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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.

9



FELsEFE soYLEşlLER Vl Vl l

Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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"TARiHSEL HASTALIGIN"
(NiETZSCHE) TANI VE TEDAVi YöNTEMi OLARAK

"inroro;ir DüşüNEN ziHNiyrr"
yApILANMAsıNı çözüı,rLEyEN "rnrsEE,i DüşüNME"

ırxiı riĞiıiN ırRısiNosyizz

Erkut SEZCİN'

BeIki cle ifac]c cc]ilcn,ır,ycıı (ı:sr:ıre,ngiz l-ırı)duğuıı ı,e ifacle cc]en-ıccii-

ğim), ifacte edebilcliğiın ne varsa, kendisine diıvaııdığı arkiı zerıiıı,_1ir.L

Bu scıru, "clüşüıTıııe", "bilinç", "zihjn", "iracfe nıerkezi", " L;zne" ""ncs
ııe" vs. epistenıoiolik "ontoltıjik;ıııl;ını yiiklü fclse fi ;rcllanclırmı,ıla,ırııı ve ge-

nel olarak kavraınsal "v;ırlık" farkiarıııı imleyen her tüIlü ac]landırmtıı-ıııı

acllaııdırdığı vaısayıIaıı aııIanıl;ırıyla, bu aııIam farkl.ırına yükIenen "viır]ık"

nitele.nıeierivle ktınuşmayı olanaklı kılan ifade fiiliniıı çevresivle iç bağlaıı

tı]ı tezahür edcn iinlcm örüntüsü üzc.ıiııclc açık [ıir kavravışı t;:ılcp ctlcn bir

soru. Buna karşın, scıru, gerçekte hiç stırulnıadan, üzerincle düşünüiııeden
ka]ınakt;ı, " Kıırıuşııuı" fiiliniıı içine örüldüğü fiili L,ıağlantılarlır tczalıür cılen

|iili ılııruuı; dil-ovununun kural]arınıır kurulması-iığreııilnıesi, paylaşılııa-
srnıı temcl vc cıl;ınak tılaıı süre-durum; l,rof.ı 1ılıeııonıcıon olarak clil ovunun

kurallarıııın, teıısi]Ieriırin (iı dliıncl ırıııa ve lıetinıien,ıelerle clünva ufkunrı
yaıısıtılan resiıııler) öğrrrıilmcsi vc sü rcl ürü lıncsine esas ve iıııkAn olan fiili
in-ı]cn öIüntüsünün tezahürünüı] ınaııtıksal ainCeliği; yani, lıe,llekliııiyet-

l,tı.]ri.,ig wittg(İste]İ, Cullırt lııııl Viılıı,(cdt. (i.t1. \tıı \\rıght), Unjtc(] King(]oüı
BIackı\,ell hıblishing, l998, s. la,,
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li göstcrinıli-taı,ıınılaınalı düşünnıe ve korıuşnıaıırıı kenclisine dayandığı zt,

miıır lıiç farkıniı r,arr]madaıı kaldığı için, sözcükleriıı varlık çağrışınrlarına
tepki veren, yönleneıı, bellek alışkanlıklarıyla evJeven bir zihnivet vapılarr
nıasl ortava çıkm;rkta, Bu zihniyet VapıJanınasııııı düşünnre alışkaııJıkIarı,

kcndi düşünnıc cylenrini düşünııe tılavıııııı kavranrşı, farkcdilişi üzeriııden
aıılan.ak söz konusu olduğuı-ıcla da, ı,ılayı ı_lilin adlandırma ve betiııleııre]ıı
rinin ııası] işlcdiği, bcllekli clüşünme hareketine nasıl bir araç vapı-yöntern

oliluğu üzcrinclc cleriııleştirırıek 1,erine, kendi dili kullanma iılışkanlıkları-
nın vönleııdirdiği iıd]andırınalar ve bu acllanclrrnıaların apaçık gaindelinı-

de olduğunu sanclığı varlık, doğruluk, kesiı,ılik iııanışlarının dajngüsüy]e

va]nlenmekte. Örneğin, "konuşrıa olayı" çevresiyle imleın l-ıağlantılı, bir-

birincleıı avrı kavranarr,ıay;ıcak, fakat birbiri1,1e inılem bağlanhh l-ıir zinciriıı
1ı;ılka];ırı gibi tczahür eı_leı,ı Lıir aıııı,ı içiııcle ayrı ayrı kavramsal farklarla bel-

lekli nıekiin-zaııaıı sıra]ı niyetIi l-ıir tanrrnlamanln koııusu olduğunu farkct-

ıııediğimiz zaülan/ Onlall titnlmlaına Ve göstelimin çağIıştıIdüğ1 inıgele;,e

verdiğiıniz tcpkilcrlc anlaclığııııızı, kavradığııııızı düşüııen t;rnırılamalar,

betinıleııeler yapıycıruz. Örııeğiıı "işte koııuşuyorum" demenin kı,ınuşı-rı.ı-

nın ne olcluğunu, kcınuşmayı temsi] cdcn olayları kavradığını sanıııak gitıi;

ya cia, G. E. Moore'uıı "işte bir el" dive elini göstelim jestivle, clin kavraınsal

ayIrınıı]rn, örııeğiıı, " parnıak" , " masa" , " güneş" ... kavraınlarrııdaıı ayrı nıı-

nın cla tanındığı, aırlaşıldığı sanısıl. Bu sanı, "iştc" divc gösterim jestiyle

2 tsu iinceIiğc doğgin firkındaIığın.ıçık kıIınnl.rsl, Wittgensteirlin "di] oiun(]aİr" başlüğü

alhnda Lrirnrn\,. gctirdiği hatırlatnlal.rln]n temel nleselcsi. "DiIiılli7dc adIandırına !,e

bctinllenlc ile bir ternsi]in 0 e:,inr) o1.1İ.rğü olnİak, tcmsilc esas olnnın ve esas olnraı,ır ın
taülln]n.sı, di]iüilin hangi klsınlIirının tı)Şa dijnen ç.ırklar olcluğunun farkına v.ıı ı]-
nıası, fıııonıenoltıjik Lıir dil kurınal,ı oş(toğcrdir" (I-udı\,ig Wiittcnsicilı, I'lıilasaplıi:ıı}
/tı:ııııls, Oxfrırrl: fj]ıcklı,(,II, 1975, s. 5t,) "Fenonıeno]ojik ctil-kurııa", dilde ku]lnndlğını17
nnlatlın L,içinllerini, ifa(le fenoncnInin çe!r(,si!lc iç biğlanttIı iınlenı dokusunuıı [ıığla
rıııı sıkılışhrnıı (dicl,ıten) yoluvln hatlfl.rtnla/fark edi]ir kılıııa anlanltnn gcIi\l)İ. "Bcn"
!,c C]iğcr girstcriırl imlerinin, oğrenilıncsinc, ku]Innı]masına 7cnrin o]nn iç lrağlanhll ic
z.lhıir dokusullu, L.u bnğ|nnt]iaİııl fnrklnd.r olırlayin adl.ndlrn1a Y(] tcmsi]]crin, nedcn
Lro§a dijncn çaı,k İ]is.Ii, t,sns oIll1avan, f.lkat csas olduğu sanlsı içjnde kiŞiri, gösteriİ1

