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Giriş 

Merik sistem, etik ve diano-etiğin “erdemlerinin” (Lat. Merik)1, yani 

ahlaki ve bilişsel yetilerin bir organizasyonudur, tıpkı Aristoteles'in 

sistemindeki sınıflandırma gibi. Metrik sistem gibi, Merik sistem de 

bölümlerin ve bileşenlerinin ilişkilerinin kesin “mereolojik” 

(parçabilimsel) ölçülerini vermeyi vaat eder. Bilim tarihi boyunca, en 

büyük filozoflar, bilimleri sınıflandırmak ve eğitim sistemlerini 

düzenlemek için çok iyi tanımlanmış felsefi ve bilimsel sistemler 

geliştirmişlerdir. Aristoteles'in proto philosophia kavramı böyle bir 

sistemin ilkörneğidir. Bir felsefi sistem, aklın ve akıllılığın özgürce 

kullanılması düşüncesi ve güvencesi üzerine kuruludur. Değerleri 

piyasa çıkarlarıyla ölçen “yeni dünya düzeni” düşüncesi tam tersi bir 

şekilde temellendirilir. Onun bilimsel kurumları fizikteki 

belirlenemezciliği bilimlerin ve felsefenin belirsizliği, bulanıklığı 

olarak okur. Bu bulanıklık, genel olarak insanlığın gerçek 

aydınlanmasına karşı en olumsuz yaklaşımdır. Bu yolla insanları kendi 

Matrix’lerinde bir pil gibi kitle kültürüne eklemleyerek insani değerleri 

aşağılamış olurlar. Çocuklarımızı ve kurumlarımızı etki altında kalıp 

                                                           
1 Ladince'de Merik, Latince Merit'in çoğuludur ve İngilizce'de Merits olarak 

adlandırılır. “Erdemler, takdir edilen değerli yetiler” anlamına gelir. 

Etimolojik kökeni, değerli, değer anlamına gelen Latince Meritum ve parça, 

pay anlamına da gelen Yunanca Meros’tur. Bkz. “Merit” ve “Merit sistem” 

maddeleri, içinde Webster’s (1996). Aynı seslendirmeyi ve parça-bütün 

ilişkisi anlamını erken Hint-Avrupa kökenlerinde de görebiliriz, Sanskritçe 

kökenli Farsça bir kelime olan Murg “çırpma, çırpınma” anlamına gelir ve 

“kuş” için kullanılır - “Si.murg” (bir olan “Otuz kuş”, Anka kuşu) mitinde 

olduğu gibi. Bu Farsça köken “çalkantılı, dalgalı” nehir, vb. anlamlarında da 

ortaya çıkar. 
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uyutulmaktan korumak için bilim ve sanatların sınıflandırılmasının 

doğru ölçütleri önemlidir ve bu tür bir eğitim sistemi gelecek nesillerin 

özgür bir ruha sahip olmasını sağlayacaktır. Parçalı bilimler 

günümüzde anlamsız bir dünya ve bulanık değerler vermektedir. 

Anlamlar ve değerler mantıksal indirgeme yoluyla elde edilir. 

Bilimlerin ve sanatların doğaya ve doğanın bir parçası olan insana kadar  

birbirine indirgenebilmesi, anlamlı ve onurlu bir yaşam sürmenin tek 

şansıdır. Aksi takdirde siyasi çıkarlar, kafa karıştıran düşünceleriyle 

insani değerleri küçük düşürmeye devam edeceklerdir. 

Felsefenin bilimlerle ortak bazı mantık yürütme süreçleri ve 

metodolojileri olsa da, etik, epistemoloji, vb. bazı kendine özgü 

konuları vardır. Felsefe, bilim ve sanatların farklılıklarını ve 

sınıflandırmalarını belirleme ve tanımlama ayrıcalığına sahiptir. 

Bununla birlikte, felsefi bölünmeler çok genel ve sınırlıdır ve meşru 

sınırlarında durmalıdır. Bilimlerin ve sanatların kendi aralarında 

sınıflandırılmasının felsefi, mantıksal bir ölçütü yoktur; karmaşık, 

tarihsel ve olumsaldır. Öte yandan, felsefi sınıflandırma ölçütleri kendi 

sınırları içinde özgün ve meşrudur. Bilimlerin sınıflandırılması, 

bilimsel ve mantıksal değil, felsefi ve metodolojik bir yaklaşıma 

sahiptir. Mantık kanıt verir, ancak metodoloji bilimsel ve felsefi 

edimler için kanıt olmadan bazı nedenler verir, ancak aksini rasyonel 

olarak düşünmenin bir yolu yoktur. Bilimleri sınıflandıracak bilim diye 

bir bilim dalı yoktur, bilimlerin bilimine binlerce yıldır felsefe 

denilmektedir. Bilimsel etkinlik, buluş ve kanıt olmak üzere iki sürece 

ayrılır. Buluş, bilimsel metodolojinin çok mantıklı bir parçası değildir. 

Analoji, tümevarım, sezgi vb. ile çalışır ancak tümdengelim yoktur. 

Tümdengelim bilimsel bir hipotezin deneysel kanıtı için kullanılır. 

Buluş süreci, tam tersine, deneysel verilerin ilk elden olgusal 

önermelerine teorik bir biçim vermek için felsefi sistemleştirme ve 

esinlenime gerek duyar. 
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Merik sisteme (1) bilimsel buluşların tarihsel gelişimlerini öğrenmede, 

yani yeni bilim insanlarının ve diğer gençlerin yetiştirilmesinde; 2) 

eğitim sistemlerinin ve akademik organizasyonların 

kurumsallaşmasında; 3) herhangi bir bilimsel etkinliğin buluş 

süreçlerinde; 4) birleşik bir bilimler ve sanatlar tablosu içinde anlamlı 

bir dünya elde edebilmemiz konusunda zorunlu olarak gerek vardır. 

Merik sistemin gerekli semantik sınıflandırma ölçütleri, noetik 

sanatların bazı sonuçlarında bulunabilir ve rasyonel yaratıcılık ve 

kendini gerçekleştirme için gereklidirler; bunlar sadece pragmatik 

kullanım içindir ve Merik sistem tarihte üretilmiş ontolojik ve politik, 

evrensel veya sadece metafizik bir sistem vaat etmez (!) veya kural 

koymaz. Çünkü böyle gerçekçi bir metafizik sistem olamaz, illüzyon 

üretir. Merik sistemin bu sınırlaması, onun metafiziksel nihilist 

temelinden gelir. Sistemdeki tüm bilim dalları eleştirel felsefenin 

konuları olacaktır. Felsefe, bilimleri kendi aralarında organize edemez 

ve sınıflandıramaz, ancak bunu zorunlu olarak, ilkesel olarak nihai 

meta-bölünmelere kadar yapar, örneğin, toplum - fizik bilimleri, gibi, 

daha fazlası değil. Felsefe, sınıflandırma için meta-ölçütler sunabilir. 

Ayrıca, Kant'ın aksine bilim ve metafizik arasında bir ayrım ve Hegel'in 

de aksine birleşik bir bilimsel metafizik yoktur. Hepsi birer illüzyondur 

ve eleştirel bakışın konusudur. Ve bu da böyle bir sisteme ihtiyaç 

duymamızın bir başka nedenidir. En azından, ilkesel olarak metafizik 

bir eleştiri boyunca devam edecek bir sistemimiz olmalıdır. 

Antropogonia felsefesi, Merik bilimler, sanatlar ve eğitim sistemimizin 

mimarisinin rasyonel ilkelerini tanımlar. Bilimlerin sınıflandırılmasının 

ve akademik geleneğin arkasında hatırlanması gereken büyük bir tarih 

vardır.2 

Merik sistem bir meta-felsefi teori ve eğitim için de bir meta-teoridir. 

Çok iyi organize edilmiş eğitim modelleri vardır, örneğin, Montessori, 

                                                           
2 Bkz. Bu konuda oldukça ayrıntılı bir çalışma: Bilgiç, Meriç. Bilim, Felsefe 

ve Üniversite. Kocaeli: Umuttepe Yayınları, (2016). 
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I.B. okulları, öğrenme stilleri vb. Merik sistem bunlardan biri değildir. 

Bunların bir meta modeli olarak düşünülmelidir. Herhangi bir eğitim 

modelinin bir meta-teoriye dayanması gerekir. Bazı felsefi ve bilimsel 

öncülleri vardır, ancak kanıtlanmış ölçütleri ve felsefi bir sistemleri 

yoktur. Merik sistem, Antropogonia adı verilen felsefi bir antropolojik 

teoriye dayanır ve insan doğasının etik ve bilişsel becerilerine göre 

düzenlenir. Dolayısıyla bir eğitim modeli ona başvurabilir ve bu meta-

sisteme göre sürekli kendi konumunu ölçebilir ve denetleyebilir. Bir 

eğitim sisteminin amacı nitelikli-köle yetiştirmek değilse, insan 

doğasının ahlaki ve düşünsel yeteneklerini takip etmek ve geliştirmek 

zorundadır. O halde sorun, en derin felsefi soru olan “insan nedir” 

üzerine kuruludur. Bir eğitim modeli bu soruya cevap veremez. 

Binlerce yıllık böylesine felsefi bir antropolojik perspektife dayanan 

Merik sistemi, herhangi bir eğitim modeli için bir harita sunmakta ve 

meta-teorik vaatlerin sınırlarını da çizmektedir. 
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1. Arkaik ve Antik Yunan Bilim, Sanat 

ve Eğitim Sistemleri 

Arkaik zamanlarda, uygarlığın ana konusu sadece doğal bir uyum 

içinde yaşayan bir toplumda aile yaşamının refahıydı. Bunun bir 

medeniyetin temeli olması gerekiyordu. Ne yazık ki, güç ve dolayısıyla 

teori, sıkı çalışma ve savaş ondan daha önemli hale geldi. Doğal 

durumda, kesin bir iş bölümü yoktu. Toplumun şamanı, bazı olağanüstü 

yeteneklerle doğduğu için bir bilim insanı ya da bilge bir insan olurdu. 

Becerileri yaşlı şaman tarafından teşhis edilir ve ona bir astronom, 

doktorluk vb. eğitimleri verilirdi. Size bakıp hayatınızın zihinsel ve 

tıbbi geçmişini anlatabilirlerdi. İşbölümünden sonra Sümerlerde iyi 

örgütlenmiş özgür bilim insanları ve öğretmenler görüyoruz. Sümerler 

konusunda ünlü uzman Kramer (1963) onların sistemlerini “Yunan 

öncesi bir eğitim sistemi” olarak adlandırmıştır Matematikten baleye 

kadar Sümer uygarlığı, bilimlerin kapsamlı bir sınıflandırmasına ve 

akademik bir ünvanlandırma sistemine sahipti. Tıpkı Aristoteles 

sisteminde olduğu gibi, bilimlerin işlevi de şeyleri ve tanrıları 

“tanımlamak ve sınıflandırmak”tı. Bir tanım vermek felsefenin temel 

ve kendine özgü rolüdür. Bu bağlamda, genel olarak bir tanımın görevi, 

o tanımın kanıtını vermek demektir. 

Tales ve Pisagor teoremleri de dahil olmak üzere, Yunan filozoflarının 

isimlerine sahip tüm bilimsel teoriler, Mezopotamya medeniyetlerinde 

en az bin yıl önce kullanılıyordu. Elle deney yapmak köleler içindi, 

Yunanlılar sadece düşündüler ve bugün hala kullandığımız bilimsel 

teorinin metodolojisini ürettiler. Platon, "Akademi" adlı spor-bilim 

okulunda, akademik bilimler sisteminin temel yapısını belirledi. Tablo 

1'de görülebilen sisteminde Platon, konuyu Herakleitos'tan ödünç aldığı 

şekliyle, Gök ile Yer arasındaki şamanik bir dünya düzeni içine 

yerleştirir. Baş ve akıl, Logos Güneş'e, beden Dünya'ya aittir. Felsefi 
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yaratıcılık ve pozitif bilimler Apolloncu, akılcı çalışmaya aittir. Pozitif 

bilimler varsayımsal olarak geometrik boyutlara uygulanır ve teleolojik 

(teleute) ve yönelimsel düşünceye (dianoia) bağlı olsa da, felsefe, tam 

tersine, yönelimsel olana bağlı olmanın ötesinde saf akılla ilkeler 

yaratır. 

Merik sistem için bu, yönelimsel olarak bir nesne dolayımında, geçişli 

düşünmek ile soyut, yönelim dışı, reflektif bir şekilde düşünümsel, 

kendini düşünmek, düşünme eyleminin kendisine bağlı kalmak 

arasındaki bilişsel yetilerin temel ayrımıdır. İkincisine Nous, saf akıl, 

transandantal mantık, teorik sezgi vb. denir. Sistematik düşünme, bazı 

örtük veya açık kurucu kurallara, aksiyomlara veya a priorilere dayanır. 

Eğer öyleyse, sistemler-üstü, sistemler arasında veya onun altyapısı, 

kurucu aksiyomları üzerinde düşündüğümüzde sistemin ötesini nasıl 

düşünebiliriz? Bu, bir paradigmaya dayanan bilimsel teoriler üretmekle 

aynı şey: Teorinin dışında kaldığımız bir bilimsel krizde paradigmaları 

bilimsel olarak nasıl karşılaştırabilir veya yeni bir paradigma 

üretebiliriz? Bunlar ancak böyle saf bir teorik sezgiyle mümkündür. Bu 

yeti sezgisel ve akıldışı akıllılığın kaynağıdır. Sezgi, iç duyumun 

evrimsel bir uzantısıdır. Bilişsel kategorilerin uygulanması veya 

anlama denen şey, bazı öğelerinin birliği yoluyla sezgisel olarak bir 

bütünlük yaratmak için kullanılır. Bütünlüğün estetik biçimine ve 

kavramsal evrenselliğe ulaşmak, zekanın en genel amacıdır! 

