dolayý
ortaöðretim öðrencilerinin felsefeye önem vermemesi, üniversitedeki felsefe
bölümüne alýnan öðrencilerde felsefeye yatkýn olup olmadýklarýný ölçebilecek
(ek) bir sýnavýn yapýlmamasý, üniversitedeki felsefe bölümlerindeki çeþitli
sorunlar, felsefe akademisyenlerinin kaynak sorunlarý, akademisyen-öðrenci
arasýnda diyalog sýkýntýsý vb. gibi. Bu sorunlarýn dýþýnda, belki de en yakýcý
sorun olarak görebileceðimiz bir sorun daha var: Felsefe bölümü
mezunlarýnýn felsefe öðretmeni olarak atanmasýnda yaþanan ciddi
sýkýntý. Kanýmýzca bu sorun, yukarýda saydýðýmýz tüm sorunlar açýsýndan
belirleyici bir nitelik taþýyor.
1990'lý yýllarýn ortalarýndan itibaren, diðer pek çok bölümden mezun olanlar
için geçerli olduðu gibi felsefe bölümü mezunlarý için de talihsiz denebilecek
ve sonuçlarý genel olarak felsefenin ülkemizdeki geliþimini de köstekleyen son
derece önemli bir sorun ortaya çýktý: Felsefe bölümlerinden mezun olanlar
için hem pedagojik formasyon eðitimi alma þartý kondu hem de felsefe
öðretmeni olarak atanacak kadro kontenjaný ciddi bir biçimde düþürüldü.
Bunu, daha sonra sýnav yoluyla atanma koþulu izledi. Artýk felsefe bölümü
mezunlarý felsefe eðitimine ek olarak bir buçuk yýl süren bir formasyon eðitimi
alma ve KPSS'den yüksek bir puan (ortalama olarak, 85 puan) alma koþuluyla
atanýr oldular. Bu durumun gerek öðrenciler üzerindeki gerekse de genel
olarak felsefenin geliþimindeki olumsuz sonuçlarý aþikârdýr.
Ýçinde yaþadýðýmýz toplum biçiminde baþarýnýn ölçütü meslek sahibi olmak ya
da para kazanmak olarak görüldüðünden tüm bilimlerin atasý ve Aristoteles'in
deyimiyle “en yüksek insan etkinliði” olan Felsefe, genel olarak gereksiz bir
bölüm olarak görülmeye baþlandý. Bunun dolaysýz bir sonucu olarak da
felsefe bölümlerini bilinçli bir þekilde tercih eden öðrenci sayýsýnda ciddi bir
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biçimde düþüþ oldu ve felsefe bölümlerini genelde yanlýþlýkla ya da 'boþta kalma kaygýsý'
nedeniyle tercih eden öðrenciler doldurdu.
Felsefe bölümlerine girmeyi bir þekilde baþarmýþ olan öðrencilerden çoðu, eðitimleri
boyunca birçok öðretim üyesinin de þikâyet ettiði gibi felsefeye karþý ilgisiz bir yönelime
girdiler, zira bitirdiklerinde 'ne' olacaklarýný bilmedikleri bir bölümde eðitim alýyorlardý.
Geleceklerine karþý duyumsadýklarý belirsizliðin, eðitimlerine, felsefeye canla baþla
yönelmelerini engellemesi de bizim gibi bir ülkede doðaldý.
Felsefeye karþý bu genel ilgisizlik ayrýca felsefenin genel olarak ülkemizdeki geliþiminde de
büyük bir engeldir. Felsefe öðrencisinin, felsefe öðretmeninin, felsefe akademisyeninin
bütün bu koþullar karþýsýnda iþine yönelik üretken bir tavýr sergilemesi, her ne kadar bunu
yapabilen birçok deðerli felsefeci bulunsa da, daha baþtan gölgelenmektedir.
Bu ve daha baþka birçok önemli nedenlerle, öðrencilerimize sahip çýkýlmasý, felsefe
akademisyenlerinin eðitim sürecinde sonuçlarýný doðrudan yaþadýklarý öðrencilerinin
sorunlarýna ilgi göstermesi, dahasý öðrenci-akademisyen diyalogunu geliþtirerek
felsefecilerin kendi sorunlarýný çözebilmek için pratik adýmlar atýlmasý gerektiðini
düþünüyoruz. Çünkü felsefe öðrencilerinin sorunlarýný felsefenin sorunu olarak görmek
ve bu sorunlarý çözme yolunda adým atmak, felsefenin ülkemizdeki geleceðine sahip
çýkmak anlamýna gelecektir.
Felsefecilerin dünyayý deðiþtirmeleri gerekip gerekmediði ya da bunu yapabilecek
yetenekte olup olmadýklarý ayrý bir tartýþma konusu, ama uðruna uykusuz kaldýklarý,
gözlerini bozduklarý, saçlarýný aðarttýklarý, belki de dünyanýn hazlarýndan daha az
faydalandýklarý felsefenin kendisinin sorunlarýný çözmeye yönelik bir uðraþ ya da bu
yöndeki olumsuzluklarý deðiþtirme yönündeki giriþim kesinlikle onlarýn iþi…
Felsefe mezunlarýnýn sorunlarýna dikkat çekmek ve sorunlarý çözebilme yolunda bir
adým atmak üzere öncelikle felsefe hocalarýmýzýn görüþlerine baþvurmak istedik. Bu
amaçla, Türkiye'deki tüm felsefe bölüm baþkanlarýndan bize bu konudaki görüþlerini
bildirmelerini rica ettik. Sayýn hocalarýmýz Prof. Dr. Ahmet Ýnam, Prof. Dr. Betül
Çotuksöken, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Prof. Dr. Varol Akman, Prof. Dr. Ali Osman
Gündoðan, Prof. Dr. Þafak Ural, Prof. Dr. Kazým Sarýkavak, Prof. Dr. Ýbrahim
Arslanoðlu ve Yrd. Doç. Dr. Metin Bal bizi kýrmayarak düþüncelerini bizimle paylaþtý.
Onlara çok teþekkür ediyoruz.
*

Arþ. Gör., ODTÜ, Felsefe Bölümü.
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Felsefe Mezunlarýnýn Sorunlarý:
Prof. Dr. Ahmet Ýnam'la Söyleþi
Söyleþi: Halil Turan

Felsefe Yazýn: Türkiye'de felsefe eðitiminin geliþimini genel
olarak nasýl görüyorsunuz?
Ahmet Ýnam: Bu soruya eðitimin aþamalarýný göz
önüne alarak cevap vermek gerekir. Felsefe eðitimi aile
içinde baþlýyor, belki de anaokulu öncesinde, yani insanýn kendi dilini ve kültürünü öðrenmeye baþladýðý zaman baþlayan bir þeydir. Çünkü felsefe dünyaya yönelen bir tavýrsa, bir tavýrla baþlayan bir eðitimdir. Türkiye'de büyük ölçüde yaþam biçimine baktýðýmýzda yaþam biçiminin çoðunlukla buna uygun olmadýðýný söyleyebiliriz. Sonradan eklemelerle olmuyor, yani diyelim
ki bir insan resmi olarak felsefe dersi almadan ya da
felsefe bölümlerinde okumadan önce aile içinde bir
tavrý ve bakýþ tarzýný edinememiþse üzerine ne kadar
eklersen ekle olmuyor.
Felsefe Yazýn: Hocam, biliyorsunuz ortaöðretimde “Düþünme Eðitimi” adýnda bir ders var, felsefe dersine kavramsal
bir ön hazýrlýðý amaçlýyor. Bu derse felsefe öðretmenlerinin yerine, öðretmen açýðý olan çoðu yerde baþka derslerin öðretmenleri
giriyor. Bu dersin gerektiði gibi yapýlabilmesi ve halkýn felsefe ile
tanýþtýrýlmasý için devlete düþen ödevler olsa gerek.
Ahmet Ýnam: Tabii. Elbette. Devletin bu konuda kesinlikle katkýsý olmasý lazým. Aile içinde zaten ona uygun yetiþtirilmiyor, ama okul ortamýna geldiði zaman
okulda bu eksikliði kapatma, bu özrü büyük ölçüde giderme olanaðý var. Fakat eðer bu dersler uygun bir eðitim ortamý içerisindeyse… Eðer düþünme eðitimi
adýyla verilen dersler birtakým ideolojik dayatmalardan
ibaret olacaksa, zaten medya bunu yaptýðý için, çevre,
arkadaþ çevresi, yaþam ortamý bunu hazýrladýðý için,
çok da faydalý olmaz. Çünkü felsefe eðitiminde en
önemli olan þeyler galiba iklim ve ortam. Düþüncenin
nasýl bir þey olduðunu anlamak için düþünen insanlar
ve örnekler görmek lazým. O da kitaplarla olmaz.
Felsefe Yazýn: O halde, öðrenciler profesyonel felsefecilerle tanýþmalý mýdýr?
Ahmet Ýnam: Elbette. Ama profesyonel felsefeci hakikaten düþünebiliyorsa tabii. Bir de o var. Çünkü felsefe bölümünden diploma almýþ olmak yetmiyor. Bütün problem burada. Felsefe eðitimini verecek öðretmenlerin eðitimi de çok önemli. Üniversitedeki hoca66 FelsefeYazýn-15

