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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



VARLlK VE ÇEŞ|TLERi

ioanna KUÇURADİ"

Varolana iIişkin bilgi sağlaması beklenen Varlık Felsef'esı/Ontoloj i ve bil-
giye ilişkin bilgi sağlaması bcklenen Bilgi Felselcsi/Gnoseolojiveya Epis-
teınoloji F'elsefenin iki temel alanıdır. Bu iki alanının sorunları kafhmızda
belirli bir açİklığa kavuşmadan, Fclsel'enin diğer alanlarında ve diğer bilgi
alanlarında yeni-doğru bilgiler ortaya koymamız ancak bir rastlantı olur,
Bu iki alan bunun için öneıı,ılidir; dolayısıy|a bu alanlardaki sorunların
araştırülmasü kendi başına amaç haline getirilmemeli, Getirildiği takdirde
birçokindirgemelerle dolayısıylayanlışbilgilcrle karşılaşırız.

İnsan düştincesinin tarihte uğradığı en "talihsiz" indirgemelerinden biri,
farklı ta rz l a rd a varolanların birtek tarza gelçekliğe indirgenmesidir.

20. ynzyı| Varlık Fe]sefesindc örneğin Nicolai Hartmann'da 'gerçek|ik',
zamanda-mekAnda varolma, dolayısıyla teklik ve değişim gösterme olafak,
yani bir varolma tarzı olarak tanıınlanır. Gerçeklik varolma tarzlarından
biridi1 başka bir deyişle bir varlık kategorisidir.

Ne var ki 'gerçeklik', sık sık 'hakikat'le/'doğruluk'la karıştırılır,r Oysa
'hakikat' bilgiye ilişkin bir kategoridir Başka bir deyişle: Gerçek olup ol-
maması söz konusu olan, bir varolandır, hakikat olup olmaması söz ko-
ı,üusu olan ise, bir bilgidir, Bugün Tiirkçe felsefe literatüründe, 'hakikat'
yerine daha çok'doğruluk' kelimesi kullanılıyor;'doğruluk' ya da'doğIu'

Pro1'. Dr. Maltcpe Üniversıtesi insan ve Toplum Bılimlcri t]akühesi Felsefe Bölamü.

Türkçe'de bu karışıınnanın ek bır ncdeni. 'hakikaı' keliınesinin Arapça olınastndan dolayı
bazı insanların onüı ktı]lanmaktan kaçınmasıl onun yerine'gerçeklik'kelimesjni kul]an-
lrrasıdlr. Böylece bir biIgi katego.isi bir varllk kalegorisi savlImlŞ oluyor.
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da. bir döncıı,ı 'adalet'in karşılığı olarak krıllanıtışını bir yana bırakırsak,

bırakııamız tla tıyguı,ı olur cn az iki farklı anlamda kullanılınakta, 'Doğfu

bilgi'bağlaıı,ıında olduğu gibi bir önerıı,ıeyi nitelendirdiği zaman 'doğrtı'.

o ölıermenin hakkında olduğu şeyc/nesnesinc uygunluğunu dile getiriyor.

'Doğru değcrlendirme' bağlaıı,ıında olduğu gibi bir insansal etkinliğ] nite-

lcndirdiği zaman ise. bu etkınliğin insansal bir etkinlik olarak iç amacına

götürecek şekilde gerçek leştirilııcsi bu aınaçtan sapmadan gerçekleştiril-

mcsi anlaınına geliyor,

'Varlık'teriıni de Tüıkçede birkaç anlamda ku]lanılmaktadır: 'varlık vergisi',

'varlıklı insan'bağlaııılarında olduğu gibi 'seı-vet' anlam ında; "varlığı beniın

için çok öneı,ı,ıli" cilııılesinde olduğu gibi 'varolma'anlaı,ı,ıında ıc'Sf'enks

hayal ürünü bir varlıktır" cümlcsinde olduğu gibi 'varolan' anlamında,

Bilınc konusu yapıJabilen herşcy blı, varolandır. Ne var ki, bilme konusu ya-

pılanlara baktığımızda, thrklı türden varolaıılar ya da larklı tarzda varolanlar

görüyoruz: Siz. bcn, şu kalem, çevremizdc bütün gördüklerim iz, vqfthr,. ama

çeşitli türleriylc ilişkiler-bağlantılar da <irneğin sizin anneniz]e ilişkiniz

vaıtir; çeşitli türleriyle kavraınlar, çeşitli ttirleriyle likirlet, sayılar. değcrlcr

