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TÜRKİYE’DE FELSEFE EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU*

Türkiye’de yapılan felsefe çalışmalarını, özgünlüğü ve olgunluğu yönünden na-
sıl değerlendirirsiniz? Yapılan çalışmalarda Batı felsefesinin referans noktası olarak 
alınması konusunda neler söylemek istersiniz?

Ş.Y: Türkiye’de yapılan felsefe çalışmalarını özgün de olgun da bulmuyorum. Dok-
tora ve doçentlik tezleri, felsefe dergilerinde çıkan felsefe yazılarının aktarılması doğal-
dır; fakat aktarmaya yorum getirilmesi eksiktir. Rahatsız edici olan, kişinin kendi çevirisi 
ya da başkasına çevirttiğinin başına “özgün” adını vermesidir. İnsanın birçok yapıtı ken-
disine ait gibi göstererek bir yere varamayacağı açıktır. Yapabiliyorsa bir tek yapıt ortaya 
koymalı ve bu da günahıyla sevabıyla kendisine ait, özgün olmalıdır. Tezlerde, makale-
lerde, kitaplarda sorun hep aynıdır. Kant, Hegel gibi dehalara baktığımızda kitaplarının 
sınırlı sayıda olduğunu görürüz. Akademisyenler de özgün yapıt yaratma peşinde olma-
lıdırlar. Bence özgün eser, eserlerin en alasıdır. Bir eser, özgünse olgunluk içerebilir, eski 
deyimle ihtiva edebilir. Çevirilerde de sorun aynıdır. Çeviri yapanlar, bir tek dil bilip fel-
sefeye de meraklı olunca, felsefi kelimelerin anlamını tam bilmeden çeviri yaptıklarında 
anlam karmaşasına yol açıyorlar. Özellikle gelişmiş ülkelerde çeviri yapanlar, çeviri yap-
tıkları alanda yetişmiştirler ve çeviri yaptıkları dile de egemendirler. Bizde ise öyle değil; 
ayrıca öğretim üyelerinin çoğu da yabancı dile hakim değil. Türkiye’de çeviri yayınlarda 
bu sorun var. Felsefinin kendine özgü dili zaten zor bir dildir. Türkçe bu konuda gittikçe 
gelişme göstermekte, eskiye oranla artık bir terminoloji elde edilmektedir. Böylece, bir 
metni yazmakta ya da çevirmekte ortak kavramlar, ortak deyimler, ortak sözcükler iyice 
artmaktadır. Bu da sevindiricidir; oysa eskiden sağ kesim başka, sol kesim başka bir dil 
kullanırdı. Günümüzde bu dil farkı hemen hemen ortadan kalktı. Benzer dil zaman içinde 
yatay ve dikey, yani enlemesine ve derinlemesine, değişim göstererek ve gelişerek felsefe 
dili olarak zenginleşecektir. Bundan da hepimiz memnun olmalıyız. Ayrıca bu konuya 
ek olarak şu da söylenmelidir ki,  yapılan çalışmalarda Batı felsefesinin referans noktası 
alınması hem gerekli hem de yeterli değildir. Bütün felsefeler referans alınmalıdır. İslam 
düşüncesi, Zenci Afrika, Doğu, Çin, Güney Amerika dahil, olan bütün düşünceler, dü-
şünce birikimleri ele alınıp incelenmeli, doktorada tez olarak sunulabilmelidir. Yani bu 
alanlarda araştırma yapılabilmelidir. 

Türkiye’deki felsefe çalışmalarının biraz içine kapanık olduğu gözlenmektedir. 
Bizdeki felsefenin gelişerek (ya da olgunlaşarak)  Batı’daki çalışmalarla bütünleş-
mesinin veya rekabet edebilmesinin önünde ne gibi engeller görmektesiniz?

Ş.Y: İçine kapanıklıktan kastı pek anlayamadım ama şunları söyleyebilirim: Tür-
kiye’deki akademik felsefe çalışmaları genellikle Batı felsefesi üzerine ve ülkemizle 
bağlantılı olarak da İslam felsefesi üzerine yapılıyor. İçine kapanık olması biraz doğal 
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çünkü Türkiye’de çalışanların ilk önce bu ülkedeki insanları, üniversite gençliğini, toplu-
mu aydınlatması gerekiyor. İlk hedef ülkemizin insanıdır, Almanya’daki Alman’a Kant’ı 
anlatmak durumunda değiliz; anlatılabilir de, ama esas hedef ülkemizdeki insanlardır, 
ülkemizdeki gençliktir, ülkemizdeki entelektüel yaşamdır. İsteyen yabancı dilde de yazıp 
Almanlara, İngilizlere, neye, kime istiyorsa ona derdini anlatır; ama üniversiteler de buna 
dahil olmak üzere ilk önce eğitimin Türkçe olması gerekir ve yapıtların Türkçe yazılması 
önemlidir. Türkiye’de felsefe alanındaki entelektüel anlatılar çözümlemeler geliştirilmeli 
bilgi alanı derinleştirilmelidir; amaç bu olmalıdır, bundan sonra yurt dışına dönük anlatı-
larda bulunmak, yayınlar yapmak söz konusu olabilir. 