larýn eðitimi de. Yýllardan beri bizim bu topraklardaki
yaþam biçimimiz de insaný buna sürüklediði için, birtakým aktarmacýlýklarý felsefe olarak anlýyoruz. Düþünmek ayrý bir çaba, ayrý bir serüven galiba. Bunun örneklerini vermek lazým. Bir öðretmen kendisi bu iþi baþaramayabilir. Mesela çok iyi bir ressam olmayabilir bir
resim öðretmeni, ama resmin nasýl yapýlabileceði konusunda bir fikri vardýr, iyi ressamlarýn hayatlarýný anlatabilir, nasýl resim yaptýklarýný anlatarak gençleri resme teþvik edebilir. Felsefede de buna benzer þeyler yapýlabilir.
Felsefe Yazýn: Ýkinci sorumuz da bu konuya baðlý: Felsefe
öðrencilerinin mezun olduktan sonra yaþadýklarý iþ bulma sýkýntýlarýný biliyorsunuz. Bu durumun Türkiye'de felsefenin
geliþimine olumsuz etkileri olduðunu söyleniyor. Sizin görüþünüz nedir?
Ahmet Ýnam: Ben de böyle düþünüyorum. Çünkü iþ
problemini, geçim problemini çözemeyen bir beynin
düþünme olanaðý da yok. Bunun için bence devletin
yapabileceði þeyler var.
Felsefe Yazýn: Devlet felsefe öðretmeni istihdamýný artýrmalý
mý?
Ahmet Ýnam: Tabii, istihdamý artýrabilir. Ayrýca, felsefe öðretmenleri birçok alanda da ders verebilir, rehber öðretmen olabilirler, birçok farklý etkinliðe katkýda
bulunabilirler. Çünkü felsefe eðitiminin içinde yararlanýlabilecek birçok özellik var.
Felsefe Yazýn: O halde þunu söyleyebilir miyiz: Her okula
bir felsefe öðretmeni þart?
Ahmet Ýnam: En az bir! Yani nasýl her odaya bir kapý,
bir pencere nasýl lazýmsa, bence kesinlikle her okula bir
felsefe öðretmeni lazýmdýr. Ama tabii bizim de mahcup olmamak için iyi felsefeciler yetiþtirmemiz lazým.
Felsefe Yazýn: Öðretimde baþarý öðrencilerin durumu özel
koþullarýna da baðlý görünüyor. Mezun olunca iþ bulma
sýkýntýsý çekeceðini düþünen felsefe öðrencilerinin bu kaygýlarý
eðitimlerini olumsuz etkiliyor mu?
Ahmet Ýnam: Kesinlikle olumsuz etkiliyor benim
gördüðüm kadarýyla. Mesela bizimki gibi üniversiteler-

de yandal [kayýtlý olduðundan farklý bir dalda diploma]
çalýþmasý yapabilenler yapýyor ve kendilerini farklý bir
iþe hazýrlýyorlar. Ýþte, otelde çalýþabilirim, turizmde çalýþabilirim, reklamcýlýkta çalýþabilirim veya babamýn iþyerinde çalýþabilirim diyor.
Felsefe Yazýn: O halde, felsefecilerin bilgi birikimleri boþa
gidiyor.
Ahmet Ýnam: Kesinlikle. Kendisini bir felsefeci olmaya hazýrlamadýðý için felsefeci olarak geliþimi de yara
alýyor büyük ölçüde.
Felsefe Yazýn: Genel olarak Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarýnýn tümünün karþýlaþtýðý bu sorunlarýn önüne geçebilmek
için ne yapýlmalý?
Ahmet Ýnam: Eskisine dönebiliriz. Sanýyorum ki yine
bizim üniversitenin bir marifetidir bu maalesef. Bizim
üniversitemizin eðitimcileri bir ara YÖK'te egemendi
ve onlarýn icadýdýr bu. Öðretmen olmak için ayrýca eðitim almak zorunluluðu gibi, eðitimcilere iþ alaný açmaya çalýþtýlar. Yanlýþtý. Fen-Edebiyat fakültesi içerisinde öðrenciler pedagojik formasyon kazanabilirler.
Ben zaten oldum olasý pedagojik formasyon gibi bir
þeye de inanmam. Sebebi de çok somut bir þey: Pedagojik formasyon veren insanlarýn doðru dürüst pedagojik formasyonu yoktur. Tahta nasýl kullanýlýr diye
anlatýr, kendisi kullanamaz. Dersin nasýl anlatýlacaðýný
anlatýr, anlattýðýndan bir þey anlaþýlmaz. Kasýntý, tuhaf,
ezberci, papaðan adamlar eðitimci olmuþlar. Gerçi bu
laflarýma kýzacaklar ama söyleyeyim yahu!
Felsefe Yazýn: Günümüzde felsefeyle uðraþanlar Eski-Yunanlýlarla karþýlaþtýrýldýklarýnda garip bir çeliþki varmýþ gibi
görünüyor. Orada felsefe bir boþ zaman etkinliðiydi, hâlbuki
þimdiki felsefeciler, felsefe mezunlarý ciddi yaþamsal, maddi sorunlarýn içine gömülmüþ bulunuyorlar. Bu onlarýn üretimini
ciddi ölçüde etkileyecektir herhalde?
Ahmet Ýnam: Felsefede, bugün bütün dünya için söyleyebiliriz, yaygýn bir yabancý deyimle bir stagnasyon
var, bir durgunluk var ve büyük çapta filozoflar herhalde þu anda pek gözükmüyor etrafta. Yavaþ yavaþ,
belki yirmi otuz sene sonra çýkacak olabilir ama. Ýnsanlarýn bu yaþam biçimi içinde, hele bizim gibi toplumlarda geçim kaygýsý içinde düþünebilme olanaðý yok.

Felsefe Yazýn: Aristoteles de böyle düþünür, deðil mi?
Ahmet Ýnam: Evet, kesinlikle. Nermi Uygur Hoca
hep þunu söylerdi derslerinde: “Felsefe bir keyif iþidir.” Yani o keyfe sahip deðilseniz düþünme olanaðýnýz
yok. O keyif için de altyapý lazým, yani adamýn geçim
sýkýntýsý, aileye bakma kaygýsý olmamasý lazým en azýndan. Psikolojik sorunlarý falan olabilir, ama geçim sorunu çok aðýr bir sorun.
Felsefe Yazýn: Son yýllarda ülkemizde birçok felsefe bölümü
açýldý, çok sayýda mezun veriyorlar. Bu kadar çok bölüm açýlmasýnýn olumlu bir geliþme olduðunu düþünüyor musunuz?
Ahmet Ýnam: Hem evet, hem hayýr. Bir açýdan bu niceliðin artmasý belki içlerinden yüksek nitelikli insanlarý bulmada bir imkân saðlayabilir. Ama bir açýdan da
maalesef birçok felsefecinin aldýðý eðitimin düzeyinin
büyük olasýlýkla düþük olabileceðinden de kaygýlanýyorum. Kendine felsefeci diyen, fakat sýradan insanlar
gibi düþünen ve yaþayan örnekler görüldüðü zaman bu
felsefe adýna kötü bir leke de olabilir. Demek ki felsefe
hiçbir iþe yaramýyor, felsefeci dediðiniz adamlar da
bunlardýr denebilir. Belki bu þikâyetleri sen de duymuþsundur, Türkiye'de felsefeciler için hiçbir iþe yaramadýðý söylenir. Ýþte bugün açýlýmdan söz ediliyor,
Türkiye'nin bir sürü probleminden söz ediliyor, fakat
felsefeciler hiç konuþmuyorlar. Bir felsefecinin olup
biten konusunda hiç mi fikri yoktur yahu? Hiç ses çýkarmayacak mýdýr veya çýkardýðý ses kimsenin anlamadýðý sesler mi olacak? Yani büyük terminolojiyle konuþup sonra ne dediði anlaþýlmayacak?
Yaþadýðýmýz hayattan da biz sorumluyuz. Madem giderek sayýlarý bu kadar artýyor, hiç deðilse medyaya girsinler. Ne bileyim iþte, televizyonlara gazetelere girip, eðer
doðru dürüst bir felsefe eðitim almýþlarsa, o farklýlýðý
gösterseler ne iyi olur! O açýdan nicelliðin her zaman
büyük bir zarar vermeyeceðini düþünüyorum, ama yine de bu seviyesiz bir nicel artýþ ise zararý olur diye düþünüyorum.
Felsefe Yazýn: Hocam, sorularýmýza yanýt verdiðiniz için
teþekkür ederiz.
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Betül Çotuksöken*
Prof. Dr.