ı]e vtırc]ır. Bunların herbiri bircr varolandır, Ama ıre şckilde var? Biraz tincc

sözünü ettiğiıı.ı 20. yüzyıl Varlık Felset'esindc fikirle1 dcğerler ve bu gibi va-

rolanlar "ideal varlık" adı altında toplanıı,ııştır; bu varlığıü,ü tarıümü ise "gerçek

varlığın" "olumsuz" bir tanımlanması olarak karşın,ııza çıkar: zaıııan-mekAn

içinde olmayan, teklik vc değişme gösterıTıeyen varlık olarak tanımlan]r. Ne

var ki. ideal varlığa göre yapılan bu "negatil'' tanımlama da, varolanların ne

özelliLıe oldullırı hakkınıla bi lgi r ermi1 or.

Bu nedenlc varolma tarzlarına daha yakından bakmak uygun olur.

varlık/vırolma Tarzları

Varolmak bilmc koı,ıusu olabilmekse, nelerin bilıı-ıe konusu olabildiğini

sormak gerekir, Doğal olarak varolanlar (insanlar da bu arada) ve insan

iirünü olan herşey vardır: cisimli-cisin,ısiz insan ürünleri: evler-yollar, kişi
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eylemleri. fikirler, kavramlar, btıluşlar, bilgiler, değerler, ilişkilcr/bağlantı-

lar, kısacası /zeıışe_r, bilmc koırrısu yapılabiliyof vc haklarında bilgi ortaya

konabiliyor, Aı,ı,ıa bu aynı şcylcr hakkında uydrırııalar da ortaya atülıyor.

Taın bu noktada şu yaygın karıştırmaya dikkat çekınek ııygun oltır: Bilgilef
ııasıl iı,ısaı,ı kafasının ürünlcri ise. fikirler-kavraınlar ve bu gibi diğer şeyler
de insan kafasıı,ıın ürünüdür, Nc var ki hcr fikri. hcr kavraını yb, bir insan

getiriyor, sonra da başka insaı,ılar bunları bilme konusu yapabiliyor nesne

edinebiliyor,

Doğal bir nesneyi ve insaü] üriinü olan cisimli varolanları bilme ktınusu yap-

ı,ı,ıanın yolIarı ile insan kaljısının üriinü olan fikirleri-kavramları bilme ko-

l]usll yaplTanln yolları t'arklıtlıt Bilgiler ise ınerıı]eler olarak oülaya konan

bilgiler , bilme konusu yapılan /ıerş,_1 hakkında oılaya konuyor, İnsan kal'a-

Sünün ürünü olan fikirlerin bir kısmı tasarımlar olarak su perisi, cin, şeytan
vb. karşımıza çıküyor. bir kısıııı ise adalet. insan l,ıakları vb. düşünceler

olarak. İnsan kalasının tasarıırıladık]arına gcrçeklik att'edilince. insan katası-

nın brı ürünlerine ı]ıekölr arınır. böylccc bir varolına tarzü başka bir Varolma

tarzına indirgenir, Bu indirgcmenin sonuçları yalnüzca kaf'a karışıklığına yol
açınakla kalmaz, din savaşlarından. öldürı,ı,ıenin puan kazandırdığı çocukla-
rın bilgisayar oyunlarına kadar insanlara zarar veren sonuçlara yol açar,