iestlcrinin kavranlsnl falklarl gijsterdiği, irdlnndlrn].t!n csa5 oIdu!]u sanl (i('n8üleı l i\lll
dc biIgi Ve mantık kuraınları kurguladığınl aydlü1].tİrn !loğruItLısuııcl.ı [ıir clolal,ıııdaı,ı
§eslenivor (Ccrçckte]l Llu scs'iİ çağİısıntn "bitaZ d.rha ışük" diyo kılnıl(iathğü iniJo
du\jarllğlüln scslcnivor ç. onun bu 1şlğl plfıldatan okuııa yazüa düşünmc kafşıllğtnı
bckIiVorI)

wittg0nsteiİ, K.sı,ı/;k a/:./r,., başlıkll notIirlnL]i bu jestin kuŞkuYu dlşarlriı bırakııı,]
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e]ikkatin, duyuınlam;,ının yönlendirildiği dokurımanrn, görııeniıı, "kırını-

zr"nrn, "sıcak"tan, "elin", "parmak"tan, "parmağın" "güneş"ten kavram-

sal ayrınııııın cla bu jestle tanındığıi adıyla nesnesini birbiriyle buluşturan

bir taıııınayı ifaclc ettiği sanısını açiğa \.uIuVoI. Bu jcsttc ifadcsini bulaıı sanr

nclcri farkctnıcdiği için bu sanı daingüsüı]ün ifadc biçinrlcrine dolaıırvrır?

Buracla "tılav" ya cla gajsterjm ifaclesi keııdi gerçekliğiniıı açık tenısilcisi

iıniş sanısı ve dönt!üsünden çıkıp, olaıy'ıırın hokiki tt,zıılıı|irüna dairbir farkına

vaIışin uvan]şını talep edivor. C)]avların hakiki tezahtlrtl, gösterim ifadele-

rinin gösteriııdc bulunduğu kavramsal f;ırkhlıklarııı l-ıirbiriııdcn avrı gds-

terilemeyecek iç bırğlaııtılı fark]ı im]cm tczahüIlcIi ve soııuçları üzerinc]en

öğrenilcrek biI gösterim ifadesi ıılduğunun; konuşanıı-ı jestJerinin, konuşan

ağzının, çıkardığı sesin; "saiz" olarak kavraııısal avlımına işaret ettiğimiz
seslerin, "yazı" dediğimiz "çizilcrin"; insaııııı "ku]landığıııı" sö1,lecliği "cl-
leıiniıı" "koll.ırıııın", "becleninin", "bevninin" ve "ben" ı,ııerkezli gajsterinı-

lcriııin; imlenı farklarının iiğrenildiği iıılenı bağlantılar]nın arrüntüsünden

soyut olarak Bösterileıneyeceğj; üzeıincle konuşulaıı,ıaviıcıığı; acllanclırıla-

n]ayacağı; biliıısel aııalizi ve betimlenıelesinin yapılamavaciığının farkln-

clalığının uvantıasl/ bu uyaııışııı pavlitşılni]sı scıruııu, kadinı fclsefi Bilgi/
BilgeJik anlayışınııı hcr nesilc ilctilmcsinin cıı tcnıclli sorurısalı. Bu isc, ılili
kul]ırnnıa ve düşünıııe (bellek) ;ılışkanlıkları clili bir araç cıiarak sonuçla-

riı ulaşııı;rk daingüsü içinde yapılaı,ııniş insanııı düşünıııe alışkanlıklarında
clcrinc iııen bir uyaııışın ijnce kımılı.]aıınıaslnt s()nra Lıu uVaııışın kınııltı]a-
rının alışkanlığın yııpıJarı dışınt!a kencline iizgür lıareket alanı açmasrnı ta-

lcp edivoı. Bijylece bu aizgür uVanık hareketin cleviııiııincle, gerçekliğe clair

gajsteliıı] sanılarınün, bu gaisterinlerin gösteı,ı,l iğiııe dair doğruluk, gerçeklik

inanışlarının, cli]in tenısil araçlarrnı bellekli bir lı;ıreketin araçları ve sonuç-

ları oliııak kurallaşhrnrasınrla kendi sıınr]arınrn öğrcnilcn kurallırrlır birlik-

kcsinljk, doğruluk inanışının, ovunun kurall.rı oIar.k s.bitle!,en ()lgularrn iıılOııı tez.ı,
hülILı,inj, tfpkiltr ve §onuçLrrın]n oğrenjnl, ku]lanııİ tirüntü5ü Ve Lliirlgiisü içindc }rnY
]nşlI.rİ sonuç]İlından so!ut olnrak Lrir clin !,cvn hcrh.ıngi b.l§k. biİ şc!iı1 gijstcrinrilrin;
bir doğru]uk v(,k(.silllik in,lnlşının if.ldü, buI!tuğü iınlcn1 b.ğlnnlınl, Moort]'un jcstinin
kavranıaclığıııcJaıı harekeiIc kO§inlik, doğruluk inanışının ii.,ıde bağlanıında kesinlik
innnl§l.rııİ|,.In kcü]diİi İasl] .çtg. vurduğuİ.r, İc gibi tirihse], küIti]rcl, koİ\?n§i\,(İrcI
kUll.rnıml.ır !,..k!ıı,.ıll.rl.ı örr:jIdüğü:inc, P.ı\,l.Ş11.11ğına dnir hatırIatnlalar \?Piır.
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te, c]ilin teıısillcrinc, resiırılerine, çağIişılnlarına ,,,criIcn tepkiler, paylaşılaı,ı

sonuçJarı, aiğreırilen kurallar, cclinilcn alışkanlıklar ve soı]uçliıIr üzı_,riııclt,n

Veııic]eıı faı-ketıııcııiıı clola\,ıınııcl;r; dtığruluk, kesinlik vc dcğcr inanışlaı,ı-

nın, bu inaııışlarıı b;ığJı psikcılojik karakter tezalıürlcriiıin c]inaı-ııikleriııin

y.]pılan]ııasının izini süImcı-ıiı-1 farkıııcl;rlık ycılu açılırıakta.

Bu yoI;ı çıkırıaya ııe kaclıır lıazırız, göııüllüvüz? HerakIeitos: "Bcklcıı
ıııeclik olaııı L-ıe,klc.nrcrlikçc, onu bulaıııaz insaıı, buJuıııııası, Viınıııa varılııa-
sı o clcnli güç olcluğuııclaıı" clerkeıı, belIck alışkaıılıklarınııı, öğreııilnıiş kiır,-

Ian]laIın dö]]güsiiylc clönıııeyecek bir farkınclalığın insaıırn cl üşüıı ü ıı üı,ıı:le

kııııılcl;ııııasıııııı güçlüğüırdcn sözcdiyor,

Bu farkına vilrışın 1şığln1 hcııı kendisiııcle heııı ı-le başkalırrıncl;ı pırılda-
tacak, bcrraklaştıracak Lıiı tlüşünıııe lıarekctiniıı oJaııiığını lıize Wittgcııs
tein'ın l-üatıIlatnıaları sunnıakta: "İşte" ,-iiye l.ıvrams.ıI .ıtl].ındırnı.ılarııı

ça ğrı şı ıı larıııa tepki vercn bellcğiıı alışkiıııhklarının akıııtı yatağının dö],](,-

nıcçlcriııin yöırieııd irmesine nıesafesiııi koıuvıııı bir clüşüııme ]ıareketiniıı

karşı (,li]nüşIeliyle yapılaıı Iıatırlatırıaliır buıı];ır, HatıIlatn-ıalar, okuruıı c]ü-

şünnıe alışkaı,ılık)iırıncla ı,lüşüııce c]eı-ıcnıclcriniıı varattığı d u raJ;ııııalar la,

kcsintilcılc, karşı jcstlerle beJleğiıı, bellekli clüşünıııc alışk;ınlığıııııı içiıı,,le

vataklaııclığı Vatağııı ııasıl vapılaııtlığııı;r ışık ılüşürüyor.

