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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



oNToLoJl VE "oZ oNToLoJlSI"

Sevgi ivi*

Yukarıdaki başlıkta yer alan "öz ontolojisi" ifadesi Takiyettin

Mengüşoğlu'dan alınmıştür. Mengüşoğlu, 20, yüzyılda fenomenolqinin

yeni ve eski ontoloji arasında "öze| bir yer" aldığını söyler ve buna da "öz
ontolojisi" adını verir.l Bu başlıkla felsef'ede ontolojinin kaçınılmazlığı-
nı bir parça if'ade edebiImiş olmayı da diliyorum ve şu soruyla başlaıı,ıak

istiyorum: Acaba ontoloji gcrçektcn kaçınılmaz mıdır'? Ontolojinin f'else-

ft tarihi içinde geçirdiği evreler ve 20, yüzyılda gelinen nokta böylc bir

soru sorn]a gereğini duyuruyor gibi, Bu öülük sorunun ardıı,ıdan şu soruyla

başlamak istiyorum; "ontoloji nedir?", "ü ontoloiisi nedir?" Bu soruyu

sorarken amacılıı doğrudan Husserl'i anlatmak değil. Bunu yapmak uz-

manca bir iştir ve beni aşar, Peki, "ncden Husserl']", "ııeden öz onloltıjisi"?
Husscrl'in, ontolojinin vazgeçilemezliğini, kaçınılmazlığını gösten],üek

için uygun bir örnek oIduğunu düşünüyorum. Husserl, f'elsef'enin Eskiçağ-

dan beri içine girdiği çabayı göz önüne alarak oı,ıu 20, yüzyılda "kesin

bilim olarak" yeniden kurmak ister, Husscrl'c göre önemli bir özellik olan

"kesin bilim" olma "iddiası" lclsclcde hep oIınuştur, Husserl "f'elsef'e ilk
başlardan beri kcsin biljııı, henı de en yüksek teorik gereksinimleri karşıla-

yacak ve etik-dinsel bakıırıdan safakıl norıııları taralından düzenlcnnıiş bir
yaşamı olanaklı kılacak bir bilim olma iddiasındadır"r diyerek lelsefenin

bu özclliğini yenideıı öne çıkarmak istemiştir Husserl, f'elscfede bu iddia-

dan hiçbir zaman vazgeçilmediğini, şu sözleriylc açıkça belirtmiştir:
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Bu iddia bazen daha biiyiik bazen daha küçük bir güçle öne sürüldü, alna

hiçbir zaman tcrk edilmedi: saf teoriye olan ilginin ve yeteneklerin körelme

tehlikesi geçirdiği veya dinscl güçlerin teorik araştııma özgürlüğünü engelle-

dikIeri zamanlarda bile r

Husserl felsefenin bu iddiasını neden önemseı,ııiş r,e onu bu özelliğiyle ye-

niden kurmak isteıniştir? Özellikle "Avrupa insanlığı"nın ya da "düşünsel

Avrupa"nın geldiği son noktayı, yani "insanlık krizi"ni, "ilk felsefc" olarak

ontolojinin, bu anlamda "metafizik" olarak ontolojinin dışta bırakıhıası-
nın, aynı zamanda theorianın/fblsefi tılılın dışta bırakılmasının bir sonucu
olarak gördüğü için.

Felscl'eyIe ilgilenen hemen herkes şu tarihsel saptamaya yabancI değildiI:
Uygarlık tarihinde f'elsefe etkinliğinin başlangıcı sayılan ilk soru "varlık"
Iıakkındadır, Milet'te başlayan ilk lelsefi araştııma, varlığın yapısına ilişkin
rıı*ieyi sormuştur. Bütün olarak varlığın yapısıı,ıda bıılunan ana ilkenin/
maddenin, ajğe(ler)nin. neden(ler)ın beIirlcnmesi filozofin öncelikli soru-
su olarak kendini göstermiştir. Başlaı,ıgıçta bir bakıııa el yordamıyla araş-

tırılan, kapsayıcı ve diğer felsefc sorularının da çekirdeği olan bu sorunun,

kendi başına bir bilgi alanının konusu olması, bildiğimiz gibi Sofistlerin,
Sokratcs ve Platon'un gcliştirdiği f'elsefi söyJem içinde olgunlaşmasıyla
gerçekleşmiştir, Bunu gerçekleştireı,ı filoziıf ise yine hepiır,ıizin bildiği gibi
Aristoteles'tir.