Varlık tarzları arasındaki fbrkı görcbilcccğimiz, insan kalhsının en elverişli
ijrnekleri mitoslar ve cdcbiyat cscrleridir, Tipik örneklerini tiyatro eserleri

ve romanlarda göfdüğümüZ kişiler. ilişkiler, olaylar vb. insanın hayal gü-

ctinün ürünleridir. Ama hcr rııman kahramanı, sizin_benim gibi, tektir. Şu
farkla ki yazarın kafasının üriinü olan bu kahraııan. eser sayesinde, sizin-

benim gibi öJn,ıez, yüzyıllar boyu okuyanların kafbsında yaşar

Mitııslar da bu açıdan edebiyat cscllerinden farksızdır, Ne var ki mitos-

lar birçok kültürde din sayıldıkları için, insan kaf'asının bu ürünlerindeki

olaylar, insanlar vb. gerçek sayılür, hatta onlar bir ınekAna yerleştüfiliI

Olympos tanfıları gibi ya da onlar için mekAn uydurulur. Bu da cennettcn

mckan satın almadan canlı boır,ıba olmaya kadar sonuçlara yol açar.
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Yaşadığımız birçok sorun, insanın l,ıayal gücünün bu tür ürünleri örneğin

Plıton'un ideaları, dinlerin mclckleri için bir mckdn aranınca ve genel

r,ılarak insan düşüncesinin tasarımladığı varolanlara gerçeklik atfediliürce

ortaya çıkar yani bunların varo]dı.ıkları tarzda değil, varo llııad ıkları bir

tırzda vartılJukları iddiı ed ilince.

Bazı presokratiklerde ve Pla|on'un "ruh" ınitoslarında gördüğümüz kanıtlama-

lar, Kant'ın "paralogizm" adını verdiği Ortaçağda yapılan "ruhun varlığı" gibi

"kanıtlaııalar" ve günümüzde rastlanan meleklerin varlığıı,ııı,ı radyo dalgaları

aracılığıyla "kanıtlanması" gibi varlık kanıtlamaları, kanıtlamanün söz konusu

olamayacağı yerdc kanıtlaı,ııalar yapma girişimleridir. Çünkü kaıııtlama, bir-

şey hakkındaki bir iddiayı/bir savı. bir akıl yürütncyle teınellendirmek veya

dcncysel deliller/kanıtlarla ispat etmektir Bütün bunlar ise iddianın hakkında

olduğu "şeyi" vor fdreder. Başka bir deyişlc: kanıtlaı,ıması söz konusu olan,

bu veya şu tanda varolan birşey hakkındaki bir savdır. o şcyin varlığı değil,]

Felsefe Tarihinde varolma Tarzları

FeIscfe tarihinde varolına tarzlarının f'arkına açık bir şekilde dikkat çeken,

Aristoteles'tir. Ama Platon'un varolanın varoln,ıa tarzlarında l'ark olduğu-

nun farkında olduğunu, onun "duyulara vcrilenler" (aislhela) ve "düşünü-

lenler" (noeta) olarak bilinenleri ayırınasında ve bilgi türlerıni bu bilinen-

lere göre belirlemesinde görüyoruz:

Benim bilebildiğim kadarıyla ilk dela Platon, varolanları bilinme yolları-

nın -verilişlerin farkı açısından ele alır. İlk yaptığı ayrım "duyulara ve-

rilenler" (imgeler, canlılar, yapılmış nesneleI) ve "düşünülenler"dir (hipo-

|ezlerlkabuller ve idealar). Bu, bilinmeye dayalı onrolo.jik bir ayrımdır.

