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PROF. DR. AYHAN AYDIN

Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri mezunu olan yazar, İngiliz-
ce ve Eğitim Bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüştür. Bir  süre 
İngilizce öğretmeni olarak görev yapan  Aydın, bu dönem içinde bir 
yandan lisansüstü öğrenimini  sürdürürken öte yandan MEB’in çe-
şitli komisyon ve kurullarında görev almıştır. Doktora öğrenimin-
den sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı  
öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Senato üyeliği, bölüm başkanlığı, 
anabilim dalı başkanlığı gibi çeşitli yönetim görevlerinde bulunan 
Aydın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğ-
retim üyesi olarak çalışmıştır. Gazi, Anadolu, Bahçeşehir gibi üni-
versitelerde dersler veren Aydın, kendisini kısaca yaşamsever olarak 
tanımlamaktadır. Aydın’ın 150 dolayında yayımlanmış makalesi, ay-
rıca ikisi araştırma kitabı olmak üzere toplam 11 yayınlanmış kitabı 
vardır. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: Sınıf Yönetimi, 
Eğitim Politikası, Eğitim Psikolojisi, Felsefe Düşünce Tarihi, Eğitim 
Sevgidir, Yaşama Sanatı, Yaşadığımız Dünya, Hayat Neden Güzeldir, 
Eğitim Hikayedir, Mutluluk, Umut. Yazar insana ve hayata ilgi duy-
makta ve bu alanlarda ürünler vermektedir.



ÖN SÖZ

İnsanın düşünsel, duygusal ve kültürel evrimi, kısaca insanlığın 
ve insanın öyküsü anlatılıyor bu kitapta, yalın, sıcak, anlaşılır ve şi-
irsel bir dille... Sokrates’ten Erich Fromm’a dek uzanan düşünce tari-
hinde bir gezintiye çıkmak isteyenlere ya da şöyle diyelim insanın ve 
yaşamın üzerinde düşünenlere önerilir.

Bu kitap düşüncenin üzerinde düşünmek ve yaşamın güzellik-
lerine farklı pencerelerden bakmak için ayrıca insan olmanın mutlu-
luğunu duyumsamak ve hayata yeniden gülümsemek için yazılmış-
tır. Bu nedenle okunmaya değer.

Gerçekten insan olmak da insanı anlatmak da zor bir iştir. İn-
sanın ne olduğu sorusunu St. Augustinus şöyle yanıtlıyor. “Bu soru 
bana sorulmadan önce yanıtını biliyordum ama artık bilmiyorum” 
Kitabın yazarı olarak ben de bu yanıta katılıyorum. Ayrıca böylesine 
önemli bir soruya kestirme yanıtlar vermek, konunun ciddiyeti ile 
bağdaşmaz. Üstelik bu soruya yanıt vermek bu denli kolay olsaydı 
elinizdeki ki-tabın yazılmasına gerek kalmazdı. Kitabın her satırında 
ve satır aralarında bu soruya verilen farklı yanıtlara tanık olacak-
sınız. Bu yanıtlar, insanların en büyükleri olan filozofların düşün-
celeri, beklentileri, umutları ve kaygıları ile yoğrulmuştur. Her biri 
insanın tanımlanması zor gerçekliğine; yalnızlığına, saldırganlığına, 
bilgeliğine, azizliğine ve günahkârlığına farklı pencerelerden bak-
mışlardır. Bu yanıtlardan herhangi birinin doğru olduğunu düşün-
mek yeri-ne, hepsinin gerçeğin bir yönünü aydınlattığını düşünmek, 
akla daha uygun görünmektedir.

Sonuçta bu kitap herkesin kabul edeceği ortak bir yanıta ulaş-
mak için değil (ki bu gerçekçi bir beklenti de değildir) kendi varoluş 
biçimimizi ve doğamızı anlamak için okunmalıdır.

