1. Uluslararası Felsefe Kongresi Sona Erdi

Bursa'da düzenlenen 1. Uluslararası Felsefe Kongresi, Ördekli Kültür Merkezi'nde
düzenlenen kapanış konuşmaları ile tamamlandı. Kongrenin son gününde Fransız Felsefe
Profesörü Jean-Michel Besnier sunum yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 20'nci kuruluş yıldönümü
etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1'inci Uluslararası Felsefe Kongresi tamamlandı. Ördekli
Kültür Merkezi'nde düzenlenen son oturumda "Bilimlerin İlerlemesi, Özgürlük ve Eşitliği
Uzlaştırabilir mi?" adlı sunum gerçekleştiren Paris-Sorbonne Üniversitesi Felsefe Profesörü
Jean-Michel Besnier, "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" kavramlarına Fransız devriminden sonra
ortaya çıkan "İlerleme" kavramının eklenmesi gerektiğini söyledi.

Sunumunda Amerika ve Fransa örneğini veren Besnier, her iki ülkenin de devrimlerini
demokrasiye dayandırdı. Besnier, "Fransızlar, 13'üncü yüzyıldan beri tebası arasındaki
farklılıkları düzenleyebilme gayretinde bulunan kralları sayesinde eşitliği epey uzun zamandır
biliyorlardı. Eski rejimi yıktıkları zaman özgürlüğün baş döndürücü yönünü keşfetmek zorunda
kaldılar ve devrimin aşırılıklarının en çokta terörün kanıtladığı gibi bu tutum onlara çok acı
vermiştir. Amerikalılara gelince, onlarda din özgürlüğünden yararlanabilmek için eski dünyadan
kaçmışlar ve İngiltere'de var olan politik özgürlük deneyimini tanımışlardı." dedi.

Fransa'nın eşitliği özgürlükten önce, Amerikalıların ise özgürlüğü eşitlikten önce tanıdıklarını
belirten Besnier, "Özgürlük Amerikalıların kanında vardır ve onlar özgürlüğü yasalarında,
kurumlarında ve hayat tarzlarında savunmaya özen gösterir. Eşitlik ideali onlarda çok yakın bir
tarihte ortaya çıktığından, sanki tepeden inme bir baskı gibi yaşanır." şeklinde konuştu. Yaklaşık
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2 saatlik sunumu sonunda Felsefe Profesörü Jean- Michel Besnier, soruları yanıtladı.

KAYA: Bursa, FELSEFE VE DÜŞÜNCE ŞEHRİ OLACAK

Kongrenin değerlendirme konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Abdülkadir Çüçen ise, 3 gün süren kongrenin oldukça verimli geçtiğini kaydetti. Çüçen,
kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Bursa Valiliği olmak üzere tüm kurum ve
kuruluşlara teşekkür ederken, kongrenin 2 yılda bir gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Birinci
Uluslararası Felsefe Kongresi Koordinatörü Diş Hekimi Gürkan Kaya da kongrenin "Felsefenin
Başkenti Bursa" olma yolunda önemli bir adım attığını ve devamının geleceğini kaydetti. Kaya,
"Bursa artık felsefe ve düşünceye verdiği önemle de anılacak" derken, felsefe konferanslarının
düzenli olarak küçük çaplarda devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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