Bu farklı türden varolanların bilgileri de şunlardır: a) duyulara verilenle-

rin bilgisi: imgelerin bilgisi olan duyumlar-kanılar, canlılar ile yapılmış

Doğduğunda hiçbir ka!ıü işlcmi yapılmaınış 
'nsanlar 

"yok" sayılsa da. onlar bir devlctin

yurtlaŞı olarak "yokIurlar". ama varllksaI bakrmdan gerçek vadıkIar olaıak lardırlar
2
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nesnelelin bilgisi olan kanı. doğru kanı, temellcndirilmiş doğru kanı ve b)

düşünülenlerin bilgisi: hipotezlerin bilgisi, diskursil düşünmenin sağladı-

ğı bilimlerin bilgisi vc ideaların bilgisi/e7_ı isıeffie ya da felselc bilgisi. Aırıa
Platon bclirli bir amaç için Sokra|es'in konuştuğu kişiye birşcy gösterır.ıek

ya da onu bir konuda ikna ctmek için mitos kullanırken, Platon'un f'elsefi

bir n,ıetin içiı,ıdc mitos kullanmasının bu aıı-racını gözden kaçıranlar, Oılaçağ
gözlüğüyle okuı,ıaıı bir Platon'u anIattılar. Bunlar aynı zaınanda Platon'un
Phııidıın diaklğıında bir mitos anlattıktaü,ü soırra kullandığı şu ctiınleyi: "bt]-

tiin bunların beniın burada anlathğım şekilde oldıığıınu iddia etmek, aklı
başında insana yakışmaz" (l l4d) ctimlcsini okı-ımaın ışlardır herhalde.

Böylcce Platon'la başlayan ve Ortaçağda tipik bir şckilde yapılan varolma
tarzlarının tek tarza, dolayısıyla varlık türlerinin tek türe indirgemesinin

etkisinde olan F'clsele tarihçileri, Platon'un ideaları için "mek6ıı" aıarlar,
İşte tipik bir iirnek:

ldealar cbccli ı,e değişmcz olan. kendi başına varolan ve aııcık di]şünceyle

kavranabilcn bir dünya oluştururlar. Bu safve bağııısız varolı.ışlarlnda idea-

lar. "göküstü" bir yerde brıIıınurlar. ki rııh daha öırccki varoluşlarıırda onları

orada giirmilŞtür Baitün ijğreİn,]e ve bilınc. ruhun drıyı.ı nesnclcrini algılarkelr

ideaları hatırIaııasından ibarettir.'

Bu. Ortaçağ gözltikleriyle okunan bir Platon'dur

Arjstotcles, varolanlaı,ın üç farklı tarzda: oIanak halinde (r/ız aııci), amacıııı
kendı içinde taşıyaıık (eıılelekhel.ı) vc etkin halde (eneıgeio\ varo]dı.ığuü,ütı

söyler, Birincisi maddenin yarolına biçimi. ikincisi türlerin, ncliklcrin- er-

dcmlerin varolma biçimi, tiçtlncüsii de tek tek şeylcrin varolma biçimidiıa

t]. Zcl]er(l955) ()üıül]]r.\ ol lh( Hi\bü,\-d Cüf,|k PhiloİoPh\, ıhirıcen edition rel,iscd b1,

wilhelnl Ncstlc aDd 1Iınslatcd by L. R. I'alıııcr. Trinlty Collc!ıc. ('aıİbridgc. N,{cridien

Books. Nerı York. s_ l,{8.

Bkz. i. Kuçuradi (20l0) "ArislotcIcs'ln otlsie'sı \e süübstans Ka\ranrü". (iıgr] Orlır.]f/
..]/İ/\r,lıl. Tiirkiyc I'clsclc Kurtıünu Yaylİlarl. Ankera. diirdiinca bnskl. ss 1,19-I6]

]

1
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Ayrıca Aristoteles akıl yürütmeleri ele alırken, yalnızca akıI yürütme bi-