Dolayısıyla anlama gücü veya zekanın arkasında bir sezgi vardır. Saf 

aklın ürünleri deney yoluyla elde edilemez, ancak bilimsel teoriler gibi 

varsayımsal olarak kanıtlanabilirler3. Bilimsel bilgi gibi, bazı örtük hata 

olasılıkları içerirler, ancak bunlar zorunludur ve onlarsız düşünemeyiz. 

Sezgi tüm bir sistemi değerlendirmeye ve bilişsel deneyimlerdeki bir 

işlemin durdurulması (halting) probleminin üstesinden gelmeye 

yardımcı olur. Sezgi milyonlarca yıllık evrimin bir armağanıdır. Bu 

                                                           
3 Örnek olarak, bkz. Bilgiç, Meriç. Critique of Rationality. Berlin: PeterLang, 

(2022). 
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nedenle, yönelimsel olmayan bir düşünme alanı vardır. Doğanın akışına 

katılmak için estetik düşünmek ve yaşamda yaratıcı, rasyonel bir 

şekilde hareket etmek “sanat” olarak adlandırılır. Doğanın tarihsel 

akışına rasyonel bir düşünme yoluyla katılmak, aynı şekilde günlük 

hayatta erdemli bir davranış biçimi yaratmada, bir sanat eserinin estetik 

bir yaratımında ve felsefi bir görüş yaratmada işe yarar. Platon için 

sanat değil fakat felsefe düşüncelerin yaratıcı Mimesis’idir (taklididir). 

Ancak bugün biz onlara sanat değil zanaat diyoruz; zanaattan farklı 

olarak sanatın felsefi derinliğe, felsefenin de sanatsal yaratıcılığa 

gereksinimi vardır. Dolayısıyla sanat ilkesi veya kavramı altında iki tür 

bilişsel yeti olarak Eikasia'yı (tasarım ve imgelem, hayal gücü) 

Noesis'in (saf akıl yürütme) yanına getiriyoruz. Eikatik sanat geçişli bir 

düşüncedir; imgeleştiriilebilecek bir nesneye sahiptir. Noetik sanat 

tarzı, tersine, geçişsizdir; sayılar ve diğer soyut nesneler veya ideler 

gibi, imgeleştirilebilir nesnelere sahip değildir. Onlar imgeleştirilebilir 

başka nesnelere uygulandıklarında dolaylı olarak imgeleştirilebilir 

olurlar. 

Platon'da dördüncü bir biliş yetisi daha vardır, Pistis (inanmak). 

Pistis'in alanı doğru inançtır, ancak doğruluğu kişiseldir. Doğru inanç 

başkaları için de zorunlulukla doğru olamaz. Gnoseolojik, bilgece 

esinlenimler verir, ancak üçüncü şahıs söyleminde değil. O, yalnızca 

yönelimselliğin ötesinde değil, aynı zamanda yönelimsel olmayan 

kategorilerin uygulanmasının da ötesindedir, düşünmenin ve 

kavranabilirliğin dışındadır ve bedenle ilişkilidir. Esinleri ancak şiirsel 

bir şekilde ve her seferinde yeniden yorumlanması gereken paradoksal 

bir mantıkla ifade edilebilir. 
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Tablo 1. Platon’da etik ve bilişsel yetilerin Merik sistemi4 

 

Bizim burada, üzerinde çalıştığımız gibi, Aristoteles de Platon'un 

sistemini yenilemiştir. O sistemin kozmolojik yönlerini görmezden 

                                                           
4 Platon bilme ve varlık alanlarının ayrımını Devlet VI’ıncı kitabında (1997: 

s. 1130, para 509e) kendisi çizer. Ruhsal yan ve etik erdemler ayrımı, genel 

olarak, IV’üncü kitabında (1997: s. 1055-1077, para. 423a-445e) görülebilir. 
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gelir ve insanı, yetiler sistemini zihne (Psykhé) ve bilmeye (Dianoia) 

indirger. İlk olarak, Aristoteles erdemleri veya yetileri etik ve dianoetik 

olmak üzere ikiye ayırır. Etik erdemler deneyim ve olgunluk gerektirse 

de, dianoetik erdemler yetenekli olanlar için çıkarım ve çalışma yoluyla 

öğrenilebilir. Zihinsel yetileri bilişsel yetilere indirgemek, herhangi bir 

felsefi teori için insan türünün diğer hayvanlardan ayrımıdır. Kant da 

bu indirgemede Aristoteles'e haklı olarak katılır. Felsefi antropoloji bu 

bağlamda Kant'a karşı çıkılarak kurulmuş olsa da, zihinsel yetiler 

gerçekten de zekanın bilişsel işlevleriyle şekillenir. Örneğin, şeyleri 

biliş yoluyla arzularız, hayvanlar ise tam tersine içgüdüsel olarak 

arzular. Aynı şekilde Platon'da Thymoeides (hayvansal arzu) bedensel 

bir işlevdi, bu anlamda Aisthetike, Aristoteles'te ise zihinsel bir işlevdir; 

Epithymetikon, istem dışı hayatta kalma ihtiyaçları da Aristoteles’te 

Threptike'ye dönüşür. Dört bilişsel yeti vardır, Nous ve Episteme 

Sophia'dır, zorunlu olarak doğrudurlar ve nesneleri doğaya aittir; 

Phronesis ve Techné ise karar vermekle ilgili olan Proairesis'tir. 

Phronesis, tümellerin ve genel ilkelerin bireysel uygulamalarının 

yollarını gösteren, böylece nesnelerini rasyonel olarak değerlendirip 

sıraya koyan yetidir. Techné'nin nesneleri yoktur, o olmayan nesneleri 

yaratır.5 Ancak artık günümüzde mantık, matematik ve felsefenin 

mutlaka doğru olmadığını, seçime bağlı olduklarını biliyoruz. Bu 

nedenle, bizim için, Techné altında Noetik sanatlar olacaklar. Episteme, 

Phronesis ve Techné, Kant ve çağdaş zihin felsefesinde zeka veya 

anlama, isteme ve irade olmak üzere zihnin üç temel bilişsel yetisi 

olacaktır. 

 

 

                                                           
5 Aristoteles bilişsel erdemleri veya yetileri (dianoethikes aretes) uzunca 

anlatır. Onların hep beraber nasıl bir işlev paylaştıklarının özetini 

Nikomakhos’a Etik’te (1998: s. 115, para. 1139a21-1139b5) görebilirsiniz. 
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Tablo 2. Aristoteles’te etik ve bilişsel yetilerin Merik sistemi 

 

 

Platon'un spor-bilim Akademisi’nde eğitim tek bir başlık altında 

yürütülüyordu: İyi idesi. Sistem bütüncül bir bakış açısına sahipti, 

analizler her zaman bir sentez altındaydı ve Birlik’e ulaşmaya yönelikti. 

Aslına bakılırsa, diyalektik çıkarımların tek bir kavram altında 

birleştirilmesi kişisel bir deneyimdir. Bu nedenle, Platon Akademi'de 

bilişsel yetilerin kişisel eğitimine ve öğrencilerin diyalektik düşünme, 

çıkarım yapma becerisine odaklanmıştı. Orası en azından bir spor 

salonuydu; eğitimin temeli olarak tüm öğrencilerin olimpik sporlarda 

yetiştirilmesi ve uygulanma gerekiyordu. Aristoteles'in okulunun adı 

Lykeion'du (Lise) ve orada da durum aynıydı. Aynı temelde, bazı 
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farklılıklar vardı. Alanlarında uzman öğretmenler, Fizik, müzik, 

astronomi vb. üzerine ayrı ayrı dersler verirdi. Ayrıca bir botanik 

bahçesi ve hayvanat bahçesi vardı. Öğrencisi Büyük İskender fethettiği 

yerlerden farklı hayvanlar, bitkiler ve hatta kitaplar gönderirdi. 

Aristoteles, mantığı ve bugün hala kullandığımız bir bilim 

metodolojisini kurdu. Metodolojisi, Prote Philosophia (Metafizik) 

sistemini inşa etmek için mantıksal bir sınıflandırmaya dayanmaktadır. 

Sınıflandırmanın bütünlüğü de mantıksal bir ilkeye dayanmaktadır: 

Daha az ilkeye sahip bir alan daha fazla kesinliğe ve önceliğe sahiptir 

ve bir sonraki alanın temelidir; örneğin aritmetiğin, geometriye önceliği 

gibi. Anlamak ve öğrenmek, genel bir ilke veya kavram ile onunla ilgili 

bir nesne arasındaki bağlantıyı kuran “orta terimi” keşfetmektir. İşte 

onun sistemi: 

Mantık > Ontoloji > Etik > Siyaset > Sanatlar ve Eğitim. 

 

Temel erdem olan Adalet diğer etik erdemlerin hepsinin birden bireysel 

uygulamalarıyla sağlanır. Siyaset adaletin kurumsallaşmasıdır ve bilim 

ve sanat dallarının nasıl sıralanacağına da siyaset karar verir ve buna 

göre bir eğitim sistemi düzenler. Bu resme baktığımızda her şey çok 

güzel ve anlaşılır görünüyor, Yunan felsefesinde uzmanlaşmış herkes 

bunları bilir. Ancak hermeneutik gelenekleri nedeniyle resmin diğer 

yüzüne karşı kördürler. Platon için mağaradan çıkmanın yolu gölgeleri 

analiz etmek değildir, tam tersine, bedeniniz ve ruhunuz üzerinde 

çalışmaktır, kişisel bir eğitimdir. Okulun kendisi bir cimnastik, bir spor 

salonu. Cesaret ve ölçülülük gibi etik erdemlere sahip olmak için 

bedeninizi eğitmelisiniz. Çağdaş etik alışkanlıklarımız ve ahlaki 

görüşlerimiz, değiştirilebilir simgesel kağıtlarmiş gibi, “değerlere” 

dayanmaktadır. Aslına bakarsanız, kişisel değerler erdemlerdir, sahip 

olunduğunda bir değere sahip olabilirler; bunlar gerçek güçler, 

olanaklar ve yetilerdir. İnsan hayal dünyasında iyi bir insan olamaz, iyi 

bir insan olabilmek için aslında iyiliği gerçekleştirme olanağına sahip 
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olması gerekir. Yetilerinizi geliştirmek ve bütünlüklü, sağlam bir 

kişiliğe sahip olmak için ustanızla bire bir ilişki içinde olmanız gerekir. 

Aynı, Aristoteles'in spor-bilim okulu Lykeion'da olduğu gibi. Güreş, 

dövüşmek ve savaşmayı öğrenmek ve olimpik sporlar eğitim için 

temeldir. Aristoteles'in kişisel eğitiminin diğer kısmı, kendisinin 

adlandırmasıyla, ezoterik sohbet (esôterikós, içle ilgili) idi. Felsefesinin 

tamamı egzoteriktir (eksôterikós, dışla ilgili). Ancak, egzoterik olanı 

ezoterik, pratik felsefede kişisel olgunluğumuz ölçüsünde kavraybiliriz. 

Onun Lykeion'una Peripathos da denir. Aristoteles, Eski Atina'nın ana 

caddesi olan “Peripathos” (volta atmak, etrafta yürümek) olarak 

adlandırılan ana caddede öğrencileriyle birlikte yürürken sohbetlerinde 

ezoterik öğretisini verirdi. Ezoterik doktrini olmayan bir felsefe, ustayla 

bire bir bağlantı kurmayan bir eğitim anlamsızdır ve hatta tehlikeli 

olabilir. 

Aristoteles'in Merik sistemi Orta Çağ boyunca takip edilmiştir. 

Muhammed el-Farabi el-Turki, Aristoteles'ten sonra insanlığın “ikinci 

hocası” olarak anılmıştır. Farabi Aristoteles'in sistemini yeniden yarattı. 

Bu konuda Bilimlerin Sınıflandırılması (İhsau'l-Ulum) adlı özel bir 

kitap yazmıştır. Onun kitabının dikkat çekici farkı, teorik, pratik ve 

poetik sanat ve bilimlerden önce ayrı bir alan olarak konmuş “dilbilim” 

başlığıdır. Dilbilim ancak 20. yüzyıldan sonra böyle etkin bir konum 

kazanacaktır. Farabi'nin sistemi ilginç bir şekilde Hegel'in Wissenschaft 

der Logik'ini ve doğa felsefesini önceler. İşte onun sınıflandırması: 

1. Dilbilim, 

2. Mantık, 

3. Eğitim bilimleri ve sanatları (aritmetik, geometri, optik, astronomi, 

müzik, ağırlıklar, mekanik), 

4. Doğa bilimleri (mekanik fizik, kozmoloji, fiziksel kimya, kimya, 

mineraloji, botanik, zooloji) ve Metafizik (doğal teoloji), 
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5. Yurttaşlık bilimleri (hukuk ve siyaset). (Farabi, 1986: s. 53) 

Roma ve Hristiyan uygarlığında klasik akademik eğitim de Antik 

Yunan felsefesine dayanıyordu. Özgür sanatların herhangi bir pratik 

amacı yoktu; pratik sanatlar ise bir işe sahip olmakla ilgiliydi. Teorik 

alanlara Septem Artes Liberales (yedi özgür sanat) adı verildi. İki 

bölümü vardır. Lisans (Bachelor of Arts, BA) Trivium olarak 

adlandırıldı ve üç alana sahipti: Grammatica, rethorica, and dialectica. 

Dilbilgisi dil eğitimiydi, retorik dilin bir performansta nasıl 

kullanılacağı ile ilgiliydi ve diyalektik mantıktı. Trivium doğru 

düşünmek ve toplumda özgür irade sahibi olarak tanınan bir kişiliğe 

sahip olmak için temel bir eğitimdir. Mezun ve yetenekli öğrenciler dört 

alandan oluşan Quadrivium'a katılırlar: Musica, arithmetica, 

geometria, and astronomia ve Master of Arts (MA) unvanını alırlar. 

