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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



YÖNELEN VARL|K OLARAK İNSAN

Kaan ÖZKAN*

Esasta epiStemolojik sorunlara yanlt araytŞlyla şekillenen moden öZne ta-

savvuru, bir noktadan sonra, biraz da kaçınılmaz olarak, insana ilişkin on-

k)lqik çıkarımlar yapılmasına yol açmlştır. Nitekiı,ı,ı bu taftışmanün baŞln-

daki filozof olan Descartes'ın "Düşünüyoruın, o halde varım" çıkarıııını,
bu duruıı-ıun en solnut ve çarpıcı ömcği kabul etınek yanlış o|maz. Zjra
'düşünüyorutn, o haldc biliyorum'gibi bir sınır dahilinde kalıııayan bu akıl
yürtitmc, bizc aynı zamanda insanın ne üstündeı tantmlanabilccck bir var-

lık olduğtına ilişkin bir iır,ıayı da yansıtınaktadır, Ben'in ve dış gerçekliğin/

maddi tılanın garantörü durumrındaki Tanrı'ı,ıın varlığının saptanüşının bu

doğruItuda birbiriııdelr ayrı!aınaz iki kaygıyl gündcmc getirdiğini belirtıııek
gerekiı Bu kaygılardaıı ilkinin cpis teır,ıolo.j ik nitelikte, ikincisininsc oı,ıto-

lojik nitelikte olduğtı söylenebilir. L,pistemolojik kaygı aracılığıyla, her iki

varlık saptamasının Ben'in bilmc cdiminde ne gibi bir karşılığı olacağını

bclirginlik kazandırılıı,ıaya çalışılır. En başta hcr şeyin varlığından şüphe
eden ijzne. bir anlamda dayanak noktalarını bulduğunda kendi bilmc cdi-

ıııindeki fhrklılaşnıayı da açıklaınak durı.ııııtındadır. Zira varlık şiiphcli hal-

deyken, sağJaın bir bilgi inşa cdcbilmenin olanağı da yok derecesindcdir,

Rul,ı-bedeı,ı ayrüünü tartüşması ise ontolo1ik kaygınıır ağır bastığı ve belirle-

yici olduğu bir tartışünadır, Çüııkti rtıl,ırıı,ı ve bedcniı,ı tcmsil cıtikleri varlık

düzeyleriı,ıin içeriği, bir bakıma bu tartüşına doğrultusunda ortaya konmtış-

tur. Ben'in ilk göze çarpan özelliğinin düşüı,ıır,ıe ediıııi tılıı,ıası, maddcninsc

başka bir içcrik ve özelliği yansıtıyor olması, [öz tartüşmasıııı gündeı,ı,ıe

gl3tifir, Descartes'ın bu doğrultuda yaptüğl bir tür töZ SünlflaıIaslna giireI

Dr. Ycdilcpe UniVersilesi
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ruhun özniteliği düşünme, maddeninki ise yer kaplama olarak belirlenir
Beden de maddi bjr unsur olması itibarıyla tözsel olarak yer kaplama nite-

liğine sahiptir

Açıklık ve seçiklik Descartes için büyük ölçüde epistemolojik bir ölçüt

olsa da şeylerin varoluş konuıı,ıJarı açısından da bir göstergedir. Çünkü
açıklık, o şeyi doğrudan, aracısız bilmeyi ifhde ederken; seçiklik, o şcy ile

diğer şeyler arasında net bir ayrım yapabilmeyi kastcdel Descartes'ün bu-

radan yapacağı çıkarım, ruh ile bedenin ayrı ayrı idrak edilebilmelerinden

ötürü birbirlerinden bağımsız varoluşlara sal,ıip olduklarıdır. Zaten ikisinin
ayrı tözler olması da bunu ifhde eder.

Bu soruna ait argüınanlar bu bağlamda özdeşlik ilkesi,'daha açık if'adesiy-

le Leibniz'in özdeşlerin ayırt edilemezllği ilkesi çerçevesinde açın,ılanmış

ve taılüşılü],]üştır.r Bu ilkeye göre, X ve Y eğer özdeşseler kesinlikle aynı

özellikIere de sahip olacaklardır. Do|ayısıyla, eğer zihnin, onu bedendcn

ayırt edecek fbrklı özelliklere sahip olduğu belirlenirsc, bu duruıı,ıda zihiı,ı

ile bedeni f'arklı bireyscllcr olarak kabııl ctınck gcrekir, Descartes, özellikle
Meditcıs,v,onlar'da yaptığı çıkarımlarla tam da bu soııtıcu teınelleı,ıdirmiş-

tir. Örncğin, Altıncı Meditasyoı,ı'da yer kaplama özelliğine sahip beden ile

düşünme özclliğine sahip ruhu/zihni bazı bakıı,ıılardan karşılaştırır, Buna

göre, ııaddi olaı,ı. yani beden bö]ünebilırken, zihin için böyle bir şey siiz

konusu dcğildir, Ayrlca, bu iki töZt]ül esasta farklı nitelikler taşlyor oluşu.

oırları birbirlerine yakıı,ı laştırmayı olanaksız da kılarr

Brı tasnıl]crc Dcsca.tcs'la tck bir ŞckiIdc rast]anmaz vc yaplta gijre hlklllık gaisterirler

Örncğin. Dcscartcsf'c/\(l'c]ıiüı ilketu i' c,c lözlcre yaratıInllş olup ollnadıklalüna gaire atıl--

ta btllunUrkcn. Mc../iıı,trrıılaı 'da sonsuz olup olmaınalarlna ga're bir değcrlendirnıe 1,apaı
(kfş. L'elıa/i,niD jltala],l. ss lll i]2 le Mcdifu\\,on lıü],, sS 10-1l.)

R Descancs. a) Mcditasyon. M9r;la\,ırr?/a/ . (çe\.) i.nıcı Biıkın. 1n[J1.1. t]llg(.u Yay]n

cılık. 2007.ss 67-|i]i Jacgwon Kl :n. Phıloııphı ı-,l ,V;ııl. Cınıbridgc. West\icw Prcss.

2006. ss 36 ]7.3lt 40.

LRavcnscrall.Prll.)\(4rıü,.)/'/rı../.()Xlard.()rliİdl-]ni\ersiı), Ilrcss.2005.ss.I2 l].

R [)cscartcs. M.diüO\ı1) llr- S\, 79-1i(), Ruh-Llcden ayrıırrıııı r e tıılarıı niıcliklcliıc l]lŞ

kiıı it'adelcrc R///ır, lrln-ıl\/d/,/'ıda dı rasügeliıir: " biı tck rulr vardııı bu nıh da hjçbır

2

]

4
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Buna ilavcten, madde ediJgin bir görünüm sergiler. Etkin olan, bilinçtir ve

bu larklılık sebebiyle bilincin maddeye dayanı,ı,ıası düşünülemez bir şeydir.
Zaten Descartes pek çok ınctninde olduğu gibi Rııhıın Tıılkııları'nda da

bedenden bahsederken delalarca ınakine ifadesini kullanmıştır,5

Sonuç itibarıyla, Descartes'ın tüm bu temel]endirmelcrinin bize söylediği

şey, insanı insan yapan asül niteliğin, onun, dtişünıne ediınini gcrçekleşti-

riyor oluşunda saklıdır, Bu kabulün doğal bir sr,ını.ıcu olarak beden, insanı

ranıııılamada t6li bir rol üstlenecektir. Yani varlığı vadsınamayan ama insa-

nın varoluşuı,ıu karaktcrize de etmeyen ikincil unsur,,,

Daha sonraları literatürde töz düalizmı olarak aı,ıılacak bu yaklaşım, özel-
likle nörofizyoJoji alaı,ıındaki çalışıı,ıaların da ka|kısı ve etkisiylc, insını
btitüncail bir anlayışla ele almada yetersizlikJer gösternıeye başlamıştır, Ni-
tckiın bu nedenledir ki, diializm artık büyük ölçüde tözler/bireysellera rası

bir ayrııı anIayışıı,ıa dayalı olarak değil de tek bir tözün niıeliklerind,aki
ayrım olarak varlığını sürdürıı-ıektedir, Başka biı ifadeylc, bilincgelen kla-

Sik töZ düaIiZmi (sıı b.ş lq nt,edtıa lis ın) ycrini nitelik düa|izn,ıine Q,ıroperlyclu-
alırn) bırakır,ııştır, Örneğiıı epit'enomenalizı,ı,ı bu doğrultuda atılü,ü,ıüş önemli

adımlardan birini temsil edcr.