çiınlerine baklnaz; akıl yiirtitmede harcket edilen öncüllerin bilgiSel nitcli-

ğine dc bakar. Aristoteles'e göre "akıl yürütme bir kaırıtlaına yoludur: hazı

şeyler konunca (kabul cdilince). bunlar aracılığıyla başka bir şcy zorıınJıı

olarak çıkar". Akıl yürütıncnin hareket cttiği iincüller doğru vc i]k olan

şeylcr hakkında iscler ya da onlara ilişkin bilgimiz doğru ve ilk olanlar

hakkında olan önciillerden kaynaklanıycırsa. bu akıl yürütıı-ıe bir kanıtla-

madır. Diğer yandan, bir akıl yiirütıı-ıe genel olarak kabııl edilen kanılar-

dan harekct ediyorsa, o akı] yürütmc dialektik bir akılyürütmedir (Zıpltrı,

l00 a-b). Bunlardan başka "bozuk" akıl yürtitmeler vardır. Bı-ı "boztıkluk",

önciiJleri gencl olarak kabul cdilen savlar gibi giirtiı,ıcıı ya da öncülleri, ol-

madığı halde doğı,u ve ilk şeyler hakkında tıldıığıı sanılon akıl yürütmeler

olı,ı,ıalarında buluı,ıur.

Görüldüğü gibi AliStoteleS'te kanltlaı,ı,ıa, akıl yüriiterek gerçekleştirilen

bir bilı,ı,ıc etkinliği ve akül yürütıIeı,üin hareket cttiği önciillcrin bilgisel

özelliklcrine göre bir şcyin tiyle oldıığuna ilişkin bir ispat vcya bir temcl-

lcndirıne yoludur.

Aristoteles'tcı,ü sonra Plotiıros, bir düşünıTe yetencği olarak tcııetlendirc-

rek gösterme yetcncği olarak gördüğü vc dialektik adını r,erdiği bu yete-

neği şilylc anlatır: Bu yetenek

bir şeyin nc olduğunu. başka şeylerclcıı l'arkının r c oırlarla ortak yanıılı nc ol-

ılrığtıru: nelcr arıısıırda yer alılığıırı ve bunların yerini: ı,rı,/ığııı': ıarolanlarıı,ı

r,e ı,arolıııayanların nicetiğini, ıartılirnlardan liırklı iılanları tcıılellendircrck

[/ı)gı.,s'la] gösterebilünc ycteneğid ir. l Ennctıtlc-ı. 13)

İşte bıırada. Parmenides'ten sonra. Plattıı,ı ilc Aristtıte lcs'iı,ı ilgili biJgi-

leı,ine rağnıen, vurlığı koıııllunıa girişimiyle karşılaşıyortız. Plotinos'tan

Sonra ortaçağ düşiinürleri bazı kal,raııılırın gcl-ç,c/r "varlığını" gerçek

varolaıılar gibi varolduğıınu akıl yiirütmclerle "ispat ctüneyc" çalıs,,lar.

Vurgtl bcninldir



Fll\|/'e S|^,lqılerü / 23

Felsefe tarihinde "rasyonel psikoloji", "rasyoneI teoloji" ve "rasyonel

kosmoloji" adıyla anılanlar. Ortaçağ "ıı-ıetafiziği"nin belli başlı konuları-

dır: İnsanın katasıırın ürünü olan bazı Iikirlerin/imge|erin gerçeklik tar.

zında var o lduğun a inlnılü))or

ltl. ve l9. yiizyıllarda Kant. Schopenhauer. Nietzschc gibi bazı filozoffar

varlık f'elsef'esi yapınamakla vc varolanlarün varolma tarzlaründan söz et-

nücınekle birlikte, b ilgi-değcr-sana t f'elSef-eSi konrılarıyla uğraşırken, doğal

bir şekilde böyle bir indirgenıeyi yapmazlar, Anıa ancak 20, yüzyılda Aris-
totelesçi aı,ılaında varlık I'clsef'esi çalüşmalarınü görüyoruz. Btı yolu açanla-

rın başında \icolai Haı,tmann gclir.

