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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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HEGEL,DE FENOMENAL BILGI VE FELSEFE

Kaaıı ÖZKAN'

Hegel, Kant'ııı yiııııtlanıılıiı çalışhğı bilgiııizin olaııak ya da sınrrlarr

sorusuvla ilgileı,ınıez. C)nun tcn,ıel problemi, bilginıizin gerçekliğidir. Başka

bir devişle, biz bu bilgiyi lıangi varlıklarclan hareketle, lıaııgi biliı,ıç clurun,ı-

]arıııcla üretiVoruz. Çünkü bilinciınizc konu olan nesnt clcğiştikçc bilgiıııiz
de değişecek, ııesne dtğiştikçc clc bilgiır,ıiz, bilinciııiz dönüşecektir,

Hege]'e göIe evrende gördüğiiınüz cıla\.lar açısıntlaıı rastlantısallığa

ver ycıktur. Bu cı]aylar arasında, titm telsine, mantıksiıl L,ıir bağlaııh söz ko-

nusuduI. Nitekim nesıelelin özünü ortaya koyır,ıa amacıyla gerçekleştirJlen

clüşünn,ıe ctkinliği (ıliğer devişle felsefe), lıer ncsııc,niı-ı ardıııı_]aki kavraını
(ide'yi) açığa çıkarnıakla eşaıılamlıdır. Çüırkü hcI ııcsne akılsaldrr, cr r..nin

akı]sal sistemi içcrisinclc, V,_.r aılır. Bu bakınıclaıı, karşımız;ı koycluğunıuz,

onu nesne kıldığıınız varlıklt,ır nclcrdir, öııcclik]e l-ıunun bclirlcnnıesi yol
açıcı rıJacııktır. (Buraclaıı da aıılaşılaciığı r,c az öııce belirttiğimiz üzere Hegel

t ncelikle 'Lıilnrek nedir' gibi bir soruvla ilgiJeııınemekted ir. Önce varlığa

yönelecek buna paralel bir şekilcle bilgiyi ele aIacaktır.)

İlk varlık alanını, ma]]tığın Ve ınatematiğiıı ı,ıesneleri cıluşturuvrır (ideel

nesııcler). Töz, irz, bir]ik, çokJuk hep bu alanın kavramlarıdır. Yalnız, bu

ı-ıesnclcr hpkı rliğer nesnelcr Eibi geIçektil; saılcce uzıry vc zanı;ııı içiııılc
bulunırT aııakt;rdrr. Manhğün kavraıııIarı bclli bir sistcnıe sahiptir; diğcr bir

ifacleylc, aralarıncla ııaııtıksal bir bağıntl n]evcuttuL Biz heırı doğal ,Jüıı-

yayı Jıcnı clc tin düı]yası]ı bu kaı,r:rıııi;rr aracılığıyla bilcbilınektcyizclir. Bu

kavramlarrn buluııcluğu a]ı-ın 'sa]t kavraın]arın alaııı' o]arak da tarif cclilir.

I)r. KJan (]lkirn, Ycdit(,t)(. Univ(.rsitcsi Fl,n-E&,biv:rt Fnkültü,§i Fi]lscfc l]i'lüıİr:i
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Bu belirIenıeIere ]ıenıeıı şuııu da ekIenıck gcrckir ki, ııaııtık;ı]anıııclaki var-

Jıklar, kavramlar keııdi kcııclinc var olırn şeyler,.lir. Felsefi terimivle'keıı
clincle' varlık]ardır, Tiı-ıin [-ıurac]a kenrli kcnt]ini bilebilınek için [ıu kenıli
keııdilikteıı kurtulul-ı kcııdini gcrçckleştirnresi gerekir.

İkiııci alanın nesnesi ise doğ;ıclır. Yani uzav-zaman içiı]deki evreni olu,i

turan fiziksel, kinıyasal ve cırganik nesııeleL UzaV-zaıı]aı] içiııdc olma ayııı
zamanda bu ncsnclcrin varlık zeırıiııidir cle, Drıiayısıyla, cisimler dünvas1

ııııı tcmeliııi aslında'sıı]t kar.ranr]ar' dürıvasıııdan iki kavıanr oluşturnıuş-

tur, Bununla birlikte doğa.laki nesneleriıı değişmc özclliğine sahip oJmaliı-

rına karşılık, iılecl ııcsııclcr dcğişn,ıczclir. Doğ;ıcla ise lıer nesneııin koııuıı,ıu

bir başkaslnınkine göre belirginleşir. AyIlCa, mantIğın kavranılarrııırı rıcd*-

ni kencli kendileri ikeıı cli,ığa alanlndaki nesııelerin ııedcni bir başkasıdır,

Bundan ötüIü, dtığa, icleııin özclcşliğiııi yitirdiği, nesnelerin çokluğu içincle

bölüııdüğü, dtılavısıv]ıı da başkalaşıp keııdiııe vabaııcılaştığı alandır.

Üçüı,ıcü alana geldiğinıizde ııesne olarak karşımıza kültür dünyirsı ç1]<-

maktadür- Bu evrede, 'salt kaı,ram]arın alaııı'ııclaki şcylcr ile cisim düııya-
sındaki şcylerin karşıtlığı cırtaclaıı kalk;ır, aşılır. Ayrıca, insan, bilinci aracılı

ğıyla uzay ve zamana egemendir; hatırlaınayla geçırıişc doğru, vöııelnıe ile

tle geleceğe bakabilir, Bu v;rrlık a]anında nesııc ile bilgi artık ta]n bir örtüş-

nıcye sahiptir. KültüI dünyasuc]a önce tek insanda u},anan tin, insan toPlu-

luklarıncla gerçekleşerek kendini clerinleştirir, ajzgüIleşip biliııcint, r,arır -ki
bu arzgürIük, gene] yasaya bağlı biI öZgüIlüktür,

İşte tin kenılini, aııa lıatlarıyla t;rrif cdilen bu üç r.arlık a]anı üstünd(|n

açar vc kcncli kcndini gerçekleştirir. Bununla bir]ikte, nesne ile biIgi birbiı,i

nc tam tekabti] eden şevJer cıJmaIarı itibıırıyla cla bu varlık a]aıılarınrn ktır,-

raıısal bilgisiııi (vırni ınutliık bilgisini) vansıtan üç alandan cıluşur Hegel'in

felscfesi: Mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Bil1,lelikle üç varlık;rlanı ile

üç biiim (Heget'in aıılayışııtla l-ıilinı, felsefeylc, özdcştir) birlıiri1,le clivalek-

tik bir l-ıir]iktelik suııarlar.

Hegel'in Tiııiıı CıiııiııgiiLıiliıııi'nc yazdıgı "Önsöz" ele ılııı.lıgıncla, cınun,

bütün sistcıninc ilişkiıı değinilcrcle buluncluğu sarylenebilil. Farklı biliııç
düzcylerinin keııclini rıçığa vurduğu aşamaları, rına hiç nıüılahale etmeı-lı:n
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izleyeıı etkinlik iılarak feıııınıeıırıloji ilt artık, oluJIsuzlamanın scıııa erdi-

ği, daha irte bir biliııç aşamasttıın buJunnıiıclığı, fclsefeııiıı l-ıaşrolü ovııadı-

ğı Mutlırk Bilgi ırrasınclaki bırğa vönclik cleğinilerclir bunlar. Bir aıılanıtla,

Hegel' iı-ı "Önsilz" cle geııeJ sistenıiı]e ilişkin bclirlcnıclcrcle bulu n,.luğu nu

söyleıııek yaıılış olnıiıyacaktır, Öte yandan, avnı kitabın "CiIiş" bölümü ise

diğer bölünıleliır lıiıııgi zcnıin üzeriııe oturduğunun bir çöziiınleünesidil.
Hcgel bu kısııırcl;ı bilgi solununu (keııcliııden ajnceki epistenolojik 1,akla-

şrmları ve bunıı trlaıı ı.lcştirilcrini) vc belirlecliği bilgi içeriğiııin l-ıilinciıı se-

rüvenivlc ııasıl L-ıiı biçiı-ııe kavuştuğunu clc. alııaktirclır. Btı bakınıdan, "Ci-
riş, sorunuıı açıklandIğü ve onu çaiznıek için kull;rnılaıı araçl;rrın bclirlencliği

},erdir." t}öylelikle, farklı biliııç aşaııa]arıııda karşıııııza çıkacak bilginin de

iizııitcliklcriııi taltışnıaı]ıı] rırtaırıı hazırlanmış ol;ıc;ıktır. Ne de iılsa Lıilinç

ve bilgiııiıı gelişiıııi Lıir ;ıaraleIIik gijstcrnıcktcdir. Fcııoırıeııolı-ıji, Mutl.ık
Bilgi've/ feisefeı,e tloğru vi,ıJ alaıı lıiJginin sı.vriııi, bilinciıı ıışiım;rlarııı t;ıkip

cc]crek cırtava ktıvar. Çüııkü bi]incin lıcr aşanıası belli türcle bir [-ıilgiyi

cl ışJaştırır, Z;ıten Mutliık Bilgi'ye erişilıııesi clenıek, aı-tık, biIinciıı Iıcrhırngi bir
Lıaşka aşaııasıııcliı]] siiz etnıen]ek deıııektir. Bur;ırla ciiılıa f;ızla, rı]uınsuz]anıa

voktur. Mut]ak Bilgi've, clah;ı açık Lıir cleyişle, Iıtr [-ıiliı,ıç tışan,ıırsrnrn salıip
olcluğu biIgiyi de kapsavaıı bilgive erişilıniştir. Mutlak Bilgi'1,1ı_, l-ıirliktc
"c]iıiıa önce bilinçliliğiıı keııcli bilgisinin vetersiz olduğuııu itiraf ehııcyc,

ve kencli kavravıştııın ötesinc]e ol"ın c]aha veterli bilgive ulaşııı;rk içiıı çatıa
giistelnıeye zor]i]tıırkeıı, sürecin stınuııcla, gerçeklik artık'd;,ılıa ötcdcki'bir
LıiIinnıez rı]ııa \.aca ktı r, BJlinçIilik, gerçekliği cloğrut,laıı bi]ı,cck vc oııuııla
bir olacaktır. D;ıl,ıa i]crcle ulırşılacak lıiçbir şev rılıı-ıayacak vc, claha vctı,rli
bilgiyi ı_.Jclt ctnıı_. zorlanıası soııuııcla t;ıtnıiıı edilıııiş tı]iıciıktır,"]