Müzik, hissetme ve sayma ritmine dayalıdır ve aritmetikten önceliğe 

sahiptir. Geometri, aritmetiğin coğrafya ve astronomiye 

uygulanmasıdır. Bu sanatlar temel felsefi (bilimsel) sanatlardır. 

Kuruluşlarından sonra üniversiteler dört fakülteye ayrılmıştı: Felsefe 

("bilim" anlamına gelir), ilahiyat, tıp ve hukuk. Bu eğitim sistemi 

Almanya'daki Humboldt tipi araştırma üniversitelerine kadar devam 

etti. 
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2. Modern Alman Bilim, Sanat ve 

Eğitim Sistemi 

 

Alman bilim ve eğitim sistemi, çağdaş akademik sistemlerimizin temeli 

olarak 18. ve 19. yüzyıllarda benzersizdi ve temelinde Kant’ın felsefesi 

vardı. Alexander Baumgarten'in Metafizik’i (2013) Kant'ın ana ilham 

kaynağıydı. Baumgarten'e göre, bir philosophia perennis olarak 

evrensel metafiziğin iki ana alanı vardı, akıl tarafından verilen doğruluk 

hakkında Logica, iyi niyet tarafından verilen iyilik hakkında Ethica ve 

burada eksik olan üçüncü alan, duyular tarafından verilen beğeni ve 

güzellik hakkında Estetica'ydı. Bu alanlar Aristotelesçi bir metafizik 

anlayışıyla alanların ayırt edici rasyonel ilkelerini veriyorlardı ama aynı 

zamanda onları Tanrı adına doğal içerikle dolduruyorlardı. İdealist ya 

da materyalist ya da dualist metafizik olabilir fakat tüm bu realist 

metafiziklerin evrensel geçerliliklerini herkese dayatacak bir konumu 

vardır. 

Nihilist metafizikler ise tam tersine olumsuz bir metafiziktir, insanların 

kendi özgün deneyimlerini inşa etmelerine olanak tanır ve sadece 

problemin karmaşıklığına gönderim yapar. Bir usta, kendi sistemini 

yalnızca bir deneme olarak sergileyebilir. Sorunun kilit noktası bu, 

kişinin kendi yolunu bulabilmesi için bir yola veya bir sistemleştirmeye 

katılması gerekir. Doğru ya da yanlış bir yol yoktur, bir sistem için 

yanlış olan, başkalarına onun doğru olduğunu, diğer yolların yanlış 

olduğunu dayatmasıdır. Özellikle burada yaptığımız, bir sistemin, hatta 

insan zihninin doğasının bile nasıl zorunlu olarak yanılsamalar 

ürettiğini, bir sistemden nasıl kolayca çıkabileceğimizi ve kendini 

gerçekleştirme şansı verebileceğimizi ortaya koymaktır. Ne kadar az 

ilke, o kadar iyi sistem. Ancak onu yanlışlamak ve yolun sorunlu 

noktasını anlamak için bir sistem, bir yol, bir gelenek ve bir ilham 

kaynağına ihtiyaç vardır. Bir sistem, insanların rasyonel ve birikimli 
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olarak daha büyük şeyler üretmesini sağlar ve içindeki bireysel 

etkenlere hayat verir. Aksi takdirde, sistemin yerini vahşi güçler alır ve 

bireyler hiçbir şey yapamazlar. Yanlış bir sistem, olmamasından iyidir. 

Parçalı bilimler ve sanatlarla dolu bir eğitim sistemi hiçbir anlam ifade 

etmez ve takdir edilecek bir değeri olamaz. Bir sistemin Universalitas'ı, 

Bütünlük’ü bu olanağı ve ondaki erdemleri geliştirme olanağını verir. 

Bizim sistemimizin farkı, bu sistemin tek doğru olmadığını, hakikati 

vaat etmediğini ve herkes için geçerli böyle bir hakikatin olmadığı 

hakikatini söyleyerek uygulayıcılarını uyarmaktır. Bu da diğerleri 

arasında sadece pragmatik bir araçtır. Bunu itiraf etmeyen ve size bir 

düşünce önerenlerin yanıldıklarını unutmamak gerekir! Bilimsel 

metodolojide güncel bir yaklaşım olan araçsalcılık parçalı bilimleri 

zorunlulukla gerektirmez fakat ne yazık ki, piyasayı belirleyen neo-

liberal ekonomi parçalı bilimleri istemektedir. Bu durumda bir bütünlük 

düşüncemiz ve anlama gücümüz olamaz. Biz bu var olmayan 

Universalitas’ı, Kant’ın yaptığı gibi, eleştirel bir düşünüm altında 

isteyebiliriz. 

Max Scheller, Kant'ın zihinsel yetileri bilişe indirgemesine karşı olmak 

konusunda yanılıyordu. Çünkü zihinsel yetilerin tamamı aslında 

beyindeki zekanın kullanımının, bilişimin sonuçlarıdır. Kant, 

Baumgarten'ın üç alanına göre, bilme, isteme ve beğeni olarak üç 

zihinsel yeti belirler. 1. Logica: Bilmenin bilişsel yetisi, anlama 

gücüdür veya zekadır. Alanı doğadır ve a priori işlevi şeyleri ve doğanın 

zorunlu yasalarını tanımaktır. 2. Ethica: İstemenin bilişsel yetisi akıldır. 

Alanı özgürlüktür ve a priori işlevi, şeyleri ilişkilendirmek, onlara nihai 

bir ereğe göre bir düzen vermek ve özgürlük yasalarını keşfetmektir. 3. 

Aesthetica: Zevk ya da beğeninin bilişsel yetisi yargı gücüdür. Alanı 

sanattır ve a priori işlevi, aklın nihai ereğine göre önceki iki bilişsel 

işlevi bütünleştirmek için yaratıcı bir yol veya eylem şekli bulmaktır. 
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Tablo 3. Kant’ta etik ve bilişsel yetilerin temel Merik sistemi6 

Zihnin bütün 

yetileri 

Bilme yetileri A priori ilkeleri Alanları 

Bilme [cognition] 

yetisi 

Anlama yetisi Yasalılık Doğa 

Hoşlanma yetisi Yargı gücü Ereklilik Sanat 

(İsteme) Arzu 

yetisi 

Akıl  Son erek, ideler Özgürlük 

[ahlak] 

 

Kant'ın yetilerin ve alanların Merik sisteminde indirgenmesindeki 

amacı, bazı rasyonel sınırların ötesine geçmek ve metafiziğin, yetilerin 

rasyonel, transandantal veya meta ilkelerini ve bunların bölümlerini, 

sınırlarını ve ilişkilerini olması gerektiği gibi belirlemesine ve 

tanımlamasına izin vermekti. Temel ve genel bilim olarak felsefe 

dışında bu işi yapabilecek hiçbir bilim alanı yoktur. Kant, bilimsel 

alanları rasyonel ilkeleriyle ayırır ve temel kavramlarını tanımlar. Öyle 

kesindirler ki, birinin onları değiştirmesi gerekiyorsa, gerekçesini 

açıklamalıdır! Böylece felsefe (bilim anlamına gelir) ikiye ayrılır; 

anlama gücünün alanı doğa ve toplum bilimleri olan ampirik felsefedir 

ve aklın alanı ise doğal içeriği olmayan saf felsefedir. Saf felsefe ya tüm 

felsefi alanların ve metafiziğin rasyonel a priori ilkelerinin saf akılla 

araştırılması olan eleştirel felsefe üzerinde çalışır ya da akıl yoluyla a 

priorileri metafizik alanlarına uygular. Eleştirel felsefe, tüm sistemi 

belirlediği için felsefenin özüdür. Metafizik de ikiye ayrılır: Doğa 

metafiziği ve ahlak metafiziği. Ahlak metafiziği, eleştirel felsefenin ve 

genel olarak sistemin nihai amacıdır; a priori anlama ilkeleri ile 

özgürlük yasaları arasındaki ilişkilerin olanağı hakkındadır. Doğa 

                                                           
6 Bu Kant’ın kendi çizdiği tablodur, içinde Critique of the Power of 

Judgement. s. 83, (2000), para. 5.198. 
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metafiziği ise a priori ilkeler ile zorunluluk yasaları arasındaki 

ilişkilerin olanağıyla ilgilenir. Doğa metafiziği de ikiye ayrılır: 

Transandantal felsefe veya ontoloji, nesnelerin akıl ve anlama yetisiyle 

ilişkilerini inceler; Fizyoloji ise saf aklın nesneleri olan Tanrı, Evren ve 

Ruh üzerinde çalışır. Rasyonel fizyoloji, aklın fizikteki içkin 

uygulamaları ile ilgilidir (Evren ve özgürlük hakkında). Aklın aşkın 

uygulamaları, ya rasyonel teoloji (Tanrı hakkında) olarak adlandırılan 

doğaüstü nesneler üzerinedir ya da rasyonel kozmoloji (Ruh ve 

sonsuzluk hakkında) olarak adlandırılan doğal nesneler üzerindedir. 

Kant, Baumgarten'ın doğal teolojisini reddeder; Tanrı'nın doğası, Theos 

üzerine bir logos olamaz. Tanrı'nın varlığının felsefi kanıtlarının tümü 

yanlıştır. Biz ancak rasyonel bir teolojiye sahip olabiliriz, bazı 

mantıksal sınırlardan geçebilir ve bu alanın bazı rasyonel ilkelerini 

belirleyebiliriz.7 

Tablo 4. Kant’ta etik ve bilişsel yetilerin Merik sistemi 

 

Kant'ta genel bir konu olan etik ve bilişsel yetilerin soyut haritası, 

Hegel'de evrensel bir tözün veya Tin’in (Geist) somut tarihsel ve 

evrimsel bir gerçeği haline gelir. Hegel'in kurgularından ayrı olarak, 

                                                           
7 Ayrıntılar için bkz. Kant, Critique of Pure Reason (2000: s. 695-699, para. 

A839-847/ B867-875). 
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onun sistemi disiplinler arası ilişkilerin bir haritasını görmeye yardımcı 

olur, böylece bu tür bir haritayı öğrencilerin gelişimini organize etmek 

için bir eğitim sistemine uygulayabiliriz. Sisteminde karşılıklı ve 

döngüsel ilişkiler ve bir mantık vardır. Özne-nesne, Tanrı-evren ve İde-

doğa, organik bir bütünlüğün içindeki birbirinin aynı olan süreçlerinin 

görünümleridir. Tanrı doğadır, mantık evrenseldir, vb. Bu evrimsel 

bütünlük doğa bilimleri ile toplum bilimlerinde görülebilir ve mantık, 

doğa ile İdeanın diyalektik evriminin merkezinde yer alır. Madde, 

mantıksal formlara göre şekil veya düşünce kazanır. Her açılım yeni bir 

bölünme yaratır, yaratılışın her anı birlikte üç adım ve üç yeti kullanır: 

Tez anlama yetisini kullanır, anti-tez olumsuz aklı kullanır ve sentez 

olumlu aklı kullanır (Kant'taki yargı gücü gibi). Ona göre mantık, 

İdeanın kendinde ve kendisi için olanın, kendi doğasında varlığını 

sürdüren ve kendisi olmayı isteyen varlığın bilimidir; doğa felsefesi, 

başkalığı içinde İdeanın bilimidir; Tin felsefesi, başkalığından kendi 

içine geri dönen İde’nin bilimidir. Bilimler böylece heterolojik ve 

otolojik, dışsal-içsel diyalektik ilişkiler içindedirler. 

Tablo 5. Hegel’de etik ve bilişsel yetilerin temel Merik sistemi 

Diyalektik Evre Bilme Yetisi A priori ilkeler İnsanlık 

Durumu 

 

1.Tez: 

Soyut Düşünce 

Anlama Yetisi Özdeşlik Bireysellik 

2.Antitez: 

Diyalektik Düşünce 

Olumsuz Akıl Olumsuzluk Özgürlük 

3.Sentez:  

Kurgusal Düşünce 

Olumlu Akıl Bütünlük 

(Universitas) 

Tarihsellik 

 

Hegelci sistemdeki bu diyalektik ilişkinin mantığı bilimlerin 

birbirinden çıkmasını ve aralarında disiplinler arası ilişkiler 

kurulmasını, kısaca bilimlerin anlaşılmasını ve gelişmesini sağlar. 

Aşağıdaki Tablo 6’ya bakarsak, bilişsel yetilerin üçgen ilişkiler içindeki 

uygulamalarını birinci bölümden itibaren görebiliriz. Mantık, 
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diğerlerini anlamanın mantığını verir: Doğanın heterolojisi olumsuz 

akıl tarafından, Tin’in otolojisi ise olumlu akıl tarafından şekillendirilir. 

Doğa bilimlerinin birinci bölümünde doğa, “Matematik” tarafından 

soyut bir uzayda ve somut bir zamanda “mekanik” olarak şekillendirilir. 

Daha sonra matematiksel denklemler “Mekanik Fizik” ilişkilerine 

döner. Bunların sentezi “Astronomi” olarak karşımıza çıkar. İkinci 

bölümde doğa, “Fizik” tarafından temel elementler, yıldızlar, ışıklar, 

gezegenler olarak şekillenir. Dünya'nın atmosferi temel elementleri 

içerir ve Dünya üzerindeki koşulları belirler; böylece fizik 

“Meteoroloji”ye döner. Elementler, elektrik yükleri, atomik ağırlıklar, 

vb. “Kimya”nın konusu olur. Doğanın üçüncü bölümü organiktir, 

Biyolojik: Yaşamın kaynağı “Jeoloji”dir. Kimyasal reaksiyonlar 

“Botanik” bir bitkisel yaşam ve ardından bir hayvan yaşamını, 

“Zooloji”yi de yaratır! 