Ayhan AYDIN 
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Tarihsel kaynaklar felsefe (philosophia) teriminin ilk kez Eski 
Yunan’da kullanıldığını göstermektedir. Felsefe terimini ilk kullanan 
düşünür ise, Pythagoras’tır. Pythagoras’a göre bilgelik ve eksiksizlik 
anlamına gelen Sophia ve anlama çabalarının ürünüdür. Dolayısıyla 
felsefenin varlık nedenlerinden biri, dogmaları, tabuları ve bunlarla 
temellendirilen geleneksel inançları sorgulamaktır. Bu amaçla dü-
şünceye yön veren sorular yöneltilerek, bilgiye ulaşma yolları gelişti-
rilir ve bu yolla yeni ve özgün çözümlere ulaşılır. Buna göre düşün-
cenin dogmatik inançlardan ayrıldığı nokta, insanlık için yeni bir 
aşamayı simgelemektedir.

İsa’dan önce 6. yüzyılda Yunan kültürü böyle bir düşünsel dönü-
şümü yaşamıştır. Bu yüzyılda Yunanlılar için kutsal gelenek ve mitler 
çağı kapanmaya başlamıştır. Artık söylencelerin ve dinsel kültlerin 
çizdiği dünya görüşü, insanın bilme, anlama ve kavrama düzeyinin 
gerisine düşmüştür.

Felsefe tarihçilerine göre, MÖ dördüncü bin yıldan İsa’dan son-
ra 476 yılına (Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü) dek süren bu 
uzun periyotta birçok kültür doğup gelişmiştir. Bu kültürlerin en 
önemlileri Mısır, Sümer, Akad, Babil, Hitit, Hint, Yunan, Pers, Kar-
taca ve Roma kültürleridir. Şu halde ilkçağ sadece Yunan kültürünü 
değil, yukarıda değinilen tüm halkların kültürlerini kapsar. Ancak 
söz konusu kültürler içinde en yetkin gelişmişlik düzeyine erişmiş 
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olan Yunan düşünce yaşamı, özel bir yere ve öneme sahiptir. Bu ne-
denle İlkçağ Felsefesi, Yunan felsefesi olarak kabul edilir.

Yunan felsefesi, doğa ve insan felsefeleri olarak iki büyük döne-
me ayrılır. Thales ile başlayan Anaximondros, Herakleitos, Parmani-
des, Pythagoras ve Demokritos ile devam eden doğa felsefesi evrenin 
(makrokosmos) yapısı ve oluşumu ile ilgilidir. Felsefenin yaşama ve 
insana yöneldiği ikinci dönemde karşımıza çıkan üç büyük düşünür; 
Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristoteles’tir. Hem konumuz olan in-
san felsefesi açısından hem de düşünce tarihi açısından önemli olan 
dönem de, bu dönemdir. Çünkü bu dönemde insan her şeyin ölçü-
sü olmuş ve felsefe ete, kemiğe bürünmüştür. Sokrates, Eflatun ve 
Aristoteles; erdem, mutluluk, töre, din, devlet, tanrı gibi doğrudan 
yaşamla ilgili konulara yönelmişlerdir. İnsanın kişisel yaşamı üze-
rinde sorumluluk bilinci kazanması, soru sormayı öğrenmesi, kısaca 
kendini fark etmesi de böylece başlamıştır.

Şimdi etkileri yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak, tüm fel-
sefe tarihine yayılan bu üç büyük düşünürün görüşlerine değinelim:

Sokrates (MÖ 469-399)

Rasyonalist (akılcı) felsefenin en önemli 
temsilcilerinden biri olan Sokrates, orta halli 
Atinalı bir ailenin çocuğu olarak MÖ 469 yı-
lında doğmuş ve 399 yılında trajik bir biçimde 
ölüme mahkûm edilmiştir. Atinalı gençlere, 
devletçe onaylanan tanrılara inanmamayı öğ-
retmekle suçlanmıştır. Mahkemeye göre onun 
suçu toplumsal düzene ve töreye karşı gel-
mektir. Aslında Sokrates’in gerçek suçu, dü-

şünce üzerinde düşünmektir.

Çıplak ayaklı, bakımsız, saçı, sakalı seyrek, iri yapılı bir adamdır 
Sokrates. Sokağın ortasında saatlerce hareketsiz kalarak derin dü-
şüncelere dalan veya karşılaştığı herhangi bir insanla saatlerce ko-
nuşan ilginç bir düşünürdür. Yaşamı boyunca eline kalem almamış 

	

 