Platon'daki "idea" sorunu, varlığın araştırı lması y la kısmen an,ıa bir bakıma
da özünde ilişkili olmakla birlikte "ontoloJi" dcndiğinde ilk çıkış nokta-

Sı AristoteleS'tir. Çünki] AristoteleS, "varllğı varlık olarak araştıracak" bir
bilgi dalının kurulması, oltışturulınası gerektiğini açıkça ifadc cdcr ve var-

lığın bilgisinı edinmeye bilinçli şekilde yöncliI. Bu durıımd,a varlığın bilgi
sl, diğcr bilgi alanlarının ilki, teme]iolacaktır. Bu anlamda varlığı kendine

konu alan bilgi dalının adı, ilk lblse/b/proıe philosophiadır. Demek ki Es-

kiçağda ilkin bu adla doğan ontoloji, "var olan nedir?", "var olııa ncdir?",

3 L] Husserl.,4gJ,., s. ?



30 / Felscli Sij|leşıbn

"vallık tarzları nelerdir']", "var olan şeyler aynı biçimde ııi vardır'/" gibi

soruları soran bir bilgi dalıdır, bir araştırma alanıdır.

Varlığın bilgısıni edinmeyi amaçlayan soru Ortaçağda, felsefeden. onto-

lojiden uzaklaşan bir çizgiyc, felsef'e ile teolo1inin sınırlarınıı,ı belirsizlcş-

tiği bir çizgiye taşındı. ontoloji. bu döneme özgi 6ir ınelafiziğe dönüştü.

Bu diinüşüm, bir bilgi dalı olarak ontolojiyi oluür,ısuz yöı]dc elkiledi ve

bı alanda /elselb r/ışı kimi anlayışların olı.ışumuna yol açtı; varlıkla ilgili
"özcü" bakış açılarü yaygınlaştı. Brınların ayıklanması ve f'elsel'cnin ye-

niden kendi öZ niteliğine kavu ştı.ırı.ı lıı,ıas ı, bilindiği gibi uzun zaınan alan

yoğun bir çabayla olmuştur. Röncsaü,ıs, l7, ve l8, yiizyıllar bu çabaJarın

göSterildiği uZun bir döneln olarak hepimizce bilinmektedir.

Bu uzun dijnemdc l8, yüzyıl "ontoloji" ile ilişkisi bakımından thrklı bir

göfünüüı-ı sunmaktadır. Mevcut tarihsel durum içindc l8, yüzyıl düşünür-

leri "ontoIoji"yi dışta bırakıı,ıayı yeğlemişlerdir. İnsanın bilgiyle, aslında

bir bakıma varlıkla bağını artük başka türlü, yani kcndinden yola çıkarak
kurmak isteyen Aydınlaı,ıma düşüncesi, /e/sel soruşturmaldrn odağna.

bilginin koşullarının araştırılmasını koymuştur. Ortaçağda görülen "mc-

tafizik ontoloji" çıkınazünü aşmanın yolu olarak göIülmüştür bu yönelim,

Bu durumda filozolun sorusu artık, bilinenın/var r-ılrıırın koşullarının ne

olduğu değil, bilenin/ijznenin koşullarının ye lıilmenin oJanaklılık koşul-

larının ne olduğudur.

MetqfiZik onlolojiye karşı Locke'un başlattığı bu çizgi, Kant'ta tamamlan-

mıştır. rö?ü bilemeyeceğimizi belirten Locke'un ardından Hume'un, bizde

hiçbir izlenimi olmayan /ö';ü ortadan kaldırmasıyla bu anlamda netafizik

sonlandırılıııştır, Kant'ın birleştirici çabasıyla fe|sefe metrıfizik ontoloji,

den arındırılınış, özniteliği bakımından felsefenin Eskiçağ ile bağı yeniden

kurulmuştur, Bu nokta insanın varlıkla kendinden yola çıkarak kurınak is-

tediği ilişki bakımından çok e]verişli bir ıroktadır.