Maltepe Üniversitesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Felsefe bölümlerini bitirenlerin durumu “Felsefe Grubu Öðretmenliði” ölçeðinde ele alýnabileceði gibi, daha
geniþ ölçekte de ele alýnabilir.
Konuya iliþkin olarak son yýllarda birçok çalýþmanýn
yapýldýðý bilinmekte, ancak çeþitli düzeylerdeki karar
vericilerin söz konusu çalýþmalara ne ölçüde önem verdiði bilinmemektedir!1
2006 yýlýndan beri düzenli olarak “Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlarý Toplantýsý” 2 yapýlmakta, bu toplantýlarda Fen-Edebiyat Fakültesi vb. adlarla örgütlenen bu
fakültelerin mezunlarýnýn iþlendirilmesi (istihdamý)
konusunda birçok karar alýnmakta, ancak bu kararlar
hiçbir þekilde uygulamaya konul(a)mamaktadýr. Kimse
kimseyi anlamak, konuya/konulara daha geniþ bir görüngeden (perspektiften) bakmak istememektedir.
Durup düþünelim: Felsefe Bölümü mezunlarý ne yapar, ne yapabilir, kendini nasýl daha iyi hale getirebilir,
Felsefe Bölümü mezunlarý felsefe tarihini her anlamda
3
“daha iyi bir okumayla”, kendi “öz alanýný iþgal eden4
lere” karþýlýk ne yapýyor? Felsefe Bölümü mezunlarýnýn önündeki tek iþ seçeneði felsefe öðretmenliði midir? Þimdilik burada duralým ve baþka seçenekler olduðunu da þu an için bir yana býrakalým ve tek seçenek
sanki “Felsefe Grubu Öðretmenliði”ymiþ gibi düþünelim.
Araþtýrmalar bize þunu gösteriyor: Felsefe öðretmenlerinin büyük bir bölümü Sosyoloji Bölümlerinden
mezun, üstelik yapýlanýþýnda Felsefe ve/veya Psikoloji
Bölümü olmayan üniversitelerden! Yükseköðretim
Kurulunun sayfalarýndan5 bu durumu saptamak mümkün. Kim veriyor bu gençlere öyleyse felsefe ve psikoloji derslerini? Üstelik yeri gelmiþken dile getirmek istiyorum: Felsefe Grubu Öðretmeni olmak için her bir
alandan 16 kredi saatlik ders yükü yetmez; iki yandal
yapmýþ olmak gerekir karþýlýklý olarak; bu sözüm de
Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerine.
Göndermeleri, moda deyimle “açýlýmlarý”, “çaðrýþým
noktalarý” çok geniþ olan bu yazýyý þöyle sürdürmek istiyorum: Felsefe Grubu Öðretmenliði6 ve elbette tüm
öðretmenlik alanlarý için alan bilgisine iliþkin yeni bir
“yeterlilikler çerçevesi” 7 oluþturulmalý. Þu sýrada Türkiye Yükseköðretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi”nin
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(TYUYÇ)8 yayýmlandýðýný biliyoruz. Bu çerçevenin
“Felsefe Grubu Öðretmenliði” için uyarlamasý yapýlabilir, yapýlmalýdýr da, “alan” ya da Bologna Süreci diliyle “sektörel” ölçekte. Konuyla ilgili olarak, YÖK-MEB
iþbirliði þarttýr. Sivil Toplum Kuruluþu (STK) olarak,
baþta en deneyimli olmasý bakýmýndan, Türkiye Felsefe Kurumu olmak üzere, Türk Felsefe Derneði, Felsefeciler Derneði, psikoloji (örneðin, Türk Psikologlar
Derneði) ve sosyoloji (örneðin, Sosyoloji Derneði)
dernekleri de öðretim baðlamýnda yapýlan çalýþmalara
mutlaka katýlmalýdýr.
2004 yýlýnda benzer bir çalýþmayý Türkiye Felsefe Kurumu yaptý. Son yýllarda Felsefeciler Derneði benzer
çalýþmalarý ayrýntýlý olarak sürdürüyor; bu geliþmeler
son derece sevindirici. 2004'te yapýlan çalýþmadan bir
bakýma sonuç da alýndý; ilköðretim okullarýnýn ikinci
basamaðýna, 6.-8. sýnýflara “Düþünme Eðitimi” 9 dersi
konuldu; ama proje bir bakýma ölü doðdu. Çünkü bu
ders seçmeli olarak tasarlandý. Böyle bir dersin farkýnda olmayan öðretmen ve okul yöneticisi olduðunu söylersem ne dersiniz acaba?10
Felsefe Grubu Öðretmenleri bu baðlamda gerçek bir
gereksinimi karþýlayabilirler; onlara, ama özellikle iyi
yetiþmiþ olanlarýna gerçekten çok ihtiyacýmýz var. Düþünme Eðitimi dersi tüm okullarda zorunlu olmalý;
tüm okul çocuklarý, özenli-yaratýcý-eleþtirel düþünme
becerileri açýsýndan Felsefe Grubu Öðretmenlerince
eðitilmelidirler.11 Ancak, gerçekçi bir tutumla, mevcut
öðretmenler elbette istekli olanlar bu baðlamda yeterlilik kazanmalý; aday öðretmenler de konuya iliþkin olarak bilgilenmeli; baþka bir deyiþle, üniversitelerdeki
ders planlarý ya da programlarý bu açýdan gözden geçirilmeli.
Sonuçta, Ýoanna Kuçuradi'nin de bir röportajýnda dediði gibi, bundan on beþ ya da yirmi yýl sonra, Türkiye
bambaþka bir Türkiye olacaktýr. Ülkemiz böyle bir eðitim sürecini yaþamayla birlikte; özenli-yaratýcý-eleþtirel
düþünme becerileriyle özne ve yurttaþ olduðunu gerçekten hisseden gençlerle dolu bir Türkiye olacaktýr.
Hepimiz bu konularý içtenlikli olarak düþünmeliyiz;
insan-dünya-bilgi iliþkilerini yine bilgiye dayalý olarak
ele almalýyýz; ayrýca, Felsefe Bölümü mezunlarýnýn sorunlarýný sadece öðretmen olmada görmemeliyiz.
Sorun, Fen-Edebiyat Fakültelerinin yapýsal sorunlarýdýr ayný zamanda. Bu da elbette baþka bir soruþturmanýn konusu.
*

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Felsefe Bölümü Baþkaný, Türkiye Felsefe Kurumu
Baþkan Yardýmcýsý, Uluslararasý Felsefe Kuruluþlarý Federasyonu
(FISP) Baþkan Yardýmcýsý, betulc@maltepe.edu.tr
1
Bu durum belki de en yetkin biçimde felsefe etkinliðinin mercek
altýna aldýðý “insan-dünya-bilgi” iliþkilerindeki iletiþimsizliði en iyi
biçimde göstermektedir. Daha bu noktadan, felsefe etkinliðinin
düþünene kazandýrdýðý bütüncül, her þeyi neredeyse dikkate alan
bakýþýn eksikliði görülmektedir. Ancak, karar vericiler ve hatta
tüm özneler böyle bir bakýþ tarzýna sahip olsaydý, bu türden sorunlarýmýz olmayacaðý gibi, þimdi de böyle bir yazý yazma gereksinimimiz ortaya çýkmazdý.
2
Erciyes Üniversitesi 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
2007, Balýkesir Üniversitesi 2008, Kocaeli Üniversitesi 2009. Sonuncusu hariç, ilk üç toplantýya, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný olarak katýldým ve her üçünde de ilk toplantý
sýrasýnda kurulan Eðitim Komisyonuna Baþkanlýk yaptým. Diðer
komisyonlarla birlikte sayfalar dolusu raporlar hazýrladýk. Bu toplantýlara Yükseköðretim Kurulu da çok sýcak bakmakta. Ama “sonuç nedir?” diye soracak olursak. Pek de bir sonucun alýnmadýðýný, karar vericilerin konuya iliþkin çalýþma raporlarýna hiç iltifat
etmediðini itiraf etmek gerekiyor; konu, toplantýlardan dönüp gelindiðinde bile, yeteri kadar tartýþýlmýyor.
3
Elbette en geniþ anlamda ve özellikle kýþkýrtýcý olmak için kullanýyorum bu deyimi.
4
Kýþkýrtýcýlýðým sürüyor: Kimleri mi iþaret ediyorum? Tüm Akademik Rehberleri, bir kýsým Psikolojik Danýþman ve Rehberleri,
Varoluþçu vb. psikologlarý, filozofluða öykünen “masabaþý sosyologlarý”ný, her þeyden anladýðý iddiasýnda olan ve “düþünürlüðe”
özenen “doctor universalis” duruþundaki gazetecileri, “reyting”
odaklý televizyoncularý, “Mentörler”i, moda adýyla “Yaþam Koç-