Buıı;ı karşılık, Hcgcl fen tııııenoIiıji ariıcılığıvl.-ı Lıizc Mutlak'ın [-ıilgisiııi

suılı]ıaz. Bunu [ıu şckilclc dcğcrlcııclirırıek, feııcınıeııtılojivi felsefeı,le bir rut-

ıııak;ııılanııııa gı.lir. ovsa fr.ı,ıtııncııtılojinin Vaphğı şeV, Mutlak'ın l-ıilgisinc,

ulaşına vtıluııtla kat cdilcn sürcci anlaı,ıraktır. Bu lıağlamcla feııiınıeı-ıal [ıilgi-

nin MutJak BiJgi'v!,.loğru voJ alışınıı-ı serür,ı.ni beti mleı,ınıcktecl ir. Her bilgi

J..rlr H!PPolitc, "FenonlenoIojiilin AnInnll ve Y(üieni", tJü!./'i Okl,rlıll jçinı'lc, !jer]t!
ven Ve çeviren: Tülin Bulnin, IsL]nbul: KabnIcü YnVıılcVi, 1993, s. 66,

PctcİSingcİ, l/.X./, ç(,\:Bnh.rrÖc.ıl t]ülgtircn, i,ıınL.ul: AilnKitJPlilı 2l]LJ],!.},.]
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düzeyi, ayı-ıı zi-ınraııdıı,l-ıağlı oluııaıı bilinç aşaırıtısııııı-ı cla bir dışlaşınası o a-

cakttr çünkü. Bir başka ifaclcvlc, diığal bilinciıı bilgisinin felsefi bi]give dcğ-

ru iıJan gelişinıinin hikdyesic]ir, fencıııeııolı-ıjivle anlatIIı]lak istcncıı. Çeşitli
deneviıı alaıılarıııdıı ı,arrılan bilinç biçiıııleri, gelişiınleli doğIultusunda söz

kcınusu o]an bir zr,ırunlulukla, artık, cleneyin]in olnıadığt Mantık'la varm.üyı

hec]efl edikIeı-i stııı ntıktaya ulaşmış cılacaklar,.lır.

Hegel Tıııiıı Ciirıin gıibil inıi' ııcle eleştirdiği kenclinılcıı önccki gcleneğin,
yapılnıası gcrekeni şu şckildc t-ıclirlediğini sö1.lcr: Ccrçckten v.rrolanın v;ni
olguııun kcııdisiııiıı bilgisinclcn öııcc Mutlak'a, kavranısal olan'a zeırıin

hazırliıl,an Va cla onu eJe geçirnıeve },arayan biIginin bizzat kentlisiııi t:lc

alınak. Varçılanın bilgisi değil, bilginiıı keııclisi yani. Ne var ki, böylcsi l:ıir

kalkış noktası, Hegel'in ılevişiyle "cloğal i,ılarak clüşüıın-ıı."ııin doğurcluğu

bir sc,ınuçtur; yoksa Hegel'in cınaylaılığı ya da feııomeııoloji ve fclscfeniıı

sınlI]aIının ne olcluğunu bclirlecliği aliıştırı]lasü için tcıncl clayanak ııoktıısı
dcğildir.

Hege]'in tartışma içerisinde olcluğu bu vaklaştnıa göre, bilginiıı keııtlisi-

niıı (clr,ığasıııı ı,e sırırlarıııı) ne tılduğu l-ıilinıııezse lıakikatin ııc olıluğu va cla

oııuıı hakikatle olan ilişkisi de oltava koııamay;ıctıktır. Dolavısıyia, ]ıirkikatin

bilgisine ulırşırıanın vcgAnc koşulu, önccliklc biigiııiıı cloğiısı ve sıııırliırı;ıın l.ıe-

lirlcıımesiclir. Bu yakliışıma görc, kcnclinı-lc varolıını biz keııc]incle olarak bile-

meviz; bilcliğiıııizi ic]clia ctnıek tınlan,ısız olur. Bu, .ryııı zanıaııcla cloğaJtlır ki,

ınevcut l,ı.ıliyle, bilgi ile Mutlak arasında bir ır,ıesafe bulunduğuna işaret ecler.

"Çünkü, bilgi eğer nlutIak ijzü ele geçireıı a]etse" bu "alet"iıı vıırrı]aı] üzelin(İe

işleııı vaparken bir tahrifatı tı]acaktır. Yani onu biçiıılenciirecektir- Dolayısıv]a

cla varıılaıı, bize bizzat keiıdincle lıir şekiJtle ulaş(a)nıavacakhl Avnı şcv, bilgi-

nin eclilgiıı l-ıir "rırtaııı" ııIarak rlüşüııülmesinde de sijz ktıı-ıusuclur. Zira yinc,

ediııilen gerçeklik, Mut]ak olan değil, tersiııe, o oltandan vaıısıvaıı gcrçcklik

olacakhü. BöVlcliklc rlc baştıı aınaçlanan Mutlak'a ulaşma gcrçcklcşcnıevecck,

lıatta bu aııaç doğrultusuııclaki 1,tıpılıp cdilcıılcr, ister istcnez kırşıhııı clojJu-

rac;rktır. O lıa]c]c, gcril,c bunu aşabilıııcnin bir tck volu k;r]nıaktadıı: O da alet

y;ı cla ortiın.ııı işlcvişiııi tanın,ıak, Çünkü bu l-ıclirlcnc]iktcıı soııra, criştiğinıiz

Mutlak tasirrıııını]an aletiıı katkısııı çıktırılığınız t;rkclirdc viırolirııııı lıakikati-

ııi tan,ı o]arak kavray;r[-ıiliriz denıcktir.
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Ne var ki, çok gcçmcc]ctı, l-ıunun t]a aslında bir yaııılsaına tılduğu, böy-

lesi bir çabanın bizi e,n başta buluntluğunruz verrlen ı,laha arteye götürınc

yeceği, açıklıkl;ı ortava konulacaktır_ Çünkü bilgivi bir <ırtanı c]iye tasarım
latlığııııızı clüşünürsck, bilgi, bu ortanıcla ışının kırılırıası değil, taın tersinc,

gerçeğin bize ulaşınıısını sağlavan ışının ta kendisiclir. Bu bakımdiııı, varı
lan ntıktadan l-ıilgiııin keıı,Jisini (aIetin/rıı-tanıııı etkisini)çıkarclığımızda cli-
nıizcle bilmediğiıniz bir keııc]inc]e varolanclan başka bir şey kiı]mavııcaktır.
Yani bir kısırdöngünün içindevmişçesine eı,ı baştaki noktaya gcri gcliııccek-

tir. Çünkü zatcn biz "alet"in ya da "cırtaın"ın katkısıyla bir şclıi bilcbildiği-
mizi ileri süIüyoluz. Bu katkıvı, eide ettiğimiz bilgideıı çıkardığınıızda cli-
nıizcle kalan yine bcIirsiz, bilinınevi t-ıekJeyen bir keııdiııde varlık olacaktır.

Oysa Hegel'e göIc, Mutlak ile bilgiyi kuralıiInıek üzere ona },öı-ıclen
bilinç arasıncla hcrlıaııgi bir ki-ırşıtlık siiz k()ııusu cleğilclir. Bilincin Mutlak
Bilgi've ulaşııa iııkAı,ıı v;rrclır. Buıılar Hegel'c göre birbirlerini clışlayaıı

unsurlar değiJlerclir. Nitekiüı, fcnomcnolojiııiıı merkezine alacağı l-ıiiincin

ScrüVcni, bütününde bu birliktcliğiıı nasll açığa çıktığının, dışa yansıdığl-
nın ifırrlcsi olacaktır, Dolayısıvia, Hegcl ııcsnı. ilc özne alasında bir kiırşıtlık
görmez. Dalıası, l-ıuııIarı bilinç teıııe]inc]e ilişkili kılar.

Daha öncclcri, Mutlak'ın bjr yancla, bilgiııiııse öbür vaıııla vc ılalıası,
Mut]ak']a hiç ilgisi yiıkıııuş gilıi kencli başına var cıJcluğu varsayılır. Bilgi ile
Mut]ak ariısını-laki bu tür bir kesiıı iıyrını ve ilişkisizIik haliyle her iki ktrvra-

ııı da birbirinc]en uz;ıklaştıracaktır.

Hegcl'c göre Lıu tür bir yargıı,ıın altıııcla yatitn şcy, Mutlak ilc Cerçek

arasıııcla kurulaıı iJişkinin biçimiııclen iIcri gclir. C) lıalde yapıln,ıası gereken

ilk şc1,, Hakikat ile bilgi iırasıncla bııluııcluğu vırrs;ıyrlan ayıımlaIı vaL]ınak-

tan kaçııınrak i,ı]acııktır. IJtı ikisi ırrasıııilaki nıcsafcye varoluş kazaııtlıraıı
lıcr tür l-ıelirleniııı cle lıir ke:ıara bırakılac;rktır. Nitckinı, önceki satırlarda

[ıilginin l-ıir alet yiı da cırtan,ı olarak nitcleı,ıırıcsi h;rkikatle bilgil,i bir[ıirinc]erı

aylIan vat)ay unsurliır olariık karşııııza çıkmışh. BiI anlanrd.r böylesi vapav
avrınılara zemin hazırlırviıcak varsayınıları tcrk ctnıek, Mut]ak'a yijırelik bir
bilgiııin oluşturulabilıırcsiniıı tle önünü açacaktır. (Jvsa tersi biı,tutuııl bil-
ginin, gerçekliği ırçıklanıa gücüntle zaafiyet vaIahr.
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Fcnoıııeııtıltıji, BiJiırıc/Murlak'iı/Ilelsefi Bilgiyc/M;ıııtık'a gitlcıı volu

bctinıler; tııı]arla avnı şc1, ı-leğilcliı-. Bilin-ı ile varılan ver, kavı;ııısal biIgi

oIacakhr. Bu lıakınıclaı-ı iınun lıcrl,ıaııgi Lıir vaıJığıı cliıVaıııııası söz ko]ıusu

clcğilı,lir. Aııciık fe,nııırıcı-ııı] [ıilginin stıııiı erdiği vcıclc siiz koııusutlur Biliııı,
O Jıalde, Lıuııtl.rıı bövlc iirneğiıı rıJrı ı ıısuzlaıııayı gösterebilmek nıü ı,ıı kü ı,ı rıl-

nıar,.ıcaktıı.