Wittgcnstein'ln Fc,lsefe vapıııanın keııcliııc, ifadc cttiği ;ınlanıı özctley,_ıı

sözi: " Diclütclı" farkları inılcyeıı inıleüI öIüntajsünün birLıiriyle iç bağlaııtı

larıııı sılı/ıışfırıııi aııIaıııına geliyıır. Biziııı de güılünıünrlc tcpki vercliğiıııiz,
"iştd' tliyı_. apaçıklığıııa göstcriııcle bu lu ııclı-ığumuz kavraıısal farklıır.n,

tınları tc,msil cc]rrı;ıcl]arda, [-ıu adliırla çağırdığııııız, " ııesı ıeleı-in", "iılayLa

rın" kencliJiğiııcle cleğiI, l-ıiı iıııleııı ajrüntüsü içiııde öğrcı-ıilcıı, kul]aıııııılaı,ıı,ı

soı-ıuçları üzcrinı]cıı öğrcnilcıı fıırkliırır,liı kcncliııi giisterdiğiııe; hiçlıir ad-

lııııtlırınaııııı, gaisteriınin kul]aıııııı ajrüntüsün(icı-ı sov u tlaııtıbilir l-ıir anlaıııı
olııiıclığııra; barv]e bir giisteriııı jcstiııin Lıoşa,,]()neıı çark ıııist-ıli kcnt{isiylc

[-ıiı ç;,ırkı çı.virnıc.ycıı, fiıktıt olgul;ırın ı,c ııtıctlcn kcıııuştuğuııuıı farkınila

rıIıııiıyan Lıir siııııııııı if.ıclesi tılarak kalclığıı-ıa clikkatiı-ı,ıizi uyııı-ıtlırırı;rVı unı u-

yOr.

Göstcriın alışkanlıkl;ırınııı bc]lek ak:ııtısııı;ı karşı hatırl.]tıülalarüı-ııı1 iıç

tığı clrrl;ıyııııclaıı, z.ınlan ı]]ekan avIın-]lü "ijnce" "şiıııcli" "sonra" sıraIı be]lek
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€]ijsterimleriı]iır, aynü anda tc.za]ıür etleıı inlleı]] ölüntülü stıııuçları üzeriıı-
deıı iiğıenilcliğiııe, ktıııuşuJcluğuııiı clikkatiıııizi uyaııtlırııavı unıt-ııı ]ıatırltıt-

ıııalarla sesleı,ıiycır. K;ıvriıı,ııın, kuralıı,ı iiğreı,ıilıııesinde "ajDCe", "şinıdi" ve
"stıııı-a" kııvı;ııısa] iıVrınıliırıııııı öğre:ıilnresiııtle "ılil oyunu"ııuıı teziılıür
eclen rıJaylarıı,ııı,ı imlenı iıkıntısıı-ıcla öğreııiıı,ıiı,ı öııcesjııc]eki ve sonrasıııc]aki

ctki ve tcpkiIeIjn iç bağlııntıJı tezahürijne dair hatırlatıııalirr sunuyor. Bellek
aIışkaı-ılıkl;rrır,la yalıılaııan koııuşma, clavraıııııa, evleıııe, niyet etnıe, ain tirIı-

ııinde bulunılıa. irkl] yüIütnlc lır.llck yaiağınln nıekAıı zanran bölüııııcsiy-
le, lıayatın teziti]üIüııdcn ktı1-,ınıuş ıııckdıı-zaı,ııan vc sanı yııpıl;ını-ııasıııa ışık
tLıtan düşüncc tlcııcnıclc,riııiıı lıatırlatnıaları, bcllck alışkanlığıılın tclsiı]e
jestleriıı clüşüııcı_. rlcııcn]clerivle d(jndüğü tlöncıı-ıcçlcrde, aiışkaıılığıı gü-

dünıünc]c h;ırı.kct ctlc.n cl ü şüııı-ııeıııize [-ıir farkıııa varış Lıt,ışluğu/i)zgüı clu-

r,;ırlığın kııııltlanıırsın;ı iı];ıı-ıak tılaıı [ıir ıılanı açhğı tıııda, ifarlıııiıı çcvı,csiylc
ııasıl iç Lıağlaııtılı [ıir akış içiı,ıtlc cklc.ıırlı,ııdiğiı,ıi, konuşmtııııı,ı gijstcriırrlcriı]i
ifaclc, c,dcıı inılcılı iirüııtüsüt]deıı scıVrıt kavriııııs.ı] .ıcll.ıııclırıııalarııı .ıtllaıı-
tlırıııa,,,liIcle teıı sil/ girsteriııı saııılarını bcışa cltiııen çark ı,ııisali dilclc tcıı
silc csas olmal,aıı sanılaı-rılarak farkıııa vtırınaya çağırıVor. ALıiıçık rıracl;ı

ciuraıı, keııtlisiııt bııkıltıı,ı, "iştt" göstcriniVlc iıpiıçlk göIaildiiğünc, taırlndı

ğına, algılan(iüğt!ı;ı iııaıııl;ınııı, bcışiı tlöııcıı çiırk ıııisali, kavr.ııııs;ı] tanıtııi]nın
farklarıııı ifatle eclen tılguları ve imletı tezahür]eı,it]in ciı,ütıtüsünün farktıı-
ıla tılmal,aıı taııııııa, iıı_llaııtlırııa, giisteriıı jestleri cıliır:ık sergilivor (expose).

