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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



ONTOLOJiNlN BAZI TEMEL SORUNLARI

Tüten ANG*

Doğal ve gündelik yaşa;ı,ıııı-ıızda karş ı laştığı m üz, önümüzdc duran bir şc-
yin "gerçek" bir şey olduğıınu, onun da tıpkı bizim gibi "var" olduğunu

söyler ve btınrın apaçık kcndiJiğinden anlaşılır bir şcy olduğunu varsaya-

rız. Burada gerçek olınanın, varolııanın, gerçeklik ve varlığıır nc anlama

geldiğini pek irdelcmcyiz. Oysa l'clset'e, günlük yaşamda bcniı,ı,ıseııen hu

nail'tavır karşısında, bize ı,erilcni göz ardı etıneksizin gencl olarak "vırlık"

Vc "Varolan"l kendisine konrı edinir. Bu Aristoteles'in "ilk f'elselc" adını

verdiği ilisiplinin ana görevidir, Aristoteles ilk ltlset-enin görcvini şöyle

taı,üıünlüyor: Varolanı varolan olarak, özü vc belirJeıiııılcriyle, saf halde ele

alı,nak, irde]eııek. araştünnak. İşte, Alwin Dien,ıer "Ontoloji" adıı,ıı taşıyan

yazısına bu sözlerle başlıyor.

cerçektcn varolanın, varlığın nc olduğu srırusu AriStotelcs için teıı-ıcldir,

"Ti esti?" (var cılan ncdir'l) srırtısuntıı,ı yanıtı "todeti'l"dir, yaııi vardır Va-

rolanın vaı,olan bir şey olarak diIe getirilişi, kısaca "on bc on".

Felsel'eniı,ı tarihiı,ıe baktığıııız zaınan varolanı. vırlığı kendisinc konu alan

ilk l'elsef'enin ınetafiziksel bir nitcliği vardır. Çtinkü gerçekliğin. varlığın.

göı,ilıııIenin arkasında. l'enomenin ardında, bize verilcnin ötesinde olduğu

gibi bir diişünce hakiıı, İşte bu ncdcnledir ki Aristoteles çok haklı olarak

variılanı bir oluş. bir görünüş olarak değil, sadcce varolan olarak tanımlı-

yor. Bu bağlaı,ı,ıda asıl varlık. gcrçck varlık vc göıünüş ayrııııı, bu düalist

giırüş. felsettde çok tızun zaınan cgeme[ oluyor. Hatta bilgi teorisinin de

kendini bu aı,ılayıştan kuıtaraünadüğı ileri sürülcbılir,

l)r isıınbııl (jnilcrsııcsi I]del)iv.rt I'ıkiillcsi t;eIscla I]ijltllllii IjnlckLi Öğrctını [,lcsi



Ftl!c/'. S.r,lqilüi / ll

Bilindiği gibi ontolrıji kavramını ilk kul]anan Christian Wollf'tur,

Aristoteles'iıı ilk lelsefe. Descartes'ın son l'clsclc vc Kant'ın transandan-

tal felsefe adını a]an lı,ıetafizikle eş anlaünlı kullanılan ontolojinin yeniden

felsef'enin günden,ıine gelmesi, l920'dc Pctcr Wust'un Metcıfiziğin Yeniden

Dirilişi adlı yapıtı ile N. Hartmann'ün Onıolojiniıı Yeni Yollıırı adlı kitapla-

rıyladır. Bu arada Gunther Jocabi'yi de saymak gerekiyor,

Yenionk,ıloji için N. Haftmann'ın ontoloji ile ilgili görüşlerini ele almadan

önce eski ontolojiolarak nitclcndirdiğımiz ilk t'elset'enin belli başlı özcllik-
lcrine değinmck istiyoruıı. Bu bağlaııda ilk söylcııırıesi gcıcken şey, eski

ontolo.jinin ır,ıaııtıkla oIan ilgisidir. Mantığın yasaları aynı zaıııanda varlı-

ğın da yasalarıdır, Eski ontolojıye göre en öncmJi soruı,ı fbrı,ııla bağlantı-

lıdır ve soru şöyle sorulırıaIıdır: Form hakkında kcsin bir bilgi nasıl elde

edilir'] Forı,ı,ı l,ıakkında kesin bir bilgi ancak mantıkla olanak]ıdır. Çünkii
ıı,ıantık kavraıı,ıları ayııı zaıııanda varlığın aranan tbrmları olduğundaı,ı ve

kavramları da tanıınlanabildiğiııden ve tle tanüırılar en yüksck cinsle başla-

y]p en son özel larkIarla son bultluğundan, kavraıı,ılar piran,ıidiı,ıin şeıı-ıası

olduğu gibi gerçek varlığa uygulaı,ııbilir ve soı,ıuçta "essentia"dan (öz'den)

hareketle "existentia" (varoluş) çıkarılabilir, Bu nedenledir ki böyle bir on-

toloji dcdüktil, rasyonalist vc aksiyomcudur.