Psişik hayvan yaşamından sonra, ruhun bilincinde otolojik, kavramsal 

yaşam görünür hale gelir. Ruhun ve insan-toplum bilimlerinin ilk 

bölümü insanla başlar, yani “Antropoloji”, Homo sapiens'in doğası 

hakkında olacaktır. İnsanoğlunun tarihteki fenomenleri 

“Fenomenoloji”de görülebilir. Ruhun kendine dönüşü “Psikoloji”de 

görülür. Ruhun ikinci bölümü, toplumsal hayatta şekillenen özgürlüğün 

gereklilikleri ile, yani “Hukuk” ile ilgilidir. Böylece, özgür iradenin 

özerkliği “Ahlak”ın konusu olur. Son olarak, toplumsal sözleşmeler 

aileler, şirketler, sivil kuruluşlar ve devletler gibi örnekleriyle, 

“Sosyoloji” ve “Siyaset”te kurumsallaştırılacaktır. İnsan-toplum 

bilimlerin üçüncü bölümü, ruhun kendisinin kendini tanıması ve 

kendini gerçekleştirmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla estetik ve “Sanat” ile 

ilgilidir. Temel olarak sanat, olayları ilahi bir gözle görmektir ve 

yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Tüm yaratılışın ortaya 

çıkışı bir yaratıcı düşüncesi yaratır ve tarihteki “Dinler”e tanık oluruz. 

Dinlerin diyalektik evrimi, Hıristiyanlıktan sonra “Felsefe”ye dönüşür. 

Felsefe tüm sistemin mantığını verir. Öznel sanat ve nesnel din 

birleştirilir ve onların yerini felsefenin evrenselliği alır. Bu tarihsel 
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evrim döngüseldir ve felsefe kendini yeniden doğada yaratmaya 

başlar.8 (Örneğin ikinci sırayı eğitimde yüksek lisans programı olarak 

yorumlarsak matematiksel mantık, dilbilim, bilim felsefesi, rölativistik 

ve kuantum fiziği, nöroloji, genetik, ekonomi vb. ile başlayabilir.) 

Tablo 6. Hegel’de etik ve bilişsel yetilerin Merik sistemi 

 

                                                           
8 Bu sınıflandırmalarının ayrıntıları için bkz. Hegel’s Philosophy of Mind 

(2017: s.179-331, para. 385- 573). 
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3. Antropogonik9 Bilim, Sanat ve 

Eğitim Sistemi 

 

Zihin yönelimsel olmayan bilişsel zeka kategorileri ve yönelimsel 

bilinç kategorileri ile düşünür. Kişisel bir deneyiminde ve deneysel 

bilimlerde doğal düşünme biçiminde, yönelimsel olmayan bilişsel 

kategoriler, kültürel olarak belirlenmiş bazı nesne ve alanlara 

yönlendirilir ve uygulanır. İlginin yönlendirildiği bu yönelimsel 

nesneler-alanlar, bilincin doğasını oluşturan dört yönelimsel kategoriye 

göre sınıflandırılabilir. Bunlar, Ego'nun bazı sosyo-kültürel süper-Ego 

modelleri tarafından otolojik olarak belirlendiği Ego ve süper-Ego'dur; 

ve Kozmos'un bazı teorik, zihinsel mikro-Kozmos (Zihin) modelleri 

tarafından heterolojik olarak belirlendiği mikro-Kozmos ve Kozmos. 

Bununla birlikte, idealleştirilmiş süper-Ego modelleri ve fiziksel 

uzantının kendisi olan Kozmos kavranabilirliğin ötesinde, diğer bir 

deyişle, yönelimsel olmayan kategorilerin uygulanabilirliğinin ötesinde 

olmakla tanımlanır. Bu koşullar altında, bireysel fiziksel varlıklar bazı 

teorik dilbilimsel ve bilişsel kategorik biçimlere göre genelleştirilir ve 

zihinsel varlıklar ise bazı sosyo-kültürel ve bilişsel kategorik formlara 

göre bireyselleştirilir. Bir nesne, uygulanamaz olarak tanımlansa bile, 

sadece bilişsel kategorilerin uygulanmasıyla kavranabilir, 

tanımlanabilir hale gelir. Apriori bilişsel zeka kategorilerinin 

sınıflandırılmış dört yönelimsel alana uygulanması, bilimlerin 

bölümlerini belirler. 

                                                           
9 Merik sistemin arkasında “Antropogonia” adı verilen felsefi bir teori vardır. 

Bu, bilişsel kategorileri ile bir zihin modeli ve yönelimsel kategorileri ile bir 

bilinç teorisi sunan, nöroloji ve matematik temelli bir teoridir. Bkz. Bilgiç, 

Meriç. (2022). Qritique of Rationality. Berlin: PeterLang. 
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Yönelimsel olmayan kategoriler, gerçekliğin ötesinde deneysel 

olmayan, yönelimsel olmayan formlara da uygulanabilir. Sayılar, 

mantıksal ilkeler ve düşüncenin metafizik temelleri gibi “saf 

biçimlerin” kavranabilir olması iyi bilinen bir olasılıktır, öyle ki, 

paradoksallıklarının bile tanısı konup formüle edilebilir. Bilimsel kanıt 

için bazı araçlar olsalar bile, kendileri kanıtlanamazlar. Bu bir sanattır, 

en yüksek sanattır çünkü onun soyut nesnelerini düşünmek son derece 

zordur ve yaratıcı bir zekayı gerektirir. Bilişsel kategorileri 

yönelimselliğin ötesinde uygulamanın diğer olasılığı, yönelimsel 

belirlemeleri olmayan “imgesel içeriklerdir”. Bu durumda bilişsel 

kategoriler ve imgesel içerikler özgür bir oyun içerisindedir. Bu da 

sanattır. Ayrıca yönelimsel olan ve olmayan kategorilerin ötesinde, 

düşünme ve kavramanın ötesinde üçüncü bir olasılık daha vardır. Bu da 

bedensel ve zihinsel davranış alışkanlıklarıyla ve böylece, eylemlerle 

ilgilidir. Bu da sanattır ve kişisel eğitime dayanır. 

Yukarıda adı geçen filozoflar, felsefe tarihinin en büyük filozoflarıdır 

ve sistemlerinin arkasında onları hata yapmaya iten güçlü kültürel 

güdüler bulunur. Belki Aristoteles'in ayrımlarının diğerlerinden daha 

açık ve kültürden daha özgür olduğunu da söyleyebiliriz. Kant'ın 

sistemi bazı platonik Hıristiyan düşünceleriyle çerçevelenmiş olsa da, 

o, doğru açılımı görme konusunda büyük bir ustadır. Bir sistemin 

algoritması ve bazı aksiyomatik kategorileri vardır. Bu nedenle, 

kategorilerin uygulanabilirliğine göre yapılan bir ayrım, bölümlerin 

açık ve seçik, kesin tanımlarını verecektir. Kant'tın ardından biz de aynı 

türden bir meydan okumaya sahibiz: Merik sistemdeki bölünmelerin 

herhangi bir mereolojik rasyonel ilkesi reddedilecekse, bunun nedeni 

kanıtlanmalıdır. Aşağıdaki Tablo 7, kategorik uygulanabilirlik ilkeleri 

kapsamında Merik sistemin ayrıntılarını göstermektedir. Böylece 

bilimler ve sanatlardaki bölünmelerin ayrıntılarını inceleyebiliriz. 
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3. 1. BİLİMLER ve SANATLARDA MERİK SİSTEM 

Noetik sanatlar: Nous teorik saf akıldır ve Noesis Yunanca saf akıl 

yürütmek demektir. Platon, Noetik sanatı Dianoia adı verilen 

yönelimsel, bilimsel düşünceden ayırır. Yönelimsel olmayan akıl 

yürütmede,  saf aklın kendi içindeki ilkeleri izlenebilir ve yaratılabilir. 

Hedefi hakikattir. Mantıksal ilkelerin uygulanabileceğinden çok 

mantıksal ilkelerin oluşturulabileceği bir alandır. Temel sorun, 

Özdeşlik ilkesinin ne olduğuna karar vermektir. Aksi halde A'nın B 

olduğunu bile söyleyemeyiz, hiçbir şey söyleyemeyiz. Özdeşlik 

ilkesinden sonra matematiksel nesneler hakkında konuşmak mümkün 

olacaktır. Birçok mantıksal ve matematiksel sistemler vardır. Saf akıl, 

bunlardan birini düşünmemize ve aralarında gezinmemize izin verir. Bu 

sayede, saf akıl kendi mantıksal temellerini, a priori bilişsel ilkelerini 

düşünebilir. Kant bu alana Eleştirel felsefe adını vermiştir. Bu eylem 

kendini tanımlayarak paradoksal bir tuzak yaratır. Problemi, 

paradoksallıktan kaçma olasılığının olmamasıdır. Kant'ın sisteminde 

Metafizik, eleştirel felsefeden güya bu problemin olmamasıyla ayrılsa 

da aslında metafizik veya a priorilerin araştırma alanlarında sistematize 

edilmesi ve bunların alanlara uygulanması kategoriler sorunundan 

kaçamaz. Bu nedenle metafizik, eleştirel metafizik olarak eleştirel 

felsefenin ilkesi altında olmalıdır.  

Fiziksel bilimler: Fizik bilimlerinin eleştirel metafiziği, bilimlerin 

kuruluşunun problematik ilkelerini verir. Fizik bilimlerinin problematik 

ilkesi, Kozmos idesi ve dış dünyanın ontolojik varlığının “gerçekliği” 

ile ilgilidir. A, B'dir şeklinde iki kavramı tanımlamanın mantıklı bir 

yolunu bulabiliriz, ancak bunları bireysel bir fiziksel nesnenin 

varoluşsal gerçekliği ile ilişkilendirmenin bir yolu ve bu kavramlar ve 

gerçeklik arasındaki uygunluğu anlamak için karşılaştırma 

yapabileceğimiz, onların dışında Arşimetçi bir doğruluk noktası yoktur. 

Basit bir fiziksel özellik bile bir teoriye bağlı bir kavram olarak 

deneyimlenir (örneğin, “ışık dalgası 250 Hertz olarak ölçüldü” gibi). 
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Zihin kavramsal dünyada sıkışıp kalmıştır. Yapılabilecek olan şey 

yalnızca, gerçekliğin doğru (?) anlamına yakınsaklık elde etmek için 

teorik bir tutarlılık aramaktır. Bu metafiziksel hakikat problemidir, 

bilim insanları her teorik tıkanmada bununla yüzleşirler ve temel felsefi 

ilke ve yaklaşıma geri dönmek zorunda kalırlar. Bilimsel keşifte soru 

şu olmalıdır: “Deneysel bir gerçeğin genelleştirilmesinde mevcut 

yaklaşımımı veya stratejimi ne şekilde değiştirmem gerekiyor?” 

Örneğin Einstein, Newton'un uzay ve zaman kavramsallaştırmasına 

felsefi bir araştırma yapmadan daha ileri gidemezdi. 

Bilişsel bilimler: Problemli olan fiziksel “gerçeklik” ilkesinin algı ve 

bilişteki karşılığının “doğruluk” olduğu şimdiden görülebilir. 

Günümüzde bilişsel bilimlerin daha geniş bir ölçekte tanımlanması 

gerekmektedir. Mikro-Kozmos veya Zihin konusunun ilgili bir grup 

bilim dalını altında toplayan yeni bir bağımsız alan olması 

gerekmektedir. Dil, Farabi'nin tanımladığı gibi temel bir bilim alanıdır, 

ancak bilişim, dili de doğal bir yeti olarak içine alır. Ayrıca bilişsel 

bilimlerdeki bilimsel gelişmeler de böyle bir öncelik ve kapsama 

göstermektedir. Epistemoloji ve sözdizimindeki doğruluk sorunu, 

anlambilimdeki anlam sorunu, bilişsel ve dil bilimlerinin eleştirilmesi 

gereken temel metafizik sorunlarını oluşturmaktadır. Bilişim ve dil 

ancak kendi içlerinde ve kendileri tarafından tanımlanabilir. Bu alanlar 

kuruluş yapıları bakımından paradoksaldırlar ve bu durum 

fenomenlerinin arkasında metafizik bir derinlik yaratmaktadır. 

Çoğunlukla bazı dilsel biçimlere bürünmüş olarak görünen kendini 

tanımaya yönelik bilişsel süreçler, şüpheci bir tavırla kendilerine şu 

soruyu sormalılar: "Ne tür bir bilişsel alışkanlık ya da genel kavram 

beni bu içinde bulunduğum illüzyona sürüklüyor?" 

Toplum bilimleri: Fiziksel ve bilişsel bilimlerdeki zeka, şeylerin 

anlamlarını onların değerlerini değerlendirmeden verir. Akıl, onları 

birtakım ilişkilere sokar ve bazı akılcı ilke ve düşüncelere göre 

değerlendirir. İdeolojilerin eleştirel metafiziği, hakikat satan 
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ideolojilerin ne kadar ideal olduklarını “adalet” ilkesine göre araştırır 

ve belirler. Fiziksel ve bilişsel bilimlerin bazı uzak ideolojik 

bağlantılara sahip olmak zorundadırlar, örneğin bir dil grubuna, bir 

bilimsel topluluğa ait olmak gibi. Ancak Toplum bilimlerinin içinde 

yaşadıkları ideolojiler ve süper-Ego modelleriyle de doğrudan ve yakın 

ilişkileri vardır. Dolayısıyla bu onların kör noktasıdır. Örnek olarak, 

Merik sistemi, bilimlerin sistemliliği düşüncesini ele alalım: Amerikan 

akademik kurumları “üniversite” genel kavramını “multiversite” ile 

değiştirmiştir; sonra da genel olarak erdemlerin eksikliğinden, özel 

olarak da öğrencilerin kişilik bütünlüklerindeki eksikliklerden 

yakınmaya başladılar; fakat bunun nedeninin parçalı bilimler 

düşüncesini içinde barındıran sistemlerin kendisi olduğunu 

görememektedirler. Piyasa ekonomisinin bir parçası haline gelen 

üniversitelerin kendi ideolojilerine göre teorik illüzyon ürettiğinin 

tanısını koyamazlar. “Üçüncü nesil üniversite” denilen bu bozuk 

düşünceyi de Bologna Süreci kapsamında Avrupa Birliği'ne ihraç 

ettiler. Toplum bilimleri teorik hatalar ve adaletsizlik üreten ideolojik 

kör noktalarına odaklanmalı ve bunları araştırmalıdır. Adalet, diğer 

değerlerin de bağlı olduğu en yüksek etik değerdir ve adil olma erdemi 

diğer erdemleri de, hatta evrensellik gibi bilişsel erdemleri bile belirler. 