Gajsteriırıi]-] birlıiri1,1c iç L-ıağJ;,ıııtılı "iiü,]cc"sinin, "şiı,ııtli"siııiıı, "sonra"

sıııın eş;ınlı iııı]enı ttzalıürlcri öIüntüsünde, bil gajstcrini kullaıım;rvı, ku

ralıı-ıı izIeycı-ck kiıııuşııı.ıvı irğreııd iğinı ize tleğgin Jıatırlatııı.ılar sunınaktıı.
Koııuşı-ı,ıııııın kuIIaııclığı ac]laııclırıııa ve betiın]eııe]eriıı giisteriın]erindeıı
lıarckctlc kıınuşrııayı, "l-ıeıı" ııerkezli gijster-inıleI]e gajsteriırrin gelçekliğiı]i
ktı-ıdi bcllek alışkaıılığınııza uvguı-ı ıııaııtıksal biı,kurgu içiııclı.;ıııaliz cclcıı
ııetleıı stıııuç [ıağIantılı süreçlerc, gösterinılere işaret eclerek, gösteriJeııin,

gijstelin] iılliıüitr kulliııııııı aiı,üntüsüııcle!ı s()yut, .tv]-I biı- gı.:rçekliği te,ıı]sil et-

tiği SitıllSlna karşıllk tll.ır.ık, ]]e gaisteriı]l iüllil]iıl, ne giisterileı]iı1, ne tle gös-

tcriı-ı,ı iırıini kullaııarak krıııuşaıı "L,eıı" ıııerkezinin biı-ııe,rkez olaıak diltle
göstcli]L,ncycceğinc; bu liiisteriıı]eriıı, konuşııı;ryı öğı enı-ı]enin kullaııım-
larlııln r]ıriıı;l çcvrcsivle ii]-iiı]tülellen iı]lIcn] bağiantIII bir iirüı-ıtü içiı-ıcleı,ı

"bcn" c]cıır,vi öğrentiiğiııi ]ıatırlatı\,oı-. Buııuıı t];,ıiıııa uııutuIcluğuııu, ıl;rlıa

167



FELSEEE SÖYLEŞ LER VlVl

c]oğrusu zaten hiç farkına vırrılıııaclığı içiıı, "ben"in ku]]anımıııın be]]ek

alışkanlıkları içiı-ıılen bir göstclim mcrkezi olduğu sanisrnrn nasıl kcndiııi
ıipaçık doğruluk/ kesinlik inanışları (saıııları) olarak dışa vurduğunu; "işle

acı duyumu", "iştc. [-ıir el", "işte bir ağaç önümüzde duran"... ifacle biçinı-

lerinde sürınekte ve hep bu göstcriıı ifiıde biçimlerinin içine öIüntü]cndiiıi
iç bağlantılı im]eıı tezahürlelincleıı sovut olarak bir anlam/ imlem ifade ct-

meyeceğine; Lıtışa,:itjnen, kendisiyle başka biı koluıı, çarkııı Iıareketiııe ı,e

sonuçlarııTa eklenrlennıeyen bir saııı; fakat zihııi kendi döngüsüne hapsct

miş, Platon'uıı mağarasındaki ziııcirli, fakat zincirleriniıı farkında olmay;ın

ins;ınlar misali, bir sanı cıJaıak işle.ligini h.ıtırtatır. Örneğin ha tı r]atmalallnı,

kafaııızdıı "gerçek" ve "gerçek olrnavan var]ıklar"a dair anlayışlara ve ııı-
ların çağrıştırdığı varlık]ara dair imgelerle, tıııların çırğrışımJarıyla çaIpüş]:1-

11r. Bu çirrpıştırma, gerçekte bu çağrışımlara verc,iiğimiz gösteriın, tanınra

tepki]elinin gelçcğin tezahür eclen iıılenı bağlaııının farkııda olnıadığıırıı-
zı bize hatırlatmak işlcvincledir. "Beıı" merkezli bir gösteriıııdc bulunduğu-
nru sanırken, ijğIeııilnıişi bcllck tckrarı üzerinden düşündüğümü, kaVraIn-

sa] rılarak tanldlğüınl, sanki onuıı adıııı böyle koycluğunru sanan bir tepki

ortaya koynıaktan ilcri gitmiyorun, anıa bunuıı farkında değilimI Farkııııla
olmak için "ben" ve diğer "sözcükler"in ııasll bir ajrüntü tezahüIü içindeıl
seslendiğini farketmem gerekircliI

Soruıı kullanciığıııız kelimelerin ;ınlaırılarınııı ifade ve imlenı ijrüntülü
bağlanıı üzerincle lıiçbir farkııdalığımız olmaksızın, "koııuşma", "atl ı,er-

ınc", "clüşüıınıe", "eInıtı", "dağ", "atoııı altı parçacıklaf" vs, bütün kavraın-

sal adlaııdırmaları sanki çağrıştırdık)arı iııgelerlc düşüııdügümüzü sını n.ı

döngüsünd..n çıkam;ryışımız[a bağlaııtılı; ya diı bövle bir döngti olcluğuııu

falkettiğiıniz.le, bunu hrrihsel zilıniıı kaderi olarak "hernıerıeutik çcvrirn"
vs. kavranısallaşhrıııası içinde teorik bir anIayışla keııdiınize ve başkalarına

zilınin tarihsel vaprlıınnıırsına dair teorik bir felsefe lıilgisi/kavrayışı oLa-

rirk takdin ecliyoruz. Fakat bu tutuın gefçekten meseleyi ııe, kaıliın fclscfi

bilgeliğiıı derinliğiyle buluşan l-ıir anlayışııı yoluııa çıkarırıaya; ne cie kerıdi

cloğruluk irıiıııışlarııırzı, ı,lilin temsilleriyle ve onları kullanııa kuralJarırıı/
tekniklcrini öğrcnnıekle koşullanmış tariJısel icleolojik vükünclcn çözündü-
ren bir düşünme etkinliğiııc virlnirya yetiVor. 'I'ersine, ııeselevi anlırdığı
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SanıSı içinde, Kicrkcgaarcl'ln " Pırııltıksıl Jilılzo.ftalü Çükort, garive sıIt proJestir

tııiır" deyişine neden cı]an; scırgulaınayı felsefe yapmanın kenc]i ufkunu
açan düşünme dolayıınıııın dışına sürüklemekte; adlandırma ve betinle-
n,ıelerin temel aldığı zemini anlamak, düşünebilmck vcriııc, onları kendi

ufkuııa açıklaına rcsiınlcri olarak yansltarak düşündüğü yercle tarihsel dön-

güsünün keııdi zihniııiıı tarihscl vapılaıımasrnı tekrar eden bir clüşünıne

olınaktaıı ileri gideııeırıekte,

"Sannıak", gerçck durunıuıı farkıııda cıIn,ıayan insanın zihinsel duru-

ııunu ifade eden bir sözcük. Sanı içinılc. olan insan sanı içinde olduğunun
farkıncla değil: Bir iııgeye gerçeklik sanısı içindc tcpki vcriyor; sanısl ve

tr.pkisi dil oyuııuııun doğruluk ölçütü o]aIak uzlaştığı, sabitlediği kurallar
Ia biIlikte ya;ıılaııdığı içiıı, oyuııcu bir iı,ırgeye ve rırıun çağrışııılaIına tep-

ki verdiğinin farkıncla değil. Örııeğin "beıı" c]c,rken, "iştc", "bu", "şu" gibi

kcliııcleriıı ku Ilanımlarıyla-gösterimleriyIe kıınuşurken, göstcriminin gö5-

terdiği "varlık"ların nesnelliği, "oracl;r fizikse] ve zam.]nsal bir ver/mekin
rı]arak nası] bir varlık üzerinde, ne gibi bir ııitclik farkıyla üzerinde kcınuşul-

duğuııuıı, aıılaşılclığııııı, bu kavraııısal farkları dilde tenısil ecleıı ifade bi-