Çok genel şckilde dile getiri]irse, Hartı,ıaı,ın'a giire varolanJar ikı larklı va-

ro]ma tarzıııda vardırlar: "gerçek varlık" ya da "real dünya" dedıği, dört ana

katman olarak vardır: anorganik katman (maddc) cı,ü geı]iş katıü,üandır. Bütün
"dünya", güneş siStemi vd. bu kahı]ana aittir. Brü katınanln üZerine kurulu

olan orgaııik katman vardür. Anorganik katmanün özellikleri organik katı,ı,ıan-

da devaın eder: BLüna zaman ve mekin, slifeç, durum, ncdcnscllik. karşılıklı

etki ve yasalılık kategorileri örnek verilebiliı Ancak bunların yanında bu

katınanda ilk defh ortaya çıkan katcgori lcı,/özc l]ik lcı vardır. I]rınlar üst kat-

manln ycniliğini (ılcıııım'ılnu) oluŞturur, Bu kategorilcrc öZtimscme, f'arkll-

Iaşına. üreınc örı]ek verilebi]ir. Organik kahnanıı,ı üstünde psişik katmaı,ü yer

alır, Bu alan, bilinç aianıdıı,ve iki alt alanü şart koşar: Onlar taraflndan "ta-

şınıf". aıı,üa ııekin kategorisi ve başka bazı kategorilcr brı katmaııa kadar

çıkmaz, Bu demcktir ki. psişik/ruhsal varlığın yapısı diiştinceler, dııygular,

isteıı,ıe, arzulaırıa gibi cdimler organik ve anorganik katmanlarıı,ı yapısından

l'arklıdır. Ruhsal katınaıı tizcrinc kurı.ılu olaı,ı tiı,ıscl katman ise psişik katman-

dan da büyük fbrklar gösterir, Nesnellik, genellik gibi özc lIiklcr/ka tcgoriler

bu katmana öZgüdiir. Ethos. Sevme-tiksinıne, saygı duyma-kiiçiik göfmc gibi

ediınler. tiı,ıscl cdiınlerdir. Hartmanı,ı iiç türlü tindcn siiz eder, Bıınlar kişisel

tin, neslıel tin ve nesnclcşmiş tiııdir. Nesncl tinc ijrnek gelenekler, nesneIeş-

miş tine örnek de sanat eserlcri vcrilcbilüı.
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Kategoriler arasındaki ilişkilere Hartmann "kategorilerin yasaları" adını

verir. Bu yasalar şunlardır: l ) Tekrarlama: Bu, alt katmandaki kategorilerin

üstteki katmanda görünmesidir, 2.) Değişme: Örneğin ruhsal katmandaki

nedenselliğin anorganik katmandaki nedenselliktcn l'arklı olmasıdır. 3) Ye-

nil|k (novum): Her katmanda oılaya çıkan yeni kategoriler vardır. Bunlar o

katmanın "yeni"liğini oluşturur, 4) Katn,ıanlararası ı-ü]esafe: Bir katmandan

diğerine geçerkcn sınırlar kesintisiz dcğildir, Özellikle organik katmandan

ruhsal katınana geçerken bir "uçurum" olduğu söylcnebilir 5) Güçlülük

yasası: Daha üstte başlayan kategoriler daha alttakileri şart koşar, Bu ba-

kımdan dal,ıa alt katmanlar daha güçlüdür. En "zayı1-'katman, tinsel kat-

mandır, 6) Üsttcki katmana göre alttakinin bağıırisızlığı yasası: Bir alt kat-

man üsttcki(ler) olmadan olabilir, ama tersi olanaksızdır, 7) Madde yasası:

Alt katman üsttekine malzcıne sağlar vc onu sadcce "taştr". 8)Özgürlük

yasası: }ler alt katman kendi kategorileri tarafından tamamen belirlenir.

Ama her üs| katmanı, r,ıovaz'u sayesinde, alt katmanın bütün kategorileri

belirlemez, ona göre daha "özgür"dür.

Bu katmaıılar gerçek diinyayı oluşturan katmanlardlr, insanda her döıı kar
ıı,ıan bulunur.

Gerçek olarak varolanlardan başka Hartmann, "ideal varlık" adını vcrdiği

bir varlık türündcn de sijz edeı Gerçck varlığı tanımlayan özclliklerden

yoksun olduğunrı söylediği bu var]ık türünü de zamanda-mekinda olırıa-

yan, teklik gajstermcyen, oluş içinde iılmayan,,, varlık şeklindc tanımlar

ve onu kavramların, fikirlerin. sayıların, değerlerin oluşturduğunu belirtir,

Ne var ki, bunlar ancak gerçek varlık aracılığıyla bilme kcınusu olabiliyor.