Böyle ideal yasalar veya yasa koyucular olmasa da bir toplum 

sözleşmesi kapsamında bazı şeyler bulmamız gerekir. Eğer insanlık 

tarihinin tüm etik, estetik ve bilimsel değerleri Antik Yunanlılarla 

başlıyorsa, ekonomi biliminde insanın tanımı “sonsuz tüketici” ise ve 

bu böyle devam ediyorsa, ne yazık ki tüm insan türü bu gücün işine 

gelen yönde aptallaştırılmış demektir. İdeolojilerin meşrulukları 

tarihsel oluşum süreçlerini reductio ad absurdum (saçmaya indirgeme) 

ile karşıtlarıyla karşılaştırarak, bilimsel olarak yanlışlanabilir veya 

doğrulanabilir. Bu yüksek adalet satanların düşmanca yaklaşımları, 

savaşları, yıkımları vb. varsa, bunlar yanlıştır, eğer gerçekten 

düşmanları için bile özgürlük üretiyorlarsa, o zaman doğrudur. Kabul 

etmeliyiz ki, bu ideolojilerin hiçbiri bu sınavı geçemez. Bunların 

zorunlu gibi görünen etik temellerinde aslında seçim konusu olan bazı 
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problemler vardır. Toplum bilimleri ideolojilerinin eleştirel 

metafiziksel köklerine göre kendilerini sıfırlamak ve yeniden kurmak 

zorundadırlar. Aksi takdirde kendilerine “bilim” demekten 

vazgeçmeleri gerekir. Ayrıca, siyasal iktidarlar yeryüzündeki hiçbir 

ailenin bir somun ekmeği bölüp barış içinde paylaşmalarını tehdit 

etmemelidir. Dünyanın şu anki yıkılmış konumu, toplum bilimcilerin 

de suçudur. 

İnsan bilimleri: İnsan bilimlerindeki fikirler kendi içlerinde doğru ve 

meşru olamazlar. İnsan bilimlerinin ilkesi “hakikat” değildir, bu 

alandaki düşünceler etik bir temelde bireyselleştirilebilirlerse meşru 

olabilir. Kanıtlanmaya değil, fenomenal ve etik yoruma dayanırlar. Bir 

olgunun doğru anlamına yakınsaklık elde etmek için onun nasıl 

yapısökümüne uğratılabileceği, iyi niyet ve içtenliğe sahip olmaya 

dayalıdır. Dolayısıyla, iyi ilkesinin hesabını verecek ve bireysel vicdanı 

bir toplumsal sözleşmeye bağlamanın akla uygun bir yolunu gösterecek 

eleştirel bir ahlak metafiziğine ihtiyaç duyar. Aksi durumda, bireyler 

gönüllü olarak imzalamadan bir toplum sözleşmesine boyun eğmek 

zorunda kalacaktır; günümüzde bizim olduğumuz gibi. İnsan bilimleri 

toplum bilimlerinin bir uygulama alanıdır. Genel düşüncelerin 

bireyselleştirilmesi, bir kişiye indirgenmesi, özel bir akıl yürütme ve 

yorumlama becerisi gerektirir; Aristoteles buna ayrı bir isim de verir: 

"Phronesis". Phronesis'in ezoterik sanatlarla ve bedeni eğitmekle de 

içsel bir bağlantısı vardır. Sofia'nın, bilgeliğin zorunlu olarak doğru 

olan bazı bilgileri Phronesis'in tekil pratik gerçeklerinin rastlantısal 

bilgisine uygulanır. Bu bağlamda, insan bilimleri böyle bir Merik ölçüte 

dayanmak zorundadır. İnsan bilimleri de bilimsel yöntemi kullanırlar 

ancak toplum bilimlerinden farklı olarak. Psikoloji bu farkı gösteren 

özel bir alandır. Toplum bilimlerinin uygulama alanları, süper-Egonun 

egemenliğine karşı bireysel Egolar için özgürlük üretmelidir. İnsan 

bilimleri toplumsal kurumlara ve yabancılaşmaya karşı bireylerin 

özgürlüğünün yararına bir kamusal akıl yaratma yükümlülüğü ile 

tanımlanabilir. Etik, uygulamalı etik, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 
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vb., hepsi de isteme yetisine dayanmaktadırlar. İnsanlar akılcı ve iyi 

olmayı istemezlerse, diğerleri, akıl dışı olanları davet edecek evrensel 

bir ilkeye sahip olmadıkça, onlara karşı hiçbir şey söyleyemezler. 

Ancak toplum bilimlerinin yorumlanması ve bireyselleştirilmesinin 

evrensellik özelliği yoktur, onların evrensellikleri yönelimselliğin 

ötesinde estetik bir edim veya davranışta umut edilebilir. İnsan 

bilimlerindeki düşüncelerin estetik değerleri, bireyselleştirme 

eyleminin güzelliğinin başkaları için de istenmesi durumunda evrensel 

bir değer yaratabilir. Bu anlamda beşeri bilimlerin en önemli alanları 

eğitim bilimleridir çünkü yeni ve masum bir neslin evrensel değeri 

bunlara bağlıdır. Eğitim, bir siyasal sistemin meşruluk düzeyini, 

hepsinin uygulama alanı olduğu için de toplum bilimlerinin 

meşruluğunu gösterir. 

Poetik sanatlar: Aristoteles'e göre, poietike alanı bilişsel techné yetisi 

tarafından yönlendirilir. Techné veya teknik, özne ile nesneyi veya doğa 

ile insanı birbirine bağlayarak şeyleri yoktan yaratır. Kendi 

deyimimizle, sanat tekniği kavranabilir ve kavranamaz zihinsel 

evrenleri birleştirir, sentezler ve tam anlamıyla, yönelimsel olmayan 

bilişsel kategorilerin dört yönelimsel kategoriye uygulandığı alanı 

kategori uygulamalarının olmadığı alana bağlar. Bu orta alanda, 

yönelimsel olmayan kategoriler, herhangi bir yönelim olmaksızın 

hayali içeriklere serbestçe uygulanır. Yaratıcı eylemin tek amacı, 

oyuncunun kendisini yaratma yöneliminin ötesinde olmaktır. 

Sözlerimiz Kant'ın estetik yargı tanımına mükemmel bir şekilde 

uyuyor: Bu, anlama yetisi ile imgelemin özgür bir oyunudur. Bu yeti 

bilişin estetik bir türüdür ve nesnesine Platon'da Eikasia (Tasarım, 

imge, tahmin) denir. İmgelemin duyusal kaynakları ya ışık dalgaları ya 

da ses dalgaları ya da her ikisidir. Dolayısıyla poetik sanatlarının 

alanları Görsel ve İşitsel sanatlardır, bunların birleşimleri ise sahne 

sanatları ve Edebiyattır. Unutulmamalıdır ki, herhangi bir yaratma 

eylemi kendi kendini yaratma gücüne sahip olamaz. Bir eylemin kendi 

kendini yaratma gücü, başkalarının bireysel beğeni ölçülerinin 
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sınırlamaları tarafından onaylanması beklenen bazı 

evrenselleştirilebilir estetik dinamikleri içerir. Aksi takdirde, bu aptalca 

bir deneme olacaktır. Dolayısıyla bu hareket sadece içeriden dışarıya 

ve diğerlerinin içine doğru değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe de 

doğrudur. Sonuç olarak, estetik yaratım ve tarihsel eylem aynı sezgisel 

eylemdir ve aynı bilişsel ve etik erdemlerim birleşimine sahiptir. Bu 

anlamda, sahne sanatları, tiyatro, Konfüçyüs'ün dediği gibi, müzik ve 

dans ve Şamanik natüralist alışkanlıklar, kültür ve uygarlığın temelidir; 

olan gerçekler üzerine bilimsel hipotezler kurmaktan, teorileştirmekten, 

ideolojilerden, bilişsel bilimlerden ve diğer sanatlardan daha önemlidir.  

Ezoterik sanatlar: Burası kategori uygulamalarının olmadığı ve 

kavranabilirliğin ötesindeki alandır. Kişi yalnızca bedenini ve zihnini 

alışkanlıkla kullanır. Bu nedenle, burası kişinin zihinsel ve bedensel 

alışkanlıklarını bir ustanın öğretisi altında eğittiği alandır. Kişisel 

deneyimlerde beceri kazanmakla ilgilidir. Bir öğreti veya usta, kendi 

yollarını bulmanın esin kaynağı olmanın ötesine geçer ve akla 

gelebilecek bazı düşünceleri dikte ederse, bu zararlı bir beyin yıkama 

ve gelişmeyi engelleyen bir şey olur. Yaratıcı, aracı olan eylem sahibi 

kendi diyalektik adımlarını bulmak zorundadır. Bu anlamda tüm yollar, 

öğretiler ve ustalar yanlıştır çünkü en azından tekniklerde bazı hazır-

yapılmış düşüncelere sahip olmaları gerekir. Bununla birlikte, yanlış 

esinlenim, kişiyi bazı “iyi niyetli” gelenekçi tuzaklara hapsetmedikçe, 

esinlenim sahibi olmamaktan daha iyidir. Bedeni biraz jimnastik veya 

yoga ile eğitmek ve zihni biraz odaklanma ve yoğunlaşma teknikleri ile 

eğitmek Antik Yunan spor salonlarında ve diğer antik uygarlıklarda 

yaygındı. Zihin ve bedenin dengesi ve birliği, amaç olarak iradeyi 

güçlendirir ve özgürleştirir. 

Son olarak, rasyonel bir kişinin, bilişsel ve fiziksel bilimler tarafından 

desteklenen saf aklın hakikati ile toplum ve insan bilimleri tarafından 

desteklenen iradenin özgürlüğü arasında irrasyonel bir sezgi ile güzel 

bir karar alması beklenir. İrade ve karar arasında küçük bir fark vardır; 
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bir irademiz olduğuna inanıyoruz ama karar verme süreci iradeden çok 

daha karmaşıktır. Hiç kimse bu diyalektik, kişisel davranış sürecini 

anlayamaz, açıklayamaz ve başkasına buyuramaz, ancak içindeki etik - 

estetik - bilişsel kişisel değerleri, yetileri, yani erdemleri veya Merik'i 

herkes tanıyabilir. 

 

3. 2. MERİK EĞİTİM SİSTEMİ 

Merik eğitim sisteminin algoritmalarının temel aksiyomları şu 

şekildedir: Bilim insanları ve öğrenciler için düşünme eylemi ve keşif 

sürecinin türü aynıdır. Bir alanın problem noktası, eleştirel bakış açısı 

altında ve kavramsallaştırma yoluyla görülebilir. Eğitim sadece bilgiye 

değil, aynı zamanda içsel güdülenmeye de gerek duyar. Ancak eğitim, 

toplumsal sisteme ait olan dışsal bir güdü verir.  Güdü içselleştirmeden 

eğitim çok zayıf ve uygulanamaz olacaktır. Proje tabanlı ekip çalışması 

güdüleri içselleştirebilir çünkü eğlencelidir ve disiplinler arası 

uygulamaların modelidir. Bu nedenle eğitim proje tabanlı disiplinler 

arası deneyler şeklinde düzenlenmelidir. Kavramları ezberlemek ve 

tekrar etmek öğrenme değildir. Öğrenme, anlamı görmektir! Yani, 

diğer kavramlarla fonksiyonel ilişki içinde olan anahtar kavramın 

tanımının kurucu nedenini görmek, mantıksal ifadesiyle, “orta terimi” 

görmektir. Bütünsel bir resme ulaşmak nihai hedeftir çünkü düşünmek 

genelden özele bir çıkarımdır. Kişi, resmin tamamını hayal etmeden 

düşünsel çıkarımlar yapamaz. Sistemin algoritması, dalların bu 

fonksiyonel ilişkileri olarak belirlenir. Herhangi bir sanat veya bilimin 

zamansal veya mantıksal önceliği yoktur. Merik sisteminin ağı eğitimin 

herhangi bir kademesinde hep birlikte çalışır. Bir alanın dalları birbirine 

indirgenebilmelidir. Her genel alan kendi karşılığı ile ilgili olarak 

deneyimlenmelidir. Örneğin bilişsel – fiziksel bilimler veya toplum – 

insan bilimleri; daha sonra bilimlerin sanatlarla, özellikle de noetik 

sanatlarla ilişkileri; sanatlardan bilimlere de aynı indirgeme süreci. En 

sonunda, bütün alanlar, Merik ölçütüne göre, bilişsel ve etik yetilerine 
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göre tek tek birleştirilmelidir. Hedef, yeni bilgilerle kendini 

değiştirmeye açık, yani derin öğrenme ile kendi kendini yaratabilen, 

oto-poietik işlevli öğrencilerin bütünleşik bir kişiliğe sahip olmasıdır. 