larý”ný. “Öz” terimini kullanmak istemediðimi birçok kiþi bilir;
ama buraya gerçekten o yakýþýyor! Maltepe Üniversitesi Felsefe
Bölümünün ders planýna (ders programý) “Felsefi Danýþmanlýk”
dersi boþuna konmadý! Amaç, öðrencinin felsefenin yapýsýný ve
iþlevlerini daha iyi anlamasýný saðlamaktý. Bu anlayýþ, mezunlarýn
daha geniþ bir yelpazede iþlendirilmesini saðlayacaktý. Ama elbette, kiþisel baþarý, mezuniyetten sonra her þeyin önüne geçiyor.
Mezun kiþinin, diplomasýný nasýl deðerlendireceði, elbette onun
bir bakýma kiþisel baþarýsýna kalmýþtýr.
5
Bkz. www.yok.gov.tr
6
Eðitim Fakültelerinden mezun olanlar var ve öncelikli olarak pratikte onlarýn atamalarý yapýlýyor. Ancak o bölümlerdeki alan mensuplarý da “felsefe eðitimi”ne ve “felsefe eðitimi araþtýrmacýlýðý”na deðil, “felsefe araþtýrmacýlýðý”na yöneliyorlar. Bu durumu
saptamak için birkaç örnek dýþýnda, onlarýn yaptýklarý çalýþmalara
bakmak yeterli.
7
Bologna Sürecinin bir terimi/kavramý olarak “qualifications
framework”
8
Bkz. http://www.yok.gov.tr/content/view/658/lang,tr_TR/
9
Türkiye Felsefe Kurumu olarak bu dersin adýnýn “Çocuklar
Ýçin Felsefe” olmasý gerektiðini düþünüyorduk.
10
Konuya iliþkin en kapsamlý çalýþmalar Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde yapýlýyor. “Çocuklar Ýçin Felsefe” adlý ders lisans
ve lisansüstü düzeyde verildiði gibi, Bölümün öðrencileri, Maltepe
Ýlçesindeki Ýlköðretim Okullarýnda, Ýstanbul Marmara Eðitim
Vakfýnýn (ÝMEV) kolaylaþtýrýcýlýðýnda ve “Bitirme Projesi” dersinin kapsamýnda “Düþünme Eðitimi” dersi veriyorlar. Sabancý
Üniversitesinin yönlendirdiði Eðitim Reformu Giriþiminde de
(ERG) konu kapsamlý olarak ele alýnýyor.
11
Bu konuda 2006 yýlýnda Bakanlýkça alýnmýþ bir karar da var.

A. Kadir Çüçen
Felsefe lisans öðretiminin çok sayýda sorunu olmasýna
karþýn ben birkaç sorun üzerine dikkat çekmenin yaný
sýra çözüm önerisi de sunmak istiyorum;
1. Ülkemizdeki felsefe bölümleri lisans programlarýnda ortak bir ders planý oluþturmadýklarý için her bölüm
farklý kredi ve içeriðe sahiptir. Bu durum felsefe lisans
programlarýnda olmasý gereken en asgari standartlarýn
bile yakalanmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Ayrýca batý felsefesi aðýrlýklý felsefe lisans programlarý, kuramsal düzeydeki anlatýmlardan dolayý öðrenciyi yaþamdan ve toplumdan koparmaktadýr. Felsefe öðrencisi, ne bireysel
ne de toplumsal varlýk alanlarýndaki problemleri görme ve çözme olanaðýna sahip olmaktadýr. Felsefe öðretiminin amacý olan, dünya problemleri karþýsýnda deðerlendirme yapabilme bilinci oluþturma gerçekleþememektedir.
2. Öðretim üye ve elemanlarý arasýnda uzmanlaþmanýn
çoðalmasý ve uzmanlýk alaný kapsamýnda derslere girilmesi çaðdaþ eðitimin temel özelliðidir. Felsefe lisans
ders programlarý büyük ölçüde felsefe tarihi ve problem derslerinden oluþan iki grup altýnda verilmektedir.

Uludað Üniversitesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Prof. Dr.

Çoðu bölümde hem felsefe tarihi dersleri hem de
problem dersleri o alanda uzmanlýðýný almayan öðretim üye ve elemanlarý tarafýndan verilmektedir. Bu durum felsefe öðretiminin kalitesi azaltmaktadýr.
3. Felsefe öðretimi, çaðdaþ öðretimin en etkin öðretim
yöntemlerinden biri sayýlan öðrenci merkezli öðretim
ile yapýlmasý gerekmektedir. Fakat çoðu bölümde bu
yöntem yerine öðretmen merkezli felsefe öðretimi yapýlmaya devam etmektedir. Bu ise ezberci felsefe tarihi
bilgisine dönüþmektedir.
4. Felsefe öðretiminde 2. el kaynaklarýn ya da genel felsefe tarihi kitaplarýnýn kullanýlmasý felsefe öðretimin
diðer bir eksikliðidir. Felsefe öðrencisi filozoflarýn orijinal çalýþmalarýyla tanýþmadan bölüm derslerini verebilmekte ve mezun olabilmektedir.
5. Felsefe bölümlerinin birbirleriyle olan iliþkilerinin
zayýf olmasý da felsefe öðretiminin diðer bir zayýf nokFelsefeYazýn-15 69

tasýdýr. Bilgi ve düþüncenin deðiþimi ile felsefe öðretimdeki farklýlýðý ve çeþitliliði geliþtirecektir. Diyalog,
felsefenin özü gereðidir. Kendi içlerine kapanan felsefe bölümleri gittikçe artmaktadýr. Çözüm bilginin ve
düþüncelerin deðiþimindedir. Farabi deðiþim programýyla henüz tanýþan üniversiteler, öncelikle felsefe alanýnda bunu uygulamalarý gerekmektedir. Felsefe ala-

nýnda kongre, konferans ve seminerlerin çoðaltýlmasý
gerekmektedir.
6. Felsefi içerikli dergi sayýsýnýn azlýðýnýn yaný sýra var
olanlarýn satýlmasý, daðýtýlmasý ve okunmasýnda büyük
problemler yaþanmaktadýr. Süreli yayýnlarýn desteklenmesi ve okunmasýnýn saðlanmasý için her felsefeciye
görev düþmektedir.