Bu nitelikleri rılan bir ontolııjinin amacı apriori bir bilgi elde etı,ııektir. Bu

ise ancak biraz ijnce nitelik]erini be]irltiğimiz ontoloji ile olasıdır. Böylece

cski ontolojinin bir başka özelIiği de onun aprioizı,ı,ıi beniı,ı,ıscmiş olma-

sıdır, Bu ontolojide ortaya çıkan ınantıksal liıı,mlarla gcrçck varlık alanı

arasındaki aynılık soı,ıııcrı "varo]aı,ı"lar şeylcr gcrçck dcğil, ideal olarak

"varolan" şeylerdir; fiırıı,ı]ardır ve tliılayısıyla gcrçck oIarak varolan şeyler
ideal olarak varolan şeylerin kopyalarıdır, Görülüyor kı böyle bir rıntoloji

aıılayışının teı,ı,ıelini P]atıın ve Aristolclcs'jn ııeıafizikle ilgili düşünceleri

oluştuımaktadüL

Ontoloji ile ı,ı,ıantık arasında kurulan bu yakın iIişkide oıtaya çıkan ikiı,ıci

aynılık, ideal varlık alanı ile düşünını- arasıııdıdır. İdcıl 1ıpı sıt'düşiin-
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meyle öZdeş oIuISa Varllğln dedüktif kaVranmaSlnln apriori temeli sağla-

nırsa da gözden kaçan ve gerçekliğe uymayan, düşünmenin psikolojik bir

olgu olması ve psişik yasalara da bağlı olmasıdır

Eski ontolojide varlık ve mantık arasında kurulan bu aynıIık anlayışı so-

nucu, ontoloji varolanı varolan olarak inceleyeceği yerde varlığı kanıtla-

mak istiyordu ve bu nedenle de bir varlık teorisi oluyordu, Kant'la birlikte,

onun bilginin sınırlarını sorgulamasıyla gücünden epcycc kaybcden onto-

loj i 1metafiz ik an lamda ı daha sonraları A ]man idca lızmi ı e İngiliz empiriz-

mi ve Viyana'da oluşan Yeni Pozıtivızm ile de epeyce kan kaybetti.

Konuşmamın heıııen başında belirttiğim gibi ontolojinin yeniden güç ka-

zanıı,ıası Peter Wust, Nicolai Hartılıann, Gunther Jacobi, Edmund Husserl

\ e Manjn Heideggcr iIe gcrçekleşil or.

20. yüzyılın başlarında Ortaya çlkan bu ontolojik görüşler arasında

Hartmann'ın ontolojisinin ayırt edici niteliği nedir diyc sorduğumda be-

nim yanütım, bu ontolo.jinin varolanı varolan olarak ele alıııak istenıesi;

varolanın başka bir şcye, örneğin ırıadde veya lorma tek yanlı olarak bağ-

lanmaması, fclscfe vc bilimler arasında karş:lıklı ilişkileri sağlam zemin

üzerine otuülması ve her şeyden önemlisi varolanlar arasındaki doğal onto-

lojık bağlılıkları asla yıpratıı,ıaııasıdır.

Burada öncm|j bir saptaır,ıa yapırıak istiyorum: Ontolo1ik tabii ya da do-

ğal bağlılıkJar, nesne haline gelen varlığın sınırlarını aşan nesne dışında

uzanan varlık bağlılıklarıdır Bunun böyle olması nesnelerarası ilişkilerın
statik olmanrası deııektir ve bu yeni sorulara, yeni açılımlara olanak ver-

mek demektir.