Bütünleşik, güvenilir bir kişilik bütünleşik bir sistemi gerektirir. Merik 

sistemin özgün mereolojik değeri, kategorilerin uygulanmasına göre 

ayırt edilen alanların net olarak tanımlanabilmelerinden gelir. 

 

SANATLAR 

Sanat yönelimselliğin, hazır kültürel ilgilerin ötesindedir; onun 

ediminin kendisi dışında rasyonel bir hedefi yoktur. Bu nedenle, 

sanatsal edimin sahibi, o edimin içinde kendini gerçekleştirmeyi 

deneyebilir. Özellikle zihin-beden birliğini hedefleyen ezoterik 

sanatlar, yönelimsel olmayan kategorileri uygulama şansına sahip 

değildir, bu sanatlar imgelemin ötesindedir. Noetik sanatlarda ise 

düşünme tamamen biçimseldir ve yönelimsel olmayan kategoriler 

yalnızca saf biçimlere uygular. Bununla birlikte, noetik sanatların 

sonuçları sanatta ve bilimde, eleştirel bir yoldan, çok belirleyicidir. 

Poetik sanatlarda, yönelimsel olmayan, yani, bilişsel kategoriler hayali 

içeriklere uygulanabilir, bilişsel kategoriler imgeleştirmeyi, bir şeyin 

hayalini seyretmeyi, anlamayı sağlar, ancak yönelimsel, hazır 

yönlendirmeler olmadan. Kısaca sanatların akıllıca bir yanı yoktur; 

tamamen yaratmaya bağlıdırlar. Sanatlar akıldışı sezgisel akıllılığın 

konusudur; yani, bu durumda eğitim almayı gerektirirler. Herhangi bir 

sanatta düşünme edimi evrenselleştirme ile nitelenir. Bunun nedeni, 

estetik deneyimin evrensel olmamasıdır; aksine, tamamen bireysel, içe 

dönük bir deneyimdir. Sahibinin bile bilincinde nelerin olup bittiğini 

anlamadığı, akış halinde olan bir edimdir. Bir şeyi referans almak için 

akıllıca bir neden yoktur. Yaratıcı estetik deneyim, içinde akılcı bir 

özgüven olması gereken, sezgilere bazı sağlam nedenlerle güvenilen 

içsel bir güç tarafından aydınlatılabilecek boş bir karanlık alandır. Bu, 

yaşamda deneyim kazanmakla ilgilidir, çünkü yaratıcı bir eylem 
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zamana bağlı ardışık bir süreçtir. Yaratıcı edimin tek referansı, şimdi 

olan eylemin kendisidir. Hedefi bireysellikten öznelerarası 

evrenselliğe, bilincin içkinliğinden aşkınlığına geçmektir. Bilincin 

sınırlarını akıllıca aşabilecek olan yalnızca sanattır. Sanat eğitiminin 

tekniği, yaratıcı bir eylem sürecinde iç gözlemlemeyle bir ustayı 

bütünsel olarak seyretmeye ve ona katılmaya dayanır. Bu, sonsuzca 

zaman harcayarak geliştirilmesi gereken bir teknik, kişisel bir yeti, bir 

erdemdir. Bir yaşamda birkaç yeniden doğumdan oluşan, akıllara 

durgunluk veren bir savaşımdır. Öğrenci önceleri bunun muhteşem 

fakat olanaksız olduğunu düşünür ve sonra ondan nefret eder, pes eder 

ama zamanla özler ve uygulamalara geri döner, sonunda bu çaresiz 

savaşımın, başkalarıyla karşılaştırıldığında, büyük bir başarı olduğunu 

fark eder. Hedeflediği erdem ya da yeti üzerinde çalışmaya devam eder, 

yeteneğinin bir ustalık gibi göründüğünü hissetmeye başlar ve en 

sonunda ustalığının erken başlangıç seviyesinde olduğunu fark eder. 

Öğrencinin yalnızca biraz genetik eğilime, gerçek bir ustaya, sabra ve 

sürdürülebilir, istikrarlı bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır. Ustalık 

sonsuz bir yoldur, olmanın Yol’u. Yani ardışık bir dizilimde, tarihsel 

bir akışta hareket etmek sonsuz bir ustalık öyküsüdür. Bir ustanın 

eylemi, Arşimetçi herhangi bir dayanak noktası olmaksızın kendini 

aşan, ancak iç gözlemsel olarak ne yaptığını bildiği o boşluğa adım 

atmaktır.  Ve eyleminin sonucu, güzelliğin dinamikleriyle dolu 

evrenselleştirilebilir bir estetik değerdir. Son olarak, sanatsal bir 

eylemin ve ustalığın evrenselleştirilebilirliği bireysel olamaz, sanatların 

bir disipline, bir teoriye, bir tekniğe ihtiyacı vardır. Bir öğrenci ya bir 

sanat hareketine katılır ya da en iyi olasılıkla, onu yeni bir şekilde 

yorumlar. 

Ezoterik sanatlar: Eleştirel açıdan bakılırsa, bu alanda kategorik bir 

uygulama veya düşünme yoktur. Bu, bedenin bir öykü ya da resim gibi 

görünen eş zamanlı bir harmoniye bir tür müzikal artzamanlılık içinde 

eşlik etmesiyle başlar.  Örneğin, bir kamp ateşi etrafında bir iyi geceler 

şarkısı ve birlikte dans etmek; ya da zamana karşı bir şampiyonada 
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koşmak gibi. Bu alanın olgusu kendinizi, kalp atışlarınızı burada ve 

şimdi bedeninizde hissetmek ve etrafınızdakiler arasında kendi fiziksel 

ve zihinsel güçlerinizi gerçekçi bir şekilde boy ölçüştürmektir. Zihinsel 

güçlerin de beden gibi eğitilmesi gerekir. Özneler-arası bir zihinsel 

karmaşaya nüfuz etmek ve bir çocuk oyunu gibi soyut bir dünyaya 

odaklanmak ve yaşamak, zihnin görme kaslarını geliştirir. Özgürlüğün 

evrenselleşmesi adına, başkalarının sınırlarına saygı duyarak kendi 

iradesinde kullanmak, her zaman kazanılması ve akılda tutulması 

gereken temel ahlaki erdemdir. Bu, öğretimin gözlem ve katılıma dayalı 

olduğu, ustalık ve özel ders gerektiren ezoterik bir disiplindir. Bu 

alanda bilişim veya yönelim yoktur, hareket sadece alışkanlıktır ve bu 

nedenle konu alışkanlıkları eğitmekle ilgilidir. Kendinizi ve başkalarını 

tartmak ve aralarında adil bir ilişki kurmak, etik alışkanlıkların ve 

erdemlerin temelidir. Etik erdemlerin düzeni canlı dokuya benzer ve 

kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Yine de bu ilişkideki 

evrensellik ilkesi, öncelikle kendi varoluşunuzu sevmekten başlayıp 

varoluş öykülerinin bütününe kadar evrenselleştirilebilir bir sevgiyi 

gerektirir. Çünkü doğada bireysel ve özgür irade yoktur. Bu nedenle, 

kişi bireylere bölünmez bir bütünlük içinde özgür olmalarına izin 

verecek şekilde muamele etme iradesini nasıl geliştireceğini 

öğrenmelidir. 

Noetik sanatlar: Eğitimin en zor olduğu alan noetik sanatlardır çünkü 

herhangi bir yönelim veya güdüleyici yoktur, herhangi bir temeli 

olmayan özgür akıl yürütmedir ve üstelik kişinin zihinsel olarak 

bağlanabileceği somut bir nesne yoktur. Nesneleri, sayılar gibi saf 

biçimlerdir. Bu alanın bilişsel yetisi, milyonlarca yıl içinde gelişen saf 

akıldır. Saf akıl teorik bütünlükleri, tümelleri ve kavramları sezgisel 

olarak tartabilir ve zekanın saf bilişsel biçimlerini, yani yönelimsel 

olmayan kategorileri kullanarak fonksiyonların bütünlüğünün 

sonuçlarını yargılayabilir. Ardışık dizilerde, bağlaçlarda ve ilkelerde 

bazı rasyonel kısa yollar bulmak için ardışık sayıları sayarak ve 

nitelikleri karşılaştırarak başlar. Hesaplamanın kökü mantık, meyvesi 
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felsefedir. Her türlü düşünmenin, hatta düşünmemenin bile sağlıklı 

değerlendirilmesi noetik sanatlara dayanır. Eğitimi, tanımları 

keşfetmeye, tanımların ayırt edici nedenlerini, kavramların sınırlarını 

tanımlamaya ve tanımlar arasındaki ilişkileri kanıtlamaya dayanır. Saf 

aklı kullanmada ustalığa sahip olmak, insanların nadiren 

ödüllendirildiği derin bir meditatif içgörü gerektirir. Saf aklın teorik 

sezgisinde uyanmayı sağlayacak herhangi bir yetenek belirtisi ustalar 

tarafından iyi değerlendirilmelidir, ancak yalnızca erdemli öğrenciler 

için. Aksi takdirde, bu iyi eğitimli dehalar, insanlara büyük zararlar 

verebilir. Noetik sanatların eğitimi sıkı çalışmaya değil, sadece tam 

doğru bakış açısını gösterebilen en iyi ustalara bağlıdır. Noesis yetisi 

doğru görmeyle (Yunanca, nous) ilgilidir, ancak bilgiyle ilgili değildir; 

bilgi, bilimlerde onun ürünü olacaktır. Merik eğitim sisteminin özü 

noetik sanatlardır ve özel ustalara, filozof matematikçilere ve 

mantıkçılara gerek duyar. 

Poetik sanatlar: Poetik sanatlar, sıradan yaşam fenomenlerinin bazı 

sanat yapıtlarıyla sıra dışı ayrıntılarla estetik olarak da tekrar edilmesi 

veya onlara eşlik edilmesidir. Böylece, sanat vahşi yaşamı kültürel 

yaşama dönüştürür. Çevremizi saran fenomenler duyularımızda 

görünüşe çıkarlar. Kokular koku sanatında, tatlar gastronomide ifade 

edilir, sahne sanatlarının bir parçası olabilirler. Ancak çevresel olgular 

ağırlıklı olarak uzayda yayılan ses ve ışık dalgalarından oluşan sesler 

ve görüntülerdir. Doğada bunların çok az bir miktarını algılayabiliriz. 

Algı, alışılmış beklentiler tarafından belirlenir. Ancak sanatsal bakış 

onları beklenmedik bir şekilde gözlemler ve sanki ilk defa karşı karşıya 

gelmiş gibi deneyimler. Bu özel tutum onları kültürel sınırların ötesine 

taşır. Ses dalgaları, neredeyse havada tutulabilecek kadar gerçek 

nesnelerdir. Bunlar bellekte tutabilir ve analiz edebilirse sentez de 

edilebilir, tekrarlanabilir ve bestelenebilirler. Ses dalgalarının notalarını 

ayırt edebilmek için çok çalışmak ve uzun yıllar gerekir. Bir görüntüyü 

oluşturan ışık dalgalarının yansımalarının gölgelerini, tonlarını ve 

kenarlarını gözlemlemek de bir yaratıcı, kutsal bir görme gücü 



41 
 

gerektirir. Bir sanatçının dalgaların ve içlerindeki akışın ortaya çıkış 

sürecine nüfuz etmesi ve onlara katılması gerekir. Edebiyat müzikten, 

koku sanatından, resimden, heykelden elde edilen bu deneyimleri 

sözcüklerle imgelemde anlatmaktır. Poetik sanatları öğrenmenin yolu 

da gerçek ustalar ve bire bir rehberlik gerektirir. Öğrenci, ustasını takip 

etmeli ve kopyalamalı ve en önemlisi de usta öğrencinin kendi yolunu 

yaratma çabalarını kırmamalıdır. Sanat etik ve bilişsel erdemleri 

bütünleştirir ve eğitim bu kişisel bütünlük ve özgünlük üzerine 

kurulmalıdır. Bu felsefi bakış açısı sanatı zanaattan ayırır. Ayrıntılara 

odaklanan sanatlar eşliğinde gerçek yaşam deneyimlerine katılmak 

güzel, erdemli bir yaşam yaratır, çünkü eylemin güzelliği sanatın nihai 

hedefi olan evrenselleştirilebilir bir gücü ortaya çıkaran irade ve akıl, 

özgürlük ve hakikat ile sevgi ve adalet arasındaki dengeli bir oyundan 

gelir. İrade aslında özgür değildir, yaratıcı rasyonel kararlarla iradenin 

gücünü özgürleştirmeyi deneyebiliriz. Böylece, kişi gerçek ile idealin 

bir sentezi olarak hayatın ve zamanın merkezine yerleşebilir. Eğitim, 

öğrencilerde, özellikle de sanat öğrencilerinde bu duyguyu 

yaratmalıdır. 