Varol Akman
Prof. Dr.
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2003 yýlýndan beri analitik felsefe eðitimi vermekte
olan bölümümüzden þu ana dek 18 öðrencimiz mezun
oldu. Kabaca bir hesapla, bunlarýn %75'inin akademik
bir gelecek seçerek yurtiçinde veya yurtdýþýnda felsefe
ya da felsefeye iliþkin dallarda mastýr/doktora yaptýðýný
görüyoruz. Geriye kalanlar ise finans, reklam, medya,
vb. alanlarýnda serbest çalýþmayý seçmiþtir. Bu tesbitler
ýþýðýnda, aþaðýda söyleyeceklerim Bilkent mezunlarýnýn
sorunlarýný pek yansýtmamaktadýr. Ancak ülkemizde
birçok felsefe bölümü bulunduðunu anýmsarsak mezunlarýn genel sorunlarýný þöyle özetleyebilirim.
Mezunlar adeta felsefe okuduklarýný söylemeye utanýr
hale gelmiþtir. Fikirsel mücadeleye inananlar toplum
nezdinde olumlu bir imaja sahip deðildir, çünkü Büyük
Atatürk'ün ölümü ve yakýn arkadaþlarýnýn siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra ülkemizi yönetenlerin
çoðunluðu bilimi, mantýðý ve eleþtirel düþünceyi kendilerine rehber almaktan vazgeçmiþlerdir.12 Daha da vahim olmak üzere, ýrkçýlar, gericiler, din simsarlarý halk
nezdinde itibar görebilmiþ ve oy alabilmiþlerdir. Bu
ülkemizin büyük bir þanssýzlýðýdýr. Türkiye'nin idaresinde söz sahibi olacak genç nesillerin bu durumu mutlak surette deðiþtirmeleri gerekmektedir.
Mezunlarýn kanýmca en önemli sorunu iþ bulamamalarý deðil aldýklarý eðitimin kalitesizliðidir. Felsefe okumuþ kiþilerin ABD, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya
gibi geliþmiþ ülkelerde ciddiye alýndýklarý ve saygý gördükleri, önemli devlet memuriyetlerine gelebildikleri
bilinmektedir. Öte yandan bu ülkelerde dahi felsefe
mezunlarýnýn istihdamýnda sorunlar olabilmektedir.
Bence meselenin kalbi þuradadýr: Ülkemiz üniversitelerinin birçoðu çaðdaþ eðitim kurumlarý olmaktan
uzaktýr. Buralarda 'eðitilen' öðrencilerden çok fazla þey
beklememek gerekir. Öðretim üyeleri mesleklerini ciddiyetle yapmaktan uzak, gündelik maddi sorunlarla
boðuþan, koltuk kavgasý yapan kiþiler haline getirilmiþ70 FelsefeYazýn-15

tir. Kütüphane ve konferans olanaklarý kýsýtlýdýr. Hýzlý
eriþimin olduðu durumlarda bile Ýnternet'teki içeriði
anlayacak ve takdir edecek yabancý dil bilgisinin yerinde yeller esmektedir. Öðretim üyeliðini bir þeyler 'yapmak' deðil de bir þeyler 'olmak' (doçent, profesör, dekan, vb.) gibi akýl almaz bir aymazlýða indirgeyen gerici
zihniyet hemen her yerde söz sahibidir. Ýntihalcilik diz
boyudur. Öðrencilerin durumu daha parlak deðildir.
Liseden mezun olup üniversiteye adým attýklarýnda
herhangi bir ciddi romaný, önemli makaleyi henüz
okumamýþ, deðerli bir sanat eserini veya klasik müzik
parçasýný takdir etmekten uzak gençlerin çoðunlukta
olduðu bir kuþaða ülkemizin geleceðini emanet ediyoruz. 'Kafa patlatmak' (bir felsefecinin en önemli gündelik etkinliði) karmaþýk problemleri çözmekte deðil
ucuz pop þarkýlarýnda kullanýlmaktadýr. Kopya yaygýndýr. Çalýþarak öðrenmek aptallýk olarak görülmektedir.
Bu ortamda, iyi niyetli ancak azýnlýktaki öðretim üyeleri ve öðrenciler etkisiz ya da gölgede kalmaktadýr. Kiþilerin akýl ve becerilerine göre deðil siyasi, dini, etnik,
klüp baðlantýlarýna ve aidiyetlerine göre deðerlendirildiði karanlýk düzen düþünceye odaklanmýþ ve araþtýrmacý bakýþ tarzýný hep yenilgiye uðratmaktadýr.
Felsefe mezunlarýnýn öðretmen olmaktaki ciddi sýkýntýlarý kanýmca önemle ele alýnmasý gereken bir konudur
ancak þu unutulmamalýdýr: Felsefe öðretmenleri bugün öðrencilerine gerçek felsefe –tüm pratik amaçlar
için bunu 'analitik' felsefe diye tanýmlayabiliriz– eðitimi
verebilmekte midir? Okullarda okutulan eserler nelerdir? Yayýnevleri –Hasan Ali Yücel'in altýn döneminde
olduðu gibi– en önemli yapýtlarý basmak varken niçin
moda ve fasarya kitaplarý (çeviri olarak) basmaktadýr?
Mezunlar hangi mantýksal becerileri kazanmaktadýr?
Laf kalabalýðý yapan ve baþkalarýnýn söylediklerini tekrarlayan, -izm'lerin peþine takýlan, sahte güçlere inanan, batýl itikatlarý olan, sorunlarý irdelemeyi ve parçalarýna bölüp çözümlemeyi bilmeyen nesilleri kimler yetiþtirmiþtir? Felsefe ile ilahiyatýn, felsefi akýl yürütme ile
kaba siyasi ve ahlaki formüllerin sürekli karýþtýrýlmasýndan kimler suçludur? Yakýn geçmiþte yayýnlanan

Tanrý Yanýlgýsý (Richard Dawkins) tüm dünyada çaðdaþ
felsefecilerin tartýþma odaðý olurken Türkiye'de niçin
engellenmektedir? Okullarýmýzda evrim kuramýnýn
öðretilmesini sýnýrlamaya çalýþanlar yok mudur? Bunlar devletin bilimsel ve teknik araþtýrma kurumlarýnýn
içine sýzmamýþlar mýdýr?
Ýlköðretimden baþlayarak (felsefe) eðitiminin temellerini hallaç pamuðu gibi atmalý, gerek öðretmenleri ve
öðretim üyelerini, gerekse öðrencileri çaðdaþ düþünce
–modern bilim ve sorgulayan akýl– ile tanýþtýracak ve
evlendirecek bir altüst oluþu gerçekleþtirmeliyiz. Belki

Ülkemizde felsefe adýna sevindirici geliþmelerin varlýðý
þüphesiz inkâr edilemez. Nitelikli felsefecilerin artýþýndan tutunuz da gerek çeviri gerekse telif eserlerin ve
felsefe ile ilgilenenlerin sayýsýndaki artýþ, açýlan felsefe
bölümlerinin düzenlediði etkinliklerin seviyesi, felsefe
ile ilgili nitelikli dergilerin varlýðý hep olumlu geliþmeler
olarak görülmektedir. Ancak dosya konunuzun da iþaret ettiði gibi felsefe eðitimi ile muhatap olanlarýn karþýlaþtýklarý çok önemli sorunlarýn varlýðý da açýkça ortadadýr. Bunlarýn baþýnda elbette, felsefe mezunlarýnýn
akýbetlerinin belirsizliði gelmektedir. Bu, sadece felsefe mezunlarýný deðil, Fen-Edebiyat Fakültelerinin bütün öðrencilerini ilgilendiren bir sorundur. 1990'lý yýllarda, Dünya Bankasý tarafýndan desteklenen ve Eðitim Fakültelerinin yeniden yapýlandýrýlmasý kapsamýnda öðretmen yetiþtirme projesi ile ilgili olarak alýnan
kararlar çerçevesinde, lisans mezunlarýnýn tezsiz yüksek lisans adý altýnda 1.5 yýllýk bir eðitim-öðretime daha
tabi tutulmasý ve felsefe öðretmeni kontenjanlarýnýn
son derece sýnýrlý olarak belirlenmesi, felsefe öðrencilerinde ciddi motivasyon eksikliðine neden olmakta ve
mezun olduktan sonra kendi alanýnýn dýþýnda bir alanda çalýþmak zorunda kalacaðý düþüncesi, öðrencileri
felsefeden uzaklaþtýrmaktadýr. Bu durum, felsefe ile
iliþkiyi zayýflatan ve eðitim-öðretimin kalitesini de ciddi
bir biçimde düþüren bir durumdur.
Felsefe bölümleri mezunlarý, felsefe grubu öðretmeni
olarak atanmaktadýrlar. Sosyoloji, psikoloji mezunlarý
da felsefe grubu öðretmeni olarak atanma durumundadýrlar. Aslýnda bu durum, bakanlýðýn felsefeye olan
bakýþýný da önemli olarak belirlemektedir. !8 kredilik
felsefe dersi alan bir sosyoloji veya psikoloji öðrencisi
felsefe derslerine girebilmektedir. Ayný durum, felsefe
öðrencileri için de geçerlidir. Oysa felsefe felsefedir,
sosyoloji sosyolojidir, psikoloji de psikolojidir. Bakanlýk nezdinde sosyoloji, psikoloji ve felsefe öðretmenliklerinin ayrýlmasý için giriþimde bulunulmalýdýr. Fel-

de bugün ülkece yapmamýz gereken yegâne 'açýlým' budur.
12

Atatürk'ün þu sözleri onun düþünsel dünyasýnýn berraklýðýna ýþýk
tutmaktadýr: “Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci iþimiz olmalýdýr. Bir kere millet benliðine
hâkim olsun ve düþünebilsin, yeter! Baþlangýçta hatalý düþünse de,
az zaman sonra bu hatayý düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete baþladý mý, her þey yavaþ yavaþ düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest
hareketi ise, ancak bireyin düþündüðünü serbest olarak söylemek,
yazmak ve verdiði karara göre her türlü giriþimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.” (Kýlýç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, 1955, s. 64)

