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SUNUŞ

"Felsef'e Söyleşileri" seminerler dizisi 2O0l yılı Nisaı,ı ayında, Maltepe

Üniversitesinin o yıllarda konumlandığı Dragos yerleşkesinde başlayan bir

düşünsel scliivcn,,, Bu serüvene başJarken aırıacımız felsefi düşünmcyi,

felsefe bilgisini yaygınlaştırmak. lelsefeye ilgi,,e merak duyanları felse-

feyIe daha yakından tanıştırıı-ıak ve belki de gündclik yaşamın koşuşturma-

sı içinde araçsal ilişkileri aşacak oılamı bulamayanlar için entelektüel bir

tanışıklık çevresi ııluştuımaktı. Bunca yıJdır süregelen bir seıııiner prog-

ramının büyük ölçüdc bu amacını gerçekleştirdiği de açıktır. Başlangıçta

küçük bir tartışıı,]a glubu olarak başlayan "Felsefe Söyleşileri" çer resinin

üyeleri, bugün yüzleri aşmakta, fhrklı yaş ve meslek grubundan yüzlerce

kişiyi lelsele tutkusuyla, kendini, başka'yı, insan-dünya-bilgi ilişkisini öğ-

renme, tartüşma, anlama isteğiyle birleştirmektedir,

Daha ilk yıllardan beri, günümüz dünyasında f'elscftı,ıin cksikliğinin yaratl-

ğı sorunlarla karşılaştıkça, felsel'eyc duyulan istek ve ihtiyacı fark ettikçe, bu

düşün çevresiııin yüzlerce kişıyle sınırlı kalmasının da haksızhk olduğunu

düşündük. Bu nedenle daha fazla f'elsef'e dostunu gün gcçtikçe genişleyen

çevremize, zengin düşünce dünyamıza davct edebilmek amacıyla söyleşile-

ri kitaplaştıımaya başladık. Bu güne kadar "Felsefe Söyleşileri"nde yapılan

tiim konuşmalaIü iki yıllık dönemlerle bir araya getirmeyi hedefiedik, İlk iki
cilt (Felse/b Söyleşileri 1-IL, knel Yoklaşımlcır-Kovramlcır-Sorunlar; Eği-
ıim ve Kiilıür Felse/bsi,2003; Fels,li Sti,|,lrşibi lll-t V: Eıik. jnsn Hakla-

rı,2006) Betiil Çotuksöken'in editörlüğünde yayımlandı. Sonrakiler ise son

derece aıılamlı, verimlj bir işbirliğinin ürünü: 3. ciltte, Ahu Tunçcl (Felse/e

Sövleşileri V-VI: Siyasel Felse/b.si, Hukuk Felselbs', 20l I ), 4, ciltte de Dilek
Arlı Çil (t|else/b Söyleşileri Vtt-VllI: İn,ıcın Felsefesi. Bilgi ı,e Bilim Felse-

/iJ1, 20l3) editör olarak Betül Çotuksöken'le birlikte çalıştılar,
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Elinizdeki kitap bu serinin beşinci kitabı. "Felsef'e Söyleşileri" sürdükçe,

bu dizide yer alan kitapların yayımı da sürecek, Şu gerçeğin de altını çiz-
mek gerekiyor: Kimi zaman sözlü kültürün çekiciliğini aşıp, düşünceleri-

mizi yazı|ı kültür bağlamına taştmakta güçlük yaşıyoruz. Yayımlama uğra-

şımızda zaman zaman gecikmelerimiz oluyor, başka bir anlatımla. Biriken
Söyleşileri daha kısa bir zaman dilimi içinde yayımlamayı umut eltiğimizi
de dile getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gerçekten varolmak, yaz-

ma serüveninin öznesi olmakla yakından bağlanhlı.