Descartcs'üı1. iki ayrı töze karşllık düşürcrck nitelediği zihin ile beden ara-

sındaki derin yarık, özcllikle variıluşsal bakımdan kendı içine kapalı bir
özneyi var etü]]iştir lJir anlaı]ıda Beı] ile Ben-oll]]ayan'ı bir arada taşlyan

bir varlık olarak insaır. mtidahiI olduğu bütün süreçlerde bu ayr]mın yaı]sı-

malarını bizzat kendinde görcbilccektiı,. Bu yiizden de deneyiırıin alacağı

biçiıı-ı ı,e dışavrıracağı anlam, doğa ile ya da başkası ile bir karşılıklılığın
sonucu olınayacak; tersine. kendi üStüı]e kapanlk KarteZyen öznenin sınır-
Iarı dahilindeki içsel sürccin il'adcsi olacaktır.

slırcıIc. bijIiini]r dcğildir (...) Dildc ıklınııza aykırı ne gijrüliilse. hcpslnü \,ücuda yl:lkIiJ

ıllek gereki." (Rclri Dcscerlcs. Rrrİ,J lrl/,-ll\rr1. (çc\ ) MehıIct Karasrİ. Ankara. MIlIi
Eğltı Bakeülllgı \'lüyllıiaı,ı. l997. s ,1l)

R. Dcscartcs. İıİıı lİ ıirıı.ıltırı, s 9. l 7. ] l. ]2 vdf



18 i Fel\l/( Sö1l?ş]leri

Buna karşılık, l9, yüzyılda Brentano'nun ortaçağdaki kullanımına refe-

ransla gündcme getirdiği yönelimsellik öğrclisi tartüşıı,ıayı ban,ıbaşka bir

boyuta taşıyacak olan yolu da açmıştır. Zira yi,ınelimscllık kavramının,

özellikle de Merlcau-Ponty'n in kullandığ; bağlamda, söz konusu insan

kavrayışını değiştirici bir etkisi olmuştur, Ne var ki, Merleau-Ponty'e gi-

den yol uzundur, Ama bu yoluı,ı başına Brentano'ı,üun Husserl'c esin kay-

nağı ııluşunu koyabiliriz. Bununla birlikte, bir eksik anlamayı önleııek için

belirtınck gerekir ki. Kartezyen iizne anlayışıntn yetersizliğinü göstercbil-

mek yalıı;zca yönelimsellik kavramını lormel olarak dcğil, bu kavramın

l'enomenolo.jikapsamındaki seyrini dc takip etmeyi gcrcktirir. Çünkü baş-

tan itibaren bir imkinı taşImakla billikte insanın bilme ediır,ıinden ibaı,et bir

varlık olmadığının gösterilebilmcsi ıçin yönelin,ısclliğin aynı zaınanda ve

csasen bi]incin değil, bedenin yönclin,ıselliği olduğunuıı da f'arkına varıl-

ması gerekir. Mcrleau-Ponty'niıı l-cnon,ıenolojik gclenek içerisindc yaptığı

müdalıale ve katkı da bu noktadadır,

Şiındi, iı,ısanı nihayetinde özne-nesne ayrımının olmadığı bir varoluş düz-

leınjne oturtan ve onu yaşaırtı-deneyiır,ıi çerçevesinde ele alan sürcci, bu

kavraın dolayınıında ana hatlarüyla oılaya koyıııaya çalışalıı,ı,ı.

Yönelimsellik kavramı aracılığıyla yiirütülecek bif tartışıııa. yukarıda da

değindiğim gibi, Franz Brentano'ya Ief'eransla başlatılabilir. Ancak, hemeı,ı

belirtıı-ıek gerekir ki, Brentanıı'nun kcndisi "yönelimsellik" kavraıııını bire

bir kullanmamüştır. Bu kavram yerinc Brentano'da rastgeldiğimiz kavram-

Iar dal,ıa çok, "yöı,ıcliııısel nesne" ya da "yöneliınsel ilişki" gibi kavramlar-

dıı. Skolastik gcJenek bağlamıııdaki yöneliınsellik kavrayışından Brentano

zihnin bir ncsneye ya da içcriğc yönelik f'arkındalığını anlamakladır, Buna

göre. hcr zilıinsel edim bir ı,ıesııe ile itişkilidir:

Her zihinsel finoıncıı. oılaçağ Skolast iklcriıı in bir nesnenin yönelimsel (ya ıia

zihinseJ) içcrideliği (iıclıleıt,e) dedikleri; ve biziın, bütünüyle muğlakllklar-

daı arınn,ıış olınasa da, bir içcriğc rcferaııs. (burada bir şeyin anlan,ıı olarak

anlaşılmayan) bir nesıeye doğruluk ya da içsel nesncllik diye adlaırdırır,ıamız

l
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gereken şeyle karaktcrize olur Her ne kadar her biri aynı şckildc olınasa da

her zihiısel f'enon,ıen, kcndinde nesıle olarak bir şey barındırır Suırrıında biı

şey sunulur. yargıda bir şey kabul edilir ya da yadsını1 sevınede sevilir, iğreıı-

ıncdc iğreııilir, arzuda arztılanır ı,b,1'

Brcntano, benzeri görüşlerini bir başka çalışması olan The Origin o/'Our

Knowledge ol Righl ond Wrong'da,1 bu sef'er "yönelimsel ilişki" kavraını

üstünden yineler, Dolaylsıyla, bu iki kaynaktaki if'adelcrdcn hareket ederek

yönclimsclliğin genel olarak l,ıer zihiı,ı cdimiı,ıin bir nesnc ilc ilişkilenııesi-
ne ilişkın öğreti olduğu söylenebilir.

Ancak, burada sözü geçen nesnc ne tür bir ı,ıesnedir? Brentano, yönelim-

sel olarak her |ür nesne ile ilişkili olunabileceğini belirtir, Yani yiinelimsel

olarak mümkün olan olmayan, hayali olan olmayan her tür nesne ile ilişki
kurabilmek mümkündair, Yönelimsel olarak ılişki kurulan ü,üesne taülüşma-

sında "nesnenin yöncliıısel içerideliği" kayraını üzerinde önemlc durulur,

Çtinkü Brentano'nun yöı,ıcliırısellik anlayışı aslıııda bu if'ade aracılığıyla

anIaııı kazanmaktadır:

İçeridelik'le Brentaıro. gerçek bir ncsıle ya da bilinç dışında bir'gerçeklik'

olsa da olııasa da, bir bilinç cdiıı,ıi ncsnesinin bilincc lçsc/ bir şey oldıığunu

aıılatıııık ister gajriiılıiİ.'

Başka bir deyişle, tlüşünme edimi gerçekleşirkcn l,ıakkında olduğu ncsnc-

niır zorunlulukla bir gcrçcklik taştıı,ıası gerckmcınektedir. Zira bütün zihin

l'cnomenleri bilinç sıııırları dahilinde yer alı,ıraktadır,

Brentaı,ıo'nun ijğrencisi olmrış olaı,ı Hı-ısserl'in, yönelimsellik kavraınına

ilişkin döniiştüriicü etkisini anlaı,ı,ıak içinsc önceljkle onun t'enoıncııolo-

.ji kavrayışına kısaca dcğinııek gerekir. Bilindiği iizere, f'arklı 1l]ozoflar

1

l'.Brcn|ano.P\l,(y',i,/.,g\,ljıDül]ülaül]Piü-iLll .SllJ/,z4ı)n,/. London: Roullcdgc_ I995.s E8.

F. Brcntano. Th. (rigün 0l 0ıır Knoılaılgc ü Rigl]ü 0.1 
'rrrlg_ 

[-ondoİ] Rout]cdgğ.

2009 s l4

D. \Ao-an, lnıüDühü.üirı ıo Pfunoııı,:nokıgı,, London: Roüıtlcdgc. ]0(X). s. 48.8



80 l Fclsele Sailleşjlüi

eliyle her ne kadar farklı doğru|tularda gelişmişse de fenomenolojinin ana

karakteristiğini baştan beri özırellik oluşturur. Söz konusu olan, ister dün-

yanın algılanışı isterse biJgi olsun hcp birisinin bilgisindcn ya da dünyaya

yönelik farkı ndalığı ndan bahsediJir, Husserl'jn bu bağlaıııda fenomenolo-
jiye biçtiği rol, kavramların özünü ortaya koymaktır. Nitekiın kavramlar

dünyaya ilişkin farkında lığımızın tarklı biçimlcrini ilade cdcrlcr. Yalnız,
kavramlar aracılığıyla neden bahsettiğimizin açıkça yansıtılabiJmesi için

bilimler tarafından ya da \izzal gündelik hayat içinde benimsenmiş olan
"doğal tutum" bir kenara bırakılmalıdır. Husserl bu amaçla, tanık olduğu-

muz vc biln,ıc gayreti içinc girdiğimiz şeylerin nesnel olarak var oldukları
düşüncesine dayaJı doğal tutumu eleştirir, Bu elcştiri saycsindc dc şcylerin
öznel biliııcimize nasıl göriinelükleribetimlenebilecektir, Şeylcrin kcndisi-
ne dönme düşüncesi de bu bağlamda anlaııı kazaı,ımaktadır, Doğal tutuınun

oskıya alınışı yoluyla şcylerin kendisine erişmek teorik her türlü etkinliğin
de zeminjni oluşturan deneyimin bizzat kcndisinc dönııck aı,ılamına gelir,