Muðla Üniversitesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Ali Osman
Gündoðan
Prof. Dr.

sefe, sosyoloji ve psikoloji öðretmenlikleri olarak ayrý
kadrolarýn ihdas edilmesi, atanacak olan öðretmen sayýsýný da artýracaktýr. Kanaatimce burada söz konusu
ettiðim durum, felsefe bölümü mezunlarýnýn atanmasý
konusunda karþýlaþtýklarý güçlüklere bir nebze de olsa
çözüm olarak düþünülebilir. Ayrýca bu biçimdeki bir
felsefe öðretmenliði uygulamasý, felsefeye olan olumsuz bakýþý da önemli ölçüde deðiþtirecektir. Ayrýca bu
önerinin gerçekleþmesi durumunda her bölüm (felsefe, sosyoloji, psikoloji) kendi müfredatlarýný daha saðlýklý bir biçimde belirleyebilecektir. Zira felsefe bölümü mezunu bir öðrenci, 18 kredilik sosyoloji, 18 kredilik de psikoloji dersi alma zorunluluðundan dolayý seçmeli derslerini, öðretmenlik koþulunu gerçekleþtirmek
adýna zorunlu olarak doldurmaktadýrlar. Ayný durum
sosyoloji ve psikoloji bölümlerinin öðrencileri için de
geçerlidir.
Felsefe eðitimi ile ilgili asýl sorun, felsefe bölümlerine
öðrenci alma yönteminde ve kontenjanlarýn artýrýlmasýnda yatmaktadýr. Felsefe bölümleri, mezun olduktan
sonra boþta kalma kaygýsý güden öðrencilere hitap
eden bir bölüm olma mahiyetine sahip deðildir. Felsefe
bölümleri ve elbette felsefe eðitimi, kendi mahiyetlerinin dýþýnda bir gerçeklik karþýsýnda bulunmaktadýrlar.
NOT: Sadece atanma ile ilgili sorunlarý ön plana çýkardýðýnýz için felsefe eðitiminin diðer sorunlarý konusundaki düþüncelere yer vermedim.
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Þafak Ural
Prof. Dr.

Ýstanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Felsefe Bölümü öðrencilerinin mezuniyet sonrasý
karþýlaþtýðý sorunlar, geniþ bir açýdan bakýldýðýnda,
Sosyal Bilimler mezunu öðrencilerin sorunlarýndan
kuþkusuz ayrý düþünülemez. Kýsaca, Felsefe Bölümü
öðrencilerinin mezuniyet sonrasý sorunlarý, benzeri
alanlardaki öðrencilerin mevcut sorunlarýyla elbette
büyük benzerlikler taþýmaktadýr.
Fakat bunun dýþýnda, özellikle bir felsefe bölümünü
bitiren öðrencilerimizin “mezuniyet sonrasý
sorunlarýndan” sözetmek istersek, bu durumda
sanýyorum ülkemizde felsefenin sahip olduðu durumu
sorgulamamýz gerekir.
Yani felsefe bölümü öðrencilerine özgü sorunlar,
felsefenin ülkemizdeki konumu, toplumun felsefeye
bakýþý ve onu algýlayýþýnýn bir devamý olarak düþünmek
sanýrým yerinde olacaktýr. Bu durumu kýsaca,
felsefenin toplum içindeki iþlevi olarak da
nitelendirebiliriz.
Felsefenin tarih boyunca deðiþen koþullara baðlý
olarak, toplum için yeni bir takým ihtiyaçlar
tanýmladýðýný; ayrýca toplumda teknolojik, sosyal,
kültürel ve ekonomik deðiþime baðlý olarak ortaya
çýkan sorunlarla baþ edebilmek için de yine felsefenin
araç olarak kullanýldýðýný biliyoruz.
Elbette felsefe tarih boyunca deðiþmeyen bazý
özelliklere hep sahip olagelmiþtir. Bunlardan söz
etmiyorum. Burada söylemek istediðim, felsefenin
dönem dönem din ile, savaþlarýn getirdiði sorunlarla,

Kazým
Sarýkavak
Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Felsefe bölümlerini tercih ederek Üniversitelere giren
öðrencilerin en önemli sorunlarýnýn baþýnda bu öðrencilerin öncelikle felsefenin ne olduðuna ve felsefenin
bir toplum için ne anlama geldiðine iliþkin herhangi bir
ön bilgiye sahip olmamalarýdýr.
Ýkinci önemli bir sorun da gerek felsefe bölümü ve
gerekse diðer üniversite öðrencilerinin ortak sorunu
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sanayileþmenin toplumda oluþturduðu deðiþimle de
ilgili olan yanýdýr. Yani deðiþen sosyal, kültürel,
ekonomik, siyasi ve teknolojik koþullar, insanýn
kendisiyle ve toplumsal kurumlarla olan iliþkisini
deðiþtirmiþtir. Bunalým dönemleri, savaþlar,
özgürlükler, yani ihtiyaçlar, beklentiler, ödevler, haklar,
hep bu iliþkinin referans noktalarý olmuþtur. Felsefe
tam da bu noktada yolgösteren, çözüm öneren veya
sýðýnýlan bir konumda bulunmuþtur. Daha doðrusu
felsefe, bu tip bir rol üstlenebileceðini ve bu gibi
sorunlar karþýsýnda önemli görevler baþaracaðýný bilen
toplumlar için çok önemli bir “kavram”
konumundadýr.
Bence felsefe mezunlarýnýn sorunlarýna bir de bu
açýdan bakmak gerekir; ve bu açýdan bakýldýðýnda
büyük bir sorumluluk sözkonusudur.
Felsefe Bölümü'nden mezun olan siz deðerli
meslektaþlarým, topluma felsefeyi en iyi þekilde
anlatmak, birtakým sorunlara çözüm üretmek; daha
yerinde bir deyiþle, sorunlarýn çözümünde felsefenin
ne denli önemli bir yeri olduðunu göstermek
durumundasýnýz. Bunun için almýþ olduðunuz eðitim
ile yetinmeyip, kendinizi yetiþtirmek zorundasýnýz.
Ülkemizin, çeþitli sorunlarýný doðrudan veya dolaylý
bir þekilde ele alacak felsefi bakýþ açýlarýna ve özellikle
sizler tarafýndan bu sorunlarýn deðerlendirmesine
ihtiyacý vardýr.
Evet biliyorum, bir çoðunuz mezun olduktan sonra
doðrudan konunuzla ilgisi olmayan çeþitli iþler yapmak
zorunda kalacaksýnýz. Ancak sorumluluðunuz,
felsefenin bir ülkeye ne gibi olumlu katký saðlayacaðýný
bilincinde olmanýzý ve bunlarý her koþul altýnda yerine
getirmenizi gerektirmektedir.

olan kitap okuma, araþtýrma yapma, kütüphaneye gitme alýþkanlýklarýnýn çok alt düzeyde olmasýdýr.
Diðer taraftan belki de bu ilk iki problemden de daha
önemli olan bir baþka mesele de felsefe bölümüne gelen öðrencilere bazý felsefe bölümlerinde bölüm öðretim elemanlarýnýn yeterince ciddi öðretici ve eðitici bir
tarzda yaklaþmamalarý/yaklaþamamalarýdýr.