Felselb Söyleşileri dizisinin Uu tituU,nar 2009 yılında yapılan "Varlık Fel-

sef'esi" Söyleşileriyle, 20l 0 yılındaki "Tarih Felsefesi" Söyleşileri bır araya

getirüldi. Gerçekte bu iki konunun bir araya gelişi bütünüyle bir rastlantı olSa

bile, bugün neden f'elsef'eye ihtiyaç duyduğumuza ilişkin bir çalışma yapıyor

olsaydık, bu iki konuyu bir araya getirmeyi ancak bu denli bilinçli olarak

tasarlayabilirdik. Bugünün insanü hakkında yapılabilecek eıı ciddi saptama-

lardan biri, Yeniçağdan bu yana insanın "varlık"tan giderek uzaklaştığı ve

özellikle 20, yüzyılın ikinci yarısından bu yana da varlık bilgisini unutarak

kendisini salt tarih bilgisiyle donattığıdır Yeniçağın sonu itibarıyla varlık

bilgisi eskimiş bir paradigmanın araştürma konusu olarak görülmeye baş-

lanmış, özellikle teknolojinin gelişiıı-ıiyle doğayı araçsallaştıran bakış açısı

insan dünyasını da egemcnliği allna almıştır. Doğanın araçsa llaştırılmas ıyla

başlayan süreçte, giderek varIığa iJişkin sorgulamasını yitiren insan, tckno-

lojinin egemenliği altında kendisini de teknolojinin bir aracı durumuna in-

dirgemiştir, Bu indırgeyiş bir yandan varlıktan kopmayı il'adc edcrken. diğer

yandan da varlık bilgisiylc tcmcllcndirilebilccek insan dtinyasına ilişkin pek

çok soıT ıl u 1anıtsız kalıııala mahkuııı eıler. İşıe bu bnşluk. başlangıçta insan

ve toplum bilimlerinin yöntcün arayışı çerçcvesinde sıkça tartışılan tarih bil-

gisinın giderek varlık bilgisinin yeriı,ıi almasıyla dolduruluı Bugünün insa-

nı, varlığın neliği ya da varlıkla olan ilişkisine yönclik sorularını yan]tlama

girişiminde bulunmak yerine, ideolojilerin, geleneklerin, dinlerin yarattığı

söylemlere boyun eğmeyi tercih ehı,ıiştir. Elbette ki bu türden bir değişimin

sonucu düşüı]ce tembclliği, teknoloji esareti, doğanın yıkımı, tarihsel olan
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insanlık durumlarının tarihdışı kabullenilişidir. Nitekım bugünün insanı ken-
disini, büyük ö|çüde konformist bir dünyada kendi doğasını sorgulamaktan
uzak, kimlik bilgisini tarihsel içerikle donatmanın peşine düşmüştür İnsan

ve toplum bilimlerinin yöntemi olarak tarih bilgisini varlık alanının yerine
geçiren bir dünyada iSe çokkültürlülük amacı yerini çokküItürcülüğe terk lrt-

miş, miko miIliyetçilikler ayrılıkçı hareketleri tetiklemiş, dünyanın hemen

her yerinde aşırı ıırilliyetçi söylemler iktidar paydaşı olınuş, özellikle fİn-
damentalist hareketler tüm dünyayı terörün ınek6nı, savaş alanı haline ge-

tirmiştir, Bu nedenle insanı varlık alanında konumlandürmak. bu konumlan-
dıımayı yaparken de tarihi bir yöntem olarak değerlendirebilmek, bugünün

feIsefesindc yer alan önemli görevlerden biridir.

Söyleşiler boyunca konuşmacılartn o yılın tartüşma konusu seçilen disiplin
kapsamında sunmak istedikleri baş|ıklara hiçbir müdahalede bulunulmadı-

ğından elbette ki yazıların taüIan,ıının varlık ve tarih arasındaki söz konusu
edilen gerilimi yansıttığü ileri sürülemez. Ancak bu iki disiplinin tiırklı ça-
balarla bir arada okunması girişimi, özellikle bugünün insanının geriIiıı-ıIi

dünyasını kavramak adına son derccc önemlidir,

Söyleşilerin "Varlık FeIsef'esi" başlığını taşıyan dokuzuncusunun konuş-
macıları sırasıyla Betül Çotuksöken. Tüten Anğ. İoanna Kuçuradi, Sevgi
İyi, Kurtul Gülenç, Kaan Özkan, Abdu]lah Kaygı ve Ahu Tunçel'di, Ko-
nuşma metin|eri elinizdeki kitapta da ayırı sırayla yer aldılar.

"Varlık Felsef'esi" başlığı altındaki konuşmalar dizisi 0,1 Nisan 2009 ta-

rihinde, artık bir gelenek olduğu üzere BetüI Çotuksöken tarafından baş-

latıldı. Felsef'e tarihinde filozoflarıı,ı felseltlerini geliştirirken görüşlerini
temcllendirdikleri insan le]selesi ya da ontoloji disiplinlerinden birlni scç-
ııek yerinc her ikisini dc kucaklayan "an tropontoloj i" kavramınl ortaya
koyduğrı "Varlık Fe]sefesinde (Ontolojide) Yeni Bir Açılıın: Antropontolo-
ji(İnsan-Varlıkbilgisi)" başIıklı konuşmasında Betül Çotuksöken, vallığın
düşünmc ve dil bağlamlarındaki belirlenişinden hareketle insan temelli bir
ontoloji anlayışının ana çizgilerini saptadı.
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Tüten Anğ l l Nisan 2009 günü yaphğl "Varlık felsef'esinin (ontolojinin)