Hiç kuşkusuz, gelineıı ııokt;r, fcnrııııeııal Lıilgiı,ıiıı nc, olc]uğunuı] orta

Va kcıııulıııasııı gerck tirıııe kted ir. Fenomeııal L-ıilgi cıJsa rılsiı Bilinr'c gicleıı

yolu işarct cdcr.]Mutlak lJilgi'ııin tılduğu vcrcle feııtııııı,nıı] bilgi artık siiz

kcıııusu ıılnıavacaktıı. Feııcııı,ıeııal bilgi, tıiliııciıı, farkJı ;ışiıııalarııı,_la sııhip

tılduğu L-ıilgiclir. Biliııcin herlıaı-ıgi [-ıir ıışamasıııcla Jıakikat iliye bt,lirlectii;i

bilginin cılu ııısu zlaıınıasıv lıı ortava çıkaıı, clilıüşen bilgidir fenonıeııal bilgi.

Bilıııe vetileriı-ııizin tırtirk kökeı,ıi biJinç, farklı "[-ıilnıc cl ü zeyleı-i"ııd e, k,_ııcli-

ııi dışavuruı. Fcııtııı,ı t ı,ıa l bilgi tle işte, [-ıu f;rrklı biIıııe ı-ltizcylcriniı,ı bilgi;i

tı1;,ıc;ıkhr. Ft ı,ıoıııeııtıIoji, felscfcdcn/ bilinıcleıı farklı tılarak, biliııciı,ı cleğişcıı

hakikat.ınJ;ıyışının, lıakikat rlil,e belirleııeıı şeyiıı lıakikat olııaı,lığının ırnlı-

şılnıasıııııı,:lc,ğişik ı-]üzcvIerc]eki serür,eniııi [-ıctinıleyecektir. Buııu yırparken

dc hcrIıııngi bjr ıııücliı]ıelc,t]c, l,ıuluııtılnıayacaktır. Bilinç kcııcli kenclini tlışa-

vuruşutıu ve o]uünsuzl.iııiısını ktııcli gerçeklcştirı,ccktir, Feııtıı-ııeııiılcıjiııiıı

yaptığı şcy l-ıir;ınl;ın,ıc];ı, bu süı-ece taııık]ıkhr. Duruııı bu oluııc;ı, fı.ıırııııı:-

nolojiniıı tiınıklık ettiği ı,olun aslıııtl;ı sürekli kuşkuvl;ı, cı]uııısuzl;ııııayl.ı

srırgulanaıı bir vtıl iılacıığı ııçıktır. "Bu c]eıııektir ki, Iıiç clurır,ıaclaı,ı gerçc,k

Lıi)giyi artışhrırkcn, [,ıir biliııçIilik Lriçiınindcn tıir srııırakiııe halckct ctıııe}e

zorl;rnırc;ığız, " l Nitekin] bu gc,çişlilik, başka bir ifıırlcl,Jc l-ıilinciıı faı-klı aşı-

l (,.l( I{ec,, lJJ]]l (],,],,],]r]l,]1rrırr'İjll"(;lj("Il,ı]ııı]]l]ıııııııınıil.k.,...:6;IlgsS] ı,]]]
ıııı,ıı,ıLlıılgir ilıı,ı nckıılıı l}i)iıııi,l1i,lı,ıı\(]]1,]nı.]!üitiL,ııı!Jl]]ılıi] l,i]irı]!]\]nü,.l..ı,]n

^ ,ırı..jİ !)n,]na.] !.]ııL.liı l}]Jlııı'lı,'\lılLJ.ık Bi]g]'\ . j.ır(rlr]ü,lr.]lllılg].ııı.ınJı ı Jıl ],ıılJ ıı
lılıJılgll ,ııı[ııı l]i]i]l.in d.n.\ iİl \ü]l!1 üürı(, lr]tı\ı lorlırl.]ll L,ilg] ()].rü.]l t(,r]ü,lr),,r]i h l

i]i,,tig(,li lJ11.1l l.utt ır i][lii, 1,1p,,ılııLııı,ıt.ıhı.l. L.ilirr!il] l,iI l,,]|l.] ıİ,]İ1,1(1.1l n(,:lr.,.
g...ıılııı[ıüj]ı],ı]ı].]l(,ıl.ııı(,ırırı.ıtıl!.ü((,k(,5tr!,iırııı,ıııır]ıııt]ıo].ıı]]jılr g] (l(,ilültl r

ljlı L,,ıkıııı]ın, \.l]]l].,.J l]i]r]İ'(,i]j!],,ıı \()] ljln].1,] (]lır t].S.l i kı ıı,ı ı,].,ı (t,l Lrtl tıil L-il

LıiLg]lı]lı \Jıltlık i)iLgi'l, ı ıı ııı st,\ lj (]üüaıl j](,lü \i]ı.ıl.nl(,,,, (.ülrlii] l,ıl, l ](,g(,]'in ](,l!,ti
r itt..l ]n i J n L.l nl.](]J \.ı],rlr]rri ( ıJ(]] hil h,li.l\ l lJ 1,1]ll ge rı \1tll],rI ijj]gi, L.ilin. in !.!,çrü
ü]iİi l.trl.ilr J:Jlr].Lnrı \(,h.l l1il (l]l]]İ.tl.,Ln]ıııı ı lııLı,ıı l,ıı ıını,ıL L.ilgi ıılıı ı L Il,:inLiklı,
tınlılııııı,lJt,ıl;1]ıtınıtıllni.l.,lJL.il:.\(]ıı\e(],ılııii,l,,t.lh.rk.]P,.]\r(ül,rıl«)rlı]]r](1.1Jül

] ll,t.l sillg.ı. ]ü](l:], , :.
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ma1.1rının belirleııınesi, bize biliııcin kentlisinin Mutlak'ın l-ıilgisiııe giclişi

ııin t;ırilıiııi verecektir, Aırcak, gözclen kaçırnıaııı;ık gerekir ki, "KuşkuInun]
yolu kuşku ı_luynıaya karaı ı,eı-en fiIiıziıfun tleğil, bilincin gcrçcktcn izlcdiği
keııdi yoluclur."'Burada işırrct cdilen nokta, Descartesvari bir kuşkuculu-

ğun sijz konusu iimaclığıclır, Yani arznel bir kuşkuculuğun verini Hegel'cle

cırtıık biliııciıı, Mutlak Bilgi'l,e gitme süreciııdc farklı aşaııalarda hırkikat

cliyc. be]ir]edik]erine yönelen biı kuşku alınıştır. }legel'de kuşku, biliııcin
keııdi serüveı,ıi içcrisindc kenclini bir sonraki aşamaya sıçratabilııe inıkA-

nını ifade eder. Bu bakıınclan c]a Mut]ak Bilgi imkiıı dalıilincledir; çünkü
gerçeklik yiı clır bilgi özncııin bir t;rsarıını cleğilclir,

Denı,yinıi vaşavan lıiiinç için farkiı aşanıalar arasııııla ilcrlenır. ycinüı-ı-

de bir zcıruıılu]uk vardır. Bir bilinç aşaıııasının hakikat diye öne sürdüğü

bilginin oluınsuzlaıııııasıv]a bu geçişlilik sağl;rnır. Dolayısıyla da hakika-

te cl;ıha uIaşılamadığı, bu oluı,ıısuzlama savesinde cıı-tava çıkiır. IJirylesi bir

rı]umsuzlanıa yeııi bir biliııciıı sahip r,ılcluğu l]ilkikat icldi;rslna varoluş ka-

zanc]ırır. Bu vüzc]cıı, buraclaki olunısuzlama biı,yokluğun cleğil, geçişliliğin
mümkün kılınııasrıırn ifaclı.siilir, Bu ilerleviş kavranıliı nesııenin birbirjne

denk düştüğü ytre kadar cleı,am edecektir; bilgi için koııulaıı lıedcf va da

iıııaç buclur. Bu iımaç gerçekleşeııe k;ıclar c]tı ııe cı]u ıısuz la ııı;ı scııa erecek

ııc tlc bilgisel ;ııılanııla tanr bir dovuruculuğa crişilcccktir. Bu, HcgeI'in nite-

lemesiv]e durciuıulamaz Lıir ilerleviştir. En son noktava ıla k;rvranısal [-ıilgi-

ve varıltlığıncltı ulaşılacaktır. Bu _vüzdtn biJinç her z;ınıaı,ı huzursuz tılacak,

sııırlı doyumuıı getirdiği lahrrt]ıktı,ııı voksun kalac;ıkhr ta ki tıesneıııüı

bilgisinin kelldj öZbilinci, kendi öZbilincinin de nesnenin bilgisi tılacağı

Murlak Bilgi'l,c v;,ıııncav.ı tltk.

Ellıette faırklı bilııe ılüzevlerinin sahip cılcluğu fcrıcırııeı-ı;ıl bilglyı sın.ı-

nıiı da bir scıruıı cılarak kiırşııııızciiı durıııaktatlır. Oıılarııı neve gorc cıı,].ı-

ııacakları, ölçüt olacak/ tılıııası gerckcn bilgiı,ıin nasıl ay!rt edileceği belir-

lennıiş tılnıalıdır ki, bir aj]çütten siiz ecli]eL-ıilsiıı. Oysa Mutlak Bilgi kabul

cclilı.cek l-ıilgiııiıı sağlanrllğı r,e ı,azgcçilnıczliği ilk aııcliı fark eclileııezc]ir,

Çünkü henüZ olunıstız]aııalar kiırşısıııcla slnannalnrŞtıı. DtıIavısıv]a, bü

5 lcJn t1),Pp()lite, l993, s.76
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tüıı Lıunlar aslıncia ,döııüp dolaşıp bir çelişkiye işaret etleI ve ö]çüt soIunurıu

ortac]a bırakır.