Yeni ontolojinin hareket noktası biziıı-ı bütün bilgin,ıizin varolan bir şeyin
bilgisi olıı-ıasıdır Maddi bir şey, organik bir şey, psişik bir şey, ideaI biı şcy,

Bir mateı]ıatik probleüni. tarihi bir belge, bir şiir, bir roman. bir f'elsel'e ııet-
ni, bir doğa olayı, psişik bir travma ı,b. şeyler gibi. Bu saydığıınız şe1,Ier vc

diğerleı,i birer varolandır. Bu çeşit|i varolanlar çeşitli bilgileriırıizin nesnesi
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olmalarına karşın, varolan olmaları açısından aralarında bir f'ark yoktur Bu

bağlamda günlük hayat biIgisi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi, sanatın sağla-

dığı bilgi ve dini bilgi arasındaki bağlılık daha net bir şekildc görülebilir
Özellikle bu bağlılık, bilginin bir varlık koşulu olarak ele alındığı insan

f'el set'esinde i Şlenmektedif ,

Yukarıda söylediklerimiz göz önünde bulundurulduğunda var|ık sorusu ol-
madan hiçbir bilgi sorusu sorulamaz, Çiinkü başta da belirtildiği gibi varlık

bilgisine dayanııayan hiçbir bilgı yoktur. Bilgi daima varolan bir şeyin
kavranmasıdır, Bu varolan istcr dışdünyada, ister düşünmede, ister dilde

olsunr varolan olmaları açısından aralarında f'ark yoktur. Çtinkü biIiyoruz
ki, tanıın bir şcyin başka bir şeyle karşı la ştı rı lmas ıyla yapılabilir; oysa va-

rolan ve varlık son şeyler ollnaları nedeniyle başka bir şeylc karşılaştırıla-
mazlar ve bu nedcnle de tanıı,ı,ılanamazlar, Varlık birdir ve en son şeydir.
Yeni ontoloji varolanın kendisini varlık fenomenlerini de gösterdiği ve bu-

nun arkasında, görünüş alanüna çıkııayan l,ıerhangi bir ınctafizik kavraıı,ıla

diJe getirilen bir temeli de kabul ctmiyor, Artık yeni ontoloji bu tarihsel

metafizik yükü bir kenara bırakmıştır.

Dünyanın bir ncdcninin bulunması gerektiği, bunun bir akıl ya da başka bir

şey olacağı, dünyanın bir anlamının bulunup buIunmadığı, dünyada olııp
bitenin bir gaycyc gajre mi olup bittiği gibi soı,ular varolanın varlık yapı-

sını varolan olarak değiştirıncz, Bu söylenenden anlaşılıyor ki, metafizik

yorumlar vc değerlendirıneler ontolojidc bırincil değil. Ama varlığın ince-

lenmesinden metafizik için önemli sonuçlar çıkarılabiIir,

Yeni ontoloji için varolan ve varlık bir bütündür, ayrıca varolan vc varlık

daiıııa kendi başınadır. Burada söylenmek istenen şey varolanın, varlık vc

öznenin, öztıelerüstü bir varlığın ıneydana getirdiği bir şcy dcğildir Vari>

lan neyse odur, Varolan insanın onu bilip bilmeır,ıesinc karşı kayıtsızdır.

Ayrııltılı bilgi 1çin bkz. t}ctülÇoıuksijkcn (]{]001, Fal.ıcli Sr';ılenı Neniı), istanbul: İnkıliip
KiLabc\ l.
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Yeni ontoloji için insanın gerçekleştirdiği, nıeydana getirdiği her şcy. insan

başarıları da varolan şeylerdir. Bir başka şekildc dile getiriı,sck, insıının

ıncydana getirdiği tarihsel varlık alaı,ıı da bir varcılaı,ı olarak arlık onu ıııey-

daııa getiren insandan bağımsız olarak bir varolandır.

Burada bir noktaya dikkat edilıııesi geı,ckiyor. Yeni ontoloji için temel soru

varolan hakkında değil, varlık bakımındandır; oı,ıuı,ı varolandan hareket et-

lııesi sadecc metot açüsındandı r.