Temel Sorunları" başlıklı konuşmasında, İstanbul Üniversitesinde ontolo-

jı bağlamında başlayan geleneğin lemsilcisi ve aynı zamanda Takiyettin

Mengüşoğlu'nun da izleyicisi olarak varlık felsefesinin temel sorunlarının

neler olduğunu gözler önüne scrdi.

l8 Nisan 2OO9 günü yaptığü "Varlık vc Çeşitleri" başlıklı konuşmasında

İoanna Kuçuradi kendini farklılıklar içinde sunan varlığln, tek bir varlık tü-

rüne indirgenmesinin sıkıntılarl iizerinde durdu ve böyle bir indirgemenin

yol açtığı bilgiscl sorunları da ayrıntılı olarak değerlendirdi,

Fenomenolojiyi hem bir yöntem hem de varlık görüşü olarak inccleyen

Sevgi İyi,02 Mayıs 2009 tarihli "Ontııloji ıc Oz Onı,ılojisi" başlıklı ko-

nuşmasında uzun yüzyıllar boyunca f'elselenin merkczi ilgisinin varlıktan

bilen özneye kaymasının izlerine çckerken, sijz konusu değişimin insana,

varolmanın yaşamanın anlamını un[ütturduğunu, insanı ıherırlrıdan kopuk

bir olgular dünyasına hapsettjğini ileli sürdü.

09 Mayıs 2009 tarihinde "Gadamer ve Felsefi Hermcneutik" başlığıyla

yaptığü konuşünasında Kurtul Gülenç, iırsan ve toplum bıliıı,ılerindcki yön-

tem arayIşına elcştirel perspektiften yanıt veren hermcneutik, f'enoıı-ıenoloj i

vc Marksist gcleneklerin bııluştuğu ortak payda ıılarak tarihselci yöntemc

odaklanarak, bakışını tarihsel varlık alanının kuruluşuna yöneltti. Gülcnç

konuşmasında, söz konusu gelenekler içerisindc özellikle heıııeneutik ge-

leneğin özerk bir yöntem oluşuna dikkati çekti.

"Yaşam Dainyasında Yönelimsel Bir Varlık" başlıklı çalışmasını l6 Ma-

yıs 2OO9'da izlcyicilerle paylaşan Kaan Özkan ise özellikle Descartes'ın

katkısıyla daha çok dikkate sunulan zihin-beden sorununu, daha sonraki

açılımlarda da iz sürerek insan-yaşama dünyası ilişkisini, f'enomenolojinin

yönelimsellik ve yaşantı-deneyimi kavraııılarının ışığında ı,e bedenin öne-

mine dikkati çekerek mcrcek altına aldı.

23 Mayıs 200q rarihIi re "Ontolojik Olanak Kırramı re İnsan Dünyası"
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başlıklı konuşmasında Abdullah Kaygı, "olanak" kavramının, yaklaşık

olarak kendi deyimiyle, "lelsefedeki varlık kavraınının açıklanmasında de-

ğil, bilimde de onsuz olunmaz bir kavram" olduğu savından yola çıkarak"
ne denli önemli olduğu üzerinde durdu.

30 Mayıs 2009 tarihli "Zoon Poliıikonun Ontolojisi" başlıklı konuşmasın-

da modern ve tarihselci okulların bakış açılarını, siyasal ontolo.jilerini üze-

rine inşa ettikIeri "kişi" tanımlamaları bakımından karşılaştıran Ahu Tun-

çel, evrensel ve tikel anlayışların her ikisinin de tanımlarındaki eksikliklere

ve yelersizliklcre dikkat çekerek, demokratikleşmenin yolunun evtensel ve

tikel geriliminde bir taraf olmaktan değil, karşılıklı diyalektik ilişkilerini
ıan ımlamakıan gcçıiğini tlerü §ürdü,

"Tarih Fc]sel'esi" başl,g,n, tuş,yan İ0l0 ,,l,n,n Fel.ıc/b Söyteşilerinin
onuncusundaysa sırasıyla Betül Çotuksöken, Kurtul Gülenç, Mustafa Gü-
nay. Ahu Tunçel, Kubilay Aysevcııcr, ,uc Kurtuluş DiNÇER konuştular,

03 Nısan 20 l O'da "Tarih Felsef'esi : Kavramlar-Sorular-Sorunlar" başlıklı
bir konuşma yapan Betül Çotuksöken, öncelikle tarih alanını varolma ve

bilme diizlemlerinde ayırt etti. İnsaı,ıı, tarihsel, trıplumsal ve kültürel ola-

nıı,ı kesişiminde inceleyen antropontoloj ik yöntemle değerleı,ıdirerek, ta-

rihçiyle tarihi yazımı arasındaki ilişkiyi ele aldı ve tarih felsefesinin temel

sorunlarını saptadı.