1. Felsefe öðretmeni olarak atanacak adaylardan pedagojik formasyon alma koþulunu negatif bir durum
olarak deðerlendiriyorsunuz. Bu düþünce doðru deðildir. Çünkü geliþmiþ ülkeler baþta olmak üzere nerede
ise bütün dünya ülkeleri, öðretmen adaylarýný üç alanda
yetiþtirmeyi amaçlamaktadýrlar. Bunlardan birincisi
alan bilgisi, ikincisi genel kültür, üçüncüsü ise eðitim formasyonudur. Kaldý ki eðitim bilimlerinin temel bilimleri felsefe, sosyoloji ve psikoloji bilimleridir.
Nitekim Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümü'nde 1980lere kadar Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji kürsüleri yanýnda Pedagoji Kürsüsü de bulunmakta idi. Ben bu dönemde felsefe bölümünden mezun bir öðretim üyesiyim.
2. Felsefe öðretmeni olarak atanacak adaylara ayrýlan
kadro sayýsýnýn azaltýlmasý doðru olmadýðý gibi her üniversiteye felsefe bölümünün açýlmasý da yanlýþ bir eðitim politikasýdýr. Ayrýca kontenjanlarýn her yýl arttýrýlmasý da öðretmen adaylarýnýn atanma olanaklarýný her
geçen gün azaltmaktadýr.
3. Yine atama sayýsýnýn azalmasý ile felsefe bölümlerine
gelen öðrenci kalitesi de hissedilir derecede düþmektedir. Felsefe öðretmeni atama sayýsýnýn azalmasýnda,
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 2005 yýlýndaki Haftalýk Ders
Saatleri Çizelgesindeki deðiþiklik, ortaöðretim kurumlarýnda okutulan sosyoloji, psikoloji ve mantýk dersle-

G.Ü. Gazi Eðitim Fakültesi
Felsefe Grubu
Eðitimi Anabilim Dalý Baþkaný

Ýbrahim
Arslanoðlu
Prof. Dr.

rinin alan seçmeli dersler arasýndan, seçmeli dersler içine alýnmasý etkili olmuþtur.
4. Öte yandan bugünkü Y.Ö.K. sistemi içinde genel
anlayýþ, tamamen öðrenci boþta kalmasýn, istemese de
bir bölüme girsin, mantýðýdýr. Bu yüzden öðrenciler,
üniversiteye giriþ sýnavlarýndan sonra puanlarýna göre
bölümleri iþaretlemekte ve bilgisayar onlarý bir fakülte
veya bölüme yerleþtirmektedir. Oysa bana göre Türkiye'de kaliteli bir felsefe eðitimi yapabilmek için felsefe
bölümlerinin sayýlarý ile birlikte öðrenci sayýlarýnýn da
azaltýlmasý gerekir. Ayrýca öðrenci, birinci basamak sýnavýnda belli bir puaný aldýktan sonra yapýlacak ikinci
bir özel mülakatla kabul edilmelidir. Alýnacak öðrencide aranýlacak nitelikler ise þöyle sýralanabiliri: En
baþta öðrencide Türkçe-matematik temeli olmalýdýr.
Ayrýca fen bilimleri, tarih, kültür alt yapýsýna sahip olmalý, hem dünya ülkeleri hem de ülkesi hakkýnda yeterli bilgilerle donanmýþ olmalýdýr. Az sayýda öðrenci
alýnarak mezunlara istihdam garantisi saðlanmalýdýr.
Çünkü ülkemiz geliþmiþ bir ülke olmadýðý için mezun
olan öðrenci, karýn doyurma derdine düþerse nasýl felsefe yapabilecektir? Aksi halde bugün olduðu gibi býrakýn felsefe yapmayý, gelecekten endiþeli, çoðu mutsuz olan insanlar yetiþtirmeyi sürdürürüz.

Metin Bal
Ülkemizde “düþünme”yi öðretme adýna toplam olarak
32 felsefe bölümü mevcuttur. 2009 yýlý Öðrenci Seçme
Sýnavý'nda bu 32 bölümden 28'ine öðrenci alýnmýþtýr.
Her yýl ortalama 500 kiþi felsefe bölümlerinden mezun
olmaktadýr. Mezun öðrencilerimizin büyük bir oraný
öncelikle iþ bulma konusunda sýkýntý çekmektedir. Diðer taraftan þans eseri iþ bulanlarýn büyük kýsmý da bulduklarý iþte ne yapacaklarý konusunda sýkýntý yaþamaktadýr. Sorunun ilkinin nedeni ve çözümü politik ikincisinin ise pedagojiktir.
Mezun öðrencilerimizin sorunlarýnýn en temel kaynaðý
eðitim sistemi ile iþ dünyasý arasýnda kapatýlmasý zor
bir uçurumun açýlmýþ olmasýdýr. Bunu baþka bir deyiþle
eðitim sisteminin çökmüþ durumda olmasý olarak tanýmlayabiliriz. Eðitimin fiziki ve ekonomik þartlarýnýn
ülkemizde ne kadar yetersiz olduðunu hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte Ortaöðrenim ve Yükseköðrenim

Adýyaman Üniversitesi
Felsefe Bölümü Baþkaný

Yrd. Doç. Dr.

arasýnda, ayný zamanda lisans ve yüksek lisans eðitimi
arasýnda nitelik ve nicelik bakýmýndan fark edilebilir bir
ayrým yapmak çok güçtür. Öðrencilerin büyük çoðunluðu kendi imkânlarýna terk edilmiþ durumdadýrlar.
Tüm bunlarýn yanýnda Doðu ve Güneydoðu Anadolu
Bölgelerimizde yaþayan öðrencilerimizin sorunlarý ülkemizin batýsýnda yer alan üniversitelerin öðrencilerine
göre katlanmaktadýr. Bu fiziki ve ekonomik sorunlarý
çözmek çok uzun vadeli bir süreçtir. Bu sorunu þimdilik sadece hatýrlatmakla yetiniyorum.
Öðrencilerin üniversitelerden mezun olup iþ sahibi olmalarý süreci, onlarýn üniversiteye giriþ süreçlerinden
daha zahmetli bir hale gelmiþtir. Artýk “baþarý ve yeteFelsefeYazýn-15 73