Hegel'c gijrc bunu aşmanın Volu şaryle bir clay;ınak noktasınün unL]tLıl-

[ıa[ıaslndan geçer: "Bilinç kendi ijlçütünü keııc]isiııdcn vcrir, ve bövleı:e

inccleme bi]inciıı kendi kenc]isi i]e lıir karşılaştırılııası olur,"" Yani ölçüt

scıruııu bizzat lıiIinciıı keııdi içcrisinclı.ki süreçte hallcılacaktır. Bilinç ulaş11

ğırıı r,arsiıvdığı feııoıııenal biIgiııin güveııilirliğini kencli keııdisi aracılığıvla
sınayacaktır. Biliııç l-ıir ı-ıcsntyı, yönclik oliırtrk lıakikat saydığı bilgilıi kendi

içcrisinclc bulunclurduğu öJçüt aracılığıyla sınar vc güvcııilirliğini yitircli-

ği ııııda Lıir lıaşka aşanıaya zorunlu olarak yönelir. Bar},]ece cle ]rakikat ko-

ııusunılaki t-ıilgisi dcğişmiş olur. Fenoınenrıloji cle bütüııüııtlc, [-ıu clcneyiıı,ı

sürcciııi, akışıııı, lıir aşamadan biı,,liğer aşaıııaya bilinciıı nec]en ve ııa;ıi
geçtiğiııin l-ıikiyesinin taı-ııklığını yırpar, Yalnız, burac,jaki bu taıııklık filo-

zofuıı sürcci bütüıı iıvclııılığı r,e;ıvrıııtılarıv]a gajrüşünc bcıızcnıcz; filozııf,
kavraıısa] Lıilgive ulaşınış biri tılarak, lrütüır bu sülece egeınen geçişliliğiıl
o]uşuüı]uı-ıu.la gijlür, Bir ırnlirı,ı,ıda, bilinç farkJı aşaıııaliıra di,ığru ilerlivors;ı

da cı keııdiııin izlecliği bu vııl esnası-ıcla yrrıi ııcsncyle ııasıl karşılaştığının

l-ıikAyesini bilınez. Bunu görcbilnıtyc Va]nlzca fi]OZOf ınuktediIdiI. Zatcı]

[,ıu vüzdeııdir ki, ft ntııııeııcıloji felsefeyle itynı anla[ta ge,len vc ayııı clüzcv-

cle oltııı bir etkinlik tleğiItliı,. Mutlak Bilgi'yc v;,ırıldığındır fcnoııcııolojin iıı
koııu ecliıııliği l-ıu sürccc ilişkiıı bilgi dc dahil olmak üzere lıer şey tam l:ıir

kavramsa]lık clahilinde apaçık anJ;ışılnııştır. Başka bir açıılaıı ifadc c,ılilecck

oluı,ıursa, MutJak BiJgi'ııin/Fe]sefe'ııin ıırüıııkün oluşu ancak bu fcııoırıe-

nal ıleııcyiııı sürcciı-ıin son bulıııası koşuluna bağJıclır, Çtlııkıl feııoıneııal

bilgi, r,aııi oluıısuzliına[ıilir bilgi, gtçer)iliğiııi vitirnıedikçe Mutlak Bilgi've
uJ;ışılclığı ileri sürüleıııez. Feııoıııcııa] Lrilginin gcçcrli olciuğu vı_,rclt, MutIak

Bilgi'clcıı söz cclilcnıcveccği 1;ibi, Mutlak Bilgi'ııiıı buluııcluğu,vertle tle ic-

ııtınıenal bilgitleıı sijz edi]eıı,ıez. Felsefi l-ıiigi ııutl;rkhr, çünkü o başka içıic]

çe,Jişki yiı t,la cksikliği olnıııy;rıı bir biliııç forır,ıuclur.i Ne var ki, unutulıııa-

(, url:. Illg.], 1irrıü(]1]lrlrr!J/l,i/iIrrr.(1,\j \,,i,,}'.rldünllü, l,t.lnttıl: la.J YJ\ üır Jr], ]ü)(]]l !

l].\1(l \\clt, (l1ıı,1l ı;il,,r.l ] ü,/;lii,.rri,(;jlir (f\ .\h.](,t(-(,\i.,1i. ]\t.lnt]u] I'.l1.1(1igl)ı.]
\'.ı\ ın],rr], 2l](l:, ! 7]
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niülıdır ki, bilinciıı lıer bir sonr;ıki aşanıası bir önceki aşaınanın geçirdiği

cleneyimi kal-ısaııaktadır. Biliııçtc claha ileriki aşama her zanıan bir öııce-

kiırin bilgisel içeriğiniıı farkıııdiıclır, Bu bakımc]an, Mutlak Bilgi .ışını.ısı,
kendinden önceki bütün aşamırlarda deneyinıleııip olunısuzlannıış biJinç

içeriklerine cle aynı zan,ıaııdiı sahiptir.

Ayrıca, bilinç keııcli cleneyiıı süreciııi viışarken, ilk aııda, hakikati orta-

va koyduğuııu ilcri süIüp, zanıaıı içcrisinı-le onu olunısuzlayıp başk;ı bir bi-

linç aşanıasıniı geçerkcıı hcrIıaııgi dışsiıJ bir müdahaleye yer ycıktur, BiJiııç,

ha kikatle/ nesneyle bilgil,i kendi ka rşı l;ıştı rac;ık yeterliliktec]ir, Eğer bilgiyle
ııesne birbiriııe uymuv()Isa ya cla uyııaz hale gelirse "bilinç nesneye uyguı1

kılııak için bilgisini dı,.ğiştirlııelitlir." Aııcak, bilginin dcğişnıcsi dcnıck,

n(,.n(.ı] in ıI,, ılt,gitmt,.i ,Ieııı,,ktir.

Hegel'in clüşüncc dizgı.si açısıııdaıı keııdinc]en önccki gcleneksel fel

scfeyle ayrılclığı yaı], bütiit] [ıu sürcciıı özne gibi, ııcsnec]cıı aVİ] bir öğe

tarafıııclaı,ı gerçekleştiriiıııivor tıJuşudur. Bir başka ifiıdeyle, bilgi özneııin,

nesııeclen ayIı, onun dışında bir tasaıııııı cleğilclir, IJegel'de bilgi cle, ııesııe

c]e bilincin uğrak ııtıkt;rlarıclır. Bu bakımc]an, her ikisi de LıiIinç tarafıııdaıı
içeı ilirler. Ovsa klasik a)zne felsefesi, nesneve ayrı bir gerçeklik atfrttiğiııden
[-ıu tluıum, oııu ııası] vc ı-ıe katlar biIcbilccı.ğiııiz sorularıvla bir iııılaııdıı ki-

]it]emişti. t3u kilidi iıçacak aııahtar, Hegel'Ie birlikte Lıilinç iılarak karşınııza

çıknıış olclu.

Yukarıclıı bctiıı-ılcnrrı [-ıilinciı,ı dcııeyinı süreci, kenc]i içerisiııde diva-

]ektik bir süreçtir, Bilgi ilc nesııcnin, lıiliııç kapsanıında birbirini etkileyip
bilbirini dajı]üştülıııesi, Hegel tarafınclan, dr.neyiınin tarifi olarak sunulur
bize. Dcııeyiııı sırasıı-ıcla L-ıilgiyJe l-ıirJikte. ncsncI-ıiı1 dc dcğişi1,or oJuşu, yeni

bir nesneııin Iıabcrcisidir cloğal oliırak, Bu yeııi ııesııe lıiç kuşku yıık ki, r,eııi

bir lıilgiııin oluşunıuna cla kayııaklık erleccktir. Çülıkü l-ıir öııccki bilginin
oluııısuzlarıınay:r ı_lireııcıııenıc.siyJı. 1ıakikırtin aslında lıakikat olıııadığı, ha-

kikatiı,ı yakalırnacağı varsavılan yeni bir aşaııaya geçiliyoI o]duğu göIül-

nıekteı,lir. Arttk, veni ı,iesne ve ona ilişkin yeııi l-ıilgi, sınananrn konusuclur.

Bununla biü-]ikte, diyalektik süIeç, eleştilivi keııdi içerisiı,ııle barındı-

rır. Yaııi diyalcktiklc ıicştiri birlıiriı-ıc karşıt şev]er olarak var olmaz. BiIi
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bir cliğcriniı,ı tersi 1,a da veriı,ıe geçeıı l-ıir şev oiınaktaıı çok, bizzat birbirlt-
rini var edeıı etkinliklcrclir, Denel,im esııasıııda vaşaıı.ın diyalcktik süreç

o lıalde eleştirel etkinliğin cle dış.ır,urunıutluI a) llr ZamJnLla. Öte yanı_laı-ı

vc l-ıu yüzdcn, diyalcktik, bilince dışsal bir şey de,,leğilclir. "... bu yöntcrn

felsefeve cltığı-u götüIüimesi gerekcn biliııcin kencli iç ilerleyişiııirı keııdisi
olduğu için, söz ktrııusu tılan, cltığa) biliııce (felscfe vitpn]avan bilince) va-

bancı bir Vöntemi dışarıdan ul,gu!anıak cleğil, iınun felscfcye doğru acIıın

adını"n ilerleyişini açığa vuran yö]]tenıc]ir. Fenoııenal sürcç cı-ı başıı]r]an

clcğerlcııdirmcyc ta[-ıi tutulacak olunursa, bilinciı,ı i)ııcelikle bir'şev'i bildijji
sijylenil. Buı-ıu silylemek iki şcyı-lcn söz etmck c]enıektir: Biriı]cisi, ılesı]L,nin

hakikati sayılan kendi varlığı; ikiııcisi clc bilgi clediğimiz, ııesııeniıı, biliııç
içiıı kcı ıliııılc oluşu.