Türkiye’de Batı felsefesi üzerine olan çalışmaların Batı’daki çalışmalarla bütünleş-
mesinin olanağı hem vardır hem yoktur; özgünleri varsa bütünleşebilirler. Aksi takdirde 
bu bütünleşme gerçekleşemez. Rekabet edebilmek de anlamsızdır; çünkü felsefede re-
kabet olmaz, felsefe bireyseldir ve rekabet etmenin anlamı yoktur. Siz ciddi bir çalışma 
yaparsanız, hangi dilde yazarsanız yazın, günün birinde değerini bulacaktır. Peki rekabet 
edebilmenin önünde ne gibi engeller görünmektedir? Bir kere, Batı’ya dönük ve Batı 
dünyasında bir çalışmamızın yer almasını istiyorsak, en başta İngilizce, Fransızca, Al-
manca gibi dillerde yazmak gerekiyor. Ayrıca, bu yazının da orada kaç kişi tarafından 
okunacağı ayrı bir durumdur. Türkiye’de bir dergide Türkçe yayınladığınız bir felsefi 
anlatının daha çok kişi, özellikle de genç tarafından, okunma şansı yüksektir. İsteyen is-
tediği yörelere açılabilir; ama benim için ilk hedef, Türk toplumuna felsefi bilgiyi Türkçe 
olarak ulaştırabilmektir, bunun için de ülkemde hocalık yaptım ve yazılar yayımladım. 

Günlük hayatta birçok kişiye normal gelen bir olgu ya da kavramın, bir felsefeci 
için felsefi değeri olan bir problem olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Felsefi 
değeri olan bir problemi ortaya koyma süreci nasıl işlemektedir? Bunu bir sağduyu 
olarak kabul edersek eğer, bu sağduyuyu nasıl bir eğitim ile geliştirebiliriz? Kısaca-
sı, size göre felsefe eğitimi nasıl olmalıdır?

Ş.Y: Bu soru çok doğru. Örneğin “ödev” kavramını düşünelim, bu kavram, tıpkı “öz-
gürlük” kavramında olduğu gibi, felsefi alanda felsefi değeri olan bir problemdir. Oysa 
herkes için özgürlük kavramı doğal bir hakmış gibi görünür ve tarih de bunun böyle ol-
madığını gösterir. Eğer tarihte efendi ve köle varsa ki, günümüzde yeryüzünde her yerde 
efendi ve köleler vardır, böyle bir olgu temelde hak ve özgürlük sorunudur. Dolayısıyla 
bunlar felsefi değeri olan bir problem olarak ortaya çıkar. Temelde de felsefi değer bize 
özgürlüğün, hak ve hukukun ne olduğunu ayrıntılı bir biçimde anlatır. İnsan için var olan 
bütün sorunlar, tarihin içinde bir sepette yer almaktadır ve içinden seçebildiğiniz kadar 
seçebilirsiniz. Günümüzde de zaten tarihi işlemeyi sürdürüyorlar. Felsefi değeri olan bir 
problemi ortaya koyma sürecini bir sağduyu olarak kabul etmiyorum, bir zorunluluk ola-
rak görüyorum. Bu da çok ciddi bir akademik eğitimle geliştirilebilir. Felsefe eğitimi de 
yedinci sınıftan itibaren, öğrenciye ciddi kaynaklar ve metinler çerçevesinde derin bir 
bilgi olarak verilmeye başlanmalıdır. Üniversitede de felsefe eğitimi, aynı biçimde çok 
ciddi boyutlarda özgün yapıtlara dayalı olarak özgün bilgiler çerçevesinde verilmelidir. 
Bu da felsefe tarihi ve felsefenin genel kavramlarına yönelik iyi yetişmiş, entelektüel, 
gerçek anlamda bilgili ve özgün yanı olan bir öğretim kadrosu tarafından verilen bir eği-
timle mümkündür. 
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Türkiye’nin sahip olduğu kültürel birikim ile çağdaşlık arasında nasıl bir ilişki 
görüyorsunuz? Çağdaş problemler karşısında felsefenin ve özellikle de bizim felsefe-
mizin tavrı nasıldır ve nasıl olmalıdır? Dünya’nın içinde bulunduğu bugünkü siyasi 
yapısı itibari ile İslam dini ile terörizmin özdeşleştirilmesi hakkında neler söylemek 
istersiniz? Çağdaş problemlere yönelik kültürümüzden nasıl çözümler üretilebilir?