Dolayısıyla, varılan bu noktada iki ana kavraıı,ıın iç içe geçerek Husserl'in

l'cnomcnoloji anIayüşünı var ettiği söylenebilir: Doğal tutumun eleştirilnresi

bağlamında fcnoıncnolojik indirgeme yönteminin tuttuğu yer ve bilincin
yönelimselliğı, Şimdi, sırasıyla kısaca bu kavramları açalım.

l{usserl, Descartes'ın bilgiyi sağlaıı-ı birtemel üstüne inşaetmeçabası dola-

yısıyla kullandığı yöntemsel şiipheyi oluıı-ıluyordu. Ne var ki, bıı yöntemin

başarılı ve şüpheden uzak kalabjlınesi için daha da radikalleştirilıııesi gere-

kirdi. Nitekiııı Husserl'in. doğal tutum eleştirisinde kullanacağı paranteze

alına (eprıc,hE) bu ı,adikıllcştirmeıin itadçsidir. Öte yandan. ancak kesinlik
niteliğini kazanmüş bir bilimin hakikati ortaya koyabilcccği ve böyleliklc,
evrensel olarak geçerli olablleceği konusuı,ıda Husscrl'lc Dcscar(cs ortak

bir aıııacı paylaşmaktaydı lar, Bu önkabul tüpkı f)escartes gibi Husserl'i de

bir tcmcl arayışına itınişti. llusserl'e giire, erişilecek bu temel, şeylerin
kendisinjn dolayıı,ı,ısız yc apaçık bir biçimde ele alınınasına olanak tanüya-

caktı, Kcsin bilım olarak lclscl'enin yükleneceği işlev, bu doğrultuda radi-

kal bir diişünıııc biçiınıııin ıakip cd jlInc5ini gcı,cktiri1 or,tu. İnsani dcnc1 iın

hakkında ancak bu şckilde yeni bir yaklaşıı-ıı sergilencbilirdi, Yöntemin y!.-
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niliği, bilgi ve yaklaşımda da bir yenilik getirecekti. Buna karşılık fenome-

noloj iyi durağan bir bilgi ktıramı olmaktan çok. dinamik bir yöntem olarak

tasarlayan Husserl, btıııu doğal tutumun söküme uğratılmasında kullandı,

Husscrl ayrıca. yöntemiııin kcsin bir biçimde biliıısel ve geniş bir kapsama

sahip olmasını istiyordu. Dünyayla kurduğuınuz karşılıklı ctkileşiınlere yakla

şııııınızda vc yaşaıı-dünyastnda tccriibc cdilen cleneyimleri betiınleme biçim-

lcrimizde önkabullcrin oynadıkları rolün f'arkında olmamızı istiyordu."

Dolayısıyla, doğal tutumla ediniln,ıiş önkabullerin f'arkına varılması ve on-

ların eleştiriden geçiriImesi, hayata yönelik önceden herhangi bir varsayıma

dayanmayan bir bakış açısı edinmede fenomenolojinin en önemli katkısıydı.

Husserl, felsefeniıı oılaya çıktüğından beri kesin bilim olııa özlemi içinde
olduğunu, ancak brınu hiçbir zaıı,ıan gerçekleştiremcdiğini söyler, Dahası,
"felsef'e problemlerinin asıl anlaını bile henüz biliınsel açıklığa kavuştu-

rulmuş değildir" 0 Hrısserl'e göre bunun nedeni, bilimselliğin koşulu olan

ncsnel oIarak kavranmış ve temellendirilmiş bir kavrayüş yoksunluğu oldu-

ğu kadar doğaI tutumun yanlüş yönlendirici etkisidir de.

lstisnasız bütün bilimlerin benimsediği doğal tutuıı-l, Verili bir dünya Var-

sayımından hareket eder. Buna göre, özneden ve birbirinden ayrı yapılar

olarak kabul edilen fiziksel nesnelerin yer aldığı bir dış dünya öngörülür.

Husserl doğal tutumu günlük hayatta yadırgamasa da aynı şey episteınolo-

_jik tarhşmalar bağlamında söylenemez. Zira ıJ,oğal tutum gündelik hayatta

dış dünya gerçekliğinin fhrkına varmamız anlamınü taşürken, kesin biIgi

tartışmasına konu olduğunda her şcy fiziksel doğaya indirgenebilir hale

gelir, Buna göre, dış dünya ve hatta öznenin kendisi bile belli bir yasalılığa

tdbidir. Doğal tu|umu bcnimsemiş birisi için olgular dışında herhangi bir

9 D. 
.L Primozic. On Merleau-Pontl, A,Bstra]ia. Bclmont; CA, USA: wads\r orth/Thomson

Leırning.200l. s.9.

l0 E. Ilusserl. Kesin Bilinolorak FelseJi, \çeı ) Abdullah Kaygı. Ankara: Türkiye Felsefe
Ktlrumu Yayln]ao. l997. s.8.
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şeyin bulunmadığı saptamasını yapar Husserl. İnsanın psişik yanı da bu

|utum uyarınca mekanist-belirlenimci bir yaklaşımla yorumlanır,

Ne var ki Husserl'c göre doğalcılığın, kendi yaklaşıını içerisinde anlamak-

ta yetersiz kalacağı en öncı-nli şey, bilincin kendisidir, Bilınç tüm bilgınin.

bilimin, akılsallığın cdiı,ı,ılerine zemin teşkil edcr. DoJayısıyla. onun doğal

dtinyaı,ıın bir parçası kılınması ıı,ıümkün değildir, çünkü bilinç bizzat kendi

varlığıyIa. bizim için orada bir dünya olabilıı,ıesinin koşulunu yafatır. Bu.

dünyanın bilinç tarafından inşa edildiği anlaı-nına gelmez, Kastedilen şcy.

dünyanın biJinç olınaksızın anlaşılamayacağı, tasavvur edileıneyeccği ger-

çcğldir, onu doğall,:ışıırnak bu gerçeğin üstünü örter. o haldc. bilinç her

tür bilgiye ve biliıı,ıe zemin sağladığına göre onun transandantal bir biçim-

de cle alınması uygun düşer.

Son cılarak, doğal tuttıııuı,ı bilıne etkinliğine ilişkin yaklaşımına da değın-

mekte yarar var, Zira bııradan yönelin,ısellik tallışıIasına açılan bir kapı

bulunmaktadır. Bilişscllik, doğalcılık açısından bir iınkinı temsil eder, O

da tüm diğer süreçler gibi yasaya tAbi ve bclli bir ıedensellik çerçevesinde

işleyen doğal bir olgu olarak aııılır. Söz konusu rılan, cn nil,ıayetindc "orga-

nik bir varlığın bilişsel deneyimidir," r Ancak, Husserl. bu bilişselliğe ze-

min sağlayan varlığın yöneliııselliği ile dış diinya arasındaki ilişkiyi araş-

tırn-ra konusu haline getirmeııin. bu dcığal tutumı.ı kıracağınıır farkındadır,

Husserl genel amacını, bilmenin öznelliği ile bilinen içeriğin ncsnelliği ara-

sındaki ilişkiyi afaştürmak olarak belirlemiştir, Ne var ki, Hı.ısserl'e göı,c,

gelcncksel yaklaşım bıçiıııleri bilinç konusunu yeni bir bakış açısıyla ele

alı,ıraya muktcdir değildirler. Fcı,ıoı,ı,ıenoloj iı,ıin bu açıdan tanıdığı imkdn.

bilincin özleri ile nesncl olan şeylerin idcal özlerinin bilinç edimlerinc kar-

ll "... doğalc] doğadan başka lriçbir şeyi gajrmcz Vc cır başla l].,ik doğayı göriir, Vır olan

herŞcy. ya kendisi fi-liksc]dir. 1izikseI doğanln bağ]antlll büıiiülltlğünc aıttir. ya da gcrçı

psişiklir anıa cı zanraı da yalnızcı fizik olana bığınrlı bir değişken. olsa olsa bir ikiıcil
'paralelyaıı oIgu'duı" (F]. Husscrl. (clnl Billnı ()lıırtık Fclı4a.s l3.\

l2 E Hııssed. Thelılea ıl J'heıonıun //.)&ı. (çev)william P Alsıon-Ccorgc Nakhılikian.