Fcnomenoloji cJe cı haIde bilinıe girlen volun/sürccirr ifadcsinclen başka

biı şey cleğildir. Filozof, bilinciıı farkıııda olııacjaıı geçirdiği t-ıu sürcci, g,:-

çişleriyle kavravan yetkin bir konuııa sahip bulunınaktadır. Çüııkü bilinç,

kendi deneyimine gömülnıüş, bunu kavranıaktaıı uzak bir verde duı-nıa]<-

tadır. Bu zolunlu ilcrlcyiş tanıaınlaııdığıncla ise fenoııeıı ile Kavranr artrk,

özcleş hale gelecektir. Burada kast edilcıı, fcııomeııa] alaııiı ilişkin cleııeı inı ıı
de Tiııiıı bilimi tarafıııdiın vetkinlikle kavraııal-ıileceğiclir.

HegeJ'in felsefi dizgesiııe geneJ cılarak bakılclığında gözc ç;rrpaıı ilk
özcllik onuıı, en geııiş ınJaııııyla 1,aşama iIişkiıı bir içeriğe salıip ıılıluğudur,
Bilincin yaşanıla iılan ktırşılaşnralarrnııı bir scrüveııi olarak acl ]and ırılabile-

cek cılan fenrınıeniıloji, avnı zamanda biliııcin farklı;ışanı;ılarını ve bu lıer

farklı aşanıanııı kcıııu ecliııdiği keı-ıcline tizgü nesncniıı dışırvuruııuııu yan-

sıtııııktaclır. Nitekiıı, Mutlak BiIgi'ye cloğru gidilen süleçte pek çok ncsııc
ele alıııacağı gibi, bu ilişkisellik soııtıcu cırtaya çıkan ı,c, gitgidc bcliIginlcş(rıl

biliııç duruml;ırıylıı cla karşıliışı!acaktır. D<ıIayısıyla, bu ııokt;ıclaıı lıiırekt:t-

lc, evrcıı ya c]a iı-ısiın lıakkıncla açıklanıa getiren Iıer filiızr,ıfun; ya da ttırilı

içeıisintle girişilnıiş lıcr cylcııin kcnclisine clayan;ık aldığı bilinç biçiıııiııin
Hegel'in feııoınenolojisincle bir yer bulabileceği ralıatlıkla söylcncbilir.

Hcgel'in sisten,ıiııcle ilk bilinç biçiıııi rrJ;ır;ık karşıııııza çıkan doğal biliıı

B Iıiliİ L]uüıin, tı!./, ıst.nbUl: Y.]pl Krcdi Y.ıyınlııı, 2(){]], s l,]5
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ciı] ana uğIi]k]i]Iı; cluvusa1, algısal ve an]aksa] aşaınalarclaıı oluşur. Buıılar

bir ııesneniıı, başka'ııııı bi]iııcic,lir vı, ııcsııe kcııdiıııJcc]iı. Ktıteililcn her aşama-

da da ııesııe cliye alıııanıı-ı yabancılığ1 vc kendiıcleliği aşıImaya çalışılınak-
tadır. Nitekinı, Mutlak Bilgi'vi Mutlak Bilgi kılacak cı]aıı da bu vabaııcılığın
artrk taııanıcıı ortacliın kalkııasıclır, DuyunıIaı,ııavla başlayan süleçte bi-

linç öııccliklc, ncsııcsi karşısınıla edilgiıı ve ona [-ıağınılıclır. C)nunla burada

vc şinıcli k;ırşı kiırşıya gelııiştir. Nesııeylc cloğruclan yLı7, yi7,e kalışı ifacle

etleıı [-ıu "clolaysız biliııç [-ıiçin,ıi"ııi öııce]even Iıerlraııgi b;rşka türcle bir biliııç
biçiıni ytıktur. Bu tckil olaııııı bilgisiııi v;ııısıtır, Ancak, l-ıilinç dcıır,l,iırıiııin
cluyusal kısnıınııı sonuncla göreceğiz ki, "tekil bir bu" tekil bir bu olar;ık var

olam;ıı,acak; onun, [:ıi]inıi yalı ı la ıııavacaktır. Çünkü bilinı içiıı eVrenselleıe,

tüünellcrc ihtiyaç duyuIur. Duyusallık scınucun,-];ı c,rişiIcn bilgil,i oluıısuz-
lay;,ın, [,ıu gerckliliktir. Bö1,1tsi bir gerekliIiğin gitgidc kcndini gösterıııesiyle

biliııç, bir siınr;ıki aşaııaya ıliığru iler]evecektir.

İlk.lr.r,,,r,, oluııısuz]annıasrı,la birlikte bir ııesııeyi tlolavsızca bil-

ırıeniıı mümküıı tıIıııaı,lığı ı,ırtaya çıkar. Dul,usaJ olanın dile getirilıne,si, L-ıı_,lli

ifacle]eı, altıııc]a vaı,ısıtılnıası zoruıılu olaı,ak tünıellelin toparlavıcılığıııı
gerekli kılar. Duyunılaıııaııııı zcnıiı,ı hiızırladığı rltılavsız bilmeniıı
aitesinde, algınln rol üstlenmesi stıııucuncla artük, Veni biı ııtsııeylc karşı

karşıva kalıııınıştıı. Bunclaıı L-ıövle bilginin bu, şu denilerek kurulacağı

iddiiısı da geçerJiliğiııi vitilccektir. Çü]lkü sü]-ece belli Lıir dolayınılılık
kazanc]ıraıı tüırıelleı, bütiin tluyuıııIaııanların gruplanıııasına vc bu yolla
taııımlanııasıııa iılanak sağlavacaktıı. Cclinclı bu aş.ınıııcla v:-ırrlan sonuç,

duVus.]lteki]liğin kesinliğinirı evreııscl olcluğu gerçeğidir. Bilebilınenriz vr,

ifadc cdebilı,ııeııriz;ıçısıncl;ın tümeller [-ıelirgiıı bir rcılt, sahip cıld u klarıntlan,

tltıl;rvsrz olar;ık bilcmcı,ecr,ğinıiz cle açıktır. Çünkü bildiğinrizi ifac]e etnıek

içiıı tüıı,ıelleri kullaııııak,.luruıııuıırlayızılır. "t'ek çok ijzeJlikli şc,y"tlir
artık, çevrcııizclekilc.ı. Dolavısıyl;ı, algı tlüzeyiııdc cvrcıısellt,rin olduğu

bu, tekil ı,ılanı aşar, ka;ısar vc [-ıclli Lıir bağlaıııda clile getirip taııııılar. Teki]

olaıı, tümeller]e clcrııiıtıJmadığı ti-ıkdirıle kaçııııJmaz cılarak ıınu bilmcktcn

de Voksunuzclur ırslıııda, Çijııkü ancak tııılar af.rclllğu/];ı sınıflandırırrz
tek tek olanlalı. Buna kıırşıiık algı aşaıııtısıııt,la tüıııc] ama avnı z;ıııaııc]a

cluyusaJlığı c]a bulunaıı Lıir nesneııiıı r,irr olduğu unutulnıaıı;,ılıılır. Bununla
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birlikte aIgısal bilinç içiıı il,ıtiyaç clııycluğuııuz tümeller kavramsal tümcl]eı,

olar;ık nite]eııenıez. Buıı]ar "cluyusal tüıne]]er"t]ir. Duyusal sıfahyla [-ıclir

lencıı tümel]er ortiık özelliklere salıip nesnelerclen lrareketle tasarlad]ğıüıız

tüınellerdir esasta. GcneJ süreç isr. tüııellerden kavranıa cloğru ilerler.

Ele alınan nesnenin pek çok iizclliği o]masıııa karşın o, ayııı zaman,la

bir birliği c]e vansıtır, Anciık, algılav;ın bilinç, nesnevi bir birlik tılaı-ak tarif

etneye giIiştikçe çelişmeye düşer. AlgıIavan bilincin, ı,ıesııe.yi hcm bir birLik

hcnı dc çokluk olarak algılayamamasl ister istcı]lcz vcni bir bilinç biçiııi-
ni gercktirir. Çünkü hakikat, rluyu algısıı-ıcla kavriınanıaclığınclan biJinç de

ktışulsuzu bilııe isteği ı,iinüncle algılarla yetinnıemeye baş];ıyacaktır. Haki-
kati, garrüngünürı arkasıııc]a dur.ın şeyi <ırtay;ı çıkarıııadıı duyu ı-ılgısı dc!;il,

düşününı lol oynar."

Birliğiıı vr. çokluğuıı ırşıldığı koşulsuz tünıcl isc l-ıilinciıı gelinen a:ıa-

ınaSlnda (üçüncü aşaıııa) "kuvvct"tir. Bir an]anıcla buııdan böyle,,-1ağınlk

öze]]ikler kuvvetiıı bclirişi lıaliııc gcltceklerclir, Algı için belirlennriş krıv-

vet, anlak için nesnenin içeriğini oluşturur,

Öte yandan, l-ıilinç biçinıiııin değişmesi1,le nesntrıin cle clcğişmcsi

gerckliliğiııe parırlcl olarak anlıkta/ aıılanıa vctisiııc]c (ıırıılcrstııııliııg) 6ir

başka yeı,ıi ncsne oltaya çıkıı,ıaı,.r b.ısl.ıınıştır: İç/öz. AııIaına yctisi; altta

duranı, içte ol;ını, öz c]iye belirlcneııi anlarııava yarayiıcııktır. Algıda, clu-

yu ıılaııaı,ı lara tünıel]er yüklenmişti. Şiırıcli ise gitgicle cluyumlaııaıı 5eı,in

bir görür]en yüzü bir de iızü/içi olcluğunun ayırdına varı]ıııakt;ıc]ır. Yeni

bir nesne ı,e veni bir biliııç aşamiısının kenc]ini c]avatırıası buııclan kayııık-
lanıııaktaı,]ır.