Ancak, yaşama dünyasına pratik yönden önemli katkılar sağlayan bu çizgi-
de "ontoloji" gö?arrlı edilmiştir, Kant'tan çıkarak gelişen Alman idealizmi,
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dil, mantık, iııbilim çalışmaları f'elsefe etkinliğini, "ontoJoji"den büsbü-

tün kopma noktasına getirır,ıiş, bu kez de başka türden tek yanlılıklara ya

da indirgemeci tutumlara gidilıniştir, Özellikle 20. yüzyılda bu ihmalden

gelen kimi öneıı,ıli pratik sorunlar baş göstermiŞtir, işte "yeni ontoloji" ve

"öz ontolojisi"nin doğuşuna neden olan tarihsel koşul, çözüm gerek|iren,

çözüm bekleyen insaı,ı r,e dünya sorunlarıdır,

"Oz ontolojisi" nedir peki? Çok kısaca söylenirse, "/blse/bleıden değil

şe),lerden ve problcmlerden" yola çıkılarak yapıIan felseledir,' Düşünsel

Avrupa'nın 20, yüzyılda içine girdiği çıkmaz Husserl'i bu arayışa itmiş re
fe]sefenin btı "araştırı-ı,ıa dürtüsüy]e" yapılı,ı,ıası için yol açınaya çalışmış-
tır, Husserl'in "düşünselAvrupa"da gördüğü çıkmaza ilişkin kaygısı. Önay

Sözer ve Ayça Sabuncuoğlu'nın çer irisiııi yaptığı,-lvrıipu İnsanlığının Kri-
zi ı,e Felscl'e'ye yazdığı "önsöz"de yaptığı saptamalar da dikkate alınarak

şöyle dile getirilebilir: Eski Yunanda oülaya çıkaı,ü "t'elsefi akıl" (logos),

insanlık için bir ideal belirlemiştir. Ne ı,ar ki Yeniçağla birlikte Avrupa dü-

şünüşü bu idealden, yani lblseli akıldan kopmuş, bu akıl, doğabilimsel akla

dönüşınüştür. Bu durum 20. yüzyılda insanın, araca/nesneye indirgenmesi-

ne yol açmış, insanlık için büyük acılar gctirmiştir,5

"Oz ontolojisi" ya da fenonıenoloji, insanlığın bu duruıııu karşısında, öz-

nitelığinden uzaklaşııış olaı,ı lelseftnin, kendini yeniden f'elset'e o]arak ko-

nrıı,ıılandırabilmesi, işlcv görccck dıırtıına gelmesi için geliştirilen bir bakış

ve araş|tlıııa larzıdır, Şiııdi bu bakış tarzını biraz yakından ele alabiliriz,

Hegel'de de rastIanan lenoıı-ıenoloji kavramını l9. yüzyıIın sonlarında

Husserl daha etraflı şekilde işlemiş, geliştirmiş vc kavrama zengin bir içe-

rik kazandırmıştır Husserl f'enomencıloj iyi ya da fclscfeyi "kesin bilim
olarak" kurı,ı,ıak istemiştir, Çünkti Avrupa'nın düşünsel durumu yukarıda

da söylendiği gibi çıkmazdadır ve insanlık büyük bir kriz içindcdır, Neden

4 E. }Iussel. ,]g],.. s. ? l-

5 E. Ilusscd(l99,1).Aıruptıin.uınlığınınKıi:'ıcFelsele.(çev)Ö,söler!eA.Sabuncuoğ-
lu. Istanbııll Ala Yay]nIan.
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böyledir peki? Genel olarak söylenirse "bilimselcilik" (natüralizm. poziti-

vizıı,ı ve tarihselcilik) f'e|sef'eye egeınendir. Bu durumdan çıkabilmck için

bir bilgi alanı olarak fenomenolojinin kurulmasına ihtiyaç vardır, Bu yö-

nüyle fenomenoloji, felsef'e, psikoloji ve mantık için doğrudan doğruya,

diğer bilimler için ise dolaylı olarak teıneldir; çünkü her deneysel bilimin
en son ve cn kuran,ısal tcmcli "öz ontolojisi"ne dayaı,ıır. Bu ne demektir?