 

BİLİMLER 

Bilimler sanatlar gibi bir terbiye, idman ve çabalama alanı değil, eğitim 

ve çalışma alanıdır; eğitimleri hem biçimlerin hem de içeriklerin 

analizine ve sentezine, öğretmeye, bilgiyi hafızada depolamaya 

dayalıdır. Düşünme araçları olan yönelim-dışı kategoriler rasyonel 

olarak yönelimsel kategorilere yöneltilirler. Bunun amacı dışsal fiziksel 

nitelikleri ve içsel zihinsel nitelikleri bilmektir. İnsanlar bir kültürün 

içine doğarlar. Kültür, fiziksel ve zihinsel alanların biçimlerini ve 

içeriğini kolayca verir. Dil, fiziksel biçimlerin, bedensel ifadelerin ve 

motor-kas becerilerin bir uzantısı olarak gelişmiştir; fiziksel nitelikleri 

anlamak için bir araçtır. Bilişsel bilimler, bilişim ve dili anlamak için 

doğal dillerden yapay diller ve teoriler geliştirmeyi amaçlar. Eleştirel 
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bakış açısından, bilişsel kategorileri düşünme ve teorileştirmede 

uygulamanın olanaklarını ve sınırlarını anlamaya çalışıyoruz. Bu 

eleştirel bakış açısı, bilimsel keşif sürecinde fiziksel veya toplum 

bilimcinin yaratıcı kaynağıdır. Aynı zamanda kendimizi hazır bir 

zihinsel alanda, toplumsal, tarihsel, ideolojik bir yapısal model içinde 

buluruz. Toplum bilimleri bu ideolojik yapı üzerinden eleştirel 

düşünme yoluyla gelişir. Yönelim-dışı kategorilerin toplum 

bilimlerinin konularına uygulanması, bir eleştirel düşünüm problemidir 

ve eleştirel bakış açısının amacı toplum bilimlerinin genel 

düşüncelerinin insan bilimleri tarafından gerçek hayatta özgürlük adına 

bireyselleştirilmesidir. Öte yandan, bilişsel bilimlerde eleştirel bakış 

açısının amacı, bireysel fiziksel niteliklerin genelleştirilmesidir. Bu 

nedenle eğitim, fiziksel ve bilişsel bilimlerde genelleştirme yoluyla 

anlam üretme yollarına, sosyal ve beşeri bilimlerde ise bireyselleştirme 

yoluyla etik değerler üretme yollarına odaklanmalıdırlar. 

Bilişsel bilimler: Noetik sanatların sanatlarda merkezi bir rolü olduğu 

gibi, bilişsel bilimlerin de bilimlerde benzer bir merkezi rolü vardır ve 

ikisi birbirleriyle bağlantılıdır. Dil, programlama ve bilişsel bilimler 

mantık ve matematiğe bağlıdır. Alanın eleştirel perspektiften temel 

sorunu şudur: Olgular nesnel bir duyumda ortaya çıkar ama gerçek 

bunun tam tersidir; fenomenler, gözlemcinin öznel biçimsel yapısına 

göre ortaya çıkar. O halde, bu öznel biçimsel yapının evrensel ve 

anlamak için gerekli olduğu düşünülebilir. Bu ikinci hatadır; tam tersine 

başka mantıksal ve matematiksel sistemler, farklı teorik yaklaşımlar 

olabilir; hiçbir şey zorunlu değildir, özdeşlik aksiyomu bile. 

Tamamlanmış bir kapalı biçimsel sistem yoktur. Bu nedenle, eleştirel 

düşünüm, atılan her adımın açık ve belirgin bir tanımına dayalı olarak 

her zaman başka seçenekler aramalıdır. Bir sistemin değişkenleri ve 

dönüşüm kuralları iyi tanımlanmalıdır. Öğrenciye hazır kalıpları 

ezberlettirmek, becerilerini geliştirme olanağını ortadan kaldıracaktır. 

Öğrenci kendi zihinsel süreçleri ile çalışılan konu arasındaki mesafeyi 

deneyimlemeli ve korumalı ve bu ilişkinin yaratıcıya, aktif zihne, yani 
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kendisine bağlı olduğunu unutmamalıdır; bu ilişkide dışsal bir otorite 

yoktur. Tümel ile tekil ya da teori ile olgu arasındaki ilişkide de durum 

aynıdır; birincisi ikincisini belirler. Teori veya kavram tekil olanı 

genelleştirir ve bu bir genelleştirme edimidir. Dolayısıyla anlam ve 

doğruluk, sonunda bir eylemin sonucudur ve bu sıkı değil, ucu açık bir 

süreçtir. Tümel ve tekil arasındaki gerilim üzerine düşünmek, süreçleri 

anlamaya, sıfırlamaya ve yeniden yaratmaya yardımcı olur. 

Fiziksel bilimler: Fiziksel fenomenler ayrıntılardan oluşur ve fiziksel 

gerçekliğin bilimsel tanımları bir genelleme, teorik bir yapıdır. Eleştirel 

bakış açısından, tekil bir deney nesnesinin hipotezleştirilmesi 

problemine odaklanılmalıdır. Bir gözlemci nesnenin kendisini 

deneyimleyemez, ancak nesnenin fiziksel niteliklerini bazı olgusal 

önermeler ve genellemeler içinde alır, örneğin “250 Hertz” gibi ki, bu 

zaten bir teorinin parçasıdır. Bu nedenle, gözlemci teoride sıkışıp kalır. 

Bir teorinin belirleyici gücü, bilim insanının yaratıcı görüş ve keşif 

gücünü tehdit eder. Tümel ile tekil arasındaki gerilim ilişkisini 

belirleyen ve bilimsel ispatın gerekçesini belirleyen teorik edimin 

konumu net olarak görülmelidir. Aksi halde ne bir bilim insanı ne de 

bir öğrenci ele aldığı olguyu net olarak düşünemez. Bu anlamda keşif 

ve öğrenme aynı süreçtir. Öğrenci, keşfeden kişinin mantıksal 

konumuna gelmelidir. Bu nedenle öğretmenin o bilimsel keşfin veya 

tanımının tarihini bilmesi gerekir. Ancak böyle bir eğitim sürecinden 

sonra öğrenci bilim insanı olabilir ve ancak böyle eleştirel bir bakış 

açısından sonra bir bilim insanı yeni bir teorik yaklaşım yaratabilir. 

Örneğin Einstein, tümel ve tekil arasındaki eleştirel metafizik gerilime 

geri dönmemiş ve bilişsel kategorileri teori içinde geleneksel 

konumlarında duran fiziksel niteliklere uygulamanın sağduyulu 

yanıltıcı yollarına odaklanmamış olsaydı, Newtoncı mekanik fiziğin 

uzay ve zaman problemlerini çözemeyecekti. Bu problem tıpta daha 

dikkat çekicidir; sağlığın tanımı sağlığa yönelik ana tehdittir. Eleştirel 

bir tanı geleneksel, egemen tıbbın ötesine geçmelidir. 
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Toplum bilimleri: Toplumsal fenomenler, tekil fiziksel niteliklerden 

farklı olarak, tümellerden oluşur ve toplumsal yaşam dünyamızın 

zihinsel niteliklerinin bilimsel tanımları, kültürel olarak önceden 

verilmiş tümellerden çıkarsama ile tanımlanır. Yönelimsel olmayan 

bilişsel kategorilerin toplum bilimlerine uygulanması ideolojik 

yönelimler tarafından belirlenir. İdeolojik yönelimler görünmezdir 

çünkü doğal bir atmosfer gibi çalışırlar, hissedilemezler. Tüm bilimsel 

kurumlar ve teorik paradigmalar, adaleti dağıtan ortodoks ideoloji 

tarafından belirlenir. Medeniyet onlarla başlar, tarihlerinden 

aktardıkları sosyolojik kavramları dünyanın her yerindeki her 

toplumsal olayı açıklayabilir, insanın tanımını felsefe ve antropoloji 

yerine iktisat belirler ve sadece kendi ortodoks dinlerinin üyeleri geçerli 

etik ve estetik değerlere sahip olabilir, ancak diğerleri olamaz, ve bu 

böyle uzar gider. Dolayısıyla eleştirel metafizik bakış açısı toplum 

bilimlerinde kullanılan bu genel düşüncelerin bireyselleştirilme 

biçimlerine odaklanmalıdır. Bireyler üzerinden 

evrenselleştirilemezlerse, geçerli değildirler. Eleştirel bakış açısı, 

tarihsel yapıbozuma ve ciddi tarihsel eleştiriye gerek duyar. Tarihsel 

eleştiri eğitimin temel bakış açısı olmalıdır. Tarihin evreninde böyle bir 

dışsal Arşimetçi dayanak noktası olmadığı için adalet onun teorik 

yapılandırılmasına dayanarak evrenselleştirilemez. Adalet hiç de 

bilimsel olarak meşru olmayan ideolojik egemenliğin arzularına ve 

sınırlarına göre evrenselleştirilir. Adalet düşüncesi, insanlığın her bir 

üyesi için sevginin evrenselliği arzulanarak yürütülürse meşru olarak 

evrenselleştirilebilir. “Yurtta barış, Dünya’da barış” ile ifade edilen 

evrensel siyasal yasa bize bu yolu tanımlar. Kendini sevmekten 

başlayarak sevginin evrenselleştirilebilirliği, bir bilim adamının ve 

bilimsel düşüncelerin yüksek değerlerini belirleyen en yüksek Merik 

ölçüttür. Her ideoloji böyle bir evrensellik vaat eder ancak bunu 

kurumsallaşmanın doğası gereği başaramaz. Bilim insanının kendisi, 

kendi kişisel erdemi olarak kurumlara karşı bu değerin koruyucusudur. 

Ayrıca her öğrenci bu Merik ideallere sahip bir eğitimin öznesi olarak 

yetiştirilmelidir. Hakiki adalet herkese özgürlük vermesiyle tanınabilir 
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çünkü en son erek güç değil özgürlüktür. Eğitim yeni nesle eleştirel 

düşünmeyi tam bir özgürlükle öğretmek zorundadır, aksi halde 

ideolojik eğitim, beyin yıkama ve kurumsallaşmış teorilerin 

düşüncelerini dayatma, insani değerlere ve insanlık onuruna karşı en 

büyük suçtur. Bu anlamda toplum bilimci olmak kahraman olmak 

demektir.  

İnsan bilimleri: İnsan bilimlerinin eleştirel bakış açısından problemli 

noktası genel düşüncelerin yorumlanması ve genel düşüncelerin tekil 

gerçekler üzerindeki yaratıcı akla uygun yorumlanmasını sağlayan 

Phronesis becerisinin geliştirilmektir. Ahlakın eleştirel metafiziği böyle 

bir ölçütü, evrensel bir yasayı sunamaz, ancak onun evrenselliğini 

kişisel öykülerde meta-etik bir yasa olarak (Kant'ın kategorik buyruğu 

gibi) aramak aklın nasıl kullanılacağını geliştirir. Toplumda genel 

düşüncelerin bireyselleştirilmiş yorumunu geliştirme eğitimi nitelikli 

genetik ve memetik kodlara sahip olmanın yanı sıra, bazı sosyal 

sorumluluklar alma ve bazı sosyal projelerde çalışma konusunda kişisel 

deneyimler gerektirir. Düşüncelerin kendi başlarına bir anlamı yoktur; 

anlamlar geçici olarak eylemde yorumlama ile yaratılır. Bu nedenle, 

toplum bilimlerinin meşruluğu kendi alanının her bir üyesinin süren 

yaşamı için kişisel özerkliğe izin vermesine dayanmaktadır. Toplum 

bilimlerinde adaletin haklılığı herkes için etik değer olarak iyiyi ve 

özgürlüğü yaratacak şekilde adaletin bireyselleştirilmiş yorumuna 

bağlıdır. Toplum bilimlerindeki düşüncelerin eleştirisi bu düşüncelerin 

o kültürde yapılandırılmasının tarihini yapıbozuma uğratmalıdır. 

Psikoloji bize, toplum bilimlerinin yapısökümü ve bireyselleşmesi 

altında Ego'muzu nasıl algıladığımızı gösterir. Etik ve uygulamalı etik, 

siyasal-dinsel ideolojilerin düşüncelerini destekleyen veya karşı gelen 

bireysel vicdanın bazı akılcı ölçütlerini arar. İnsan hakları öğretisi 

Merik sistemin bir özeti olarak bu bireyselleştirmenin 

evrenselleştirilebilirliğinin anahtarıdır. Felsefenin eleştirel bakış açısı 

ve insan hakları öğretisi ışığında değerlendirme becerileri, 

anaokulundan üniversiteye kadar tüm sınıflarda eğitimin temelini 
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oluşturur. Örneğin, ergenlik dönemindekilerin vaka araştırmaları için 

kimlik ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının merkezi bir konu olmalıdır. 

Son olarak, tarihsel bir varoluş kazanmaktaki akıllılık problemi insan 

bilimlerinden ezoterik ve poetik sanatlara taşınır. O zaman, bu konu, 

sonunda,  alınan bir karardaki güzelliğin evrenselleştirilebilirliği 

probleminin nesnesi olacaktır. Buna karşılık, yeniden noetik 

sanatlardan başlayarak tüm sistem yaratılabilir. Bu şekilde işleyen 

Merik sistem açık uçlu eleştirel bir yapıya sahip canlı bir zihinsel 

dokudur. 
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4. Disiplinlerarası Çalışmalar  

 

Bilişsel ve fiziksel bilimlerde nedenselliğin genelleştirilme 

problemi: Disiplinler arası çalışma teknikleri proje tabanlı disiplinler 

arası takım çalışmalarını gerektirir. Bilimsel bir alandaki malzemelerin, 

bilgilerin öğretimi, müfredattaki toplam paylarının yarısından fazla 

olmamalıdır. Öğrenciler materyalleri bir projedeki uygulamalarıyla 

öğrenmelidir. Malzemelerin pekiştirme dersleri boşuna zaman 

kaybettirir ve dolayısıyla zararlıdır. Ayrıca projeler gerçek hayattan ve 

çevreden alınmalıdır. Örneğin, üst kata çıkmak için merdiven sayılarını 

değiştirirsek ne olur? Yer çekimi, adım boyu, metrik hesaplamalar, 

ağırlık, kaldırma kuvveti, vs., hepsini çalışmak gerekir. Bilişsel 

bilimlerin zihinsel niteliklerini fiziksel bilimlerin fiziksel niteliklerine 

indirgemenin bir yolu olmamasına ve aralarında sağlam bir nedensellik 

olmamasına rağmen, zihinsel nitelikler pratik olarak fiziksel niteliklerin 

üstündedir ve bağlayıcıdır. Bu, zihinsel durumların fiziksel durumlara 

göre değiştiği, ancak fiziksel durumların da zihinsel durumlar 

tarafından oluşturulduğu anlamına gelir. Olasılığa dayalı bir fiziksel 

dünyada yaşadığımızı, doğada nedenselliğin olmadığını kuantum 

mekaniğinden biliyoruz: Ne var ki, insan zekası, dizilerin nedenlerini 

ve etkilerini anlamak için nedensellik kategorisini uygular. Bu nedenle, 

zihinsel eylemler, fiziksel bir deneyin gerçek verileri ile teorik 

genelleme ve hipotezleştirme yolları arasındaki olası ilişkiye eleştirel 

bir açıdan bakmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin olayları kendi gözleriyle 

görmeleri gerekmektedir. Bilimsel bir gezide bazı jeolojik katmanları, 

bitkileri, hayvanları görmeli, rasathanede uzaya bakmalı, bazı kimyasal 

oluşumlara mikroskopla bakmalı, laboratuvarda biyolojik hücrelere 

bakmalı ve bu yüzden, hazır verilmiş bilimsel teorileri kullanmak 

yerine, kendilerine bunları nasıl anlayacaklarını sormalıdırlar. 