Ş.Y: Felsefe bilgisi Einstein’ın, ondan önce de Kant’ın söylediği gibi fizik bilgisin-
den daha zordur. Herkes bu bilgiyi oku, anla ve iş bitsin gibi görüyor. Oysa ciddi bir 
fizik ya da matematik probleminin çözümü gibi, ciddi bir problem çözümünü gerektirir. 
Bu da başlı başına zengin, felsefi ve entelektüel kültürel birikim bağlantısı çerçevesinde 
gerçekleşir. İşte bu yüzden, Türkçenin sahip olduğu birikim ile çağdaşlık arasında nasıl 
bir ilişki olduğu sorusuna şu cevap verilebilir: Türkiye’nin kültürel birikimi tarih sah-
nesinde oldukça derindir. Selçuklu ve Osmanlı ciddi bir kültürel birikimdir; ayrıca Orta 
Asya’daki birikimde ciddi boyuttadır. Bizde çağdaşlaşma, laik-demokratik Cumhuriyetin 
getirdiği ve onun da içinde yer aldığı Atatürk Eğitim Devrimi’nin sonucunda kendini 
gösterir. Çağdaşlık, çağdaş entelektüel kültür, Atatürk Cumhuriyeti’nde önemli bir ivme 
kazanmıştır. Bunda eğitim başrolü oynamaktadır. Günümüzde Türk edebiyatında ve Türk 
musikisinde az da olsa var olan özgün yapıtlar bu kültürel birikimi çağdaşlık evresinde 
saydamlaştırmaktadır. 

Çağdaş problemler karşısında Türkiye’deki felsefe çalışmalarının tavrı, daha önce de 
değindiğim gibi, özgün felsefi bilgiler çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu tavır toplumsal 
yapıya ve onun verilerine, birey, toplum ve devlet ilişkileri çerçevesinde analitik- yeni 
çözümler getiren bir yöntemle yaklaşmalı; ama senteze- bir birleşime dayanan sonuçları 
da tek tek sıralamalıdır. Örneğin insan hakları, kadın sorunu, eğitimde bireyin bir kişi 
olarak yurttaşlık hakları çerçevesinde nasıl çağdaş ve modern yetişebileceği gibi. Burada 
çağdaş ve moderni aynı anlamda kullanmıyorum; insanın belli bir model çerçevesinde, 
modern çağa göre yetişmesi olarak düşünülmesi gerektiğini belirtiyorum. Felsefeciler ve 
felsefi araştırmalar, çağdaş sorunlara derin felsefi akademik bilgi içinde, felsefi kavramlar 
bağlamında yaklaşmalıdırlar. Örneğin “özgürlük” dendiğinde, J.J. Rousseau’dan, ondan 
önce Hobbes’dan, ondan önce Platon’dan, sonraları da Kant’dan, Hegel’den ve Marx’dan 
söz etmeden olmaz. Ayrıca Osmanlı, özellikle de Meşrutiyet Dönemi’ndeki felsefe ve 
dine ilişkin ya da siyaset dergilerinde yazı yazan Osmanlı aydınlarını da düşünmek ve 
onları da akademik bir biçimde inceleyip topluma açmak gerekir. Bu düşünürler ve dü-
şünsel platform Batı ile çok sıkı ilişki içindeydi. Bununla birlikte, Selçuklu ve Osmanlı 
felsefeleri de topluma akademik çalışmalar bağlamında ve çerçevesinde iletilmelidir. 