Aristoteles de ilk Jblsefeden söz etmişti. Deınek ki f'elsel'e, ilkin birpi,..,ıe

ph ilcısoph iadır. Bunu şöyle de ifhde etmek münkündür: Felsef'e, kavrama,

görme, anlaına, anlamlandırma edimlerinin hepsini kapsayacak şekilde bir

düşünme dilidir ve bilimlere tenel olma bakımından da "bir biçimde dü-

şünır,ıe di linin kurulır-ıası"dır.

Tcmel bir alan olarak fenoınenoloji yansızdır, Çeşitli bilimlerin temelle-

rinin bulunduğu yansız bir alaştürma alanıdır, matematiğe benzer, dency

alanına bağlı değildir, bağımsızdır. Bu alanda özne, doğrudan deney ala-

nına, duyuıılanan bir var olana değil, "öz" bir var olana yönclir, Öme-

ğin bir duyguyu, bir yargıyı bir algıyı veya bir erdemi, bir sevgiyi değil,

duygunun, yargının, algının, erdeı-ırin, sevginin kendısini ele alır, Bundan

dolayıdır ki dencyscl bilimlerin de henüz kuru]ınaı,ııış, yapılmamış olsa da

son temeli olarak bir "öz ontolojisi" vardır,

Bu noktada ştınu sorabiliriz: Husserl, neye dayanarak lbnomenolo1inin

böyle temel bir bilgi alanı olabildiğini ileri sürebilmektedir? Ya da hangi

özelliğinden dolayı lenomenolo.ji, teıı,ıel bir bilim olabilmcktcdir? Buna

yanıt verebilmek için, yalnızca bir yiinteırıden ibaret olmayan f-cnon,ıeno-

lojıyi yi)nlem olarak yakından görmek yaralı olacaktır,

Bir Yijnrern Olarak Fen()menolrı7l. Husserl yöntem olarak f'enr,ıment,ıloj iyi
ortaya koyabilmek için ilkin, varlığa, var olana iki bakış/yaklaşım tarzını

ayırır l) Doğal Bızf,ış: Bilimlerin bakış tarzıdır. Bu bakışa göre gerçek bir

dünya "var"dır Özne de nesne dc gerçck birer varlıktır. Burada öznenin ncs-

neye yönelimi doğrudcındır (intentir,, r,(,üu). Özne . hazır bu lduğunu veri ola-

rak kabul eder. 2) Fenomenolojik Bakış: Bu rğeksiyonlııbir bakıştır, Özne,
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aşk n (lr.usendenı) olandan ayrılır, onu bırakır ve başka bir alana, "özler"
alanına yönelir, Brırada, öznenin karşısında hazır bir veriler alanı yoktur, Bu

alanın eldc edilmesi gerekir. Bu alanı elde edebilecek bakış. aşkın (üronsen-

denl) olandan vazgeçmiş, içkin (innanent') olana, kendine yönelmiştir, Bıı
bakış herkes tarafırıdan gerçek leştirileı,ııez; çünkü doğal değildir Bu bakı-

şın kazanıIması, edinilmesi gerckir. Bu yiızden özel bir_vr)ı/eınc gcreksinim

vardır, İştc lbnı,ımenoloj inin ilkin bir yöntem olarak görülmesinin nedeni de

bvJur. Bu.fenom enoloj ik i nıli rgeme ( reduks iyon) yönteınidir,

Fenoınenolrıjik iııclirgeme. öznenin nesnesiııe erişcbildiği bir bilme alanı-
nün yaratıjması yoludur, Htısserl. bıına ilkin bilgikuromsql indirgeme, daha

sonra da lran.szenclental fbnomenolojik indirgene ıeya /inonenolqik in-
dirgeme ya da lrtınszeııcJenlal indirgaıne demiştir.1' Bu işlem, bir şeyi ay-
raca alma, dışarıda bırakma. yargl laü,ü,üa ktan kaçınına ve refleksivon (d,ij-