Algılayan bilinç içiıı lıer şey "pek çok ajzel]ikli şev" iken anlanıa yetisi

.]şamaslna geçilmesinclen ötüIü, pck çok özcllikli şcv'in ııulıtıtap tılıırış.,nır

Buııı kıışılık ııesncl,i ,tılık/aılaıııa vctisi aşanıısında hı:r nc kailar k.ır,raırısal olırak
bilsck d(. n(,sn!. biZ(,\,nlraırcldıı, Ncsncnin \irb.ln.1 oIİradığını sijylcnlek, iilncrlü,sn(.
al,rınıını vadslnıak aıılaııına gclir. KoŞul§uzun k.r!ranl1 henül bilin( t.rntındnn !.aY_

rannlanlıştır Buradı ncsnr kavranı olar.ık kavranılnıaktaclır BjlinçIo ııesııe aıasıneıki
f,lrkın ijst(,sindcİse hcİü,. gc]inclİeıİiştir, Nesnc, Lrilinç için bir knvlanldır alr]i] kündi
kendisjnt,dahı Lıiı kavr.ını dcğildiİ Zir.l kavıınıın kıvranı ol.rr.lk k.rvrnnD].]sü, i'zbi-
lincc V.tnl(iığı anlınıına gelir. ()vsa tıjlinç hL,n.iZ ıltsncdt,kencli ktndisinin larkıncta
dcğiIc] ir,
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d;ı son verilı,ııiştir. Bu b;rğlaıntla iırtık, aıı]aııa yetisi içiıı lıer şev bir kuv-
vettir. Avlıca algıdan farklı olarak nesnenin lıaıekete sa],ıip tılcluğu cırta-

va çıkar. AııIama Vetisinde stııısuz bir lıareketin varlığı söz ktınusuc]ur. Bu

Vüzclcıı ıle ı]esne, kuvvet aracılığıyla taı-ıımlanmaya [-ıaşlanır, Dolar,ısıvla

bü tüıı algılar, kuvı,ı_.I k;ıvraııındtı toplanır,

Çi,ıkluğu vaıısıtan 8aşkiısı-içiıı-ı,arlık ile birliği vansıtan Keııdisi-içiıı-
varlık arasındaki geçişliliği sağliryaıı viııe kuvvet tı]acaktır. (Algısal bilinç
buıılartlan yalııızca biriııi aizsel savıytırı,]u.) Nesne, Başkası-için oltluğu
karlar Kendi-için; Kencli-için oJcluğu katlar tla Başkası-için'clir. AııIaıııa
yctisiııin ncsnesi o]arak a]ınan şev, l-ıu ikisiııin bilcşiııden ibarcttir, Diğer

vanclan, B;rşkası-için varlık'l;ı Kcııdi-için-varIık lıer ııe kaclar bir birlik
iıluşturuytır olsalar da ayrııılaşııış uğraklarclır. Zateı] nesnecle heın bil
birlik oluşturnıaları hem cle ayrılıklarııı koruvup L-ıiriııiıı tliğerine göre

öııcelikli sayıln,ıanıitsl, iınl.inla vctisinin algılayan biliııçtcıı f;ırkıııiı işaret

ec]er. İki ayrı vtırlığa ayrılaıı bu iki şcy arhk, a\,nı ııtsııcclc birleşirlcr,
Nesnede derinleştikçe de Lıu iki uğrağın geçişlilik özelligi olduğunu fark

etler. Nesne bir kuvvetler tcıplaıııclır. Bu yüzclen cle sözü eclileiı c]inanıizme

salıiptir. İçsel aı.rımların sürekli olarak birbir]erine geçnıeleri kuvvette bir
hareketli]ik [-ıuluncluğunun göstergcsidiI.

Algının aşaıııaclığı çelişkivi cltığuran şey, l-ıuıı]r-rrclaıı valnızca birini iiz-
sel sayıp bu özdeşliği kurıınıamasıdır, Ayrıciı, bu iki uğrak ar:rsıııclaki geçiş

lilik l-ıitiııısiz oIduğunı,lıııı bu ayrııııiı sahip bir nesne avnı zanıaııtlı,ı ke,nclini

soıısuza clek ürctcbilcıı bir ncsne o].ıc.ıktır, Üst,_.Ii} \ Jlııızci] ],]!.sıı.de bir bil
lik sijz ktınusu değildir; ayııı zanıancla biJinç de bu birliği kavranraktadır.
Anlavaıı bilinç, nesnenin tekilin tümele, tüıneliıı tekilc gcçişi olduğuııu kav-

rar. Gerçck ııcsııcııiıı özsclliği [-ıu şckilcle tarif o]uııur. Bu geçişler kuvvetin

bclirişine, ılışavurunruna işaıet eılerler.

Aıı]am;ı vetisi, kuvvetleriıı;ıyrımını,laıı valın ilkeye clrığru yi,iı-ıelir, Bu

ilkc, kcııtlisi tieğişıneyen, değişiıni yöneten, dı.ğişiırıin kurıılrnr ktıv;ın ve

cleğişimclc bilc]irilcıı bir ilkti]iı. İükc btittin belirişJeri kapsırıııı clahiline alır
ve onlaı,ı yöneten yiisavla ifııdc olunur. Yasa, her tür değişimi, akış içincle

cıIanı, tümei bir avrınıı y;ııısıtınaktaclır. Yasa, bir.-ınlaında fenoıneniı] çer-

çc,,,csi; ılcğişebile,n, clayaıııksız fentııııcnlcriıı cl;ıvanıklı, kalıcı imgesiclir.
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Nesııevc ilişkin tüm açıklama, ifarlesiııi yasac]a bulacaktır. Yasaların inşıı

oluııı-ıTiı necleııi, olguları bir [ıirlik alhnc]a toplavabilıııektir. Bövlclikle, çok-
luk birlik üzeriııtleıı biI anliühnıa sahip olmuştuı. Fenoıılcnlcl.1eki bütüıı
hareket kuıailıdıı yani. Bu cla ııslıncla evre,ni riısycınel kıl;rr. Yasalar aracı-

lığı1,la belirginlik kazaııaıı duyuJuı,üstü evlen ıle (viıııi nesneııiıı keı-ıclisi)

"dingiıı bir 1,asalar ülkesi" olarak tarif cililıncve başlaııır.

Ne ı,ar ki, yasiıııııı, ifaclesiııi tiını bulal-ıilnıc,si için bir adın,ı c]aIıa ilcri
ye gihıek gereknıektecliı- Çünkü vasaliıI çokluğu cla üstesindeı] gcliııııes;i
gerekeıı l-ıir solun açlğa çıkarır. Bu bakııııdan, bazı yasalırrın tek bir vasa

altıncla toplaı,ınıası bir gerekliliktir. Dcılayısıylır, belirli yasali-ırın üstiiııcle

yer alaıı "arı yasa" kaı,ı,aırıı [-ıu top;rrlay ıcı lığı üst]eııir. Arı v;ısa, vasaları c]al-

zcnler vc onlar arasında birljk oluşturur. O ayrıca bizzat yasa kavlamlnın
ta kenclisidir. Arı r,asa, 1,asal;ırı aşıııakla kalııaz, r,ıı-ıltırııı ötesinc dc geçer.

O bir bakırııa vasanın kavlatlını Vaıısıtmaktadır. Artık, ıırı y;ısa içiıı 1,a da

yasaıırıı kavraıııı içiıı bir kendinı-lelik v,_, kalıcılık ic]diası söz ktıııusudur.

Doğal l-ıilinçten sonra gelen aşııııa tılaıı özbiliııç ııcsneyle farklı L-ıir

karşılaşnıavı ifatie eder. Hcgel için öZllerlin özbiliı]cinc Valnit süreci Iııç

dc ijnscl bir şelı değilclir. Özbilinç l-ıer şcvclcıı öııce dcığal bilinci gerckti

rir. Bilinciıı e]e alınaıı tluvuırısal, algısal, aıılanıa Vetisine ilişkin aşaıııaların

özbiIinciııe r,ıırma potaıısiyeline saJıip ajzneniı] esascn öııcelikle bedeııen

viır olduğuı,ıu rırtaya kcıyar. Yaııi }legel, fcnoı,ııt,nolojisine biliııç koııusuvla
Lıaşlaııakla tiaIıa kökenscl bir 1,öııeliıI sergilemiştil. Feııon,ıcııoloji, ilgili bii-

lüıııleri aracılığıvla özbi]iııcin kaVı,ıaklaı-ıııa, ııeıetlı,n, nası] bir süreci geı,icle

bır;ıkar;ık geldiğine işaret edel. Onu tl;ılıa somut bjr zenıine otultur. Yani
deniJelıilir ki, } lcgel öZbilincin c]ışsal k;ıyııak]arına işarct Ctı-ıriş, oılu ı]eS]]eY-

lc, ılaIıtı kapsavıcı biı- ifac]e kullanı]acak olursa, vırşırnıla olaı,ı b;ığı içerisintle,

ort.ıva koyabilıııiştiı, Öte vaııclaıı, özbiliııç, clışarıya ilişkin L-ıiIgiııiı,ı tısasıncia

kenclincleıı kavnakliııı,,lığıııııı, keıııli kcnc]inin fiı rkıı,ıcl aJığınııı üzeriııı_, ku-

rultluğunun [-ıiliııcidir. Bu c]urum,,la iıısan artık etkin [-ıir kııııuııı kazaııııış,
Va\,.rş Vavaş özne sıf.ıtını \,ük]enn]eye başl;ınııştır. Biliııç, özbiIinçten öncc,ki

uğriıklarla k;ırşılaştırıJaciık i,ılursa, cluvuıırlanrtı va cla algılanıacla olclui;u

gibi ediJgin cleğilcliı. Ncsnc tlalııı fıızla, kişiyi egeınenliği altında tutanaz.
Tanı tersinc, ajzncı-ıiü-ı ctkin oln,ıasından clolayı, özl-ıiliı-ıç aşanasında ajzlıe

ı-ıcsneye haikmetnle aizgüvenini g(isteliı.
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Cörüngüyle ken,-lincle-şey tır;ısıııcl;ı Hegel için, Kant'ti] olcluğu gibi,

aşılaıııaz bir ınesafe yoktur. Anlaıııa vetisiyle ciu},ulurüstü evren arasındaki
ilişkiııin açıklamast gairün8ü iıracı]ığıyla gerçek]eştirilir. Cörüngü görünüş-

teıı fark]ıdır. Gairünüş, algıcla alclannıanııı nesnesiclir. Yani girrüngü duyu-
]urüstüyü fark ettiğimiz, ı:luvulurüstüı]ün ()rtaya çıktığı gijlünüŞtür. BiZim,

tiuvulurüstüyü bilebiidiğiıniz ııracıclır. Dtı]ayısrvla, bu nııktatlan itib;rren

Hegcl'in altını çizneye ça]ıştığı şey, algtlaı]aı] cvre.n]e duyulurüstü cvrenin

birbiriyle kesinlik]e alakasız rıInıı-ıclığı gerçcğidir. Burada;ırtık, anlanıa veti-

siııin yavaş yav;,ış cluyusal evrene L-ıir ınüd;rIıalesi görülnreve başlaıımakta-

dır. Bu ııokt;rcl;ı lıilinç, ııesııesintle kcııılisiııc ulaşhğı anıla özbilincc gcçcr.