MetodoloJik açıdan varolandan l,ıareket eden aııa esas hareket noktasü var-

lık olan ontolojinin "varolan" tanıını tbrıı,ıal bir tanımdır, Bu forınal tanım

bağlaırıında ontııloji de şöyle tanıııılaı,ıabilir, Ontolo1i eıı geniş anlamıyla

bütün varlık bağlılıklarını, varlık çeşitlerini ve varlık tarzlarını, vaıolaı,ıın

teünel yapüsını. bu yapıyı belirlcyen determinasyon ilkelerini (kategorileri)

inceleyen bir l'clsef'e disiplini, bir temel disiplindit,

Onloloji bıı inccJcııeyi yaparkcn r,arolana doğıudan yaklaşıı Bu yaklaşı-

na "inlentio reclo" adı verilınektedir. "Inlenlio red.ı" doğal, nait'bir ta-

vırdır, Burada bilginin tabii yiinü doğrııdan araştırdığı ı,ıesneı,ıin keı,ıdjsiı,ıe

yönelıı-ıiştir. Bu tabii tavır karşısında özellikle ınantık ve psikoloji ve bilgi

teorisiı,ıde olduğu gibi "inlcnüio olılicluo"da zihnin kencli iizeı,iııc katlandı-

ğınt girrüyoruz; tabi i yiindcn ayrıIdığını görüyoruz,

Ontolojı için yukarıda sözüııü ettiğiııiz içerikte varolanı belirleyen ilkeler,

yani kategorilerycni ontolojiyi cski ontolo.jilerden ayIran en ijneınlihıısus-

tur, Kategori kavranıı bilindiği gibi Aristoteles ı,c Kant için de öncmlidir.

Aristoteles'c göre kategori varolanın tenıel yüklemleridir. Bir başka de-

yişlc Aristoteles'e görc kategori düşt]ı,]ı]le ile. yargı ilc ilgili özelliklcrdir.

ArjStotcles içiıı sayıları sabit cılan kategoriler "SubStantia" (tijz). nicelik.

nitelik. ilgi. ıııckdn, zaınaıı, duruı,ı,ı. sal,ıip olıııak, ctki vc etlilgidiı,.

Anlayış yetisi yasalarını doğaya dikte eder diyen Kant, doğadaki düzeni

ve yasaları insan yetisinin blr i]rünü olarak görür ve ona göre katcgori-

ler özncniıı işlevleri, lbrııları. kavramlarıdır, Kategorileri mantığın yargü
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tab]ostından çıkaran Kant. onları ııitclik, nicelik, rölasyon ve ınodalite açı-

sından dörde ayrrıyof. Nicelik açlSlndan gcnel, öZel, tekil: nitelik baklmın-

dan olumlu, oluıı-ısuz, sonsuz; görccelik bakıı,ı,ıından kategorik, hipotetik,

disjunktif; modaIite bakımından isc problematik, asseı,ttırik vc apodiktik

ola rak onları ycnidcn sınıHandırır.

Oysa yeı,ıi ontoloji için kategori varlığa yüklcneıı özellikler ya da özııenin

kavramları vc tbrmları değiI varlıkta bulunan vc varllğa öZgü o]an bazl ni-

teliklerdir, Bir başka dcyişlc gcrçek dtiı,ıyanın yapısı katcgorilcrle belirleı,ıir

ve katcgorilcrin sayısı önceden bilineı,ııez vc sabit tutulama7, Çünkü bilim,

l'clsef'e ve giinJük hayat bilgisi ilerledikçc ycni kategorilet ortaya çükacak-

tır, AraştırıııaIar hiçbir zaıı,ıan sona erıncz; bunun nedeni varolanda soı,ısıız

araştırüna olanaklarının bulunmasıdır vc varolaıı şcy bilinen şey kadar de-

ğildir; ı,aroIaı,ı biliniı liğin, bil inebiliı,liğin sınırlarını ıışıır,

Varo]anda tenel olanü araştıran ontolo.1iııin çekirdeğini katcgoriler bilgisi

oluşturmaktadür. l ler l'enoıı,ıcn alaı,ıının keı,ıdine has katcgorilcri vardır ve o

f'eı,ıomen alanına has iılan bu katcgoriler başka bir lcnomcn alaırıı,ıa olduğu

gibi taşınamazlar, Katcgorileri temel varlük katcgorileri ve özel varlık kate-

gorilcri olarak iki gruba ayırabiliriz. Tahınin cdileceğl gibi teı,ı,ıel varlık ka-

tegorileri Varlüğln bütiinti ile ilgilidir, Eğcr örnek vermek gerekirse nıodali-

te kategorileri fbrm ve ıı]adde, eleünaı,ü ve büttin. birlik ve çokIuk, siireklilik
ve süresizlik. nicelik ve nitelik gibi. Bunun yanı sıra kategotilcti bir başka