şünüm) iiğelerini barındırır. Fenoıııenolojik bakışın yöneldiği "öz"lcr bu

yo|la._/bnonüenoloJ ik ayıklcımuyla elde edilir Bu yajntemdc ılk adım. doğal

bakışın "gcnel sav"ını (gene roll hesı.ı ) ayraç içine almaktır, Bunu yapmak-

sa köklü bir bakış dcğişikliğine yol açar, Bu adımla, varlıkla başka bir bağ

kuru]ur artık. Fenrıınenrılojik hu,tışla belirlenen ya da oIı.ışan riııe (saf beı,ı,

saf bilinç) karşısında bambaşka nitelikte yeni bir varlık alanı vardır artık.
Brı ı,arlık içkin (inıınıınenl) r,arlıktır; bu alan "öz"ler alaıııdır.

Bu adım temelde iki aşaınalı bir adımdır: o) Eidelik indirgeıııe. Cerçek
varlıkları eido.ılar yapar_ tlerhangi bir şeyin rastlantısal yanı, "burada ve

şimdi" (iic, cr nunc) olan yanı. ıckllliği ayraç içine aIınür, Bu şekilde lraıı-
sendant öz elde edilir. b) b'enonen,,l,ıjik inJirgı,nıt Öznenin rıstlantısal
yaırı (her şeyi, insanın kendisi. psikolojik bilinç) ayraca alınır, Bu şekiIde
de "saf bilinç" ya da "immanent ijz" elde edilir. İştc fcnoml,nolrıj ik bakışın
asıl alanı budur, Bu alanın elde edi]ır,ıesi öncınlidir. Çünkti fe]selenin "ke-

sin bir biliın olmasının" olanağı buradadır. Dolayısıyla doğal bakışın "ge-

nel sav"ının ayraca alınması, doğal varlığın tırtadaı,ı kaldırılması değildir;

6 lL Tcpe.,4gı,.. s l9
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sadece ayraca alünmaSı, yani epokhe uygulanmasl, özneye, bilene yep>cni

6ir gtirme olanağl, gdrrş alanl sağ]amakta, bambaşka bir ı/İt açmaktadır,

Ayrıca doğal bakışın genel savtnı ayraca almakla hiçbir şey kaybediln,ıe-

miş, tersine ruın (absoltıte)bir varlık elde cdilmiştir. Her şeyin ayraca alın-

masıyla geriye ka|aıl alan,.f bnome nolrıj ik residiıımdtır, "saf bilinç"tir,

Burada saf bilinç, sal'ben ;orıınlıı bir ilkedir. rıpkı. görme gibi; çünkt'ı o.

"yönelimsel" nitelikteki "salbilinç" yaşantllarln]n akışında yaşantı olarak

bulunan şey değildir. Safben, yaşantü akışıı,ü]n içkinliği içinde bir aşkınlık

gösterir, Yani ıı, var oJtıp yrık olan l,ıer yaşantüda siirekli olarak vcır olun

şeydiı Bu aslıı,üda, yaşantılaIın var olma (yaşaı,ııııa) rılanağıılır, Bu noktada

şöyle bir soru akla gelebilir belki. Sal'bilinç de ayraç içinc alınamaz mıydı'i

Hayır, Çünkü rında kurulmuş bir ıı,cıı-ıendcnt öğe kışkınlık) olınadığından.

oııun a;kınlığı kenJinden oIduğundan ılraç içıne alınamaz.-

Bilince, ona yabancı hiçbir şey gclmez, Şeylerin verilııişliğinde böyle bir

şey ııluyor gibi görünsc dc aslında böyle dcğildir, Saf bilincin bildiği şeylcr
(bilme konusu olan şeyler)- yaşantı akışıı,ıın öğclcri oJarak bulunurlar, On-

lar, yaşantı akışı yolııyla verilirlcr, Btı nasıl olmaktadır? Transanclenı (ıışkın)

varlıklar (şeyler) ya da "gerçek varlıklar". yaşantünün bağınl)ı öğesidirlcr,

Bilincin alaı,ıına aittiler bu dtıruırıda. Yani "şeyler" (gcrçek varlıklar). bilinç

dışında kendi başına var r,ılıııa durumunda değildirler, Peki. nedir bunlar']

Yijnelinısal varlıklardır, anlaınc,u ıar|ıklardır, Yani bilinçlc buğın tılıdır|ar.