çiırıle,rinin çevrcsiylc. nasıl biI öIüı]tü içinde ku rallaşhğıı ıı n, öğrenildiğiniıı
farkıncla değil. Fakat bu farkıncla olmavış, tanı da bu soru]ara yanıt olarak

tasarIaıınıış bi]gi teorilerinin aizne merkczli tarılına-algılaıııa-ad-verııe ve

ad]andırıian varlıklara dair öz varsayımların,-la, bu varsaVımları güdüIeyen

sanılarda clile geliyor. Bil1,lece bilgi kuramının ınantığı, tt,ııelinde kuraır,ı-

cıya cloğruluğu apiıçık gelen aksiyoııatik doğruluk iııaııışl;ırıııa ,-1avalırvor,

Dcscartes'ı hahrlay;ılını, tcn,ıe] mantığı, metot kuşkusunun kcncli kenclinin

apaçık kanıtı olcluğu sanısıııı tcıncl alır: Bütün bilgi inanışlarıın a priori bir
kesinliğe sahip değildir, bir clüş olmtı tılasılığıı,ıı,ı ortadaıı kalrlırılanrazlığı
bu kesiıılik kritcri olar;ık kullaıııldığıııcla apaçık ortatladır gcrçekten. Fa-

kat asıl soru, a priııri kesinlik kritcriniıı aıılam içeriğiııdeıı sovut bir forııı
crlarak tanım]anabilir rılnıaınasıclır, "Düş" ve gerçek kavraııısal ayrımları
havatıı "c]üş görııck" vc "clüşten gerçeğe uyanmak" dcdiğimiz olayların-

da ne gibi imlenı farkları ve sonuçları üzerinden birbirinden;ıvrılnıııkta;
insanlar farklı kültürel yaşam biçimlerinde bu ayrınılara ne gibi inanışlarla

tepki göstermekteler? Ilu inaı,ıışlardan soyut olarak bu inaııış sistenılerini
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biliıı r,eya felsefe aılın;ı a 1-ıritıri kc.siıılik kaı,rıın,ııııı bir r;ıs),oniılite kurılı
tılrırak yargıl;ını;ık, birini ınikılcıjik, cliğeı-ini rasytıııcl-akli-bilinıs,_,l o]arık
seçnıek, felsefi biIgi rılaı,ak kuramsalJ;ışhrnııık tıırihscl aklı r,c kurallarının
birlikte vapılanmasıı,ıın cloğrı-ı bir k.rvriıııışı ıııclır? Nitekinı t leitlcggcr,

batı ft]scfcsiniıı ııctiıfiziğinin iaıı,:]iı bu ııkIı n,ıcrkez;ılaıı cliyalektiğiııiıı,
tari]ısel zi]ıııin-zihniyc.tin tlıığa-insan-toplum-kültür-|arilr öIüntüsü içinde

vapılaııııasına zeıııiıı iılan doku-ç(izünlün(ieı] halcketlc k;rvrııınsa] acl]iııı-

c]ırıııa ve Lıetiıııleııelerle "var]ıklar"t]iın saiz ettiğinlizi, tııılara gönılcriııı-
lcr vc gösteriılılcr içincleıı konuştuğuıııuzaj tckııik ve teknolojik sonuçJar

üIettiğinıize; fakat bütüır bu tırrilısel, kültüIL.l üIctilnlc yaşanıa faa]iyetinin

bir Vaı]ık tezahürü ile ıı]anaklı ve bağlantılı olarak clüşünülcnıcdiğiııi, 1'a-

kiıt clüşünülı]]esiııiıı if;ıdc bulcluğu c]i]i seslent]iren,:lüşünnıeniıı çJ$rı5ı]ıa,
sczgisiııc clc, vırşaıı clcncyiminc dc yabancılaşan bir tiırihsel oluşunıa dair

1ı;rtırlatın;ılarla kıınuşur. Örııcğin, "Nc Dli,.tiü1||1." dill. ç|ıgrılı r"' başlıkJı uzuı,ı

metninde, çağıran ve. çağrılaıııı ancak belli l-ıir cleııklik clüzcyinclc biribiri-
nin çağrısına karşıJık veren bir cleı.iniııi dcılavınılayabiJeceğiııe işaret cdt:r-

ken, bellek alışkanlıkl.ırı ve ovunun kuraIlarını, tekniklerini ku]]aııın;ı es,a-

sına göIe işlevcn bir düşünnıe deYiııiminin bütLin teknik scıfistikıısytınu "ıa

karşın keııcli dijnt]ülerini çajzme etkinliğiııcle keııı-ii eıı "iç scsinin nıantığ]nı

sesleııdiren dilin" ıııitosJtıgı,ıs bağlantısıııı'işitıne ve v()ruıTılaıııa atlınaı bir

Martin tIcid€g8er, l4'lırl is Cd/l.J TrDJknıİ (trans. J. Clenn Crnv), New York: I Iar}rcr &
I.tl)r!, l'ılhlishers. ]96ı]

tlci!l(.gg(,r, bu bnğ].]nlI, ifadenin V.ş.ıll çcvİcsi!Ie, V.r5.r\irır bir if.ldc biçinlinin anlniı-
ları\la dLinvanın LrağLrniılı olarak dencviınlcndiği L.ir zenıinden kavrannıak, lcıile.
iarihsL,I Zihnin taİihs(,l küItürc] oIarak vnPlInnnİ kurnI].ırlnl . Priori bir rasvonaIik
ınerke7inin aksiyonlntik kurirI]nrı oIar.rk i(s(.]]cştiriInlcsi sonucu, nlik)§-logos l,ağlnn,
tıslnı kcndi i)7gün dili-anlniIsı ıizcrinden düşunıİc!i t]aŞaramndlğlna; L.unıın soııucu
o1nİ.k, kcıldine ıasYoİalik,mcrk(,li aIü'1ığl kuı.ıllnrct.rn h.rrck(,iIc, vargıl.nıa].rrlılılr,jl
tük aç]k ifndesi "nıjt(noii" v(] "logos" adlanilıını.ıl.ırlna ),ııklediği 1ogo nıerkczLi özcü
anIamInİli,i, iülsaü1l]1 \,aşnİ\ düİ!a deİL,riüniniü1 Gnimonl(r1) if.ıdr, Lliçjı]li oI.İ.lk lİi
tos-logos bağI.rntlsınlİ çi'7üln]ü]z bil Vaı,lık/hnkiknt d{ılcrinlinin k(,ndini .çığa vuran
il.ı(ie biçiüıleri nnlatülnrl volu]1ll.v.üıadlğlnn, Eski Yunan uvgarllğ]nın anl.tllaİrnüİ
bu stzgiVi if.ıe{,.. (.tırrü.\1,n Llill(ı-i "barb.ı," olnrnk ndI.:ıılltlrctığln.:ı iş.llet.d.f: "Ylln;,n-
Iılar, kcnclilcrini lıa5kı insınlardın, onla11 ınitosu, logosu, clııs'ıı olnavan tnıip )ir
s.jzle konuşanlar ınlınııncla bnrbnroı s.jzüyle çnğırarnk a},lIıvordu. Yunanlll.ıı ı, ın
"bnrlliıİiZüİ'in kalşltü "küItiir u"-gaİlığ1' içjn(lc vaşamn dcğjl, nlitos I(lgos biğlaİll i( n

dc if.ıdcsini bul.rı] bil,y.ı§;ınl.ıydl,,, Yunnnll]irr]n giİ-üş noktnsınc]in, "KüItür" nlod.rn
tcknol()ji\ le es.rsında .rvnl anlnnr.] ti]livor; hcr ikisi dl, Yunan vaşam denc!,iminin (]s]sı

açüsüül(]an "ınitik olİrnvan'itlr (unnlvihic.l) Yun.rn tarlında düşiinüIdiiğilndc, "küllür