Batı f'clsct'e tarihinin özellikle 20, yüzyılın başından bu yana ürettiği rasyo-

nalitc eleştirisini pek çok filozolun görüşleri eşliğinde inceleyen "Şiddet,

Tarih ve Politika" başlıklı konuşı,ı,ıasıyla Kurtul Gülenç, 10 Nisan 20 l0
tarihinin konuk konuşınacısıydı. Gülenç konuşınasında, n,ıodernliğin iJer-

leıncci tarih anlayışının sonuctında evrensellerin tikel deneyiırı dünyası

üzerinde şiddete yo] açtlğını ılerı sürdi] ve şiddele yol açmayacak bir ras-

yonali|e ve tarih anlayışının olanakIarını sorguladı,

l7 Nisan 2010 tarihindeki "Cumhuriyet Döncminde Tarih Kavramı-

na Yönelik Felsefi Taıtışmalar" başlıklı konuşmasında Mustaf'a Günay,
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Türkiye'nin felsefe geleneğinde "tarih" kavramına yönelen düşüncelerin

izlerini, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Öz-

lem ve Betül Çotuksöken'in görüşleri eşliğinde sürdü,

20, yüzyılın başından bu yana insan biliınlerinde süregelen yöntem ara-

yışlarına bir alternatif sunan Cambridge Okulu tarihçilerinin en devrimci

üyesi Quentin Skinner'ın yöntem anlayüşünı incelediği "Siyasetin Yöntemi

Olarak Tarih: Cambridge Okulu ve Qunetin Skinner" başlıklı konuşma-

sında Ahu Tunçel, tarih okumanın bugünün siyasetini etkileyebilmenin en

önemli yolu olduğuna dikkati çekti. 08 Mayıs 20l0 tarihli konuşmasında

Tunçel'in iddiası tarih okumanın, siyasal bir eylem olduğu kadar, bugünün

siyasetini de değiştirmenin anahtarını sunduğu yolundaydı.

l 5 Mayıs 201 0 günü yaptığı "Tarihsel Bilgi Sorunu" başlıklı konuşmasın-

da Kubilay Aysevener, l9. yüzyıldan itibaren özellikle belirleyiciliği ve

gücü artan bilimsel düşünüşün, tarih bilgisi bağlamındaki yansımalarına

dikkat çekerek,20. Yüzyılda gclincn noktalara işaret etti,

Kurtuluş Dinçer ise 29 Mayıs 20l0 günü yaptığı "Tarihc Bakınanın Yolla-

rı" başlıklı konuşmasında, konunun önde gelen temsilcilerini mercek altına

alarak, taril,ı bilgisinin oluşturulmasında sık sık karşılaşılan "yöntem bilgı-

si" ve "metafizik" gerilimine dikkati çekti.

Hem Söyleşileri gerçekleştiıme lr.. a. l.ituU,n basım aşamalarında Mal-

tepc Üniversitesinin tüm olanaklarını bizlere suııan Kurucumuz Sayın Hü-

seyin Şimşek'e ve Rektörümüz Sayın Proi Dr, Şahin Karasar'a sonsuz

teşekkürleriııizi sunarız- Ayrıca 200l'den bu yana Söyleşilerin düzenlen-

mesine l,ıem sorumluluk üstlenen bir paydaş henı de akademik çalışmala-
rın toplumla paylaşılmasına her zaman bir öncü olarak eşlik eden İstanbul

Marmara Eğitim Vakflna, özellıkle de Vakıf Müdürü Melike oğuzhan'a
desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunatız,

Betül ÇoTUKSÖKEN-Ahu TUNÇEL,
Marmara Eğitim Köyü, Nisan 201 8



VARLIK FELSEFESINDE YENI BIR AÇILIM:
ANTRoPoNToLoJi (iNsA N-VARLl K B iLG iSi)