Dordrecht: Kluwcr Academic Pub]ishcrs. l995_ s. 15.
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şlllk dtiştüğünü açığa çükartür. Bu bağlamda Husserl'in yöntemsel olarak

bcniıı-ısediği paranteze alır,ıa (e2<ırAl), fi:nomenolojik ve elrlcıi,indirgeıne.
bu özlerin oılaya konmasıı,ıı sağlayacaktıı

Husserl, bu doğrultuda önceliklc. l'cnomenolo.jik indirgeme aracılığıyla
aşkın varrıluşa sahip olduğuna inanılan tüm şeyleri paranteze alarak tran-

sandantal ajzneye ulaşmaya çallŞınüştlr. Rastlantl sa llıktan ve her tür önka-

bulden sıyrılıı,ıış bu transandantal özne Descartcs'takinc benzer bir içsel

deneyim alanlı,ıı teınsjletı]]eniı,ı ötesinde artık, kcsin biliın nitcliği yüklen-

ır,ıesi gerekelı f'elsefe için de dayanak noktasü oluşturacaktır. Traı,ısarıdan-

tal özneye ulaşıldığı aı,ıdan itibaren olaylardan. fizikscl olgulardan ya da

belirlenmişliğe t6bi deneyiınlerden söz edilemez. Olumsailık taşıyan her

tilf şey gibi, tüıı brınlar da paranteze alınıı-ıış vaziyettedir. Transandantıl

özncnin varlık kazandığı alan. tüm bu olgu. olay ve deneyiınlcrin altın-

da yatan özlerin alanıdıı Başka bir deyişlc, l'cnoııre nolo.jik indirgeme ara-

cılığıyla bilincin temel yapıları olan özlcrc ulaşılması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla, bu noktada konu cdilccck olan artık, özel, herhangi bir şeye
yönelik düşiinme edimi olmaktan çjkmıştır, Transandantal ijzne, bundan

böyle. sözgelimi diişünmenin d:ı'i üstüne eğilecektir Zira kendini, epoı:h!

yöntemiyle, dışsal olanın oluır]sallığından kurtarnüış bulunmaktadll Sü-

rekli bir biçimde btı özleriıı betiı,ı,ı leı,ı ııes i ise f'enomenoloj inin yükleneceği

görev olarak belirlenmekted ir, Nitekim f'elsef'e/l'enomcnoloJi, kesln bilim
olıl1a niteliğini rastlantısal/tarihsel/kültürel iılanın dışında buluııan bu özle-

ri konu edinınesiyle kazaııır,

Yeni yaklaşıı,ı,ı tarzıyla özleri ortaya koymaya çallşan fenoır]eno loj ide

epochö, bu doğrultııda krıllanılacak yijntemin başlangıcını temsil eder.

Ancak, nihai basamak değildir,|1Epoch! işlemi ilk olarak daha öncekı f'el-

scfi dizgelere uygulanır, ] Böyleljkle, geçmişin f'elscfi dizgclcrine karşı

l3 A-lna:n. Ldünıünıl llu:,s,:rl 1'clsı:/iıinle Mırlli. Ankara: VadiYayınları. I995.s 32.

l4 B. lltısscrl. Iltcoı Perııining ıo a Pırc Phcıonıanol.Jgı. Firs1 Book. (çcV.) F. KcrstiJn.

l]ordrccht: K]ül§clAcadcmic PubIishcrs. l98]. ss 33-]4.
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tarafsız kalınmasına çaIışılacak ve oı,ılara karşı eleştirel ıncsafc koruna-

caktır, Ancak, epııch!'nin daha öneınli aşaı,ı,ıası, kemikleşmiş bir önkabul

olan doğal trıtumun bir kenara konmasıdır. Köktcn bir tavır değişikliği-

ni yansıtan epcıchE. alıştığımız reflekslerle gerçekleştircmcycccğimiz bir

dencyiın(leme) biçiıninin de kapısını aralar. Bu dencyim, bilinç alanında

gcrçekleşen bir deneyiııdir, Zira dış tlünyayı, olgusallığı vc oluınsallığı
paranteze alarak bilince içkin olan, dünyanın anlaınına yöneIiyoruz,

Bilinçtc biliııir hale gelen dünyanıı1 evrensel epııc,hl'si (,,..') özne için yalın

mutlaklıkta varolırır dünyayı lenoınenolojik alanıır dışına çıkarır; buırunla

birliktc, onun yerini. bilinçıe ı,erili (,,,) dünya allr (.. )lyani] mutlak olarak

dünyadaki bireysel şcylcrin ycrini. hcr biriııin çeşitlikipleriyle (.. ) hilinç,teki

anlaııları alır.'

Bu noktada Husserl. mutlak anlamların fenomenolojik indirgeme yönte-

miyle elde edilecek özler aracılığıyla k urulı,ı,ıas ında transandantal egonun

rolüne işarct cdcr. Tlansandantal ego dünyayı bütünüyle yeniden kuracak

ana unsurdur. Bu, bilimlerin doğal tutum üstündeı] belli varsayımlara da-

yanarak verili kabul ettikleri dtinya değildir, Onlar sürece dahil olan dcncy,

gözlem, düşünınc ya da algılama gibı edimleri verili kabul ederler Oysa

bizatihi bu önkabulleri sorgulamadan geçirmek ve transandantal egonun

kurucu işlevini betimlcmck f-enomenolojiye atfedilen görevdir. Çünkü di-

ğer bilimler, doğal tutumu beniınsediklerindcn ötürü, dayanılan bu önka-

bulleri sorgulama yeterliliğine sahip değildirler.

Epc,,chö'nin dış dünyaya uygulanması sonucunda geriye kalan şeye, yani

bilincin kendisine Husserl, fenomenolojik çcikelti (residuum) adını verir.

olumsal şeylerin paranteze alınmasıyla anlam bütünlüklerine dönüşıııüş

nesnelerin ele alınması ise indirgemenin bir soı,ıraki aşamasınt ifade eder,

Böylelikle, bu sürecin sonunda bilincin doğrudan sahip olduğu unsurlar,

diğer bir deyişle, bilincin özleri oülaya konulabilecektir.

l5 E. IIusscrl.''Fcnomcnolo.]f'.Bılı..iış:Fclrel2YorılolüDergi.\i,lçe\.JAydınGelııez.işıan-
bu]:AIefYaylnları. sayı 6. Eylü1 2010. s.33.
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Hrısscrl'in indirgemeyle yaptüğı şey (özcllikle de birinci aşamasında) as_

lında Descartes'ın şüphe yöntemi aracülığüyla yapmaya çalıştlklarıyla ör-

tüşür. Ama clbctte ki Husser| bilincin derinlikIerine doğru ilerleıı,ıes iy le

Descartes'tan ayrülır. Cogilcı, temel özelliğiır,ı olınas: itibariyle Ben'i teı,ı,ısil

eder. Ben. dışıındaki nesııelere yönelerek bir bilinç edimi (cogilationes)

sergilerim, Yani nesneye (cogiıatun') yönelişim aslında bir bilinç yaşan-

tısünın (coglla/io) varlığünı ortaya koyar İndirgeıne yolu1 la ulaştığıııı ycr,

içkinIiği yansıtan bilinç alanıdır ((,ogiı.ııio'). Yani tüın dışsal olguların ve

nesnelerin epoclıt aracılığıyla paranteze alünmaSüyla öı,ücm ve öncelik. nes-

ncnin bizzat kendisinin değil, bilinç ediminin ve onun aracılığıyla ulaşılan
anlamın olmuştrır. Dolayısıyla. burada bilinç ediminin kendisinin düşü-

nülııscl olarak ele allı]ması gereği doğar. Daha doğrusu, bılinç ancak diişü-

nüınsc] olarak ortaya konulabilir.

Hrısserl f'cniııı,ıenoloj isin in ı,ı,ıerkezi kavraır,ı ları ndan biri olan yöncliınselIik,

düşünüınsclIiğin daha iyi kıvı,anabilıı-ıesinde de öncmli bir rol oynar, Zira;

Husserl'iı,ı f'eııoııcnolojik indi(geıne daişünccsinin altında bizinı kcndi 'dene-

yiın akışıı,ııızda'içscl olarak neyiır verili tıldı.ığuna konsantre olınak, bu dcne-

yiınleri 'cloğal bir dünya'içerisindeki eııpirik olaylar olarak değil. l'akat'ti-
nomeııolqik diişüniiın'lc sarih hale getirilen,1.r)ııclı msal .l,tıllıltır olarak alnıak
gerektiği yatar_l''

Husserl bilincin yönelimselliği kavramını Bfeı]taü,üo'dan devraIn]ıştır, Yö-
nelimscllik. bi]incin hcr zaman bir şeyin bılinci olduğunı.ı ifade eder,|7 Do-

layısıyla:

l6 F.. Pi\cc!ic. //ılJ(,rlıınl Plıcnoııeıııılııgı.. I-on(lon: Htıtchın$n. l97(). s 65

l7 tlussc11 bilinciİ yi;neliln§c1llğlnin nc ınlanıa geldiğini Kancz}cn Mcdittsyon]ır'da kısa
ca şu şckildc ıaril'eder: "Bilinç süıcçlcrı avnı zıııandı ıt'jr./l/rt./ oIalak adlaİdlrılırlar:
ancak. bü] durtlmda }i'neIinlsclIik kelilnesi. biliılcin c\lenscl olaİ tcmcl niteliğinden başka
blrşcy ilırdc etürle,,i Rn y,ı,nı biliıciııde oImaki L]ir (1)!./ı) olalak...[,r/.rİr,'tlnu Incsnc
sinı] kcıdi içinılc sakJı Ntmakıüü.-' l-dül1undHussell. Cdü ü(.l iuü] 11fljklr.)/?1. (çc\,) Do.1on
('alrns. Dordrechti Klu\r,iJrAcıdcıllic hlblishing. l999. s. ]],