Herhangi bir teorik ipucu, onları tarihi kalıntılara doğru iter, düşünmeyi 
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bırakırlar. Böyle bir eleştirel bakış açısı, farklı bilim alanları ve 

sanatlarla çeşitli bağlantılar içerir. Öğrencilerin gözetim altında 

mekanik fizik, heykel, matematik, edebiyat vb. bunlardan herhangi 

birini kullanmasına izin verilmelidir. Bir araştırma danışmanının rolü 

bu tür saha çalışmalarında temeldir. 

İnsan ve toplum bilimlerinde meşruluğun bireyselleştirilme 

problemi: İnsan bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki ilişkinin 

anahtar noktası, toplum bilimlerinin genelleştirilmiş düşüncelerinin 

tarihsel olarak otoriteler tarafından iktidarı meşrulaştırmak amacıyla 

kurulmuş olmasıdır. Bu düşüncelerin insan bilimlerindeki 

uygulamalarının da meşru olmaları için her seferinde 

bireyselleştirilmeleri gerekir. Aksi halde dini dogmalara dönüşürler. 

Bilimsel alanların içlerinde anlam ürettiğimiz kavramsal gönderim 

çerçevesi tarihsel olarak genel bilimsel paradigmalarından daha hızlı 

hareket eder ve değişir. Teorik çerçevesi bir işaretin veya kavramın 

anlamını belirler ve toplum bilimlerinin çerçevesi hem kendi içinde 

hem de farklı toplumlar arasında farklılık gösterir. Temel kavramları 

hatırlayalım: Ataerkil toplumdaki anlamıyla “insan” anaerkil 

toplumdaki insan değildir; tektanrıcılıktaki anlamıyla “tanrı”, 

çoktanrıcılıktaki tanrı değildir ve eko-nomos hakkında bütçe anlayışları 

farklı evler ve ülkeler arasında kökten farklı olabilir. Bu nedenle, 

düşünceleri yenilemek ve yeniden yaratmak için bilimsel bir çalışmanın 

tarihsel güç ilişkilerinden mümkün olduğunca bağımsız olması gerekir. 

Bir düşüncenin teorik meşruluğu siyasal meşruluktan kökten farklıdır. 

Akılcı bir siyasal güç kamusal aklı uyanık tutmak ve sonsuza kadar 

hayatta kalmak için bazı gerçekçi değişikliklere hazır olmak istiyorsa, 

bilimsel çalışmaların özerkliğini kabul etmek zorundadır. Dolayısıyla, 

bu alanlardaki eğitim, tarihi kalıntıları yeni nesillere yüklememeli, 

sorunu bireyselleştirmelerine, kendilerini özgürce gerçekleştirmek için 

kendi sağduyularını yaratmalarına ve kullanmalarına izin vermelidir. 

Toplumda üzerine çalışılacak bu tür sayısız dava var. Örneğin, konular 

okullardaki yaş ve cinsiyet teröründen başlayabilir ve uluslararası 
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ilişkilere kadar genişletilebilir. Böyle bir durumda öğrencilerin ahlâk, 

hukuk, din, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, antropoloji vb. konularını 

kullanmaları gerekecektir. Takım çalışması bu alanlar için çok 

önemlidir çünkü öğrenciler kendi nesilleri ve o yeni dünya için bir 

sağduyu yaratacaklardır. 

Sanatta özerkliğin evrenselleştirilme problemi: Sanatın rolü 

zamanın içinden geçerken modern veya yeni olma duygusuyla 

zamansallığı yakalamak, eylem sahibinin kişisel varlığının 

evrenselliğini ve yeni oluşumun varlığını ilan etmektir. Bu bir yandan, 

bireysel bir eylemdir; bir yandan da ortak ve evrensel olmayı vaat eder. 

Mantıksal olarak, bu türden bir edim, öznenin bütün edimlerinin 

birliğini tartan yinelgen bir fonksiyon içinde bilincin estetik bir 

bütünlüğü, genelliği veya evrenselliği duygusuna ulaşmayı hedefler. Bu 

edim tüm bilme, akıl yürütme ve düşünme yollarını sentezlemek ve 

birleştirmekle akıllılık denen şeyi oluşturur. Ancak akıllılık bu birliğin, 

yönelimselliğin ve zamansallığın ötesine geçmelidir çünkü bunlar ne 

bireyseldir ne de evrenselleştirilebilirdir; akıllıca yapılan bu tür teorik 

sentezler ortak fikirler üzerine öznel spekülasyonlardır. Güzelliğin 

evrensel değeri zamansallığın ötesinde yaratılmalı fakat bu arada bu 

edim zamansallık içinde yapılmalıdır. Yönelimselliğin ve zamanın 

ötesinde sadece yaratma ediminin kendi güzelliği için zaman içinde 

rasyonel, hakiki bir değer yaratmaya yönelmek paradoksal bir edimdir 

fakat işte bu edimin paradoksallığı kendi içinde erimiş evrensel 

düşüncelerle doludur. 

Sanat doğası gereği noetik sanatların eleştirel bakış açısına sahiptir. 

Sanatların konuları insan bilimlerinden ödünç alınabilir. Sahne 

sanatları diğerlerinden farklı olarak ekip çalışması olabilirler.  Noetik 

ve ezoterik sanatlar bireyseldir ve birbirleriyle bağlantılıdır. Ezoterik 

sanatların bilimsel olmaları konularına daha uygundur, ancak zorunlu 

değildir. Merik sistemin teleolojik erdemleriyle, özellikle evrensellik 

ilkesiyle çelişmediği sürece herhangi bir kültürel ezoterik öğreti de işe 
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yarayabilir. Ezoterik sanatlar bir zihin-beden içinde, doğa ve toplum 

yaşamındaki örtük ve uygulamalı bilgi birikiminin muazzam 

ayrıntılarını verir; onlar hayati derecede önemlidir ve çocuksu doğaları 

gereği aile ve topluluk kültürünün de temelidir. Felsefe, matematik ve 

mantık gibi noetik sanatları uygulamak zihinsel yoğunlaşma ve zihin-

beden dengesi gerektirir ve aynısı tersi için de geçerlidir. Aynı şekilde, 

ezoterik ve noetik sanatların amaçları, özgürlük ve hakikat de 

birbirlerini üretir, aynı madalyonun iki yüzüdürler. Noetik sanatlarla 

aklı keskinleştirmek ve ezoterik zihin-beden sanatlarıyla iradeyi 

güçlendirmek birbirini besler. Böyle bir eğitim, bir bütün olarak 

öğrencinin kişisel hayatıyla yakın ilişki gerektirir. Yarı zamanlı bir 

yatılı okul sistemi veya eğitim geleneğine sahip bilge bir aile böyle bir 

eğitim için çözüm olabilir. Son olarak, poetik sanatlarda kendini ifade 

etmek öğrenci için bir yaşam tarzı, estetik bir karakter oluşturacaktır. 

Bilimler için nasıl ki matematik gereklidir, sanat için de özellikle müzik 

gereklidir. Sayılar gibi müzik de her yerdedir, heykelde, dramada, 

gastronomide veya koku almada, vb. Genel olarak sanatların yol ve 

yordamları, bilgelikleri ve teknikleri öğrencilere evrensel bir değer 

olarak bireysel eylemlerini ve varoluşlarını yaratmanın kendi yollarını 

bulma şansı verecektir. 
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5. Merik sistemin teleolojik erdemleri 

Özgürlük kişisel olamaz; ortak bir çıkar ve üretimdir. Hiç kimse kendi 

başına özgür olamaz. Özgür olmak, başkaları arasında kendin olmak 

demektir. Özgürlüğün güdüleyici gücü kendini sevmekten gelir ve bu 

da diyalektiktir, kimse başkalarını sevmeden kendini sevemez. İnsanın 

zaten kendini içinde bulduğu bu hayatı devam ettirmesi akıllıca 

olmalıdır. Dolayısıyla hayat zinciri, hayatı sevmekten geçer, kendi 

hayatını, başkalarını sevmekten, özgür olmayı istemekten ve son olarak 

da başkalarının özgürlüğü için savaşmaktan geçer. Sevgi evrensel bir 

erdemdir, insan kendini gerçekleştirecek şekilde yaşamayı sevdiği gibi 

sever. Sevgi bireysel bir güç iradesi değildir. Camus'nün dediği gibi, 

“İsyan ediyorum öyleyse varız”; başka bir deyişle, isyan ediyorum 

öyleyse insanım! Sevgi temel değer olarak özgürlüğü gerçekleştirmenin 

temel erdemidir. Eğer özgürlük hayatın temel amacıysa, genetik 

kodlamanın mimetik hedefiyse, o zaman bir yola, hakikat yoluna 

ihtiyacı vardır. Hakikat özgürlük içindir ve bu ikisi birbirlerinden 

ayrılamazlar. Problem, hakikati şarlatanlıktan ayırt etmektir. Hakikatin 

özgül ayrımı herkes için özgürlük getirmesidir ve hakikatin güdüleyici 

gücü adalettir. Adalet evrensel olarak herkese özgürlüğü dağıtır ve 

kibarca değil ama zorunlu olarak hakları sahiplerine teslim etmeyi vaat 

eder. Adalet doğruluk değerini gerçekleştiren erdemdir. Evrensel bir 

erdem olan adalet genel, bilimsel doğruluk değerinin üzerinden 

evrenselleştirilir ve tekrar geriye doğru bireyselleştirilemez. 

Dolayısıyla adalet tanık olarak susmayı değil, başkalarının hakları için 

savaşmayı ve aynı zamanda, zayıfı iktidardan yana olan sözde adaletten 

korumayı gerektirir. Çünkü adaletsizlik olanağını bu sessiz tanıklardan 

alır. Yapay zekalar ve ölüler sessiz tanıklardır, hayatımızın her 

santimetrekaresinde hayata dönüp evrensel insani değerler için 

savaşmak zorundayız. Hayat insanın bebekliğinden beri öğrenmesi 

gereken bir sevgi yaratımıdır. Sevgi üremeye indirgenecek veya 

kutsallığa yükseltilecek kültürel veya dinsel bir konu değildir, her akıllı 

varlık için zorunludur. Sevgi ve adalet, anka kuşu ve ejderha gibi var 
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olmayan, hayali ideallerdir, fakat onları yaratmak için savaşmak bizi 

insan yapar. 

Merik sistemin kendisi, yukarıda bahsedildiği gibi, herhangi bir 

ezoterik öğreti için gerekli olan bazı temel erdemlere sahiptir. Normatif 

bir etik teori akıl yürüterek üretilir ve bir öğreti olamaz. Erdemler ise 

akılcıl olmaktan çok alışkanlıktır ve bu nedenle alışkanlık eğitimi 

ezoterik bir öğretiyi gerektirir. İnsanlar ailelerinde veya okullarında 

akılcıl bir ezoterik öğretiye sahip olamıyorlarsa, Merik sistem 

insanların kendi yollarını geliştirmeye çalışabilecekleri temel meta-

ilkeler sunar. Merik sistemin telos’u, ereği güzel bir karakter, 

paradoksal olarak, naif bir olgunluk veya arınma yaratmaktır. Bu erek 

özel insanlar veya bazı özel eğitim sistemleri veya okullar için seçkinci 

bir hedef değildir, her düzeydeki herkes bunu başarmaya çalışabilir ve 

denemelidir. Bir uygulama örneği olarak, aşağıda bazı çıkarımlar 

yapmayı denebiliriz: 

Nasıl öğrenileceğini öğrenmek, nasıl unutulacağını da öğrenmeyi 

gerektirir. Çünkü bilgi asla tam olamaz ve sonsuza dek eleştirel 

düşünümün konusu olmak zorundadır. Bu nedenle zihni tazelemek yani 

zihni boşaltmak en önemli, en zor ve geliştirilmesi gereken temel 

beceridir. Zihin ve beden, Anka kuşu ve Ejderha birbirinden ayrılamaz. 

Zihin bedenin bir sonucudur, dil motor sisteminin bir uzantısıdır, bu 

nedenle zihin ve beden kendi içinde ve birbirleri arasında dengeye sahip 

olmalıdır. Bir zihni eğitmenin temeli bedeni eğitmek ve mantıksal 

olarak en kısa yoldan düşünmek, dosdoğru konuşmaktır. Bir bedeni 

eğitmenin temeli düzgün nefes almak ve düz olmaktır, düz oturmak, 

düz durmak ve düz yürümektir. Karakter eğitiminin temeli dürüst ve 

samimi olmaktır. Akıl ve beden birliği olarak, kişilik eğitiminin temeli, 

Simurg gibi, bir topluluk içindeki uyumu bozmadan kendin olmanın 

onuruna sahip olmak, bir bütünün parçası olmak ve her parçanın bütünü 

olmaktır. Anka kuşunuzu eğitmenin yolu ejderhanızı eğitmektir! 
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