Betül ÇoTUKSÖKEN*

Felsefi söylemin temel disiplininin ne olduğu ya da olması gerektiği ko-

nusu sürekli olarak tartışılıyor, Özellikle çığır açıcı konumda olan filozof-
lar bu sorunu gündemlerinde saklü tutuyorlar. Bu konuda en dıkkate değer

açıklamaları yapan ve felsefenin bir söyIem oIarak tarihi boyunca, kendine

temel disiplin arama çabasında geçirdiği evreleri en iyi biçimde özetleyen

fi lozof Nicolai Hartmann'dır,

Hartmann "Almanya'da Yeni Ontologi" başhklı yazısında soruna ilişkin

şöyle bir açıklamada bulunuyor:

Sistematik felsef'e ile uğraşanlar, herşeyi taşıyabilncsi gcreken bir temeli, fel-

sefi bir temel ilimi dain,ıa aramışlardır, onlar]n görüşü, felsefenin bütün di-

siplinlerinin bir noktada birlcşmesinin, bir temelden hareket etmesinin ve bir

hedef'e varmasının gereği idi, Herzaman bir sisteınin kurulmasına çalışıldığı
için, bu göıüş daha da öneıı kazanıyordıı.

Sistemci görüşün bu türden bir yaklaşıüı,] içinde olması ve yine Hartmann'ın
işaret ettiği gibi, "eleştirel bir hücum karşısında" sistemci görüşlerin var-

lıklarını sürdüremeyişleri, bu temelin ya da temelIerin de sık sık el değıştir-

mesine neden olmaktaydı, Felsefeye temel arama çabalarındaki ilk arayışa

Prol Dr,. Ma]tepe Ünivcrsitcsi insan ve-Ibp]üüın Bilimleri Fakültesi Felsele Bdlümü,

N. Hartmınn (l968) "Almanya'da Ycni onıoloji". (çeV.) U. Nüllku, J:else/i Arki|i,SdrI
l6. istanbul: isıanbul Üniversitesi Edcbıyat Fakü]tesi Yayln]arl. s. ]. Alünhlarda çe!iride
kulldnıIdn },ı/ n bıçınıııc ırudahale ecılınemılıır.
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yine Hartmann'ün saptamalarına göIe mantık yantt veldi; ardından sırasıy-

la biIgi kuramı, psikoloji, fenomenolo.ji, tarih, sosyoloji, yaşama lelsef'esi,

pragmatizm ve antropoloji geldi. Varlık felset'esi ya da ontoloji de öteden

beri, Eskiçağda ve sonrasında Yeniçağda ve 20, yüzyılda felsefenin temel

disiplinlerinden biri olarak görülmüştür.

Burada özellikle Hartmann'ın antropolojiye ilişkin belirlemeleri üzerinde

durabiliriz. Ancak ondan da önce temel arama çabası ister bir disiplin bağ-

lamında olsun, ister t'elsefe akımları bağlamında olsun, Hartmann'ın yoru-

muyla, bu çabaların hepsi,

(...) insanın pratik, sosyal, tarihi yanlarını da ele alıyor. ya da onrın sadece

düşünce hayatünl gözönünde bulundı.ıruyorlar, Bun]ardan insan hakkında tek

tarafll bir düşünce doğar ve f!lseli bilgisi için, bu gibi düşüncelerden çlkacak

olan sonuçlar da tek taraflı kalmak zorundadırlar,]

Metne daha yakın bir okuma edimiyle yöneldığimizde, felsefi söylem

adına yapılanın, insan eksenli olduğu anlaşılıyor, Bu saptama son derece

öneınli görünüyor, Ancak Hartmann'a göre insanın bütünlüğünü ortadan

kaldırmak da çok sakıncalıdır; ontolojik ve fenomenolojik temellere dayalı

antropoloji bu durumu,20. yüzyılın ikinci yarısında Mengüşoğlu örneğin-

de ayrıntılı bir biçimde dikkate almıştır

Aslında felsefe tarihi tüm felsefi söylem denemelerinin insana ilişkin oldu-

ğuna tanıklık etmektedir. Özellikle felsefi antropoloji, insanl varlık yapısal

özellikleriyle kavramaya çalışmaktadır, Bu duruır,ıda önümüzde iki yol var

gibi görünmektedir. Bunlardan biri, felsefeyi ya|nızca "insan felsefesi"ne,

"felsefi antropoloji"ye ya da diğer disiplinlerden birine, bu arada Haılmann'ın

önerisiyle varolanı inceleyen ama elbette Aristoteles'in ontolo.jisinden farklı

olan yeni bir "ontoloji"ye, "varlıkbilgisi"ne, "varlık t'elscfcsi"ne indirgemek.