86 l Felsel'e Sö,, leŞüleri

yönelimsel deıreyim her zaman kendini nesncye doğru aşkınlaştırır; onıın ka

rakteri. bir şeye 'doğru kendisinin ötcsine işaret ctmektir.' i

Yani bir nesneyi düşünmeksizin sadece düşünmek olanaksızdır. Bu yöneli-

min sonucu olarak bilincinde olduğumuz şeylersc yönelimscl nesnelerdir,

Yönelimselbir nesneye atl'edilen eı,ı önemli özellik, o nesnenin gerçekten

var olup oJmamasına göre değerlendirilememesidir, Yani bir insan pekdl6

olmayan bir varlıktan korkabilir, ona inanabilir ya da onu sevebilir. Ancak.

burada altı çizilıncsi gereken bir ayrım vardır: Biliı,ıcimizin yönelimsel bir

nesı,ıeyle olan ilişkisi nedcn.ıel bir ilişki değildiı,. Bir başka dcyişle.

bir şeyin bilincinıizin yönelin,ıscl nesnesi olduğunı.ı söylenıck ile. sadece gcr-

çektcn var olaı,ı şeylcr ırecieııJer olabilcccğinden ötürü, oıltıı1 ona ilişkin bilin-

ciııize neden olduğunu söylenıck ayııı şey dcınek değildir.L"

Bu vurgu aynı zaınanda deneyscl psikolıli ilc f'eno ıı-ıeno lo.ji arasındaki ay-

rııı,ıı da belirginleştirir Çünkü yijnelimsel nesnelerin bjlinçte nasıl belirdik-

lcrini lenoırıenoloji betimlerkcn, nesnelerc ilişkin bilinciııizin nedcnleriı,ıi

fizyoloji ya da deneysel psikotoji gibi alanlar araştırır,

Buradan harekctlc yöneliınscl nesneler çerçcvesinde ktınu edin ilen bir başka

özelliğe gcçılebilir. Buna göre, fhrklı bilinç tarzları yönelimsel nesı,ıeleriy-

le fhrklı şekilleı,de ilişki kurarlar. Örneğin cinlere inandığım gibi, onlardan

korka rla bilirin,ı. Dolayısıyla. lenomenolo.ji, şeyleı,in bilinciı,ıde bclirişIerini

çalışaı,ı bir alan olarak bu l'arklı bilinç tarzlaııııü ortaya koymalüdür, Nitekim

başta sözü edilen özlcr, bilincin bu farklı biçimlerinin özlcridir, Bu özlcri

clc alırıaırın yolu da yaşam-düııyasın ın bizinı iç in ı,ıe aıılaıı,ıa geldiğinı içeren

deneyiıniırıize yönelmektir, Bu, içcbakış yöntemiyle gerçekleştir ilecek bir

şey de değildir. Çlünkü ııesncsiııden sıyrılıp öznelliğinc kapanalı bir bilinç

sö7 konusu olamaz. Başka bir deyişlc. yönelimscllik özniteliğine sahip bi-

liılç, nesı]esinden ayıı düşiinülcmez, Hatta bu nitelik, Hıısserl ile Brentano

li] D Moran. a/r,,r?ı/ //ısıtı,/. ('anıbıidgcl Pollt_Y-. ]{X]5- s. _5]

l9 lj. Mattheus. M./-tı:ııı Pontı, ACuidı:klü üh( l'fı-?1e\fJ.Lol1|on: ('oıltiouulİ.2(X)6. s. 7
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arasündaki yönelimselliğe ı|işkin kavrayış farklılığını da oılaya koyar Bren-

tano, yönelimsel nesı,ıelerin bilinçte bulunduklarıırı kabul ederken, Husserl

yönelimsel nesnenin, gerçektc olmadığı varsayılan bir nesne olsa bile, o

nesneye yönelen bilincin o ncsne sanki vannış gibi bir kabul içinde oldu-

ğunu söyler, Bir ömek vcrecck olursak, Husserl birisinin hayale|.fikrinden

korkmadığını, tam tersinc, hayaletin gerçekten var oltluğunu düşündüğün-

den ötürü korktuğunu ifade ctmiş olur, Kısacası, Husserl'in Brentano'nun

yönclimsellik anlayışındaıı ayrıldığı yer, yönelimsellik atfını zihinsel f'eno-

ı-ürenlcr üstainden değil, bilinç cdimlcri üstündcn yapmasıdıı Zira zihinse]

f'enoııcnleri konuşııak, ona göre. psikolojist bir tavra gcri dönmek anlaıı,ıını

taşıyacaktır. IIusserl, bilinç ile biIincin nesnesi arasında somut. gerçek bir
ilışki öngörüsünde bulunmanın yönelimsel deneyim bağlamında ileri sü-

rülcmcyeceğini, bunun eınpirist/bilimsclci anIayışa davetiye çıkartacağını
Söyler. Çünkü yilnclimsel nesneler klasik eınpirist anIayışılı savunduğtü tür-

de bir imge ya da ide dcğildirlcı Bu bakımdan, yönelimsel nesneleri fiziksel
ve/veya zihinseI nesnelerle karıştımıamak gerekir,r0

Ancak, Husserl'in bilincin yöneliı,ırselliği düşüncesi ile transandantal bir ça-
lışı,ı,ıa alanı olarak l'cnomenoliı.ji arasında bir uyıışı,ı,ıaz lığı n bulunduğu ilcri
sürülür Söz koııusrı uyuınsı-ızluk aslında bir yandan kısı,ııeı,ı Husserl'in fc-

nomenoloji aı,ılayışının son dönemki evrilişini diğer yandaı,ı da Merleau-

Poü]ty'nin vartıluşçu fenolrıcnolojisinin oılaya çlkma imkinını temsil eder.

Çünkü yönclimsellik tartışmasıırda gördüğümüz t]zcre bilinç yöneldiği diin-
yadan bağıınsız varoluşa sahip o]aıı,ıaz. Bu sebeple de düııyayı mutlak an-

lamda taın bif parantcze almak mümkün değildir Bir başka deyişle. kcndi-
ıiıizi içinde bulunduğtıınrız dünyadan soyutlayarak kavrayamayız, O haldc.

Husscrl'in transandantal öznc iddiasının da gözden geçirilıı,ıesi gerekir Zira
insan belli bir yerde ve zamaııda konumlanmış toplumsal. tarihsel, dilsel bir
varoluşa salriptir Bu bakııııdaı,ı, varlığıırıızın diinya-içiırdc-varlık t,ılarak kav-

ranması gcrekir Fenoı,ı,ıeı,ıoloji de, bıı doğrultuda. deneyimlcdiği dünyanın

dışıı,ıda, ondan ayrı salt akıJ sahibi bir varlık olarak iı,ısanı dcğil, taın tersine.

20 E. PlvccVic.,4.(].. 5s 5{]_5l
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çevrelendiği yaşam-dünyasü ilc etkileşım halindc olan insanı konu almalıdır,

Nitekim Husserl geç dönem fclselesinde transandantal fenoııenoloji anla-

yışını evriltip insanı daha çok, dünyayla olan ilişkisı üzerinden ele almıştır,

Yukarıda da beliıltiğirı,ı üzere bu aynı zamanda Merleau-Ponty'e giden yolun

habercisidir de. Bilincin var olan dünya içindeki konumlanmışlığı nedeniyle

Merleau-Ponty evrenscl özler düşüncesini ve brınlardan hareketle dünyayı

yeniden inşa ettiği varsayılan transandantal egoyu reddeder, Merleau-Ponty

fenomcnolojinin ne olduğu sorusunu yanıtlarken Hı.ısser]'ci tanıma yakla-

şır gibi görünse de ona öneınli bir şerh düşer: ,,|lgının Fenoncnolojisi'nin
"Önsöz"tinde "Fenomenoloji ncdir'i (.,,) Fenomenoloji özler üzerinde dur-

maktır ve ona göre biitün sorulaq özlelin tanımlanmasına gelip dayanmakta-

dır," diye başlayan fenoır-ıenoltıjiyi belirleme çabası,

Anıa Ğnonıenoloji. aynı zamanda, özleri varoluşun içine yerleştiren f'elscl'e-

dir; olgusallıklarııdan ytrla çıkılınaksızın insanın vc dlinyaırın kavranabile-

ccğini düşünmez. Dtığal tavır-alıı,ıanın doğrrılamalarını kavrayabilınck için

rıırları askıya alan transcndcntal bir f'elsef}dir, aına aynı zaınanda onun içın

diinya. tıpkı koparılıp alıı,ımayacak bir şimdiki varoluş gibi. refleksiyondan

önce, her zaman için 'zaten orada'olandır,:L

diye devam edcr, Bu satırlar Merleau-Ponty'nin Husserl'e olan yakınlığı

kadar uzaklığını da gösteriyor, Fenomenolojik yakIaşıııı benimsemesi açı-

slı,ıdan ona ne kadar yakln olduğunu tespit edcbiliyor olsak da f'enoıııeno-

lo1iyc dahil ettiği ve yaptığı varolı.ışçtı vurgu onun Husserl'e olan bağlılığı

kıınusunu da aynı derecede mrığlak kılıyor.

