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Kitap Tanıtımı 

Mustafa Çevik, Felsefe Bayiliği-Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği, C Planı 

Yayınları, İstanbul, 2015. (221 s.) 

Feyza Şule GÜNGÖR * 

Gelenek, bir halkın sahip olduğu kültürel, siyasal, sosyal, dinî ve edebî mirasla oluşan, her 

halkanın bir diğerine bağlandığı ve onun sayesinde var olduğu bir zincire benzer. Bireylerin yaratıcı 

gücü, bu zincirin oluşturduğu külliyattan, bir başka deyişle kolektif şuur ve bellekten beslenir. Felsefe 

tarihinde farklı düşünce sistemleri ve geleneklerinin ortaya çıkmasında bu kolektif şuur ve belleğin 

önemi yadsınamaz. Mustafa Çevik’in Felsefe Bayiliği-Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği isimli 

kitabı felsefî geleneklerin oluşmasındaki yerel ve kültürel dinamikleri sorgulayarak, Türkiye’de bir 

felsefi geleneğin varolup olmadığı sorusuna eleştirel bir dille yaklaşmaktadır. 

Çevik, Türkiye’de felsefe çalışmalarının çoğunlukla Avrupa’da ortaya çıkmış düşünce 

sistemlerinin temsili ve taklidi olduğu eleştirisinde bulunmakta ve “bayilik” ibaresini de böyle bir 

anlayışın eleştirisi için kullanmaktadır. İçinde bulunduğumuz kültür coğrafyasında d il, anlam, inanç, 

kültür, sanat ve yaşam tarzı gibi birikimlerin oluşturduğu toplumsal perspektifi öteleyerek, yerel 

duruşlardan kaçınmak bir felsefe geleneğinin oluşmamasındaki en büyük etken olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda, kitap genel olarak aşağıdaki sorular bağlamında Türkiye’deki felsefî geleneğin 

özgünlüğünü tartışmaktadır: 

-Felsefe yapmanın tek bir tarzı mı vardır yoksa kültüre, kişiye, çağa ve sosyal durumlara göre 

değişen felsefe yapma tarzları söz konusu mudur? 

-Bir Kıta Avrupa’sı felsefesinden, bir Amerikan felsefesinden, bir Fransız felsefesinden söz 

edilebilirken neden bir Türkiye veya Anadolu felsefesinden söz edilememektedir? 

-Türkiye’deki felsefi etkinliğin geleneğinden bahsedilebilir mi? Türkiye’de belirgin bir felsefe 

geleneği oluşmadıysa bunun nedeni nedir? 

-Türkçe’nin felsefe yapmak konusunda gramer yapısı veya terminolojisi bakımından bir 

dezavantajı veya üstünlüğü var mıdır? 

Felsefe Bayiliği, her biri sonrakine temel hazırlayan altı bölümden oluşmaktadır. 

                     
* Milli Eğitim Bakanlığı, feyza_sule@hotmail.com 
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I. Bölüm. Felsefenin Kurucu Rolü ve Önemi Üzerine 

Felsefe Bayiliği kitabının ilk bölümünde Mezopotamya, Mısır, Yunan, İslam ve Avrupa 

felsefeleri örneğinde bilim ve felsefe ilişkisi irdelenmiş ve eleştirel düşüncenin felsefî etkinlik 

üzerindeki önemi vurgulanmıştır. Ancak felsefî bir geleneğin oluşumu için gerekli dinamikleri 

sorgulama açısından, bu felsefe sistemleriyle örneklendirilmeler yapılmasının kitabın genel temasına 

katkısı olmadığını düşünmekteyiz. Zira bu felsefe gelenekleri kısaca geçiştirilmeye müsait olmadığı 

gibi, Türkiye’deki felsefe mirasını tartışmak için böyle bir zemine ihtiyaç yoktur. Felsefe ve bilim 

tarihinin sözü edilen farklı medeniyet havzalarında aldığı yol, felsefenin kurucu rolü ve önemi üzerine 

bu bölümde olduğu gibi ansiklopedik bilgilerden ziyade literatürdeki belli teorilere, bilim ve felsefe 

tarihi literatürünün farklı örneklerine işaret edilmesi yeterli olurdu. 