.1
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düşünnıe clcviııinini başlatnra gibi bir etkinliğe geçen]eüıesi; Lıu anianıcla

clüşünnıcyr. lıiç başlavanıaclığı üzeriııc]e durnıası, çtık i)neırıli, ijneminin

iııılaşılıT-rası bilc. belli bir tlüşünıııe clüzevini talep ec]en bir h;ıtırlatmac]ır:

Bize Düşünnrek için besiıı ve esin olaııın insaı,ıc]ıııı yüz çevirınesi, tarihiıı

şu vc.ya bu tarilıincle tıJduğu s;ıbit]tnebilir türcleıı bir cılay dcğil -havır, gcr

çcktcn düşünülııesi gereken, insaı,ıın düşrinünı ufkunc];ın eıı baştan beri

çckilmiş ıılınayı stiIdürmekte.

,..Çckilnıc. [-ıir ıılay. Cerçekte insanın ufkunclan geri çekilen, halilıazırda
bulunan vc onun ılikkatine çal}ran ve clcıkuııaıı heıhaııgi bir şevden daha

cla fazla insanın ilgisini talep eılebilir. Cerçekliğin teza]-ıüIünün çarpıcılığı,
gerçekliğin gcrçckliğinin kuruluşı,ı olarak görıneyi arzulaclığıınızclır. Bu-

nunla berabcr, gerçek cılaı,ıııı çarpmasıyla insan, tanı ı,]a cınu ilgilendireıı ve

cına -kuşkusuz tıııtlaıı gizeınli bir biçimde kaçan geri çekiJen clcıkuı,ıuşuv-

la- dcrkunaııı f;ırketmc.kteıı engeJJenebiJir. Çekilme olayı lıalilı;ızırcla olıııırn
cn çok lıali lıazır olanı cı];ıbi]ir ve o cleııli gerçek oJaıı lıer şeyin gerçekliğiııi
soılsuzca aşabilir.,."

Heideggcr bu çekilnrcve karşıJık ı,ereı] ilgiyle olantılü cılarak çekilmeye
vajnelen insaı-ılı-ı bcrrak]ık, açıklık.-rravaıı düşünıne clolayınıında insanı bir
inı, kendi aslını arayışıncla bir işaret olarak I Iölilerliıı'in dize]eriv]e vorum-
luycrr:

Bi,ı ı,kunınamı) l,ir i>.lrı,tiz

Hiç ;ıcı duvnıuytıruz, Vabancı cliyıırlarcla

Nercdcysc cliliııi vitirıniş lıiri gil-ıi.'

Y(,"t(,Ilr(ı|l]ii" t,.lıL,,ıı uıııiıı n)|ı]rl.rıüJül "\]j1o., !,P(l\, \| ],,!(js |,]ıL.i| .l]ılt,Jül ilrl .İl
]l.ri\L(,.nll 1)L.lr.lk bıİi,ı]lı]]]11]] '\1iı" \( ' ()slj,'i]]l Lriltr]rin. [ırilt ()].1,1L g(j,,iiinl(,\r
s,ıllı,ıı,\'ııılııiiil]lll].\.!]lr.lın.(,sinJ.ı\llü.] İ.l]JllnJ,]İnll NJ!Pnl \ı,k.llJ 1.1l1,tr
l1.1 "n]jt(rlojj" h,llLıijl)ül,ı, 'Il]rt()," \. " ()il],' ij\](, 1,1il]lııır].ııı!llljlll]r,1]] [i, lı(,l ı[i,r (]!,

\.l|.]İl l](,]l.\]İlinin il.]tt.\ün l |rriü.l]llli.l] inl](,İl h,ls].1ntü].ll]ll(].ln \()l.ü]İ t.r1,1küLİl]|
tül. \]it(rilı, "İl\ th.1.3\ "n irl \ ı ül] ürn ü\ 1,1 ı n]. n].1\ n (ı ]l(n1.1[, (,]. I l. tü] (1,[ül].\. .!l].g.l
l,ııi:lt,ıııılil'1\T.ıltlll]l(,](1.gg.] /]1rrü]ıjJ],/,|,t1.1llt.,\]ll]l.S!h,r\\cj,lii.hJı(1 it(li(!§l.,,,
IiJıııılıınl;ııııı ]ır({i,ı|].] L l]i\fl\rt\ J'ıı,.. '1'1ı.. -'''

]].il]|'!,g.ü. ]96s, , ()

Illi(l(,i]i](,ü, ](](,l. , ]()
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Diliııi vitirme, kendiııi ifade erlen işaretleri, konuşnra vc Vazı karalı-

ter]eri olarak kullandığınıız clil işaretlerini cloğru okuvamanıa, yaıılış rıkrı-

mayla, bir işaret o]an insanın kcndi yol işaretJeriniıı yönünü doğru okuyiı-

maıııası şeklincle tece]li ediyor. Logo-merkezli öz avlınları, "mitcıs"a ı e

"logtıs"a, "öznclliğe" ve "nesnelliğe" ılair, adlandırmalar, bu acllandırma

ve betiınienıe]erin öItük açlk bir töze göırdelimde bulunduğu inanlşları,
"madde", "ruh", "yer kaplıryan töz", "yer kaplamayan töz" vs. adIandırıııı-
ların bir gerçekliği adlanılırdığı sanrsıııa insanın clüşüıınıcsiııi clöngülemesi

anlanııııa geliyor. Bu nedenle, Wittgeııstein di]iıı işaretlcrini, temsi]i resinı-

lcri doğru okumaı]Iı1 yolu olarak; okuma, yorum olalıııııı ifade rılayıııı
tezahür cden iın]em örüntüsüı]de, bir gösterinı işaletinin başkiı gösteriıı
işaretlcrinin imlem iirüntüsüıle naSıl örü]düğüne, çocuğun adlandlrmala-

rı oyun içinde birbjriı,ıe ijrüleıı kullanııılar Ve sonuçlar üZcfindl,n ögren-

ırıesi üzerinden hahrlatmalarla açık kılnıavtı çallşlr. IJu tez.]hüI öIüntüSü

dışında, adlaııdırmalarıı, betinılemeleriıı istcr fclsefe ister bilinrsel ıleııt,nıe

gözleın bağlanııııda kendi öz gerçekliğiııiıı tenrsilcisi bir niteliği, sijzgelir[i
"birincil nitcliklcr", "ikinci] nitelik]er" vs. (Galilei, Descartes) tülündcn I€S-