Bilinç. içinc hiçbir şeyin (yabancı hiçbir şeyin) gireıı,ıeyeceği ve ıçinden

hiçbir şcyin çıkamayacağı kendi içinde kapalı "tam bir vaı,lık" bağlantı-

sıdır, Oysa dt,ığa ı,arl;kları, "şeyler dünyası", ıınlııınco o1ııalıarı bakımın-

dan "yöneliı,ıısel" varlıklardır, Yani bilinç için yalnızca i,(lzc,l/ anlaıı-ıda bir

vaılığa, gdre1l bir ı.,arlığa sahiptir. Bu durumda. "varlık" denildiğindc bir

yanda "saf bilinç" bir yantla da "şcyler dünyası" diye bölünırıüş bir yapıyı

anlaıııaınak gerekir. Varlık aslnda biiüijü1.|ilr aııa birinc:il vc ltlıcll olma

bakımından bir lİ,ştl içindc bütilndür.

7 H Tepe.,.]gr.. s. 20
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llusserl'de varolan olarak otaya çıkabilecek her şe.v, varlıksal anlamını vc ge-

çerliliğini yönelimsel trlarak varsayılan bilinç yaşantüsündan alır. Varlıktan ve ge-

çerlilikten söz etınenin kaynağını bulduğu yer bilinçtir, bilinç yaşanhlarıdır. Bu

aDlaüıda varlıktan, yalnızca bilen, kavrayan bilinçle bağlantısında söz edilebiliLs

Bu lcım (ubsolure) yarlık, rastldnlüsal olanı (lrıın.sendenl olanü) garanti edel
vc onları meydana getirir, Btırada lenomenolojik d şiinün (refeksiyon) söz
ktınusudur ve btü düşüntim diğer bilin,ılerdeki düşünümden fhrklıdır, Çünkü
bu düşiinüınde ilkin fbnoıı-ıenolojik indirgeme yani varhkta "kökten bir de_

ğişme" vardır. B\ diişünijmde varlık, /aız varlık olarak ktjkten dönüşmüştüf,

F'enu,ı,ıenoJo.jik indirgcmc ile f'enoııreno loj ik düşünüm birbiri için karşılıklı
koşuldur. Bu duruııda, psikolojik diişünüm ile fenoırıenolojik düşünüın çok
fbrklıdır Feı,ıomeııoloj ik diişünümde psikolojideki "ben", indirgeı,ı,ıe yoluy-

la "salbcn"c dönüşıı-ıüştiir. Ömeğin psikolog, "ağrı"yı, "algi'yı. "duygu"yu
diiştilıtirken bınlırı tı,cııısenclenl varlık ya da öz olaı,ak, rastlanhsal yanıyla

düşünür, oysa l'cnomenolOg, bıınlzırı, iç,kin (iınmqnenı) ijzler olarak yani "ağ-

fünüıı kendisi", "algıı,ııı,ı kendisi". "duygunrın kcndisi" olarak düşünür

"Oz Ontrılojisi" (Vdrlık Göriişii) ()lıruı Bqkıınındaıı Fenomenolrıji,. Burada
artık. hazır olan bir var]ık değil, indirgcn,ıc (a.vrac,a olnıa, apokhe') ytı|uyla

kazanılmış. elde edilmiş bir varlık alanı söz kiınusudur. Bu alan gerçek var-

lık değiI, "öz alanü"dür; sijz konusu varlık, "öz-varlık"tır, Böylece "r-ışiıiıl
lranseııdenı" yarlığın yanıııda ondan tafklı nitcliktc olan "içkin/imn,ıoııcnı"

varllk valdlr.