II. Bölüm. Türkiye’de Felsefe’nin Kötü İmajı’nın Nedenleri 

Bu bölümde Çevik, Türkiye’de felsefeye dair imajın sıkıntılarını değerlendirmiştir. Kurucu, koruyucu 

ve yönlendirici rolü ve önemi olan felsefenin Türkiye’de kötü bir imaja sahip olduğu açıktır. Halk 

arasında kullanılan “felsefe yapma!” ihtarının, “gereksiz ve boş konuşma!” anlamına geldiği bir 

kültürde bu imaj bozukluğunun nedenleri üzerinde durulmalıdır. Toplumda din, siyaset, sağlık gibi 

alanlarda konuşmak havanda su dövmek gibi algılanmamakta, ancak felsefe kelimesi geçtiği andan 

itibaren zihinlerde alarm zilleri çalmaktadır. Çevik, felsefenin boş ve tehlikeli bir uğraş olarak 

değerlendirilmesinin tarihsel, dilsel ve geleneksel nedenlerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmiştir. Sorun 

hazır reçetelerle çözülemeyecek kadar girift olmakla birlikte, yazardan ayrıntılı analizinden sonra “ne 

yapabiliriz?” sorusuna düşünsel bir çerçevede öneriler almak yararlı olabilirdi. Felsefenin kötü imajının 

nedenine dair teşhisler isabetli olsa da, tedaviye yönelik birtakım fikirlerin de üretilmesi elzemdir. 

III. Bölüm. İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Eğitimi 

Felsefe Bayiliği kitabında bölümlerin bir diğerini temellendirdiği ifade edilmişti. İkinci bölümde 

eksikliği hissedilen imaj bozukluğunun çözüm yollarına dair önerileri, dolaylı da olsa üçüncü bölümde 

bulmak mümkündür. Bu bölümde, dinî hassasiyete sahip insanların felsefeye olumsuz veya temkinli 

yaklaşımının, felsefenin kötü imajının desteklenmesinde önemli bir faktör olduğu ifade edilmektedir. 

İlâhiyat Fakültelerindeki felsefe derslerini ve müfredatını kısaca değerlendiren Çevik, fakültelerdeki 

derslerin, felsefi yöntem ve formasyon kazandırmaktan çok felsefî malumat kazandırmaya yönelik 

olduğu yönünde önemli bir eleştiri getirmektedir. Ayrıca, fakültelerin çoğunda Felsefeye Giriş gibi 

felsefe terminolojisini ve problematiğini içeren derslerin olmaması, felsefenin araçsal bir yaklaşım ile 

ele alındığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir (s. 30). 
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İlahiyat fakültesi öğrencilerinin felsefenin gerektirdiği kavramsallaştırma ve sistemleştirmeyi 

öğrenmeden, felsefe hakkında bilgi yığınıyla karşı karşıya kalmaları, felsefenin at sineği olma işlevini 

anlayamamaları ve bir anlamda gerçek felsefe ile hiç tanışamamalarına neden olabilir. Felsefenin 

İlahiyat Fakültelerindeki konumu ile ilgili tartışmalarda, Çevik’in de belirttiği gibi ülkemizde düşünsel 

değil siyasal ve ideolojik çekişmeler hakimdir (s 34-35). Hâlbuki insan ailesini terk etmek istemeksizin 

de eleştirebilir; bu tavır yeniden inşa için elzemdir. Bu noktada yazarın hem felsefenin dinden uzak 

durması gerektiğini düşünenlerin, hem de felsefeyi ideolojik araç olarak kullananların durdukları yerin 

aynı olduğu, yani felsefeyi araçsallaştırdıkları eleştirisi önemlidir. 

IV. Bölüm. Felsefede Yerellik Mümkün Müdür? 

Bu bölümde, “Türkiye’nin kendine ait bir felsefe geleneği var mıdır veya olmalı mıdır?” şeklinde 

kendini gösteren popüler bir tartışma konusu, dil ve kültür açısından değerlendirilmektedir. Çevik, 

Türkiye’de bir felsefî gelenek oluşturulması bağlamında tartışılan “Türkçe ile felsefe yapılabilir mi?” 

sorusunun, konunun özünü ıskalayan bir tartışma olduğunu ifade eder. Yazar, felsefî bir gelenek 

oluşmamasının sebebinin kavramların karşılığının öz Türkçe olmamasıyla açıklanamayacağını 

özellikle vurgulayarak, kültürün felsefe oluşturucu dinamiklerini dikkate almayı gerektiren daha geniş 

bir perspektife işaret etmektedir (s 46-47). Felsefî bir dil oluşturma gerekliliği ile bir felsefî gelenek 

oluşturulması sorunu ayrı sorunlardır. Bir kültürün hem klasik felsefî problemlere özgün cevaplar ve 

yaklaşım tarzlarına sahip olması hem de çağın sorunlarına felsefî bir bakış açısı getirebilmesi 

durumunda bir gelenekten söz edilebilir. 