medemeyeccğinc dair ]ıatırlatnıalar ve açıklaştırmalarJa, dilin işarctlerini

yeniden ıloğru okunıanlrı yolunu, yainüııü kaybctnıiş insanln kijrüıı körc

yol göstermesi nıisa]i akadcn,ıik teorik açıklaına resiı-ıılcrivle daingüIenü]ı]

tartüşna-kOnuşııa cliyalcktiğiııiıı ördüğü labirentte kavl-ıolan iıısana, Lıu la-

birentten çıkışa yiiıı llajstelen hatırlatııalar olarak sun;ır, Bul,sa, batı fe]se-

fesiniıı diyiılektiğine tenıel olan taIttŞına, konuşma, yazma nrantlğıı-rln kOn-

vaıısiyonları, paradigıııaları dışıntlan, oıılarııı dilde akıl yürütnıe, koııuşııa
alışkanlıklarınıı kural]arının yııpılannrasrnrn izini süreıı, t-ıçıklaştıran bir

clüşünnıe haıeke,tinin düşüııcc dcnenıeleriyle iııılenı bıığl;rntılarını farkedi-

lir kılııak üzere sıkılaştıriin (1icliiı,ıı) bir koı,ıuşıııa-vazııı;,ı artikü lasyoı,ı u ıııı

düşünıncmizi]ı ııe clenli karşılık vercbildiğine bağlı.

Hcidegger'in sijzünü ettiği, iııs;ııııı clikkatiııe çarpan ve farkındalık
ufkuııdaıı çckilcııe clikkatinin yeııiden uyal]maslnrn ve kencli işarctlerıni

dcığru cıkurrıasıııııı olaııağı, bu hatırlatmalaı-]a dtıl;ıyıı,ıılanmakta. Fakat |-ıu

yoluıı clüşünıııe clolayıırına çıkmak için biJe gerçekliğin tczahürüne değfjin

bir dikkat uyanışının yönlcnmcsi içiıı bir dikkate çarpıııa tılayı gerekli.
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Bir kez görüldüğü Zalnan, en çalpıcl vc eıı güçlü cı]anın dikkatinıizc,

çarpmasrııda başarısızrz,"

Buradaıı, bize sunulan hiıtırlatmaların dolayınıladığı ve irçtığı farkına

varış ufkuı,ıu açmanın zolluğunu, iç bağlantıları farkeciilir kılnıaya yönelik

düşünme-yazma ev]eminin kendi ı,lıılayıınını seslendirnıe hareketinin ışı-

ğünda Wittgenstein'ın şu cünılelerinin an]anııııı buraclan daha iVi anlaya-

biliriz saıııvoruın: Bazcn bir cümle ancak doğrıı tcnıpodıı okuııduğu zaınan

anlaşılır. Beniıı cünı]elerimin lıepsi viır,aş okunmak gereğinde."

Burac,la yazdığım cümlclcr sadece arada bir, bir adım öne ilcrliyor; ge-

risi berberin makası gibi tam cloğru zaııaı,ıda bir kesiıı v.ıpabilmek için çır-
pılmak zorunda olan makas haleketlcri gibi.|"

İfade etmeye çalıştığıının yarısını bile ifade etmeyi Iıiç başaranradııı.

Ccrçekte o kac]ar da değil, onda birinden fazla cleğil. O kadarı da bir şeve

rleğer. Yazdıklarııı sık sık "kekelemclerden" başka bir şey değil.

Fakat l]i]hrlatmal.rrın yitzlm dolayımı ancak böyle ve lıu kadar açıla-

bilirdi. Çünkü bellek tepki ve iılışkaııIıklarının nıalı olııuş olarak yapılan-

ınış bir lıayat zemininden cteğil, beJJekli-niyetli göstclinlclle konuşıııanın
kurallarının; zihniyet, doğruJuk-kesinlik iııanışlarrnrn yapılandığı tezahür

zcııiııiılIc birlikte tezirhür eden ve çevrelenen "ifadc anlam feııoıneninin"

çcvrcsiyle iç [ıağlanhh örüntülenen, yapılanan canlı dokusundır "sesi" ve

"arılamr" birliktc hnılan;ın hatırlatmalar sunnıakta. Bu hatırlahıalarııı cla

önü verili clilin kavraın ç;rğrışınılarıyJa, öğreni]ıniş c]ilin kurtıllarıvla ister

istenıez kesilnıekte. Olgul;rrın iıılcnı bağlanhlı tezahürü veriııe, kullanr
lan kavıam]aıın anlanr çağrışıınlarıü-ıtı-ı yarattığı dijngüleI resınin tcmsilinc

esaS olan olgulaIın tezahürünün öIüntülenmesinj fark etnıek verinc li,sıııiıı

çığrışhrdığı rcsiııılcrlc hatırlatıian duIuınu IeSnletme alışkanlığının döırgüsü

araya girmekte. Bir işaletin işaletle, göSteriln, ki]stetııe jestlerivlc göstcri

minin müııkün rılınadığını farketııek vcrine, sanki bu iş çcık sağduvusal

s lu(]$i,!\\lttsclltt.ilr,/ılr(5(]l,irr1,1ii,J,,,,,/]irlr,,,J..(t,tlt\ Il\LS l{ıılcı,Jı,ıılı]lıSı,hultı,;
l],]lı* (, l \] \ns( (r]ııt,ıı. ()\l()ful: \\ül.\ ]j].r.k\\ell.:()lı(], ! L]']

9 lVittSorl\t.in, 1()t)s. s 57

]1) \\ jttge]lst.iır, l9(]s. , (.l,
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bir cltığruluk saııısı olarak ariıl,a girııektc,: Insaıı "işte" dive elilıiıı (G, E.

Moorc) veviı hcrl,ıiıngi başka bir şeyin kavraırısal farkını giisteriın jesti1,1e

liösteldiğiıri Sanına, inal,]nıa dijırgüsünde dönı,nekte Vc göstcrimi, konuş-

ıııayı rılaııaklı kılan teziılıür biığlanıı içinden konuştuğunu lıiç nıi lıiç faı-
ketmenıekte.

Bu ııec]enle, Wittgeı]stein'ııı lıiıtırlirtıııa]arınriı kullandığıııız cli) işaret-

leriııiıı inılcnı rlokusuı-ıu sıkılaştırarak vazclığı (/ı'clırer) ı,ııctniıı c]okusuııuıı

okuruıır]an bcklediği karşılık da, bcllek alışkanlıklıınnııı \,atağııırla aknıayı

süIdülerek, geleı]eksel fclsefe okuıııa-vaznra alışkanlıklarınd;ıı-ı 1ıarckt,tlc

bu yiızıının ıııetninin okunıasının ııümkün cr]nıaclığı itlrakiıııizle lıağ]antl]ı.