Bunlirrdan başka Hartıı,ıann, modalite/varolıı,ıa tarzl kategorilerinden söZ

eder. Bunlar gerçeklik, imkin ve z<ırunluluktur," Ancak burada bunlar |ize-

rinde dunıayacağım,

N, tlaltmaıln. fril/İrflr7g nl ./,., Philosophie ( l956). 5. Atlflagc. Hannoveri I-uise Ilınckcl
Vcrlag. ss l2Gl44.
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Varolmak, bilme konusu olabilmek ise, bugün sorulması gereken soru, ne-

lerin bilgi konusu olabileceğidir. İştc bilme konusu ierşey, hem de çeşitli
bakımlardan bilme konusu olabilir: Doğada gördüğümüz ve insan ürünü

olan herşey: insan ve insanla1 çeşitJi türleriyle ilişkiler-bağlantılaq kav-
ramlar, fikirler, ilkeler ve her türden nonırlar, keiimeler-sözler, sayılar ve

ilişkileri, n itelikler-öze llikler, geçmişteki ve bugünkü olaylar, durumlar,
olgular, gelecekte gerçekleşınesi beklenen-olası olan... Kısacası herşcy
biIme konusu yapılabilir

Bir şeyi bilme konusu yapmada en tcmel soru da ",,, nedir?" sorusu, hak-
kında soru sorulanın neliğini ne olduğunu soran sorudur, Bir Varlık Fel-
scl'esi sorusu olan bu nelik sorusu. belki de en temel f'elsefe sorusudur

Ontolojik Yaklaşım

Dünyaya bakarken, eyleııde bulunurken, dünyaya ve yaşama ilişkin fhrklı

şekillerde edinilcbı|en kqbullerimiz bulunur Bu kabuller bilgisel olabildiği
gibi yani nesne]erinc/hakkında oldukları şeye bakarak oluşturulan kabul-
ler olabildiği gibi , kendi aralarında da tür farkları gösteren tasarımlar, ge-

reklilik düşünceleri/inançları vc imk6n- imkinsızlık düşünceleri/inançları

da olabiliyor

Her çeşidiyle bu kabu|ler yalnüz günlük yaşamımızda rol oynamıyor, ki-
şilerin kamtı yaşamında, meslek yaşamında ve siyasal kararlarında da rol
oynuyol ve bilgisel olmadıkIarı zaıı,ıan ezbere bir değerlendirme tarzl olan,
beniıı-ı "değer biçme" dediğim? değerlendinıelere gijtürüyol BunIarla da

kaImıyor, bu kabuller bazı bilimlerle ve felsefeyle uğraşanların görüşleri-

nin l,ıareket noktalarını/yaklaşıınlarını da oluşturtıyor.

Bu nedenle varolan helşcyi -hangi tarzda varolursa varolsun herşeyi- bil-
me konusu yapmak gerektiğini; birşeyi bilme konusu yapanın da onun var-

1 Bkz. i. Kuçuradi (20l6). insan ve Değerleri. Ankara: Türkiye Felsefi Kurumıı Yayınlan.
6 baskı. ss_ 2ıi-] l
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lıksal özelliklerinin bilgisine (yani ilgili felsefe bilgisine) sahip olması, en

azından bu özelliklerin l'arkında olması gerektiğini; bıı bilginin de yaşanı-

da karşılaştığııı,ıız, bilgisizlikten kaynaklanan bazı probleır,ılerin üstesinden

gelıı,ıemize yardımcı olabileceğini düşiiniiyorum.