Felsefe ve yerellik arasındaki ilişkinin tartışıldığı bölüm için önemli sorulardan biri, “yerelliğin 

sınırı ne olmalıdır, nerede başlayıp nerede bitmelidir?” sorusudur (s 55). Elbette her felsefe geleneği, 

ait olduğu kültürün coğrafî, siyasî, sosyal, edebî, dinî miraslarının izlerini taşır. Bu yerel etkilerin, 

felsefi düşünüş tarzı için bir sınırlamaya ve bir handikapa dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Yerel saiklerle oluşturulan bir anlayışın felsefî bir değerinin olup olamayacağının 

irdelendiği bu bölümde, Çevik’in hareket ettiği nokta perspektivizmi “rölativizm mi mutlakçılık mı” 

bağlamında tartışmayı reddetmek olmuştur. Değişmez bir hakikatin imkansızlığı görüşüne sahip 

rölativizm ile zamana ve mekana bağlı olmayan bir hakikat kabulüne dayanan mutlakçılık arasındaki 

karşıtlık, felsefe tarihinde zaten çokça tartışılmıştır. Çevik bu tartışmaya girmek yerine, 

perspektivizmin felsefî anlayışlar üzerindeki etkisini tartışmanın daha doğru olacağını düşünmüş ve 

kişisel ve toplumsal perspektiflerimizin felsefi anlayışlarımızdaki öneminin altını çizmiştir (s. 55). 
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V. Bölüm. Felsefe ve Hakikat Tartışması 

Felsefe ve hakikat ilişkisi, felsefe tarihinde en önemli tartışma konularından biridir. Bu bölümde, 

“hakikat mi hakikatler mi?” şeklinde tezahür eden tartışma, Doğan Özlem’in felsefe ve hakikat 

ilişkisine dair düşünceleri bağlamında kısa bir şekilde irdelenmiştir. Ancak bu bölümün kitabın ana 

temasıyla bağlantısının daha net kurulmamış olması, bariz bir eksiklik olarak kendini göstermektedir. 

VI. Bölüm Felsefede Yerellik ve Felsefe Geleneği Üzerine Söyleşiler 

Çevik, bir felsefe geleneği oluşması için gerekli dinamiklerin sorgulanması bağlamında Ahmet İnam, 

İhsan Fazlıoğlu, İonna Kuçuradi, Neşet Toku, Ömer Naci Soykan, Rahmi Karakuş, Şahabettin Yalçın 

ve Vefa Taşdelen ile yüzyüze veya mail yolu ile söyleşiler yapmıştır. 

Bu bölümde söyleşiler, “Felsefe yapmanın tek bir tarzı mı var mıdır yoksa çağa, kültüre, sosyal duruma 

veya kişiye göre değişen felsefe yapma tarzları olabilir mi?” sorusuyla başlamakta ve söyleşinin 

seyrine göre karşılıklı soru ve cevaplarla konu genişletilmektedir. Söyleşi bölümü, karşılıklı konuşma 

şeklinde ilerlediği için hem okuma açısından keyifli olmakta, hem de farklı isimlerin aynı konuya ayrı 

zaviyelerden bakışını izlemek açısından önem arzetmektedir. Sekiz söyleşi, sekiz ayrı düşünsel 

perspektifi önümüze sermektedir. Bu bölüm, farklı tarz ve yaklaşımları oluşturan düşünsel alt yapıları 

tahlil edebilmek için, daha sonraki çalışmalara önemli veriler sunması açısından bir fırsattır. Farklı 

felsefî zaviyeleri içeren söyleşi bölümünün, zihin dünyamızı oluşturan, besleyen kişisel ve toplumsal 

unsurları irdeleyerek, yerellik, evrensellik ve perspektivizm bağlamında, ayrı bir çalışma ile bir 

analizinin yapılmasının çok verimli olabileceğini düşünüyoruz. 

Sonuç olarak, bu çalışma, Türkiye’de bir süredir başlamış olan “Felsefe Geleneği” 

tartışmalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Hem bu konudaki literatürün gelişmesi hem de yeni 

tartışma alanları açması ve yeni açılımlara sevketmesi açısından Felsefe Bayiliği dikkate değer bir 

eserdir. 
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