Yasac]a kencli kcncliniıı [-ıilinciııi bu]ur, özkcsiııliğe varır.

Hegel'ıle ilişkisellik cloğrultusuncla güdülen teınel amaç; değişinıi,

oJuşu, özdeş cılnraııa clurun.unu ve a}rrını Vansıtan görüngü c]ünyası ilc
değişmezi, oluşmayanı, özcleşliği ve birIiği simgeleven duyulurüstü dünyi]

arasındaki ayrıınr rırtac,lan kalclırııı.ıktır. Öt,, vııı.].ııı,.luluJur vc cluyulu
rüstü dünva ayrımınln ortiıclan kalknıası be]li Lıir tür bilinç biçiminin de
l-ıclirginlcşııcyt başlı]tlığııııı E]östelgesidir. CöIüngü, duvulurüstü düııya-
va girclikçc l-ıilinç t-ıiçiıııi farklılaşnraya başlay;rcırkhr. Çünkü lru doğIultuda

cılgtınun cleriııliklcrinc indikçc biliııç kcndisinin farkıniı varac;ıktrr. O ]ıa]c]e,

nesııeı,le ı,ıasıl clerinleşcbiliyorsak, tı ııesnede cleriııleşen bilinçte cle clerinle-

şebiliyoruz demektir. Nesnenin en içincle keııcli içini buluvrrr." Nesneniı,ı,

ası] an]amını kaziıııı,lığı yer cizbiJinçtiı. Nitekiıı "Açıklamanın çıık fazla

öz-tioyuın f]etirmesinin necleııi Lıi]inciıı cııtlr-ı tleviın yeriııılevse tliılaysız-
ca keı-ıtli ile sövleşiyor olııasıdır- Daha ijnceki aşanııılarcla olaıı da buyı]u

ııslında. Ama biliııç, ı-ıesncye batınışlığı yüzündcn bunun farkıncla cleğildi.

Şinıiliyc kad;rrki faaliyet edilgen, ]]csı]clliı-ı özıreye hükıncttiği, teorik bir

frıaliyetti, Ama özlıilinç aşamitslniı varıldığıncla bilinç, kendisiııiıı etkiıı tıJ-

duğunu fark cdiytır lıatta c]alıa öııctki aşanıalarcla bile edilgin bir tutuıı]

sergilenrediğiniır ayırdına varıı,or, Bu ncıktac]aıı itilıiıren c]e artık, an]anı.ı

yetisi cleğil, akıl devrcyc girivı:ır.

Bilinç öııceJikle cloğaya batınış bir vaziyette, nesneııiıı ]ıüknıü altında

bulı"ınur. Ne viır ki zaııaıı içerisiııı-le, yiıTe ııesııe üzeriııcien valnızca doğal

bir varlık olmaı,lığıııııı farkıııa varır; ki bu c]a ijzbiliııcin clcığuşunu kesiı-ıle-
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yccek iıçllına o]ani]k tanınrnası dcnrcktir. Doğa, insana yabaııcı lıir kategrıri

clcğiltlir. Tanı tersiııe, rına ı,artıluşuııda cşlik eden ve iıçıklama gctircbilnı,:-

siııin koşuluııu var.itan unsufcluü,. Deııile[ıilir ki, iıısaıı bilinci, dtığayla tılaıı
ınücaclelesi çeıçevesiııclc ncvse o olnıuştur,

Bir insaı-ıın cltığayla ve onunla cılcluğu kadar diğcr iıısanlarla c,ılan iç

içe]iği ijzbiliı]ce sahil-ı olabilmesiııin önloşuJutlur .la. hıs.ın dış clüııyanııı
bilincine vartlığı ölçüde kencline 1;itleıı ylı|Lr J.ı .ıçmış tılur. İnsıni varoluş

vainızca dış clüııyaııııı bilinciyle sıııırlan.ın bir ı.ırtı[uş .lcgil,-lir. İnsaıı ııes-

ııeye ilişkin bir bilinç t,clinebildiği gilıi, kendinc yönclik bir bilincin c,le stılıi

l-ıit,lir; Ben clivclıilcnclir, Dtılayısıyla iı]san, esası itibarıyla özbi!inçtir

Özbiliııcin cloğuşuna vesile ı,ılaıı tenel ti,tvıI isfı,ıııcdir. Bir şevi istı,rırı,

lıcr şcyclcıı ajnce bir şeye yiinelünevi, vaııi ctkiıı Lıir tavır alıııayı gerektiliI.

Bcn ilk kez, bir şeyi istenıesivle ve, bu istck pcşinde ev]enıde Lıulunnıasrylır

kcııclisiııt c]önme fırsi]tını yiıkalar. İstenl,n şL,\,, öznc(lc o aıı için buluııııtı
yanclır. Dolavısı1,Ia, isteğiıı clovurulırıası [-ıir yokluğun giclerilınesi anlanıını
taşır. Ne vi]. ki bu cluruıı yalııızca, geçici bir tatıııiıı sağlayacaktır. Çünl(ü
"arzunun nesnesi, bağıırısız [ıir ııcsne gibi ortaclaıı ka]ılırılır isc, öz-bi]if,ç-

1ilik, kencli vartıluşu için gcrckli tılaııı ytık etnıiş olacaktll."l(r O hırlc]e istek

.l},nl /JlllJnülJ l.ir bilııntizliAin clc Jı;ır uruılıu.lur. Öt,, r.ln.1.1ıı. özııcııiıı
eIinc-ie buluı-ıııı;rvaıı r,c istcğinin koııusu rılaı,ı şeve yiiı-ıelik ihtivacıııı anlala-

bilnıesi kaçınılnıaz olarak Ben cleıııeyi geıektirecektir.

Özbiliııç tinclcn farklı tılarak ajncelik]e tekil [-ıir bireviıı Lıilinciclir.

Kcnclisiııi tünı [-ıaşkalığa kiırşı gerçeklik ()li-iIak gaistcrir, bu tekiI birtıv.

Özbiliııç, olgur,;ı keııcliııi daviıttığıııclaıı ajtür-ü dc ilk etiıpta ııcsııt,ı,J

rıluııısuzlaıııaV;ı, onu tanıamen ortııd;ııı ka]clıınıava ç;ılışrr. Bunclaki aıııaç

ise ncsııe cılınadırn stılt bir []eı,ı'i iıışa etlebilnıcı-ıin Vtı rla tıııun vaı,lığıııı
kcsinl,_.vcbiln-ırrıiıı vo]uııu aramaktaclıı-. Aı-ııır lıcr ııı, olursır olsun, soııuı-]di]

ncsncyi ıııutlak olariık vaclsııııavacağıııı, kcndivlc nesne arasına lıir
uçurunlun konul.]tll.]vacağını al-ılayacakttr.

Hegel, biIiııciıı i)zbiliııç ııokttısına gcl,Jiği;rşaıııada iki ı,ıesııesi r,ılacağını

[-ıclirtir: Biri, duyunı ile algınııı krınusu iılan ve, i]zbiliııciıı vaclsınıava çzılış-
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tığı nesne; bir diğeriyse ııesncve karşıt koııuııc]a bu]unaıı özbi]iı-ıcin biz-

zat kcııı_lisi. Özbiliııç nasıl ki, biliııciıı kencli içerisiııe krvrılnıası soııucuııda
ortava çrkıVorsa, tıpkı onun gibi nesııe cle kencli içine yaıısıvarak "yaşanı"

lıa]ini alır. Bu durumt]a, birbiriııe zıt ve kendi başıı]a süreçler yaşayaıı iki

şeyden söz ecliluektec]jr. ÜsteJik, ı,loIaysız isteğin ilcneyimlcycceği nesne

dünvası yaşavan l-ıir şev olıııa ajzelliğiıri kazaıımlştrr.

Nc var ki istek öncclikle cloğal bir zenrinde tenıelleneıı şcylcrc r,önc

liktir, Sözlieliııli yenle isteği. Anc.-ık, L-ıu tür istck]er insanln yalııızca, cloğal

bir var]ık c,ıl<luğu gerçeğiııe yöııelik bir [-ıilinç cclinııesini sağ]ayacaktır. Bu

ise özbiliııciı,ı tarılaıırnr yans] tıı,].ı k taı1 uzaLtır. İn..ıııın istegi y.ılııızca do-

ğal şevlerle sınırlı cltığildir. İıısaııııı iizbilinç sahibi t-ıir varlık olarak gerek

kendisiııi gelekse başka ilzbilinçleri sorgulayabilnıek içiıı ilıtiyaç cluyclu-

ğu ıııcsafcvi ;ır;rva koyal-ıilnıcsinin koşulu, isteğinin cloğal r,ılaıı ııesne]erin

dışındakilere cle u za ı,ıabi lı ııesi,,l ir. Çünkü iıısaııtlaki ijzbiliııci kuracak olaıı
asıJ şev, dcığal rılanların Viıı,ıı sııa cloğal tılmaı,aıı şcyleriı-ı clc istcğiııin ko-

ı]usu olt]ı.,ısıı]di]n ilcri gclir. Diğcr özbiJiııçler tartıfındaıı tiııııııına istcğiniıı
ağırlığıııı hissettirmesi de bii},le bir geıeksiııiını-,lcıı kayııaklaıırr. Bir özbiJi:,ıç

başka l-ıir özbilinç içiıı vardır.