Dünyanın içinde bulunduğu bugünkü siyasi yapısı itibariyle İslam dini ve teröriz-
min eşleştirilmesi ile ilgili neler söylemek istersiniz, diye soruyorsunuz. Terörizmin, eski 
deyimle “tedhiş” demek yerinde olacaktır, tedhişin temelinde İslam dini değil toplumlar 
arasındaki haksızlıklar, zenginlik-fakirlik bileşkesi yatıyor. İslam dini, din olarak teröriz-
me başvurmuyor; ama İslam’ın din olarak hakim olduğu ülkelerde terörizme başvuran 
özel gruplar var ve bunu insan hakları adına yaptıklarını dile getiriyorlar, sömürüye karşı 
başkaldırdıklarını gündeme getiriyorlar. Özellikle de Batı türü emperyalizme ki, emper-
yalizm hakimiyet demektir, Batı türü hakimiyet gücüne karşı başkaldırdıklarını belirti-
yorlar. Bunu destekleyen ve desteklemeyen aydınlar var. Her iki kesim de, kendi savu-
nularıyla tarih sahnesinde yer almaktalar. Yeryüzünde emperyalizm yer aldığı sürece ne 
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yazık ki teröre başvuran gruplar olacaktır. Terörün ortadan kalkması, büyük ölçüde, geri 
kalmış kitlelerin eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkındırılmalarına bağ-
lıdır. Terörizmi ortadan kaldırabilirse, hakça paylaşmanın büyük ölçüde gerçekleşmesi 
kaldırabilir. Ayrıca, dinlerin nasıl yorumlanması gerektiği üzerindeki farklılıklar da, terö-
rizmi ortaya çıkarıyor. “İdeoloji”, bir soruna, doğrudan doğruya mantığın çözümlemesi 
ile birlikte aklın vardığı sonuçların bir fikir olarak ortaya konmasıdır. Bu bağlamda dini 
yorumlarken, herkes kendi fikrini kendi mantığına göre ortaya koyarken, silaha başvuru-
yor. Terörizmdeki sorun budur. 

Çağdaş problemlere yönelik kültürümüzde nasıl çözümler üretilebilir sorusuna gelin-
ce şurası açıktır ki, Anadolu’nun sahip olduğu zengin kültürü temele yerleştirmek zorun-
luluktur. Anadolu bir ışık, bir güneş ülkesidir. “Anatolia” ışık, aydınlanma, güneş ülkesi 
anlamına geliyor. Anadolu’da var olan binlerce yıllık kültürel kuşak yaşatılmalıdır. O 
kültürel kuşaktaki değerlerden dersler çıkarılmalıdır. Ayrıca Cumhuriyet, ülkemizde Ata-
türk’ün de dediği gibi laiklik ve demokrasi çerçevesinde bir “erdem” olarak kültürel bir 
sentezdir. Bu kültürel sentez çerçevesinde, çağdaş problemlerle yereli önemseyerek ve 
yereli evrensele taşıyarak çözümler üretebiliriz. Bu da Anadolu kültürlerinin bir bilgi ola-
rak, ayrıntılı bir biçimde incelenmeye devam edilmesiyle söz konusu olabilir. Bu alandaki 
çalışmaların sayısını artırmak gerekmektedir. Arkeolojik, etnolojik, sosyal antropolojik 
çalışmalar felsefe alanıyla ve felsefe kuramlarıyla bağlantılı olarak, Anadolu kültürlerini 
daha derinlemesine incelemeye devam etmelidir. 

Düşün, felsefe ve sanat dergilerinde yayınlarınız var. İnsanın varoluşu ve kültür 
ilişkisi üzerine neler söylemek istersiniz? Kültürün bir öğesi olarak sanat eserinin 
insanın varoluşuna etkisi nasıldır?  Ontolojik ve estetik bir kategori olarak “sanat 
eseri” nasıl değerlendirilebilir?