"Oz varlık" doğa, dünya olmasa da vardür, "Aşkülı varlık" kendi kendine

var değildit, "Göreccli var" bize göre. biziın için var, Bize göre birincil
olsa da aslında ikincildir Bu iki varlık alanı, veriliş tarzları bakımından
birbirinden ayrılır. Bu bakıı,ııdan algı da iki biçimde olur.

l1 Içkin (inınıuııencl) Algü: Bu, içkin bir cdiındiı Bu ediıı,ıin yöneldiği nes-

ne (yönelimscl ııesne) ve edimin kendisi aynı "yaşıntı akışı" içindcdir, ller

ı{ ]LTepe.,1gı.s ]l
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içkin algı, kendi nesnesinin varlığını zorunlı.ı olarak garanti eder, İçkin bir

algı ediminde algı ve algılanan şey özcc bir birlik oluştururlar, Örneğin. bi-

lincin (öeıin), "bilıııede bildiği, düşünmcde düşündüğü. sevmcde sevdiği,

anımsamada anımsadığı" şey, yönclimsel nesnedir. Bu algıı,ıın yönelimsel

nesnesi yok sayılamayacak bjr nesııedir. Onun varolmaması ilkece olanak-

sızdır; çünkü o. yaşantıdadır ya da Eeiıdedir. Beııi yok saymak, yok diye

düşünmekse saçmadır,

2) Aşkın (ıronsendent) Algü: Aşkln öze, başka yaşantü akışlarına sahip olan

başka öerlerin yönelimsel yaşantülarüna yönclcn edimler. Şeylere, genel

olarak realiteye yönelen edimlcr, Bu aIgı, nesnesinin varlığını kesinleye-

mcz, Nesnesi var olıııayabilir dc bı.ı algınıı,ı. Varlıkça kıışkuludur bu nesnc,

Bu algıda varlık, ancak gdrı?ıııi,şü ile verilir bize. Dolayısıyla verilen şcy.

hiçbir zaınan lcüLı olarak ı,eriIen,ıez.

Bilgide kesinliği s ağlayan upuçıklık, ancak içkin aIgıda, içkin verilişle oIıır.

Bu da apaçık biIinecek (görülecek) varlığın bilinç yaşantısında olınası de-

ınektir, Bilincin var olmasının koşulu, gerçek diinyanın var olması değildir.

Bilinç, bundan bağıı,ı,ısızdır, Gcrçek dünyarıın ortadan kalkması. bilinçte

kimi dcğişikliklere yol açsa da bilinci ortadan kaldırınaz,

Bu durumda gerç,aklik (diin.ı,u), göriiniiş alanına çıkabilen, göriilebilen,

ılııyıımlanabilen ama asIa tam olarak verileıneycn, oIasılığa bağlı vaı,lıktır,

Buna karşılık blll/rç. görünüş olarak verilemeyen, brı anlamda görülen,ıe-

yen ama gereklilik taşıyan lqn vüürlükIıı.

Bilinç, kcndi başına varlıktır. bağıı,ıısız varlıktır ve "ilk"tir. Oysa dünya,

kendi başına. bağııı,ısız değildir. O yalııızca bizim içiıı "ilk"tir, Bağııılı
olına bakııııından "ikincil"dir, Hcü,l,ı tck tek şeylerin heı,ı,ı dc bütün olarak

dünyanın gerçekliği, bağımsız dcğildir, Bunlar, "şey" varlığıdır, "Şey" ise

yapısı gereği "yönelimsel" varlüktır;,ü,drclır?/e vardır.

Oysa bilinç, doğanın bir parçası değildir Tersinc doğanın ayraca alıı,ı-

ıı,ıasıyla tırtaya çıkar, Doğa ise, bilinçlc içkin bağları olan y(ineliınscl bir
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"birlik" o]arak <ı/asıdır. Bu durumda "saf ben"e ilişkin araştırmalar, doğa

araştırmaları olamaz, "Safben", doğa ile hiçbir bağ kurııadan düştinülebi-

lir Oysa bir doğa varlığı için bu olanaksızdır. Örncğin bir rengi mek6nsız

düşünemeyiz, Ama "saf bilinç" ise ııekinsız düşünülebilir.