Bu iki yolun dışında başka üçüncü bir yol olamaz ını']

2 N. Haılmann. ,{gr,.. s. 6
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"Varolan", "varlık" vb. kavramların öncelikli olarak ele alındığı varlık
lelsefesinde, elbctte varlık ya da "varo]aıı" eksenli dışdünya, düşünııe ve

dil iIişkisi öne çıkacaktır, Varolanı yalnızca dışdünya boyutuna sükıştür_

mayan, daha geniş bir biçimde konumlandıran bir anlayışın ya da f'elsef'e

kavrayışının. ontolojiyi önemsediği kolayIıkla ilcri sürülebilir. Bu nokta-

ya gelindiğinde de dikkate alınması gcrcken başka dinamikIerin olduğu

da dikkatlerden kaçmamalıdır. Çünkti 1'elsef'enin sorunlaıının varlık, va-
rolan bağlamında ele alıı,ıdığı durumlarda bile, ister istemez "bilınc"ye,
"bilgi"yc vurgu yapılınası kaçını|mazdır, Aı,ıcak adına "bilgi" denilen

sonucun "bilıne"yle bağlantılı yönünüı] mü belirleyici olduğu ya da bu

konularda vcrilen kararları, tüünüylc lblsefi söylemi, kuruluşu bakımın-
dan varlıkla, varolanla ilgili yaklaşımının mı etkilediği konusu öneıı,ılibir
tartışma boyuttı olarak karşımıza çıkmaktadır. Filozof burada tercihini
yapacaktır: "bilır-ıe mi önceliklidir?", "varolır-ıa mı önceliklidir?" Filo-
zofun soruları varolana mı ilişkindir ağırlıklı olarak, yoksa bilmcye mi

ilişkindir ağırlıklı olarak? Bilıncnin yönclimi bilmenin kendislne mi iliş-
kindir; yoksa bilme varlığa, varolana mı ilişkindir'l Felsefcnin soruları
bilgiyc ilişkin sorular ıııdır, varlığa ilişkin sorular mıdır?

Felsefi söylemin öteden beri bu iki açılımı içerdiğini ıleri sürebiliriz.
Aristoteles'ten, Hartmann'a, Heidegger'e, Mengüşoğlu'ya f'elsefi söy-
lemde varolana ilişkin bclirlemeler zaman zaman öncelikli olarak kendi-
ni göstermiştir. Metafzik'te de bu bağlaırıda yer alan belirlemeleri anım-
samakta yarar var:

Varlık olmak bakın,ıından varlığı vc ona özü gereği ait olan ana nitclikleri

incelcycn bir biliıı vardır. Bu bilim özel bilimler diyc adlandırılan bilin,ıle-

rin hiçbirinin aynı değildir. ('ünkü bu diğer bilimlerden hiçbiri genel olarak

varlığı varlık olmak bakıınından clc aimaz; tersine onlar örneğin matcmatik

bilimlcrin yaplğı gibi, varlığın belli bir parçasını ayırarak sadcce bu parçanın

ana niteliklerini incelerler, (,,,) o haldc cğer varlıkların ögelerini arayanlaı
gerçckte mutlak anlamda ilk ilkeleri aran,ıakta idiyselcr, onların aradıkları bu

iigelerin de ilinekscl anlan,ıda varlığıır değil, varlık olmak bakımından varlığın
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ögeleri olınaları gerekir. Bundaır dolay, bizim de varlık olııak bakıınından

varlığın ilk nedenlerini kavranraır,ıız gerekir'

Eskiçağda ve özelliklc Ortaçağda varlık, varolan ağırlıkJı ftlse{i söylem,

varlığı: mutlak varlık, mutlak oln,ıayan varlıkl kendi kendisini varedcn

vallık, başkasü taratlı,ıdaı,ı olıüşturulan varlık olarak ikiye ayrılmaktadır.

Duyulur/algılanır-düşünülür ayırımlarının da yapılabildiği varlıksal yak-

laşımlarla varolıı,ıa, dışdünya rc/veya düşünmc alanına ilişkin olanlarla

birliktc gıdiyor. Varolanı kendisi yapanın değişmeycn ya da özsel olarak

ona ait olaı] nitclikler olduğu t]zcrinde durulabiliı, Bunun dışında yeni bir

açılııı olarak da varolan ve varlık kavraır,ıını düşdiinya ile sınırlaı,ııaırıak,

her iki kavramı da düşünmcnin ve dilin çcrçevesi rılarak yoruı,ıılamak,

bir ycnilik olarak dcğerlendirilebilir. Felsel Sö'ry'cz Nedil,?'de sunulan

varlıkbilgisi ya da ontolili böyle bir yaklaşüılı içerir.