Fcnomenolojik yöntem aracülığıyla yaşam-dünyasının çözümlenıııesi/
açıklanması değil, betin,ılenııesi konustında Husserl'lc hcmfikir olan

Merleau-Ponty, bı.ınu yapı,lıaya niyctlcnen bilincin yönelimse Jliğin in es-

2l M Mcrleıu-Pont r-- Atgının Fcnonıenııklliııııc ()nıi;,. (çe!,-) Nlcda. Atıcı. isıanbııl: Af'a

Yai,lnclIlk. l99,1. ss- 2l 22. (Plıenonıenr)log| ül J'enqüioü]. (çc\,.) DonaI(l A. Landcs.

Londoni Routledgc.20].1. s. XX )
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lında bedensel bir yönelim olduğu konusunda ondan ayrılür, Bu aynı za-

manda, varoluşun sınırları dahilinde kalınarak, btı zeminde varIık kazanan

bir bilinçtcn hareketle bir betimleınenin hem de içeriden yapılacağının

ifadesidir, Algısal süreç ise bu betimlemenin merkezinde durur. Zira bütün

bilgimiz aslında algü üstünden açılan uluklar dahi]inde oluştun] lacakhr,

Bununla birlikte, söz konusu algı kavrayışının çeşitli yaklaşımlarca olum-

lanan ya da olumsuzlanan geleneksel algı kavrayışı olamayacağı muhak-

kaktır. Burada algı hcr tür bilgi ve deneyim öncesini, bu bilgi ve deneyimin
üstüne kurulacağı zemini temsil eder, Bu bakımdan bilgisel süreçte sıradan

bir basamak olarak ele alınaınaz, Tersine, tüm düşünümsel ve/veya bilim-
scl dcneyim ya da öznelerarası varoluş bu temel üstünden inşa olunur.

Merleau-Ponty, l946'da Fransız Felsef'e Topluluğuna karşı yaptığı ko-
nuşmada:

algılanan dünyanın (bilimlcrin anladığı anlamda) bir nesneler toplamı olmadı-

ğünı, dünyayla ilişkimizin düşilıceniıı ıresnesini ele alan bir düşünürünki gibi

oln]adığını ve nihayetinde. algllanan şeyin baitünlüğünün (.,.) bir tcoremın

bütünlüğüyle karş1 laştırılamayacağını]]

söyler, Merleau-Ponty'nin benzeri ifadeleri bilimin ortaya koyduğu dünya

ile algıladığıııiız dünyanın aynı olmadtğına ilişkindir Zira bilimin resme!
tiği, kuramını oluşturduğu dünyayı esas almak, içinde yaşadığıınız dünya-

yı (yaşaın-dünyası) indirgemek anIamınü taşür. Çünkü bilimsel düşüncenin

sunduğu dünya bizden ayrı, nesnelleştirilmiş bir dünyadır. Bu dünyada

fenomenler ncsnelere dönüştürülmüş, nesneler bilinç sahibi öznelerdcn

ayrılmış ve ncsne ile özne arasındaki ilişkisellik yönelimsel bir btitünsel

ilişki olırıaktan çıkürrüş, bir egemenlik ilişkisine dönüşmüştür Kısacasü,

insanın tek boyutlu bir ilişkiselliğe mahküm edildiği bir dünyadır Oysa
dünya bana anlam dolu bir bütünsellik sunar Ben anlamı, algım aracılığıy-
la açıldığım fenomenler dünyasında bulurum, önceden kurguladığım bir

22 M. Merleau-Ponly. ThePü inac| ü)_f PerL,epllol?. Evaılston. Norlhwestern University Prcss.
l964. s. l2.
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anlaünü ona şırınga etıTeye çalüşmam. Başka bir deyişle, bizim, dünyaya

olan ilgimiz onu anlcıınlı kılan şeydir aynı zamanda,

Dolayısıyla, f'enomenolo.jinin, bu düşünüm-öncesi Qıre-reflecıive) alanla

ilgilenn,ıesi gerekliliği valoluştan kopuk olmayan bir özlerin bilimi ol-

ması iddjası sebebiyle bir zorunluluktur. Çünkü beden sahibi bir varlık

olarak konumlanııışlığı içinde insanın dünyayla olan ilksel tcnrası. 1ani

düştinün-öncesi dünyaSı tüln düşünümscl etkınlikleri öncelcyecektir, Zira

bu düşünüm-önccsi dünya "Zaten orada olındır". insan bununlı çevrelen-
miş, bu kapsam dahilinde konumlanı],üıştıL O halde, "drlğra [v,b,a,] olarak

bir dünya algılıyor muyuz diye sormanramız gerekir. Tersinc, dünya işte bu

algıladığıı,ı,ıızdır,"]l diyebiIeceğimiz bir dcneyiırıi olanaklı kılııaırıız gere-

kir, Çünkü insaııın her tür yönelimi vc düşünümsel f'aaliyeti bu arka plan

tistünden anlaşülacaktır, Bunu da ancak radikal bir düşünme fbaliyctine dö-

nüşıııesi gereken 1tlsel-e gerçekleştirebilir.

Bununla birlikıe, Merleau-Ponty'e göre, algılayaıı salt bif düşünen olarak

tasarvur edi]emez. Diğer bir dcyişle, onun beden sahibi oluştı yadsınaıı,ıaz,

t3u yüzdcn, algılayan, bedenscl bir öznedir artık. Bcdensel-özne düşünüın-

öncesinin teınel dayanağı,6deta cisimleşmiş öznelliği olarak kabul edilir,

Herhangi biı,diişünüır,ısel ediıı,ıse bu cisiııı leşıı-ı iş öznelliğin biIincine daya-

nır, Ne var ki bıı bilinç, aşkın ve varoluş zeıııininden yoksun bir diişünce

deneyiı,ıı inin itici gücü değildir,

Merleau-Ponty. Descartes'la başlayıp özelIikle Husserl'lc yctkinleşen salt

bilinç iddiasını, düşünümün dayandığı kaynakları unutmakla cleştirir, Bu

kaynağa işarct edccek gerçek bir radika] düşüı,ıüı,ı,ıe bu yüzden gcreksiı,ıim

vardır Merlcau-Ponty'ı,ıin anracı. durumun bütüncül bir biçiınde kavran-

masına olanak sağlamaktır Nesne ilc ona yönelen düşüncc arasındaki ilişki

her ikisinin de üsttinde var olduğu ve ona doğru açıldıkları dünyayla birlik-
te alınn,ıalıdır. Zira_

23 M. McrlğaU Pcıılly, AIgınıı Fenıınıcnolııjiıine anıi;-, s.46- ( Phenıınıenılılgı, of Pertepıi
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(...) özü bilincin içinde aramak, wortbcdcutung (s(izcük anlamı) olarak bilinci

geliştirip varoluştan kaçarak söylenmiş şeylerin dünyasıııa gitmek olmaya-

caktır; kendi kendiııin önünde cylcnıli olarak bulııı,ıuşumu, bilincin sözci'ük ve

kavraınının sonuçta söylemek istedikleri şey olan bilinç olgumu yeniden elde

etmek olacaktır. Dünyanın öziinü aramak, idcde btılunanı aran,ıak değildir,

çiiılkii ide 7aten bir Söylcıı konusuna indirgenıı,ıiştir. Dünyanln öZilnü araınak;

her türlü konulaştlrmadan önce. olduğu gibi olanı aran]aktır.]r

Benzeri yöndc bir saptaı, aya Merleau-Ponty'nin.rer,§e.7nd Non Sense adlı

kitabında da rastlarız:

Adının ıla çağrışttrdığt iizere varoluşçu fclscfc yalnızca bilgiyi ya da içscl vc

açıkça görülcbiIen ncsnclcri ıırüstakil bir biçiııdc oftaya koyan etkinlik olarak

anlaşılaı bilinci konı.ı almaktaır ibaret değildir. O aynı zamanda, kendisini ondaı

soyutlayıp ind irgeyeııeyeceği doğal \ c tarilıscl birdrırum içinde keırdisinc rcri-

li olan varoluşrı da konu edinir, Bilgi bu noktada kendini yeniden insani pratı!in

ıoplaınınJa \c onun larallndan deııgetenmiş htılur, 'Özn<'.flık §adcce cpıs(c-

molojik öznc dcğil; kesintisiz bir diyalektik aracılığlyla, kendi bıılunduğu ko-

nunr üstündcn düşainelı, kategorilerini dcncyinıle injbatl1 bir şekilde oluşturan.