"Sal'bilinç", doğanın soyutJanınasıyla da elde edilemez. O, kendisi vardır.

Bundan dolayı o, tcüm (dbsolule) varlık alanıdır. Bilinebilirlik bakımından
1oın vorlıklardan oIuşan "sal'bilinç alanı", aşkın varlık karşısında baınbaş-

ka bir yapıya sahiptir. Bilinç, doğayı aşan bir şeydir Cisiı,ıısel varlık da

bir "şey" varlığıdır ve "salbilinç" karşısında görecelidir; bilinçle bağlantı

içinde varlıktır. Canlı doğa da dış gerçeklik olarak vardır ve buı,ıların rulı-
sul ,-ıışcınlıleırı da "şey" varlığı gibidir, aşlııdır (lreınsendent). Bunlar da

rastlantüsaldır ve ayraca alınması gerekir.

Bu noktada şu sorulabilir: Bedensiz, ruhsuz, kişiye bağlı olmayan bir bi-
linç olabilir mi? Husserl'e göre oIabilir, Safbilinç ilktir, birincildir. Çünkü
gcrçekliğin varlığı anlcım vermeye dayanır. Anlam vernıe ise anlam vereni

önccden gerektirir. An]am vcrcı,ı şcy sal'bilinçlir.') Husserl "bütün real bir-

likler. anlam birlikleridir, Anlam birliklcri, anIaııı veren bir bilinci gerek-

tirir, Brı bılinç mutlaktır; kendisi yıne bir anlam vcrme yoluyla meydana

gelır,ıiş değildir" demektedir.l0

Bu duruırıda, dünyanın büttinti, doğal bir gerçeklık bütünü olarak kabul

edilebilir ama bunu varlüğın bütünü saymak yanlış olur, Çünkü varlığın
bütünü bundan çok fazla bir şeydir. Husserl'a göre bilginin nileliği, kesin

olup olmaması, insanın bilme araçlarına değil, varlığın nileliğine 6ağlıdır.
Bunu şöyle ifade etmektedir:

(..,) hcr varlık tarz]. yapısı bakımından, kendine has bir veri tarzına ve böy-

lece de kcndi bilgi yöntenrlerine sahiplir. Bunların özcllik]erini bir eksiklik

9 'f. Meİgüşoğ]u ( l 995 ). "Ön562". (cJi, B/ ti»ı O|arak l"el.ıe/i, (çeV,) t Mengüşoğlu. istan
bııl: Yapı KrediYayınları. s.2?.

l0 Ideen'den akt. .rgı,. s 28.
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olarak görmek ve onlart insan bilgisiniıı bir tür rastlantıya bağlılığına ve nok-

sanlığına dayatııak. anlamsızdır.

Bilgi için duyumcu bir anlayışı yeter]i görmeyen Husserl'in "kesin biliın
tılarak f'elsefe" anlayışı, Abdullah Kaygı'nün da belirttiği gibi ] Sokrates

ve Platon'un nelik bilgisi olarak f'elsef'e aı,ılayışıyla örtüştüğü söylene-

bjlir. Husserl'in theorionın yeniden canlandırılmasına, üstü yüzyüllaldır

örtülen düşünmenin yeniden etkiı,ı kılınmasına yönelik çabası önenilidir,

Bunun yapılmamasının sonuçları dünya için, özellikle yaşama dünyası

için büyük ç:kmazlar, acı sonııçlar getirmiştir, Olgular dünyasında, ya-

şaınıı,ı değeri, var olmanıı,ı anlamü unutulmuşturl insan ve yaşam için dü-

şünmeııin ijnemi göZden kaçırılmıştır. Çağımızın ve güntimiizün temel

soruııu budur. Yenidcn nelik a raş tı rmaları na. etraflü, kuşatıcı düşünlı,ıeye,

sağlam 1heori(lya gereksiniır,ı vardır. Sokrates'in de Platon'un da i]lozof

oJarak kaygısı buydu, r
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