Varolan iiç alaılda üç ıarolııra alanıırda kcndiıri sunar: tlışdünyada. düşun-

mede. dildc. Diişiırnredc vc dilde varolan. insaırdan do]avı ancak söz k,.ıntısrı-

dur İnsanla birliktc derken burada şu aırlatılı,ı,ıak istcntnckledir. Düşiitrme ve

dil insanla birlikte \arlık kazanırrakladır: düşünınede varolanlar (kavraıılar.

tasarınrlar. ideleı,. iııgclcr) dile dökiildüğü. dile getirildikIeri takdirdc. başka

iırsanları etkilcycır etkileyebilnıc ııiteliğini içindc taşıyan bir varolan olarak

artık kcndi başınaymış gibi belirirler'

Düşünme ve dildc varolan, dışdünyadaki varıılanı çerçeveleycrek varolana

bir belirginlik kazandırır, Düşünıı,ıe ve dil öğelerince bclirginlik kazandı-

rılınayanların ya da başka bir deyişle ınantükça varlığı çerçevelend irilır.ıe-

yenlerin varlığı belirsizdiı,. Btı durumda varolanın varlığı temelden insın

varoluşuı,ıa bağlıdır; başka bir deyişle dtişünmeye ve dile bağlıdır, Btı, ant-

ropontoloj inin doğuırı noktasıdır,

Düşünmcııin ve dilin edimsclliğinde ancak bilineır. anlam yükleıren her tek ıres-

3 AristotclcS(l996) Mllr/ii,(. (çev ) A, Arslan. istanbııl: Sosyal Yaylnlar. l003a20-]0

B. Çotuksöken (2000). Fct:c[i Siiı,taııı iıedir!. istanbu]i inkılap Kitabcvi_ s, ]0.4
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ne ve nes e ilişkilerine ait tasarııılar, antropolojik ve ayııı zaıı,ıanıla da tarihscl

özneyle birlikte açıklık kazanabilirIer, Antropolojik onto]o.Ji aynı zaınanda fi]-

scfi antropolojinin ten,ıel bileşeni olmakla kalmayıp. biitünüylc lalscfi saiylcın

oluşturnıanın tenıel dayanağı olmuştur/olııak zorundaciır dcni]ebilir.'

İlk kez bu yazıda dile getirilen "antropiılo1ik ontolo1i" daha sonra "antropoı,ı-

toloji" olarak yeniden yortımlanmIştü[. BöyIe bir yaklaşım nasıl bir tutarlılık

içindedir'i Varlığın düşünme ve dil bağlaınında belirginliğiı,ıi kazanıı,ıası, var-

lığı, varııIanı ister istemez insana bağlaı,ııaktadır. LJu yaklaşııı,ıa giire varola-

nın bilgisi, insan teı,ı,ıellidir ve Ontoloji artük antropontoloj idir, Bu yolla bil-
gi bağlanrı da aydınlallmaktadür. Düşünıne vc dil çerçcvcsi varolanı bilmc

düzlemine taşır, Antropontolojik olan fclscfeye özgü tüı-ıı bilnıe biçimIerinde

ten,ıel olanı oluşttürur. Artük brı noktada. her felsefe disiplininiıı teırıeli olarak

bu türden bir varlıkbilgisinden söz edilebilir, Örneğin. etik söz konusu ol-

duğunda, ctiğin insan eyIeü,nlcrine. insan ilişkilerine ilişkin yönünün. etigjn

dışdünyasıı,ıı; eylemlerin, ilişkilerin ardındaki kavramlafın. niyetlerin, aı-ııaç-

ların, değerlcrin etiğin dt]şünsel yajnünü; ctik bağlamda kııllanllan dilin dc

etiğin dil yönünü oltüşturduğtı ilerı sürülebilir ve bunlarıı,ı l,ıepsiı,ıin bir tür

varolan olduğu konusıında bir yargıya varılabilir.

Varolanları gerçek (real). düşünsel (ideal) ve sanal (virtual) olarak iiçe
ayırmak olanaklıdır. Gerçeklik-sanal gerçeklik belirlemeIeri özellikle gü-

nümtizde büytik öncm taşımaktadır, Tcknoloji arıcılığıyla varolan saı,ıal

gerçeklik ve onun bütün işleyişleri, içiııde buluntılan gerçekliği etkileıı-ıek-

tedir, Zan,ıan ve ıı-ıekAn algısını da farklılaştıran sanal gerçeklik, anlaır,ı

sorunlarını; iıısanın bilen, yaratan, üreten bir varlık olarak gücünü iyiden
iyiye aItırmaktıdır, Bıı durrımda "insana ilişkin bclirleıneler eşliğindc
yeni bir varlıkbilgisinden söz edilebi]ir mi?" sorusu sorulabilir. Varlıkbil-
gisinde ycni bir açılını olarak değerlendirilebilecek bu yönelimde felsefi

antropolojiyJe ontoloji bir araya gctirilmiştif, Bu yaklaşımıı,ı ardında nasıl

t]. (iıuksöken (2000) "Hi]nanisü Metafi,,ik ve AnlroPolojik onloloi;". l|ulla Aka],\üı