bu duruııu vc clcncyiıni ontarda bulduğıı anlaın yardıııılyla yeıileyen bir iiznc-

diı Özclliklc. bu öznc arttk yalntZ, genel bir bilinç üstünden ya da saIt kendi-ıçin

varlık olarak tanımlanan bir özne değildir Kcndisi gibi, bir konuıı,ı sahibi diğcr

bilinçler arasında bir bilinçtiı; o diğerleri içindir ı,e bu yüzden bir itiraza (t-,6jır-

livdüion) :maru7 kalıl, ve gencl bir özne haline gclir (. .. ) Husserl'in de belirttiği

gibi, transandaı,ıtal öznellik aiztıclcrarJsılıkır. jnsın dehı tiızlu. çerresinin bir

ürünü olarak ya da ır,]utlak yasa koyucu olamk görtinmez; o. zorunluluğun haki

ki öZgürlüğe dönüşebildiği yerde bir iireten-iiriin olarak ortaya çükar,:t

Merleau-Poııty bağJamında yapılmış tüüı] bu Saptama veallntılarln da işaret

ettiği üzcre, insanın dünya-içinde-varlık olması, eşzamanlı cılarak ontın be-

Merleıu-Ponly. llar,..ss - 14 45 -\Phcno tnolog, .r/ a.k ?liürr. s xx ix. )

Merleau-Poırıy, .s.rk .]nd Non Scnsu.l]linois: Northwestern University Prcss. l992

13]-l].1.
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denselliğine ve öznelIiğine yapılmış bir atıftır. İşte, bedenin yönelimselliği

iddiası da tam bu zemine oturur. Merleau-Ponty'nin bütün organizınalar-

da olduğu gibi, insanda da saptadığı yönelimsellik, onun ayı,ıı zaınanda

"özne"lliğinin ayrılmaz bir parçasıdır, Üstelık bu yönelimsellik. bir yandan

da bedenselliğinin bir ifadesinı oluşturur, İnsan olarak içınde bulunduğu-

muz dünyayı en temeldeki deneyimleıne biçimimizin ifadesi de kaçınılıııaz
olarak bedensel yönelimimiz uyarınca şekil lenecektir.

Merleau-Ponty, özne ile nesnenin birbirindcn yalütılmışIığınü, Dcıvranışın

Yapısı'ndan başlayarak bütün eserlerinde, doğrudan ya da dolaylı biçiııdc
eleştiri konusu yapmlştır. Zira doğa ve bilinç birbirlerinc indirgencmcz,

tam tersine, iç içe geçmiş vaziyette varoluş kazanan unsurlardır, Dolayısıy-
la, yalılk bir özne tasavvuru ne denli yaşanan deneyimdeı,ı uzaksa, kendi

başına bir nesne dünyası tasavvuru da o denli uzaktır,

Merleau-Ponty'nin Davrcınışın Yapısı'ndan itibaren sergilediği bütünselci

yaklaşım, organizmanın her şeyden önce bir çevreyle sarıldığını if'ade eder,

Organizma, biyolojik bir varlık olarak, ilrtiyaçlarını bu çevrede gidermeye,

karşısına çıkan sorunları bu çevrede çözırıeye çalışır; bu yönde bir davranış

seı,giler Buna karşılık, sorun ve ihtiyaçlarını gjderme çabasının her zaınan

başarılı bir şekilde son bulduğu söylenemez, Ancak, ne olursa oIsrın yöne-

limden yoksun bir davranıştan söz etmek mümkün değildir.

l)avranışı bu yöndc bir çabanın dışavuruınu olarak gördüğünrüzde, bunu de-

ğerlendiı,ebiImcnin en iyi yolu, bir anlaıı,ıda tersten giderek, davranışsal bozuk-

luklara, sakatlıklara eğilınck olacaktır, Merleau-Ponty, herhangi bir nedendeı,ı

ötürü beliren zihinsel temelli bozuklukları ele alır,ıanın, iı,ısan davranışıırı daha

belirgin bir şckilde oılaya koyabilme olanağı sağlayacağı düşüncesindedir

Çünkü dünya-içindc-varlık olarak insan, ihtiyaçlarını giderme ve isteklerini

gerçekleştinnede karşısına çıkan sorunlara yönelik sergilediği davranışlarla

var olabildiğinden, herhangi bir sakatlık, bu tavrın al:şıldık bir biçimde takını-

lamaması anlamını taşlyacaktür, Merleau-Ponty'nin bu taftlşl]]ayı yüIütmesinin

gerekçesi, insanın bedensel varoluşuna ilişkin ayrınlları bclirgin kılabilmektir.
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Merlcau-Ponty, bir hastalığın deforme cttiğı davranışların sağlıklı öznele-

rin davranışlarındaki bazı iiğelerin bulunmaması oJarak yorumlanamaya-

cağını söylcr. Aksi takdirde bu, bedenin yalnızca bileşenlerine ayrılabilir
bir fizyolojik yapı olduğu anlaınını taşıyacaktır, Dolayısıyla, yapılması ge-

reken, fizyolojik açıkIamaya psikolojik niteliği katmaktır. Böylelikle, has-

talığı anlaınada sinir sisteminin işlevselliği salt niccliksel olmaktan çıküp
niteliksel bir dönüşümc uğrayacaktır.26 Bu dönüştimle Merleau-Ponty'nin
kastettiği şey, sinirsel etkinliğin gcrçe klcşmesinin yanı sıra bu etkinliğin

organ izı,ı,ıanın, amaçlarına yönelirkenki bir fhaliyeti olduğunun birlikte
göslerilmesidir. Zira kendi başına bir niceliksel ya da niteliksel açıklama,

f'enomen i kavramada yetersizlik sergileyecektir.

Merleau-Poı]ty, hayalet uzuv tartüşmaslnü bu bağlamda vcrimli bir örnek

olarak değerlendirmeye alır. Kolunu veya bacağını bir kaza ya da cenahi

müdahale soı,ıucu kaybetmiş kişiler, bazı durumlarda hild, kolu ya da bacağı

vaımış gibi o bölgede bir duyumlama deneyimi yaşadıklarını söylerler, Fiz-
yolojik yaklaşın,ı bu durrımu, o bölgedeki sinirlerin hAlA faaliyet gösterdik-

lerini söyleycrek açıklaı,ı,ıaya çalışır Nitekim kesilen bölgeden sinir yolları

aracılığıyla beyine bir uyaran gönderildiğinde, hasta sanki koIu ya da bacağı

varmış gibi hissedccektir t3öylelikle, hayalet uzuv aslında sinir sistcminin

vc bcynin merkezi rol üstlendiği bir sürecin ürüırli olacaktır, Hatta lizyolojik
yaklaşımı, bazı beyin hasarı vakalarında kişinin herl,ıangi bir uzvunu kaybel
ınemesine rağmcn beyindeki hasar ı,ıedeniyle bir uzvunu kaybettiği hissine

kapllması ömeğiyle desteklemck dc mümkün görünmektedir.

Nc var ki Iizyolojik yaklaşım, işin bazı psikoIojik boyutlarını açıklamak-
ta yetersiz kalmakta ve/veya bunu görmezden gelmektedir. O sadece,

duyu organlarındaı,ı sercbral kortekse kadarki siııirsel iletiınde, yaralan-

ma sonucu ortaya çıkaı,ı değişikliklcri açıklayabilir. Ama örneğin, uzvu

kesilen bir hastanün müdahaleden hen,ıen sonra hayalet uzuv düşüncesi-

nin iğrenç bir şey olduğunu düşünmesi, duıumuna giderek alışmasıyla

26 M Merlcau PonIy. The Sünk,üuüe of Beha|üolı],, Londol1: Nlethuen Press. l9t]].s.20
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bunun ortadan kalktığının gözlemlenmesi, bu yolla açıklanabilecek bir

şey değildir. İşte, fizyolojik açıklaıı,ıanın yetersizliği de tam bu psikolojik

boyut işin içine karıştığında ortaya çıkal. Çtlnkü fizyolojik açıklama. ki-

şinin bu travmayı nası| deneyiınler,liğlıl açıklayamaz. Zira kişi, bcdeııinin

bir parçasını kaybettığinden ve duygusal olarak bunu kabulleneıı,ıediğin-

den ötürti, bu eksikliği hayalet bir uzı.ıvla tclafi etneye çalüşmaktadır,

Deneyimlediği bildik bir dünyayla bilmediği bir beden üstünden irlibat

kurınak duruıı,ıunda olması. o kişinin yaşadığı travıı,ıanın psikolojik bo-

yutunu Oluşturur, Buna karşılık, l]ayaJet uzvun bu travır]ayl atlatmadaki

rolü, düşünüp taşınıJarak bulunınuş bir çözün,ı değildir. Tanı tersine- kişi-

nin refleks olarak verdiği bir dtıygusal tepkidir, Ancak, buna karşılık, salt

psikolojik açıklaıı,ıa da yaşanan dencyiıııiıı ve onun spcsifik anlamının

sinir sisten]iyle olan bağlntlSlnl açlklaı,ı,ıa dlşı blrakır,

Dolayısıyla, sakatlanmış biriı,ıiı,ı durumu ve davranışları, iı,ısanın bcdeıı-

sel, ama aynı zaınaı,ıda zihinsel bir varlık olııasından ötürii bu ikisinin bir

aradalığıyla anlaşılabilir, Bu birliktelikse Merlearı-Ponty'de "bedcnse]-

özııe" kavramıyla karşılığını bulur, Buna göre öznellik artık, bedensellik

üstünden tanımlanaı,ı bir şey haliııe gelmcktcdir. Öte yından. Merleau-

Ponty'nin bedensel-özne teme]iı,ıde sağlayacağı bir aradalık fizyoloji ile

psikoloji arasında gerçekleştirilecek basit bir birleştirmc işleminden iba-

ret dcğildır, (iünkü böylcsi bir birleştirme işlcıni, tıpkı uzamsal bir şey

olan sinir sisteıni gibi, duygulara ya da düşüncclcre de somut bir yer

buImayı gerektirir ki fizyolojik olan ile psikolo1ik olanın hangi noktada

soınut olarak birJeştiği gösterilebilsin,]r Zaten bedensel-özne kavrayışı

tam da bu nedenle, Kartezycn ikılıklerden kaçınmayı gerekli kılar, Bura-

da söz konusu olan, Kartezyen öznc dcğil, bütünselliğiyle öne çıkan vc

çevresindcn soyutlanamayan organizıı-ıadır.