Buııun için "ontolojik yaklaşım" dediğiı,ı,ı yaklaşını, son derece öncmli bir

hareket noktası ya da olana vc olaıı bitene bakma yoludur, Ama nasıl bir

bakma yoludur bu "onk,ılojik yaklaşım", l978 yılında kaleme aldığıı,ı,ı bir

yazıda "Aristoteles ve Ontolojik Yaklaşıırı"i başlıklı yazıda "ontolojik

bakış" dediğimi şöyle dile getirmiştim: Bu bakışı

bir-iki tümceyle özetlcrsek, diyebiliriz ki, bu. ıılaııı yöı,ıeleır ve o/rııı ilişkileri-

bağlantıları içindc göımeye ve aynı zan,ıanda onun ilişkilcrini-bağlantıların ı

görııeye çalışan baktştır. Ya da: nesne edinileıriır varlıkça yapısına vcya neli-

ğine yönelen vc bağlantılarını olduğu kadar diğer şeylcrle ilgisini vc onlardan

larkıD] görcn bakıştır. Ncsne edinileniır ıc olduğunu gönıeye çalışaıı bu ö,ı!-

/arl/.ral bakışa "ontolilik bakış" dencbilir,

Bir bütün olarak varolan. sonra da varolanın iarklı alanları nesnc edinilip

araşıırılabilir: iınların özel yapısı bilinebilir. ve böylc bir bilgi, araştırılacak

problenllerin yakalaırııasına göliiren bir lraıeket nııktası veya "kabul" işini

görebilir, giinlük yaşaıı,ıda da olaytara ve eyleıılerc bakarkeı,ı, dayaııılan hir

kabulolabilir"

Bir bütün olarak varolanın çeşitlerinin ve bunların temelinde bulunan va-

rolıı,ıa tarzlarının f)rklarının f'arkında olmak, kişisel yaşamıırıızda olduğu

kadar kaınu yaşamında aldığımız/a lınıı-ıasına katkıda buluııdtığumuz karar-

ların "doğru" kararlar olmasına yardımcı olabilir, ya da bilgisizlikten kay-

naklanan yanlışlara düşmeyi önleyebilir: bir bilimscl teorinin ııe olduğunu

vc bir mittısun ıe olduğunu bilmek, bugün yapıldığı gibi bir teori ile bir

Bkz. i. Kuçuradi (20]0). (iİgr, olıyları Arasında. Şiir Tiyatro Yayınla.l. Ankara. l980.

ss,169- l8l. Ankara: Türkıye Felsefe Kurumu Yaylnları. 4. baskl. ss.l6] l74

i Kuçııradi.,{gtl. 1. baskl.ss.l7]-174.,l baskı. s. l67,
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mitosu karşülaştırınaktan alükoyabilir Ya da varlık türlerinin birbirine ka-

rışmüş olduğu ve bu karüştlrmada gerçek biı- olay ile (bir kuyrtıklu yıldızın
dünyaya yaklaşması ile), gerçek olmayan ama gerçek sayılan bir kurgunun

(intihar edcrek kuyruklıı yıldıza binmek ve cennete gitmek kurgusunun)

bir araya getiriJdiği bir öğreti oluşturıı-ıaktan, oluşturan olursa da insanları

buna itibar etmekten alıkoyabilir. Örnegin Hc../vt4 Galc (Cennet Kapısı)

Tarikatının 39 üyesinin intihar etmesi gibi olayların ortaya çıkmasünı önle-

yebilir, l975 yılında kurulı,ı,ıuş o]an bu tarikat, kurucusunun iddiasıııa göre,

kendisi uzaylılardan bilgi aldığı ve kendisinc bu bilgileriı,ı paylaşılınası

söylcndiği için bu tarikatı kurmuş, Bu tarikatın 39 üyesi I997 yılında Hale-

Bopp adlı kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşırken, ona binip cennete gitmek,

biiylece de "ı,ı,ıanevi gelişınelerini tamaır,ılan,ıak" amacıyla intihar etmiştı,

Kurgulaııanın. bu arada da olanaksız olanı kurgulamanın, ancak sembolik
bir işlevi vc ancak cdcbiyatta vc bazı sanai alalılarında yeri olabilir,
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