AnüüOğıüülü. (hıü] \ B. ('otuksa'ken-I), Özleıı. İıınhul: İnkıl-ip Kitııbtıı. \.. ]I1-2l]; I]

Ç,,üuk.iikr|| |'l||ll i,/.{ı l 
'.-/İ 

,\;il /. r?. i.ıınbııl: \,ı,*KllJIY:l)ln.\i.\ ı0
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bir lelsefe tanımı vardır? Buna göre felsefe, insan-dünya-bılgi arasındaki

ilişkileri inceleyen bir düşünme r,e hilme biçimidir, İnsan, r,arolanlar top-

lamından daha lazlasını imleyen dünyaya yönelmekte; bunun sonucunda

bilgi edinmekte, yine bu bilgiler aracılığıyla kendine ve dünyaya yiinel-

mektediı. Diinyaya Ve bilgiye yönelişin tcmelinde insan varrıluşu her şeyi

belirlemektedir. İnsan-varlık bilgisi ya da antropontolo;i, her türlü bilgi-
sel yöneliııin teınelini oltışturnraktadır. Buradaki yenilik nedir? Buradaki

ycnilik şöyle özetlenebilir: Felsefi söylemin teniel disiplini olarak insan

varoluşundan yalıtılmış bir ontolojiyi değil, insan varoluşuı,ıu ve onun yö-

nelimlcrini temele alan bir ontolojiyi, başka bir deyişle antropontoloj iyi
temel disiplin olarak bcnimseınek,

Antropontoloji hem klasik anlamdaki ontolojiden hem de yeni ontolo.jiden

ayrılmaktadır, Çünkü varolanı kategoriyal ilişkilerle sınırlamamaktadır ya da

çok az sayıda kategoriden yararlanma söz konusudur burada, Bir yönüyle

varolanı kendisi yapanın ne ya da neler olduğu araşhrması olarak antropon-

toloJi, her zaman insan gerçeğini dikkate almayı amaçlamaktadır, Doğal-

toplumsallarihsel-kültürel varlık olarak insan, anlamın taşıyıcısı oIarak bu

dörtlü yapın;n eşliğinde varlık dünyasını, değişiırı içinde sürekli olarak ye-

niden kurmaktadıı Temel kategoriler burada "değişmc" ve "karşılıklı etki"

kategorisidir, Söz konusu kategorilere öncm veımesi bakımından burada

ortaya konulan antropontoloji, Mengüşoğlu'nun ontolojisinc yakın düşmek-

tedir Terimin "ontoloji" bağlamı Mengüşoğlu'nun ontolo.jisiyIe öılüşmckte-

diı Varolanı fenomenlerinde kavramaya çalışan bu ontoloji,

(.,,) "varlıği', "varolan']n kendisini, cn son şey olarak gö.mektedir; çünkü varlık

fenomenleri, bize varlığın, "varolan"ın gerisinde bulunan, görünüş alanına çık-

mayan herhangi bir metalizik temelden haber vermiyorlar Bugünün ontoloJtsi

için, göriinüş ve "kendi başına varlık", bir "birlik" oluşturur. Bugünün ontolojisi

"varolan'l, varlığı, tanımlamaktan vazgeçüniştir. Çünkü tanımı, ancak araştürmala-

nnı bitirmiş, srınuna gelmiş bir bilgi yapabilir. oy§a barylç bir bilgi yoktur.'

6 .L 
Mengüşoğlu ( l9 88r. FelseL-ııe G iriŞ, istanbu l: Reıızi Kitabevi. s- l l 5



Mengüşoğlu'nun "bugünün ontolojisi" dediği, fenomenlere dayanan r,ınto-

lojidir ve "öz" ontolojisiyle (Husserl), "metafizik ontoloji"yi (Heidegger)

eleştirmektedir. AntropoIojiyle olan bağlara gelince, ona göre antropoloji
de ontolojiye dayanmaktadır. oysa burada sergilenen görüşe göre tam tersi

yapılmakta, ontolojiantropoIojiye dayandırılmakta, felset'enin temel disip-
lininin antropontoloji olduğu öne sürülmektcdir,
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