Ş.Y: Gençliğe ve kamuya açık dergilerde yazı yazmayı ve felsefe bilgisini öğrenci 
olmayan kişilere de ulaştırmayı ve tartışmaya açmayı çok önemli bir amaç olarak belirle-
miştim. Sadece üniversitenin duvarları arasında kalmak yeterli değildi. Bu duvarların öte-
sine de gücüm yettiğince ulaşıp gençleri aydınlatmayı bir ödev edinmiştim. Dolayısıyla 
Cumhuriyet Dönemi’nin içinde oluşan kültür dünyasıyla kendi ölçülerimce payımı ortaya 
koymak istemiştim. Kısacası, Cumhuriyet kültürü içinde benim de sınırlı bir katkımın 
olması, benim kendi var oluşum için bir temel öğeydi. Çünkü insanın var oluşunu hem 
maddi hem de manevi kültür belirler. Ama kültürün varlığını da hem maddi hem manevi 
açıdan insan belirler. Bu bir diyalektik ilişkidir. İç içedir ve iç içelik de hem insanın var 
oluşunu hem de kültürün varlığını biçimlendirir. Kültür olmaksızın insanın var oluşu an-
lam kazanamaz, kültür insana bir dünya kazandırır. Bu dünya hem yerel hem de evrensel 
olan dünya kültürü ile beslenir. Tabi ki böyle bir ilişki de kültürün bir öğesi olarak sanat 
yapıtı da, insanın var oluşunu mutlak bir biçimde etkiler. Aklıma hemen J.P.Sartre geliyor 
ve A.Camus’yü düşünüyorum. Her ikisinin de yapıtları ülkemizde de koskoca bir kuşağı, 
duygu, düşünce ve bilgi çapını şiir, sinema ve tiyatro alanında belirledi. Aynı biçimde, 
Godot’yu Beklerken oyununda S. Beckett’ı düşünüyorum. Ama ortaokul, lise çağlarında 
bizim kuşaklar H.R.Gürpınar, R.N.Güntekin ki, onun homongolos tiplemesi çok çarpıcı-
dır, Y.K.Karaosmanoğlu ki, onun da Yaban’ı başka ufuklara götürür, gibi yazarlarımızın 
da etkisinde kalmıştı. Ayrıca, çağdaş dünyada plastik sanatlarda resim ve heykelin çok 
büyük bir önemi var. Yaşayan Türk ressam Ekrem Kahraman’ın yapıtları uzay çağındaki 
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insanın var oluşunun kaybolmuşluğunu dile getirir. Neşe Erdok’un resimleri ise Anado-
lu kırsalındaki insanın içinde bulunduğu yabanıl durumu da simgeliyor. Utku Varlık’ın 
yapıtları eklektik bir biçimde geçmiş kültürlerin imgelerinin fantastik bir biçimde ger-
çeğinin üstüne dayanır, bir boyutuyla bize kültürel tarihi anlatır. Mehmet Güleryüz’ün 
yapıtlarının içinde insanın var oluşunun biçimsel öğesinin psikolojik bir anlatımla biçim 
değiştirişi ve bir tür başkaldırışı vardır. Zafer Gençaydın’ın soyutlamaları insan ve doğa-
nın anlatısının büyük renkli gölgeleri olarak simgesel imbilgisini ortaya koyuyor. Alaad-
din Aksoy, resim dünyasında yozlaşmış yeryüzü ortamında insan figürünün nasıl değişi-
me uğrayarak çürümüş bir hal aldığını, derin bir psikolojik melankoli içinde vurguluyor. 
Bedri Baykam’a gelince, modern dünyanın insan, toplum ve dünya anlatısını,  evrensel 
değerlerin insanı nasıl bağladığını sadece çizgiler boyutuyla yozlaşmış anlatılar çerçeve-
sinde ve bize gösteriyor. Sinemanın filozofu olan Metin Erksan bize Yılanların Öcü’nde 
ve Susuz Yaz’da yerelin evrensele nasıl yükselebileceğini özgün bir anlatı çerçevesinde, 
siyah beyaz kareler bağlamında gösterdi. Atıf Yılmaz, Türk sinemasında “kadın” denen 
varlığın özgürleşme serüvenini bireyin çatısında ele alarak, onu bütün baskıların ötesine 
çıkmış ya da çıkmak isteyen bir varlık olarak anlattı. Ankara Sanat Tiyatrosu kırk beş 
yıldır Beckett, Brecht, Sartre, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal gibi yazarların evrensel an-
latılarını birçok genç kuşağa anlatılmasını cesur ve devrimci bir sanatla ortaya koyuyor. 
İşte bu birkaç örnek sanat yapıtının varlığına ilişkin bilginin ontolojik ve estetik boyutuna 
eşdeğerdir. Bu ontolojik ve estetik kategoriler izleyicinin-okuyucunun-görenin-düşünce-
nin var oluşunu kökten etkiler, değiştirerek bir başka evreye taşır. Bu ise hem sanatın hem 
sanatçının ve hem de ikisini de izleyenin değişimini ortaya çıkarır. 

Hegel Felsefesinde Birey - Toplum - Devlet İlişkileri adlı tezinizle doktoranızı 
tamamladınız. Bireyin bireyle, toplumla veya devletle olan ilişkisinden hukuk ve 
ahlak ortaya çıkmaktadır. Ahlaklı olmak nedir? Neden ahlaklı oluyoruz? Derin ir-
delemelerde bulunduğunuz bu sorulara ilişkin burada kısaca cevap vermeniz müm-
kün müdür? Ahlaklı insanın epistemik yönünü bir yana bırakırsak, ontolojik açıdan 
ahlaklı insanı nasıl değerlendirirsiniz? Ahlaklı insan ve Ahlaksız insan hangi özellik-
lerine göre farklılaşmaktadır?