Metııiıı kenc]i dokusunu dcıkuyaıı dokunuıı deviııinıiııiıı, sesinin tınısıı]ın

bizcle uvaııışıııa, yaııkılaırışınıı ve açıklık arayışıııa bağlı olarak ınetııiıı bize

sadccc. c]ilin konuşrııa, okunıiı y;ızııa kırrııktc.rlcrini cleğil, bu konuşıııadaıı
harckctlc kavr;ıı-ırsa] ırvrıı-rılarla tcpki vcrdiğiniz, "gerçcklik" olarak sa-

bitleştircliğiııiz ı_lüııy;ı ufkunun cla aynı rlokunuıı tczalıür cdcn Anı içirıcle

devinıligini, cleneviııılenc,liğini, kavraınsal farkların öğrcııilcliğiııi; cloğru-

luk-kcsiıılik iııaııışlarıvla bu ftırklarıı r,ercliğiı-ıriz tcpkilcrin iınlem döngiisü
içinclen farklarıı,ı temsil erlilcliğini anlaman,ııza bir yol-doltıvıııı tıluşturuyor.

Bu c]o];ıyııııın içincle ktınuşııı,ı ajz]ıenin "ben" ciiye sanclığınıız, ınerkezileş-

tirı,liğimiz verinin ve zanıan-mekA:ı gösterimleriııitı tariJ,ısel tılatak yal-ıı-

landığı, clöı,ıgülencliği dokunun tıııısıııcla "beı,ı" ı.liye k;ır,ranısal avrıııılarla
koııuşanın lıeır,ı tariIısel kural]arla, inanış sisttnılerinin paradignı;ılarıvJa

belirlenıııiş stsiııc, Vcriııt, hl.nı clc iıVııı ancla t:ıııu bu inıIeııı clöııgüsüncle

koııuşan eylcvcıı tarihsc] aktöI olarak kadcrinc tıınıklık telivoruz. Doktıya

dokuııaıı, tıııu scsIenrlircıı, oııu di,ılayıııı]ayan düşüü-ünıe rlcviııiıninin kcııc]i

ek]eınli ]ıareketi üzerintleıı di,ıl.ıyııııJaciığı, ifatle Lıiçiı,ııleıi bu ııerleıılc, bizc,

lıeııı tariIıin bir iııın,.lıııı, lıenı c]c tı Aııııı cla içiııcle tezahür ettiği ]ıer;ıııı tır-

tıık bir clokuyu keııcli deviı-ıiııi tiztrinclcıı [,ıizc]c cleviııdircliği, bu cleviııiı,ııiıı

bizde keııc]jııi ifaclc er]ecck bir;ıı,tikül;rsvon lr;ırckctiniıı kckcleııclcriııi b;ış-

]athğı ijlçüdc bu nıüı,ııküıı. Mctniiı clııkusuııuıı tlcıkuııuşu, beklediği tıkuırıa

ve tıkur tepkisi, bellek tepkileriııiıı krıııuşıııa, düşüıınıe,.ılıııı]aı]ıa, \tınuç at,ı

resııederek belleğe ve yazılı-sözlü konvaıısiyoııcl siiyleıııe nıalzeııe ola rak

kullanına alışkanlıkliırı üzcrinclcn clcğil, dı.riıı bir clu,varlığın uyanışı üzeı,in-
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den kcııdiı-ıi ı1olayınıli-ıyan nleditatif biI çağrıyı-tınıyı " seslend i riyor". Ne ki
bu "scs", "çağrı" L]ir metafor, aıılaııı karşıIığını ;ıncak bir işaret olan in5aılrn

haleket yörüngesincle, bir biyografik ,-lolayınıın içinc yazıldığı ölçüde açan.

Bu sese karşıJık vcrıııeıleı-ı üzeriııe kcıııuşnıırk, felstfe tezleri, tarilısel incele-

ı,ıTeler vazııak, kariver inşa etıııeye çaJışıııak, btış;ı diineıı çark misali, h;ıva-

tın işiti]n]eyen fakat bütün tariIıscl belirlenmiş zihııiyctin ı.stctik-ctik dtığ-

ruluk anlayışını;ışaıı pcriesis olarak her an işitilnıcsinin, scslcı-ıtlirilnıcsinin,
karşılık buJı,ııasıııııı yaz;ı-okunıaya, okuya-işitıııeyc, yaza-yaşaınaya/ nıe-

ditatif c]üşainıneve c1olayınılaııaıı volu, felscfi tlüşünıneniıı " trans-histoIjc"
rı]arak her an viıııkrlanan çağrısııa karşılık vernıevi ne yazık ki ıskalıycır. Bu

ç;ığrıyı seslcnclircı] Lrir ınetnin yazarı o]a]-ak Wittlieııstein, fclsı,f lııcc/cııic/,,ı,

başlıklı kita[-ııı-ıın irı]saizüne Vi]Zmayı tasarladlğı cüırılesindc şöylc cliyor: Bu

kitabl belli bir isteksizlikle yaylna tcsliı,ıı cdiyoruııı, Elleriııdc eıı az giırme1 i

i5teveceğim insıın]arın eliııe geçecr.k. Felsefi juı-nalistler tarafınclaıı çabucak
taıIanıen uııutulıııtısı -clileğinı bu- lröylecc belki claha iyi lıir cıkur içiıı kcı-

runnlitSt.

Evet, metiıı ortad.r, çcvirilr.ri, vtırunrlar tırtada. Metııin çevirisi cle, daha

ivi bir okur çevirmeııini clır]ııı kitaLıııı başlığıııın Türkçe karşılığıııcla sinyal-
liyr,ır: "Fe]sefi İncelerııclcr" vı.va "Felsefi Alaştırnalar" lıaşlığıııiı daIıa uv-

gun rıl;ııı üııetnin i]raştllnir ı,c iııce]eııe tlcıkusuııa "Stıruştuı-ıııalar" vakış-
tırıJnıış. l3u söz kuşkusuz belli [ıir uyguııluğa sahip, aııa Wittgenstein'ıı1

sorguliıınaları [-ıir araştırıııa, inceleıııe, sık clcrkuıııa (lichten) olarak betinı-
leııebilccck bir ınetni dııkuvtır. Mettıin araştırıı]iı c]ııkusu, okuruıı;ıVnı iııcc
lcmc sık clokuıııa siireci]]i ()kuı,Lınun cla beıızer artikülıısvon lıarckc.tlcriniıı
ılüşüııcc ılcneıııeIeriııin aniıııiısVonuVla pavlaşariık dcncyiırılı.nıcsi cs.ısıııa
gijle kendi farkıııc]alık ufkunu okura açıı;rkta. Ktsinlik, cloğruluk göstelim
teşıkiJeriııin ifadc biçiırılcı ini tctikleyeı] pııı,,,cıkıısyiınlar, ı.lüşüııce tleneme-

lerivJe kaı,şıtlık kuran karşılaştırııraIarla rıkuruıı tı..pkileriı,ıiıı ç.ırptşnıasın-
clan ılcığacırk bir farkıııa varışıı,ı kencli uvanış sürecinin kı ıı,ı ı]cliı n ııasıV]a
hareketc geçıııesiııi bekliyor, ()kuruıı çcviıi üzcrindcıı [-ıu ılcncyinrc karşılık
verebilııesi, bcllı.k alışkaıılığınııı dtığal akıııtısıııın ve clışavurumu jestin ve

karşr lıatırlatınanın ne ij]çücle ııetııiıı okuru tarafıııclaıı cleııeyiınIeııcliğiııc
ve hu 1,ı1,1,ııı .ı lgı l.ın,,1ıgııı.ı l,ağIı,
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