şekilde dc grtıplandırabiliriz: Fizik-ktızınik katcgorilcr. orgaııik kategoriler

ve antropolojik katcgofilcl, Hcr tabakada o tabakaya öZgü ilk kez ortaya çı-
kan kategoriyc "ı,ııı,ıız" (yenilik) u,.Jını rcriloruz. Örneğin ıJeğerler tarih-

sel varlık alanında ilk kcz ortaya çıkar. IIer tabakada "ıırıvzııı"ların iırtaya

çıkıııasıyla tırgınik alaıı. inorganik alandan vc tarihscl varlık alanı da psişik

alandan ayrılır, Aına oı,ıtolojiniı,ı tenel savı bu ayrılıklara, bu tarklılıklara

rağı,ı,ıen varlığın bir bütiin oluşturmas!dür.

Katcgorilcr arasıııdaki ilişkileri ş(iyle dilc getırebiliriz: Tekrarlaına ve de-

ğişnıc. Örncğin zaman kategorisi bütün tabakalarda tekrarIanan bir katego-
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ri olmakla beraber her tabakada fhrkIı anlamlara işaret eder. Kategori aşağı

rabakadan yukarı tabakalara doğru giden bir doğrultu içindedir, Bunun aksi

olamaz Bir başka ifhdeyle kategorilerin tekrarlanmasI yaInız aşağıdan yu-

karı doğrudur, üst yapı kategorileri alt yapıda tekrarlanmaz. Bir başka ilişki
aşağı tabakaların en güçlü tabakalar olmasına karşın, cn bağımsız tabaka

tarihsel varlık alanıdır. Her aŞağü tabakanün güçlülüğüne karşın her üst ta-

bakanın otonomisi söz konusudur. Bir başka ilişki her alt tabakanın her üst

tabaka için blr dayanak o]masıdır, Bir başka dile getirişle, yukarı tabakalar

aşağı tabakalar taraiından taşınırIar. Yukarı tabakalar kendilerinde ortaya

çıkan "novum" nedeniyle bir aşağı tabakadan bağımsız oluyor, Yukarü ta-

bakalar hcın bağımlı ama hcm de bağımsızdır. Böylcce tabakalar halindeki

bir dünya bir varlık tasarımı kategorial konumluluk diyebileceğimiz kate-

goriler arasındaki ilişki sonucıı biI bütün olalak karşımıza çıkıyor,

Bir bütün olan varlığın homojen oIınayan, farklılık gösteren nbakalardan

oluşması ve bu tabakaların birbirinc çevrilmcsinin olanaklı olmamas] ama

yine de bütünlüğün sağlanması bizi şaşırtabilir. Oysa bu, varlık dcdiği-

miz bütünün özelliğidir ve bütünlük aşağıdan veya yukarıdan gelen bir

belirlenimle açıklanaınaz, Bir başka dcyişlc akıldan, "Gel§l"tan, ideden,

Tanrı'dan, transandantal özneden kalkarak bu bütünü açıklamak mümküı,ı

olmadığı gibi. maddi olandan, doğa ve doğa yasalarından hareket ederek

açıklamak da ünümkün dcğildir. Çünkii örncğin inorganik ya da organik

varlık tabakasıırdan kalkan her açıklanıa da idealizıniıı vc ınonizmiı,ı her

çeşidine açıktır,

Ontolojinin bir başka probleıı-ı alanı varlık türlerinin 1arklılığıyla ilgilidir.
İki ttr varlık vardır: l, Rcal varlık. 2. İd,-,al ı,arlık, Real vırlık; inorganik,

organik, psişik ve tarihsel var]ık tabakalarından rıluşurken; ideaI varlık ma-

teıı-ıatik, düşünıı-ıe ve değerler alanından oluşturmaktadır. Real ve ideal var-

lığı birbırindcn ayıraı,ı özelliklcrc gcliı,ıcc: Rcal varlık, zaman, mek6n için-

de btılunan ve bu nedenle de oluş ve değişım içinde olan varlıktır. Bilindiği
gibi oluş, ılıcydanı gclmc. dcğişmc vc başka şckillcrc giı,mc dcıncktir. İn-

dividüalite, bireysellik, bireysel olma en yüksek derecesine iı,ısaı,ıda ulaşır