nek tespiti için sýnav” yerine “sýnav için sýnav”, ya da
“gelir kaynaðý olarak sýnav” anlayýþý yer etmiþtir. Kamu
kuruluþlarý ve özel kuruluþlar “eðitim”i elbirliðiyle finans sektörü haline getirerek çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceklerini ve umutlarýný yaðmalamaktadýrlar. Ýnsanlýk hafýzasýnýn dilimizle buluþmasýna hizmet
etmesi gereken yayýnevlerinin ve kitapçýlarýn vitrin ve
raflarýný “sýnavlara hazýrlýk testleri” doldurmaktadýr.
Sýnav üstüne sýnav anlayýþýyla eðitim ve iþ dünyasý arasýnda kapatýlamaz bir uçurum oluþturulmaktadýr. Pedagojik Formasyon Eðitimi'nin mezuniyet sonrasý verilmesi ve bazý üniversitelerde iki sene, bazýlarýnda birbuçuk, bazýlarýnda bir, bazýlarýnda ise daha kýsa bir zamanla sýnýrlandýrýlmasýnýn öðrencinin bunun karþýlýðýnda ödediði para seviyesiyle belirlenir olmasý ve
KPSS baþarý belgesinin felsefe mesleðini icra etme kriterlerinden biri olarak deðerlendirilmesi, tüm bunlar
yetmiyormuþ gibi ALES ile mesleðin icrasý yönünde
hiçbir kriter saðlayamayacak baþka bir yaptýrým uygulanmasý, mezun öðrencilerimizi yaþamdan bezdirmekte, umutlarýný sömürmekte ve meslek hevesini öldürmektedir.
Ülkemizin ve geleceðimizin güvencesi olan gençlerimizin ve potansiyel meslektaþlarýmýzýn yaþam damarlarýnýn kesilmesine seyirci kalýnmaktadýr. Üstelik bu
konuyla ilgili kurumlarýn geliþtirdikleri politikalar yalnýzca bu durumun “sürdürülebilir” hale gelmesini
amaçlamaktadýr. Bu sorunun çözümü, bu sorunun
nedeni gibi “politik”tir. Eðitim sisteminin “sýnav için
sýnav” mantýðýyla depolitize ettiði ülkemiz gençliði, felsefenin temel kavramý olan “düþünme” faaliyetinden
uzaklaþtýrýlmýþtýr. Sorgu ve sýnav korkusu içinde, soru
sorma özelliðini yitirmiþ ve sorumluluktan kaçma becerileriyle donatýlmýþ bir gençlik üretilmektedir. Diðer
taraftan, dünyayla baðlantýsý kesilen bu gençliðe, onlarý
dünya vatandaþý yapmak için yoðun bir çalýþma yürütüldüðü imajý verilmektedir. Biz felsefede buna “çeliþki” ya da “aldatmaya dönük sofistik” diyoruz. Ülkemiz yaklaþýk üç çeyrek asýrdýr Avrupa Birliði üyesi olma
isteðiyle sözde Avrupalý olmanýn amaçlandýðý bir aldatmacayla oyalanmaktadýr. Ancak bir felsefeci için Avrupalý olmak Avrupa Birliði üyesi olmak anlamýna gelmez. “Avrupa” dediðimiz þey tam da “felsefe”nin kendisidir ve “felsefe” “üyelik”le yapýlacak bir þey deðildir.
Düþüncenin varlýðýna, korunmasý ve geliþmesine deðer
vermeyen bir yapý bizi Avrupalý yapamaz. Üstelik böyle bir tutum insaný “insanlýk”tan uzaklaþtýrýr. Bu anlayýþa sahip kiþiler sýk sýk hayâsýzca felsefenin “neden
deðerli” olduðu ya da “ne iþe yaradýðý” sorusunu soruyorlar. Sanki “felsefe” 2500 yýldýr ayný zamanda bir
meslek dalý olarak kabul görmemiþ gibi. Sanýrým biz
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bunu kendi kendimize meslek yapmadýk! Þu unutmamalýdýr ki insanlýk filozoflar yoluyla kendi düþüncesini
üretti ve tam da politikacýlarýn yapmakta çok baþarýlý
olduklarý gibi, ayný zamanda bu düþünceyi sattý da. Elbette, ilk bakýþta, bir insana, o düþünüyor diye, bunun
karþýlýðýnda bir þey vermek saçma görünüyor. Bununla
birlikte, sadece “bir þey alýnca” ya da “bir þey verince”
“ikna” oluyoruz. “Düþünce alýþveriþi” dünyanýn en
kolay ve ayný zamanda en zor iþidir. Bu nedenle en büyük aldanmalarý ve en büyük öz-doyumlarý “düþünce”
konusunda yaþýyoruz. Böyle olduðu için dünyayý deðiþtirme iþine öncelikle düþüncemizde baþlýyoruz. Felsefe
mezunlarýnýn politik kaynaklý sorunlarýna ilk yaklaþýmda öncelikle söyleyeceklerim bunlardýr.
Ýkinci en büyük sorun ise pedagojik kaynaklýdýr, baþka
bir deyiþle lisans eðitimindeki mesleki donaným programýnýn niteliðiyle ilgilidir. Lisans eðitimi bir mesleðin
icrasý için gerekli yetenekle donanma aþamasýdýr. Hoca
ve öðrencinin eþzamanlý ve karþýlýklý etkinliðinde gerçekleþen bu süreç sonunda öðrencinin hocasýyla meslektaþ olmasý amaçlanýr. Ancak hocalarýn ve öðrencilerin büyük bir bölümü bu sürecin gerçekten de böyle
olmasý gerektiðinin farkýnda deðildirler. Ben bu durumun zorluk ve çarpýklýklardan söz etmek ve yakýnmak
yerine genel olarak bu sürecin felsefe bölümlerinde her
iki taraf açýsýndan hangi zorluklarla yürütüldüðünden
söz edeceðim. Öncelikle meslek dalýmýzýn politik iktidarlar tarafýndan tehdit edildiðinin farkýnda olmalýyýz.
Bu nedenle “düþünce hocalýðý” demek olan felsefeciliðin, bir meslek anlamýnda, kâðýt üzerinde duran “yavan yazý” dýþýnda gerçekte, nasýl edinilebileceðini düþünmek gerektiði kanýsýndayým. Bizler “bilerek” yaþamak istiyoruz, böylece “düþüncenin insan yaþamýna kýlavuzluðu” anlamýna gelen “felsefe” bu belirlenimiyle
insan doðasýný tanýmlýyor. Doða olaylarýný artýk doðaüstü güçlerle deðil fakat doðaüstü güçlerin de üstünde
olan baþka bir güç ile, yani olaðanüstü “düþünce”yle
açýklamaya çalýþýyoruz. Ýþte bu “düþünce gücü” insaný
“insan” yapan þeydir. Buna göre, düþünce üretemeyen
ve olanaklý düþünce potansiyellerini besleyemeyen bir
toplumun insaný “insan” deðil baþka tür bir varolma
haline sürüklediðini görüyorum. Felsefenin ve onu icra edenlerin deðersiz olduðu bir ortamda hâlâ deðer
bekliyor olmak kendi kendini kandýrmak olacaktýr.
Madem düþünceye deðer verilmiyor o halde biz hocalar ve öðrenciler olarak yaptýðýmýz iþe özen göstermeliyiz. Hem akademisyen, hem entelektüel hem de
yazar olabilmenin güçlüðünü ülkemiz koþullarýnda
gerçekleþtirip sürdürmek bir mucizedir. Ülkemizde bu
kadar sayýda felsefe bölümü olmasýna raðmen, hemen
hemen her bölümde hoca sayýsý yetersizliði söz konu-

sudur. Dahasý, felsefe hocalarý olsa bile bunlarýn bir
kýsmýnýn felsefe anabilimdalýna uygun nitelikleri taþýyýp taþýmadýðý konusunda sýkýntýlý bir tartýþma sürmektedir. Gerçekten de ülkemizde niteliklerine uygun þekilde yetiþmiþ felsefe hocasý sayýsý çok azdýr. Bunun neden böyle olduðunun, burada sayýlamayacak kadar çok
nedeni ve kýsa zamanda çözülemeyecek kadar çok sorunu vardýr. Tüm bunlara raðmen felsefeyi kendi kavram içeriðine uygun olarak icra etmeyi gerçekleþtiren
akademisyen hocalarýmýzýn emeklerini son derece
deðerli buluyorum. Biz akademisyenler olarak öðrencinin bölüme nasýl geldiði konusunda henüz bir þey yapamasak da nasýl çýkacaðý konusunda tam bir yetkiye
sahibiz. Bu yetkiye uygun ve layýk nitelikler geliþtirme
duyarlýlýðýna sahip olmalýyýz. Bölüm hocalarýnýn bütünlüklü ve nitelikli þekilde oluþturacaklarý çok yönlü
bir lisans programýyla öðrencilerin çoðunun bölüme
girdikleri gibi çýkmalarýnýn önlenebileceðini düþünüyorum. Bu çaba öðrencilerimizin geleceðe bir nebze
olsun daha iyi hazýrlanmalarýný saðlayacaktýr. Felsefe
hocalarýnýn görevi kendi öðrencilerinin ilgisini “onlarýn düþüncesi”ne çekmektir. Bir felsefe hocasý, kendi
düþüncelerini devindirebilecekleri dinamikleri harekete geçirecek ve kendi zihinlerinde insanlýk hafýzasýný
yeniden, ancak bu sefer onlarýn kendileri için,
“düþündürebilecek” araçlarý öðrencilerle tanýþtýrmalý
ve bu araçlarla öðrencileri donatmalýdýr. Düþünce hocalarý ve öðrencileri þunu unutmamalýdýrlar ki insanlýk
hafýzasý geçmiþte olduðundan çok daha aðýr bir yükle
ve yine geçmiþte olduðundan daha uzun bir yolda,

yolculuðuna devam ederken, düþünme adýna bir baþlangýç noktasý, diðerine göre, hiçbir üstünlük saðlamaz.
Bu nedenle, ne hocalar olarak bu iþe daha önce baþlamaktan dolayý kendimizi üstün görelim ne de öðrenciler olarak daha yeni “baþlýyor olmak”tan dolayý kendimizi hor görelim. Öðrencilerin göz ardý edildiði bir eðitim sisteminde bu konuda tekrar düþünmemiz gereken
Sartre'ýn düþüncelerine dikkat çekmek istiyorum. 1970
yýlýnýn Ekim ayýnda Fransa'da “L'Idiot International”
adlý dergide, “Bir Halk Dostu” baþlýklý bir röportaj yayýnlanýr. Burada 20. yüzyýlýn en duyarlý filozofu ve en
etkili hocasý Jean Paul Sartre için, onun kendi çaðý ve
kültür dünyasý için ne anlama geldiði hakkýnda þöyle
bir betimleme yapýlýr: “sizin bütün bir Fransýz entelektüel sýnýfýnýn kýlavuzu olarak etkili olduðunuz söylenebilir; ve dahasý siz, hiç beklenmedik bir zamanda, bu
entelektüel kuþaðýn büyük bir kýsmýnýn hatalarýnýn ve
bugün için entelektüeller adýna yeni bir politik bakýþýn
13
gerekliliðinin farkýna varan ilk kiþilerden oldunuz?”
Sartre bu konuda büyük payý olan ve eðitim sisteminde
maalesef unutulmuþ olan öðrencilerin önemini vurgulayarak bu soruyu þöyle karþýlar: “Ben kesinlikle bu konuda ilk olanlardan biri olduðumu söyleyemem. Bu konudaki doðru analiz büyük ölçüde öðrencilerin eseriydi. Öðrenciler, ki onlar pratik bilginin teknikerleri oldular, daha üniversitedeki ilk yýllarýnda gerçek sorunu
14
doðrudan hissettiler.”
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Sartre, Jean-Paul, Between Existentialism and Marxism, ing. çev. John
Matthews. Verso: London and New York, 2008, s. 288.
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