Merleau-Ponty, canlı her varlığın, organizması aracılığıyla, kendi düzeyin-

ce çevresiyle kurduğu bir ilişkisellik temelinde var oLduğunu göstcmek

27 E. Matlhews. ,.,IgJ ., s. 79
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için hayalet uzuv lenomeninin bir benzerine insan olmayan diğer basit or-

ganizmalarda da rasılanJığına dikkat çeker, Örncğin bir böcek bacağını

kaybettiğinde, gerektiği zaınan sağlam bacaklarından birini onun ycrin,-,

gcçecek şekılde kulIanmaya başlar, Bu duruın sinir sisteminin mekanistik

biı açıklaınasıyla izah edileınez; çünkü böcek, gerekmedikçc böyle bir te-

Iafi ınekanizınasını devreye sokınıı. Üstelik bacaklırından biri kesilmeyip

de bir diğerine bağlandığında, serbest kalan bacaklarından birini bağlan-

mış olanın yerine kullanıına gitmcz, Mcrleatı-Ponty açısündan bütün bunlar

böccğin, bağlı bulunduğu çevrcdeki hareketlerinde herhangi bir kısıtlaııa
ya dir azaltmaya gitınediğinin bir göstergesidir. Biicck dc biitüncül bir or-

ganizma olarak, elbefte ki kcndi sınırları dahilinde, bir etkinlik göstermek-

te ve ihtiyaçIarı doğrultusı.ı ı,ıd a hareket etı,ı,ıektedir Burada bir bilinçtcn,

kuşku yok ki, söz edileıı,ıez. Sadece- böceğin kopan bacağı oııtın "şeyler

şeıı-ıası"ndan çıktığındaı,ı iitürü dünyaya yönelik davranışını aksatmayacak

şckiIde bir telafi çabası içine girdiği söylenebilir. lJu bağlamda, bir bilinç-
tcı] söz cdilcmesc de her canlı organizı,ııa gibi ihtiyaçları doğrultusunda

6ir .vijnelioıe sahip oIduğtı belirlenebilir]3 Nitckiün Merleau-Ponty'n in bir

böccğin sahip olduğunu söylediği "şcyler şeıııası"yla anlatıı,ıak istediği de

bilinçli bir seçimle yöneldiğini söyleyemeyeccğimiz ya da sembolik dü-

şüncc ürünü olınayan bir çcvrcscl bütiin]ükten başka bir şey değildır,

Bilinçli ya da bilinçsiz diyc ayırn,ıaksızın, tüın canlıları kapsayacak bir

şekilde yöneliınselJik ve öznelliğin davranışa iki açıdan açıklık gelirdiği

söylcncbilir: Yönclimsellik. organizınanıır zorunlulukla dışarıdaki nesne-

lere yöneln,ıesini sağlayan içseI özelliğin if'adesiyken; özncllik dışarıdaki

ncsnclcriı,ı, davranışı scrgilcycn açısından olan anlaırıını yansıtmaktadır.2')

28 Merlcau-Poırty bıl noktada böcek ilc bir yağ dam]aslnın hareketiııi karşılaşılrarak. yağ

daInlaslİün içscl bir ihüiyaca sahip olmadlğlnln ve dolayısıyla harekeıinin dlŞsal yön]en-

dirnrclcrc marrız kalarak !]crçcklcŞtiğiİin; oysa böceğin içsel ihtiyaç sahibi bir can]1 vadık
olnrasından dti]rü harckctlcrinl dc bu ınotivasyonun yi]nleİdirdiğinin altın] çiZcı (MaUri

cc Mcrlcaıl Ponty. Pr.nolüeüüolag\, o/ P.],ı:ePüioüü, s 80.)

29 E. Matthcws. lgl,,. s,5,1.
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Elbette ki, insandan daha alt düzeydeki canlılarda bir öznelliğin bulundu-

ğundan söz etmek ınümkün görünmemektedir, Ama pekdld ihtiyaçları doğ-

rultusunda bir yönelime sahip oldukları, bilınen bir gerçektir Buna karşılık
insan, yönelimselliğinin yanı sıra bilince de sahip olmasıyla bir bireysellik

özelIiğini kazanır. Bu da onun dünya- iç inde-varlık oluşunu bazı bakımlar-

dan farklı kılar,

Ne var ki, insanün tüm hareketlerini bilinçli bir seçiı,ı,ıin ürünü saymak da

doğru değildir. Zira böyle bir kabul, entelektüalist bir dcfornrasyona sebe-

biyet verecektir. Bilincin bireyselleşmiş kavrayışın bütününe sirayct etme-

si, ileri safhada bir düşünümün sonucudur, Ama bu safha, insanın dünya-

içinde-varlık olarak düşünüm-önccsi dcncyim durumunu yansütmaz. Bu

deneyimin geçilip onun düşünüme tAbi kılınmasını ifadc eder.

Merleau-Ponty'nin f'enomenolojik yaklaşım üstündcn yaptığı nıüdahale

aslında bir yanıyla oldukça radikal bir görünüm sergiler. Çünkü daha so-

runu ortaya koyarken tarttşmanın yanlış bir zeminde yürütiildüğü imasın-

da bulunur, Zira ınesele, fiziksel olanın zil,ıinsel mi olduğu ya da zihinscl

olanın fiziksel mi olduğu dcğiIdir, onun için. Beden-zihin ayrımı benzeri

ayrıır,ılar doğrudan yaşanan deneyimler esnasında gözlemlenen ayrııı-ılar

değillerdir, Bu ayrımlar ancak deneyim üstüne bir düşünüm gerçekleşti-

rildiğinde iırtaya çıkarlar. Dolayısıyla, Merlcau-Ponty'n in bilgiye odaklı

bir reflekse sahip Kartezyen özneye bildiğinin dışında denevinlediği bir
dünyanın da olduğunu hatırlattüğı söylcncbilir, Bu yüzden. Merleau-Ponty

için yapılır,ıası gereken, bugüne kadar ihıı,ıal edilegelmiş düşüniim-öncesi

deneyim 6nıı,ıa yönelnrek olacaktlr, Düşiinüııı-öncesi varoluşsal zeıııin göz

önüne alındığında artık bedcnsiz varoluş kazanaılıayan bir zıhin ile zihin-

siz varoluş kazanamayan bir bedene 1anık oluı,ıur. Nitekim dünya-içinde-

varhğın ontolo.jik özelliğini taııı olarak bu bütünsellik yansıtabilmektedir.

İnsan sahip olduğu bilinci ve bedeniyle, bütünlüklü bir canlı organizmadır.

Bilincini bir kenara bıraktığı ya da bedeninden sıyrıldığı bir düşüniiffi

öncesi deııeyinı rinından bahsedileıncz, Bununla biı,likte, en basitinden en

karmaşığına kadar her canlı orgaııizma gibi, insan da bir yöneliıııselliğe
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sahiptir. Yönclim gösteren varlük, özne kaçınılmaz bir biçimde bedensellik
ve zihinselliğe eşzamanlı olarak bağlı bulunmaktadır.

Bu doğrultuda yeni bir özne kavrayışına duyulan gereksininı ve bu yöndeki

arayışlar her şeyden önce bu tekyanlılığın kaldırılması isteğinden kaynak-

lanır. Bedeniyle, çevresiyle ve başkalarıyla bütünseIlik taşıyan altematifbir
özne tasavvurunu olanaklı kılacak koşul. insanın varoluşsal bir zemindeı,ı

hareketle ve teıncldc yönclen bir varlık olduğu bilinciylc ele alınmasıdır.

Fenoııcnolojik geleneğin, tarihsel seyri içerisinde bu kavramlar üzerinden

yaptığı katkü bugiin için öneınli bir açılııı-ıın iı,ırkinını |eıı-ısil eder.
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