Ş.Y: Ahlaklı olmak, kişiyi yöneten gelenek ve göreneklere, yani töreye göre, davran-
ma biçimi ve aynı zamanda bir toplum ve devleti oluşturan hukuk yasaları çerçevesinde 
davranma zorunluluğunu gösterir. Kişi, demek ki bir yandan yazılı olmayan, yaşanarak 
elde edilmiş gelenek-görenek töresi içinde varlığını algılarken, aynı zamanda toplum ve 
devlet bağlamı çerçevesinde hukuk yasalarına tabidir. Ahlaklı olmak dinsel öğeleri de 
içerir. Tüm bunların bir arada olması ahlak dünyasını oluşturur. Ahlaklı oluyoruz; çünkü 
bir arada yaşayabilmek töre ve hukukun getirdiği yasal zorunluluklara uymaya bağlıdır. 
Olunmazsa, düzensizlik demek olan kargaşa ortaya çıkar. Bu düzensizlik şiddete; o da 
tedhişe yol açar. 

Ontolojik açıdan ahlaklı insan değerlendirildiğinde “vicdan” sorunuyla karşılaşıyo-
ruz. Vicdan kendimizle yüzleşmemiz sonucu, kendimizi kendimize ait aynamızda görme-
miz demektir. Vicdan bir ayna olarak her şeyi açıkça ortaya çıkarır ve bizim kendimizle 
hesaplaşmamızı sağlar. İşte ahlak bu vicdan yasalarını belirler. Biz bu dünya içerisinde 
kendi boyutlarımızı kendi görüşlerimiz çerçevesinde ölçüp biçer ve ahlak dünyamızı be-
lirleriz. Ahlaklı insan bu dünyada kendini belirleyen insan olup bir başka insana zarar 
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vermeyen özelliklerine göre farklılaşır. Ahlaksız insan ise bunun tersi olup bencildir, ben-
merkezcidir, içi boş nergistir (özsevicidir-narsisttir). Kendi sınırlarının ötesini düşünmez, 
durmadan sınırlarını genişletir. Bu, öyle bir noktaya dek uzanır ki, iyilik yerine kötülük, 
acı verme ve sömürme başlar. Ahlaksız insan bundan zevk alır. Oysa ahlaklı insan o sa-
haya girmez, kendini sınırlar ve durdurur. Onun için gelenek, görenek, töreler ve hukuk 
yasaları ahlaklı insanı değerli gösterip öne çıkarır ve onun yaşam hakkını savunur. Böy-
lece toplumsal düzen töresel düzenle iç içe geçer. Kısacası, Kant’ın da dediği gibi “öyle 
bir biçimde davran ki bu, herkese örnek olsun”. İşte ahlaklı insan bunu olası kılmak için 
uğraşır. 

Felsefeci olmanızın yanı sıra aktör (oyuncu) olarak da tanınmaktasınız. Felse-
feci bir sanatçı olarak, sinema ve tiyatroyu nasıl değerlendirmektesiniz? Mizah ve 
eleştiri aracı olarak sinemanın evrensellik, çok kültürlülük ve insani değerlerin yük-
selmesine katkısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Ş.Y: Oyunculuk benim için çok küçük yaşlarda başlamış bir istek. 16 yaşında çok 
güçlü olarak kendini gösterdi. Bundan iki yıl öncesine yani 74 yaşına dek, 58 yıl boyunca 
çok güçlü olarak bende bulundu. İlk başladığımda Yeşilçam’ın büyük etkisi vardı. 1960’lı 
yılların Amerikan ve özellikle Fransız filmlerinden varoluşçu olanları oyuncu olma is-
teğini derinden uyandırdı. Tiyatro oyuncusu olmayı ise hiçbir zaman düşünmemiştim, 
bunu değerli sanatçı Rutkay Aziz’e borçluyum. Beni ilk tiyatro oyunculuk deneyimimde 
Bertholt Brecht’in Jan Dark’ında düşündü, önerdi ve oynattı. O oyundaki birçok değerli 
oyuncunun değerli destekleri sonucunda o sahnede bulundum. Sinemada oyunculuk duy-
gusunu ise beyaz perdede izlediğim Ayhan Işık vermiştir. Onun dürüst, bıçkın delikanlı, 
yardım ve iyiliksever, koruyucu insan rollerini oynaması, sinemada da bunun büyük bir 
özgün kişiliği oluşturabileceğini bana örnekledi. Değerli sanatçı Şahin Kaygun, Müjde 
Ar, büyük sanatçı, yönetmen, iyi insan Atıf Yılmaz’ın bana sinema yolunu açmasıyla 
ülkemdeki sinema deneyimim de gerçekleşmeye başladı. Sinema ve tiyatro, müzik gibi 
insanı en hızlı etkileyen ve bütün sanat dallarını yapısında barındıran sahne sanatlarıdır. 
Oyunculuğun bende bir Fransa parantezi de var ayrıca. Orada da birçok filmde bulundum.