Daha öııce cleğinilcliği üzere'fiıı'e kac]:rrki [-ıiliııçlcr tüırıel aııa bireysel

bilinç clüzeylcridir. Da]ı.ı belirlcvici [-ıir ifacleyle, duyus;ıI bilinç, aIgılayaır

biliııç ve özbiliııç hep "tckil biliııç cluruııılaı-ı"clır. Kolektif [-ıilinç içinsı_, böv-

]esi Lıir l-ıirevsellik dulunıu sijz konusu dcğilılir, Tin'de özı,ıe tresne]eştiği

karlar tin de kcndi öZbilincini v;ıkaIaııaya çallş.ıcaktır. Ben ile Biz özclcşliği

tle lıu ııııktatia geçcrlilik kazanacaktır.

Özbilinç sahibi pek çcık bireyin kabul edilnrc ısfcgı bc,rabcrincle kaçınıl-

ıııaz o]alak çatışnıa içerisine düşülırıcsiı-ıc vol ırçar, Nitekinı taııı aııIaınıy-

l;ı özbilinciıı olanııklılığı ;ıncak vı. anCak özbiliı]çlerarası bir ilişkisclliktcn
lıareketlt gerçekleşecek ve Lıu aııaçla da savaş kaçınılmaz hale gelecektir.

Buı-ada iyir]eıı iviye, bir özbilinç olarak kirbul ec]ilnıe talebi dışli-ışnraktaı_lır.

ÖyIc ki, bu talcbin clillcııdiri]ıı,ıesiııe p;ıraIel cılar:ık bir ııesncyt, vöııelıııiş bir

başka isteği egeınenJik altına alıııa müc;ıdclcsi rle başlanıış bu]uııırıaktadır-

Bu vüzdeıı, eylenıin, iizl-ıilinci ortava çlkalan isteğin gerçekJeştirilınesincle

ölcsivc bir ağırlığa salıip olcluğu ortacl;ıclır. Hegel'iı-ı fenomeııolojisinıleki
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Cfcndi-kölc diValcktiğinde efencli, bu talep için bastıImış r,e kcnc]ini kabul

ettirmiş olan talafı Vitnsltlrken köle bu ta]ebi c»ıııvlavan ve ıloyuraıı rolünü

üstlenü]ıiştir, Ne var ki bu ınüci]dclcden galip çıkııış görünen efen,,li, tloğa,"

la olaıı temasıııı yitirmiş, lıer tür geIişnıe tılanağının di] uzağlna claişmüştür.

Zira "Köleyi lıoyuncluruk aJtına alarak ve çalışmaya zıırlavarak Efencli, Dıı-

ğayı da boyuıııluruk a]tına alır ve böylece Dtığat{aki özgürlüğünü 8erçct/cş-

tirir,"]l Öte Vandan, keııdisiııi bir özbilinç tılarak kabul eden karşısındakinin
aslında bir özbiiiııç olııadığını bizzat efendiniü-ı keııdisi varsavnıaktadır,

Bövlelikle, kabul görnıek 1ıa cla kendini kabu] e,ttirııck üzere ölesive \.]v.ış

verdiği, çelişik bir biçiınde, beklentisini karşılayacak clcnli değerli bir kişi

değildir, keııdi gözünde. Üsttlik efcııcli, bu aşağ1 gör.]üğü kölenin cıııayırıa

cla Iıalen gereksininı duymaktadır; zira elincle keııclisiı,ıiıı bir ijzbiliııç oltlıı-

ğunu kanıtlayacak l-ıaşka [-ıir araç yoktur. Korkuyl;ı çalışma içerisinde ycr
a]an k(jle ise nesneve rılan yakınlığınclan ötüIü her an özbilincinin farkıııa
vaIma fiIsatını Vakalaına şansıvla karşı karşıyadır. Anra sonuçta bu ıliva-
lektik karşılıklı tılarak lıcr iki t;ırtıfin cla cniııdc sonunda nıevcut konunıurıu

Vitilınesine vo] açacaktır,

Özbilinçlc birliktc iıçığa çıkan şev, biliııcin kendini fark edebi]ınesinin

vtılunun doğanın cdilgin bir şekilcle sevredJJmesindeıı cleğil de, başkır

bilinçlerle etkileşiınde bulunulnıasından geçtiğidir, I3una bağlı cılarak kenili
bi]incine varınaclaı kurıııısal ctkiııliğin hiçbir zanıan öııceIikli bir yere sahip

rılııadığı açığa çıkııaktaclır. Öncelik eylcnıindir. Başka bilinçlerJe etkileşinre

girıııesi biliııcin kuranısırl etkinliktc buluııabilıııesinin de ijnünü açaL

Bö1,Ielikle, öııce tek insanda kendirli ga)steIen tin gittikçe kıplumsal-
laşır vc nesneJ tin aşamitsına gelir. "AsJıııda nesnel tin, ijznel tinin taşl)1

cısı olaıı birtyler aracıIığıyla keııdini giisterir." Aııa kesin]ik]e bu birey-

lcriıı toplanııı]cla;ı ibaret değilclir. Onlart avnt zamanda aşaıı [-ıir yirnı dil

bululım;rkta,-]ır ve tek i:ısan, anJ;ıııını bu bütüııIe kurıluğu ilişki aracılığıvlıı
bulur. Dolavısıyla tin tek insaııda değil, L]irev-üstü oluşumlarcla bilinciııe
ve özgüIlüğüne kavuşur, Ailc, toplunı ve c]evlet bu bakııııc]an nesnel tiniıı
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aşaınalarıdıI. Nesnel tinin esasen )/ansıttlğı şeV, "bileyin istcııci" ilc "gcııcl

isteırç"in arasındaki ilgidir. Nesne] tin ilerleılikçe l-ıireyiıı istenci gcnel is-

tençle uzlaşır, Tek insan, kenclini keı,ıdi üstünde bir yasaya l-ıağlar. Nitckim
HegeJ'e göre alılaklılığın ölçüsü (le, amact da l-ıuclur. Tek iıısan kcnclini nc

clenli aşar, kendi üstündeki bir nesııel düzene bağlaı]ırsa o kadar ah]aklı

i,ıJur. İşte bu,.]urunıun gerçekleşnıesi de nesııel tiü-ıin yansııIiısı olan ııesnel

alılakta olur, Tck istcnç i]c gcnc] istcl-ıciı-] birJeşmesi ilkin ailede olur. Ama
[-ıu tanr bir ııcsııcl ahlak clcğililir; çünkü insan, ailesjııe cloğal ve duvgusal

olarak zatcn bağlıclır. Nc var ki, "gı.ııel"e bağlanııra da i]k kez burada 1.a-

şanlr.

NcsncI ahl;ıkııı ikiııci basanıağı. toplumrlur. Gerçi top]uııı da biı,ev]erin

çıkar bcral-ıcrliğidir I legc,l'e, görc. Bircvlcr lıcr ne kad;ır kencl i çık;ırJarını clü-

şüııseler cle özel'in geııel'i büSbütün gölgcde buaktlğı düşünü ]meınelidiL

Burarla özcl istü.ılç gencl istolcc bağlanmayı, taıı ıılnı;ıııakla birlikte,:ıile-
rlekine gi)re çt,ık clalıa ileri, çok cl:ılıa cleriıı bir [ıiçiıııde öğrt,ııir.

Dc,vlct isc. bu lrütüı]]eşırıcsiü-ıin cn üst clüzevic]ir ve ikisi arasıncia taıı
bir uyuıı varclır. Aııcak, Hegel burada bile genel vc öze] istcı]cin örtüşnre-

siniıı herkeste ııvnı derececle crlııııayacağrnr vurgular. Bu vüzclen, gtııel
isteııci tluvuııısama ijzellik]e de,vlel görcı,lilcrincle görülür. Diğer vandan,
tek tek dcvlctler l-ıirbirlerinin k;ırşlsrna egcnıen varlıklar cılarak çıkarlar.
Buııdaıı dolayı, aral;rrındaki ilişki aııcak "gerekliliğe" dayaııalıilir. Kcııdi
üstleriııde bir güç olıı,ıacllğındiııı aralarınclaki anlaşı-ııazlıkları savaşla çözcıı
devletler ]ıakkında s()]ı yaıgıvü ise taril,ı verir. Tarih, bir yüksck clünyır mah-

keııesidir; aynı zanıitnda da ajzgür]ük biliııcinc cloğru sürekli biı ilcr]enıe-

clir. Diyi-ılektik biı-niteliği tılaıı ve biıtakını uğraklardaıı geçen bu gelişnıede

lıer dijnemin teınsilcisi, bir tarihi ulustttl Hcr t;ırihi ulusiı tinin planında

bir ver ayrılmıştır. Cöreviııi Verinc. gctircn u]us keııara çekilir; yerini, tiııiıı
bundan sonraki aı-ı-ıııcını gcrçcklcştirt cel ulus.ı bır.ıkır. İş|e ı-ıasıl ki uluslar
Vc ilevletler aıılaıılarrnl tarilı içinde kazaıııyorlarsa tek tek kişilcr de an-

lanılırrıııı vc bclirlcniııı]crini clcvlet içiııcle kazanrrlar. Tek insan, clcvletin

keııdiııe vercliği öc]evi verine getirdi mi, ajlünrü artık l-ıir kavıp sayılmiız,

Tarihi kişilikler tarilıin giclişiııi sezmiş, istediğiı]i kavramış kişilcrclir. Arıa
tarih oııları kcnili ıınraçları doğrultusunda bir araç i,ılarak kullanır. Oııları
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kenıli tutkuları pcşiııclc koştururkcn bir yaııdan da keııdi isteğini yaphIıI,

sonrar da bir keııara atar.

Aııcak, tin gelişinıini tam anlaıııyla ]ıu ııesnel tin aşaıııasında dcğil,

ı]lutlak tin'de tanamlayacaktll Çüııkli l-ıu son bırsanııığrıı öğeleri olan sa-

n;rt, cliıı vt fclscfe sonsuz bir gelişiııı gösterifler; tcıplumIar ya cla devletleı

gibi ölüınlü değilclirler. Bu ii]üünsüZIük, tinin özüne eı] uyliul-l forıırc]ur.

Buııdan dola}iı, iiı-ı, anacı olan kenc]i bi]inç ve ajzgürlüğü]]e en taıı, en yet-

kin olar;ık ancak "nlutlak tin"de; da]ra stınıut tılarak sijy]ersek onuI] cn Sl]l1

basaıııağı olan felsefedc erişir.
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