Sahne sanatları her sanat dalında olduğu gibi özgündür ve yaratıcı olabilmek için 
büyük bir zorluğu aşmayı gerektirir. Özellikle sinemada doğallık bir vurgu olarak ön pla-
na çıkar; ayrıca anlatı gücü olarak en karmaşık olanları bile gündeme getirir. Sinemanın 
büyüsü Afrika yerlilerinin kabile içindeki büyücünün büyüsü kadar güçlüdür. İzleyiciyi 
çok derinden etkiler. Karşınızda olmadığı halde, olana, bir sanal anlatıya ağlarsınız ya da 
gülersiniz. Sinema bu açıdan insanı çok derinden etkileyerek, büyük kitlelere daha hızlı 
yayılabiliyor. Bir tiyatro oyununu aynı anda dünyadaki bir çok ülkede sahneye koyup 
gösteremezsiniz; ama günümüzde bir filmi, teknolojinin getirdiği olanaklar sayesinde bir 
çok ülkede, aynı anda bir çok salonda yüzlerce kopya olarak binlerce kişiye aynı anda 
gösterebilirsiniz. Buna bir de TV.yi katarsanız eğer.  İşte bu da sinemanın etki alanının 
daha hızlı yaygınlaşmasını hazırlıyor. Sinemada ve tiyatroda güldürme, alay, hüzün ve 
kınama bir eleştiri aracı olarak da kullanılabilir. Ayrıca değişik ülkelerin değişik coğraf-
yalarını, tarihlerini, kültürlerini, tiplemelerini, öykülerini, yaşam biçimlerini, psikososyal 
yapılarını, yaşam renkliliğini çok kültürlülük ve insani değerlere yükselmesi açısından 
bizlere sunar. Toplumları ve kültürleri birbirlerine yaklaştırır. Bir etkileşim sağlar, tıpkı 
müzikte ve diğer sanat dallarında olduğu gibi.
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Ayrıca sinemada ve tiyatroda ki kişilerin varoluşları bizlere birer örnek de oluştura-
bilir. Genç yaşlardaki etkilenme payımız içinde, onları kendimize birer örnek olarak da 
alabiliriz. Onlara benzemeye ya da benzememeye çalışırız. Bu bizde bir kurgu yaratır. 
Bu kurguyla, psikolojik yapımızda varlığımızı karşı etkileşim içinde belirler, dönüşü-
me uğratırız. Bu sinema ve tiyatronun diyalektiğidir, çok yönlülüğünün çok yönlülük 
doğurmasıdır. Kişisel yapımızda ki varoluşsal estetik de buradan kaynaklanır. Sinema 
insanı mutlak bir değişime uğratabilir, “kendisi-için, kendinde ve bir-başka-için” sanattır. 
Sinemanın Hegel terimleriyle tanımı budur. Sinema başkalaştırır ve yabancılaştırır.  Bu 
noktada insanın kişiliğini bir başka evreye geçirtir. Sinemanın kişi üzerindeki evrimi, 
evrimsel gücü, evrimsel dürtüsü budur. İfade biçimi çok doğaldır, doğal olmayanı bile 
doğal anlatır. Bunun için film de oyuncular doğal bir tarzda oynarlar, abartılar bile izle-
yiciye doğal gelir. Oyuncular hareketleri, mimikleri ve jestleri doğal icra ederler; çünkü 
perdede en küçük mimik devleşir. Bu kameranın getirdiği en önemli özelliktir. Onların 
yani kameraların gözünden hiçbir şey kaçmaz, o yani kamera her şeyi görür. Her abartı 
onun süzgecinden geçer, abartılar onun düşmanı olmamalıdırlar. İşte bu husus sinemanın 
tiyatrodan ayrıldığı  en önemli özelliklerden biridir. Yönetmen, aktörler ve kameraman 
bunların bilincinde olup, ona göre çekimi düzenleyip denetlerler. Kameranın gözü doğal 
gözdür, ayrıntıyı doğal bir biçimde algılar ve yansıtır. O hatayı affetmez, hata onun arka-
daşı değildir. Yönetmen ve oyuncular da bunu bilmek durumundadır; çünkü ayrıntı kame-
ranın dostudur. O halde, sinema denilince akla ilk gelen nedir? Eğlence mi, gülmece mi, 
üzülmece mi, merak edilmece mi, şarlatanca hareket etme mi, tragedya mı, komedya mı, 
takip etmece mi, sır mı, bilmece mi, hareket mi, muamma mı, nedir? Bilinenler mi, bilin-
meyenler mi? Renkler, siyah beyazlar, güzel çirkin kadınlar, erkekler, kostümler, sıradan 
giysiler, dekorlar, ışıklar, karanlıklar, doğa, doğal olan olmayan, korkular, sorgulamalar, 
kişiler, kişilikler, her bir şey kısacası. Her bir davranış, aşk, umut, kin, nefret, sevgi, ah-
lak, ahlaksızlık… Bütün bunlar, bu belirlemeler neye göredir? Kim, neyi, neye göre niçin 
belirliyor? Temalar, konular, ünlemler, sorular, senaryolar hepsi birer öykünün, olmaya-
nın içinde olan beyaz perdededir. Eskiden o bez sahada hiçbir şey yokken her şey vardı. 
Bugün de değişmiş bir biçimde krom ve gümüş alanda aynı şeyler var. Buna “olmayanda 
olan” diyorum. Sanal olanı sanarak algılamak,  algılarken öyle olduğunu sanma, sanarken 
böyle bir halde algılama, algılama ve sanma, iç içe içerilmiş özdeş bir halin olgusu. Böyle 
bir mantıksal simge ortaya çıkıyor. Sinemanın ve filmin felsefesi budur. Bu formül olma-
yanı var kılar ve olanlaştır ve orada bizi aldatır, inandırır, hâyâl alemine götürür, doldurur. 
Biz hâyâl âlemi ile yüz yüze gelir iç içe geçer özdeşleşiriz. Film biz olur, biz film oluruz. 
O yüzden salonda filmin kahramanlarıyla bütünleşir, ya sevişir ya da itişir, salondan ya 
memnun ya da gayrimemnun, ya sevinçli ya hüzünlü, ya merak dolu ya da umursamaz, 
ya sorgulayan, ya geçip giden bir halde; karanlıktan sokağa, sıcağa, soğuğa, kara kışa, 
yağmura, temiz havaya,  kirli havaya, memnun, öfkeli, farklılaşmış, aynılaşmış bir halet-i 
ruhiyeyle çıkarız. Bazen birbirimizle filmi tartışır, hatta birbirimizle çatışırız. Olay ve 
olgular filmin yapısını oluştururken bizi psikolojik olarak  taklit yoluyla ya aldatır ya da 
inandırır. Bu taklit ( öykünme,  Platon ona sanatta “mimesis”  de diyor) bize yeni hâyâl 
gücü yolları açar ve bizi bir diyardan öbür diyara sürükler. Bu bizim duygu, düşünce, akıl, 
mantık, heyecan yapımızı  ya güçlendirir ya da zayıflatır, ya zenginleştirir ya da fakirleş-
tirir. Bu yolla bu taklit olgusu biz seyirciler üzerinde yarattığı etkiler aracılığıyla, bizi ya 
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temizler arındırır (katharsis), ya da kirletir yozlaştırır. Sinemanın her sanat dalında olduğu 
gibi böyle bir çift yönlü işlevi de vardır.  Sinemanın bu yanı, pedagojik yanı olarak kar-
şımıza çıkar. Bunun içinde mizah da, drama da vardır. Bu özelliklerde sinema, kendi ki-
şiliklerini psikososyal açıdan ele alır. Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak filmi, Yılmaz Güney’in 
ve Şerif Gören’in Yol filmi, Zeki Ökten’in Sürü’sü ve Türk sinemasının filozofu dediğim 
Metin Erksan’ın Susuz Yaz’ı ve Yılanların Öcü, Akira Kurosawa ve Tarkovski’nin ( sine-
manın Japon ve Rus filozofları ) yapıtları sadece bu anlattıklarıma bir iki örnektir. 

Evet Sorbonne’da kırkaltı yıl önce savunduğum doktora tezim Paris’te uluslararası 
bir yayınevi ve dağıtım ağı olan L’Harmattan Yayınevi tarafından Fransızca kitap olarak 
“İnsan Varlığı ve Özgürlük” adıyla basıldı. Onu yıllar önce güzel Türkçemize çevirerek 
birkaç yayınevince ülkemizde de yayınlamıştım.

İlginize çok teşekkür ederek saygılarımı sunarım.
Bir de şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Bu söyleşinin hazırlanmasında yardımları 

olan D.T.C.F. Felsefe Bölümü’nden öğrencim sayın Zehra Hanım’a teşekkürlerimi suna-
rım.
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