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GİRİŞ
I
TÜM DÜŞÜNCESİNİ bilim felsefesinin ana temalarına bağlı
kalarak oluşturmuş, çağdaş bilimin giderek artan akılcılık [rationalisme] eksenini, yani etkin akılcılık eksenini, elinden geldiğince açık bir şekilde takip eden bir filozof, poetik hayalgücünün ortaya koyduğu sorunları incelemek istediğinde, sahip
olduğu bilgileri unutmak, tüm felsefi araştırma alışkanlıklarını bir yana bırakmak zorundadır. Burada, kültürün geçmişi
hesaba katılmaz; düşüncelerin ilişkilendirilmesi ve kurulması
yolundaki uzun çaba, haftalar ve aylar süren çaba, etkisizdir.
Hazır bulunmak gerekir, hayalin zamanı geldiğinde hayale
hazır olmak gerekir: eğer bir şiir felsefesi varsa, bu felsefenin
baskın bir dize vesilesiyle doğması ve yeniden doğması, yalıtılmış bir hayalin tümüyle benimsendiği noktada, tam da hayalin yeniliği karşısındaki esrime anında doğması ve yeniden
doğması gerekir. Poetik hayal, psişizmin bir anda ortaya çıkan
rölyefidir, ikincil psikolojik nedenselliklerde ortaya çıkan pek
iyi incelenmemiş bir rölyeftir. Genel olan ve birlikte düzenlenmiş şeyler, bir şiir felsefesinin temelini oluşturamaz. Burada,
ilke mefhumu, “temel” mefhumu yıkıcı olacaktır. Şiirin özsel
güncelliğini, özsel psişik yeniliğini engelleyecektir. Üstünde
uzun süre çalışılmış bir bilimsel düşünceye dayanan felsefi
bir düşünüm/refleksiyon, (tıpkı çağdaş bilimin geçirdiği tüm
devrimlerde olduğu gibi, her ne kadar düşünceler bütününün
yeni düşünce tarafından köklü biçimde yeniden ele alınması
gerekse de) yeni düşüncenin, sınanmış düşünceler bütününe
katılmasını gerektirirken, şiir felsefesi, poetik edimin geçmişi
olmadığını, en azından hazırlık ve ortaya çıkış evresinin izle7

nebileceği bir yakın geçmişi olmadığını kabul etmek zorundadır.
Daha ileride, yeni bir poetik hayal ile bilinçdışının derinliklerinde uyuyan bir arketip arasındaki ilişkiye gönderme
yapacağımız zaman, bu ilişkinin aslında nedensel olmadığını
göstermemiz gerekecektir. Poetik hayal, bir itkiye tâbi değildir. Bir geçmişin yankısı değildir. Bunun tam tersidir daha ziyade: uzak geçmiş, bir hayalin parlamasıyla, yankılarla tınlar.
Bu yankıların hangi derinliğe kadar yansıyacağı ve hangi derinlikte söneceği, hiç mi hiç kestirilemez. Yeniliği ve etkinliği
içinde poetik hayal, kendine özgü bir varlığa, kendine özgü
bir dinamizme sahiptir. Doğrudan bir ontolojiye bağlıdır. İşte
biz de bu ontoloji üstüne çalışmak istiyoruz.
Dolayısıyla, poetik bir hayalin varlığının gerçek ölçülerini,
çoğu zaman nedenselliğin karşıtı olan, Minkowski tarafından
çok ayrıntılı bir biçimde incelenmiş1 yankılanmada [retentissement] bulacağımızı ümit ediyoruz. Poetik hayal, bu yankılanmada bir varlık sesi [sonorité] kazanacaktır. Şair, varlığın
eşiğinden konuşur. Öyleyse, bir hayalin varlığını belirlemek
için bu hayalin yankılanmasını, Minkowski fenomenolojisi
tarzında, sınamamız gerekecektir.
Poetik hayalin nedenselliğin dışında kaldığını ileri sürmenin, kuşkusuz belli bir ağırlığı vardır. Ne var ki psikoloğun
ve psikanalistin öne sürdüğü nedenler, yeni hayalin gerçekten beklenmedik kimliğini hiçbir şekilde iyi açıklayamadığı
gibi, bu hayalin kendi yaratılma sürecine yabancı olan bir
ruhta [âme] uyandırdığı benimseme duygusunu da açıklayamaz. Şair, bana hayalinin geçmişini açmaz ama yarattığı hayal
yine de hemen kök salar içime. Tekil bir hayalin iletilebilirliği,
önemli bir ontolojik anlama sahip bir olgudur. Kısa, yalıtılmış ve etkin edimlerle sağlanan bu duygu birlikteliğine geri
döneceğiz. Hayaller –neden sonra– bizi peşinden sürükler; ne
1 Bkz. Eugène MINKOWSKI, Vers une cosmologie, IX. Bölüm.
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var ki hayallerin kendisi, sürüklenmeden kaynaklanan birer
fenomen değildir. Kuşkusuz, bir şairin kişiliğini belirlemek
için yapılan psikolojik araştırmalarda psikanaliz yöntemlerine
ilgi gösterilebilir; böylece bir şairin yaşamı boyunca katlanmak zorunda kaldığı zorlamalar (özellikle de baskılar) hesap
edilebilir ama şiir edimi, birden ortaya çıkan hayal, varlığın
hayalgücü içinde yanıp tutuşması, bu tür soruşturmalarla ele
geçirilemez. Poetik hayal sorununu felsefi olarak aydınlatabilmek için sorunu bir hayalgücü fenomenolojisi çerçevesinde ele almak gerekir. Bununla kastettiğimiz şey, poetik hayal
fenomeninin, güncelliği içinde ele alınan insanın yüreğinin,
ruhunun, varlığının doğrudan bir ürünü olarak bilinçte ortaya
çıktığı anda incelenmesidir.
II
Belki de bize, neden daha önceki görüşümüzü değiştirerek,
şimdi hayallerin fenomenolojik belirlenimini aradığımız sorulacaktır. Gerçekten de hayalgücü konusunda daha önce yaptığımız çalışmalarda, maddenin dört elementine dair hayaller
karşısında, görüye/sezgiye dayalı kozmogonilerin [cosmogonies intuitives] bu dört ilkesi karşısında, olabildiğince nesnel bir
konum almanın daha iyi olacağını düşünmüştük. Bilim felsefesinin bize kazandırdığı alışkanlıklara sadık bir şekilde, hayalleri her türlü kişisel yorumlama girişiminin dışında tutarak
ele almaya çalışmıştık. Bilimsel tedbiri elden bırakmayan bu
yöntem, bir hayalgücü metafiziği kurma konusunda bana giderek yetersiz görünmeye başladı. Tek başına, bu “sağduyulu”
tavır, dolaysız hayalin dinamiğine boyun eğmeyi reddetmek
anlamına gelmiyor muydu? Öte yandan, bu “sağduyu”dan yakamızı kurtarmanın ne kadar güç olduğunu da anlamış olduk.
Entelektüel alışkanlıklarımızı terkettiğimizi söylemek kolay
da, bakalım yapmak kolay mı? Bir akılcı [rationaliste] için burada günlük bir dram, düşüncenin bir tür ikiye bölünmesi söz
9

konusuydu; bunun nesnesi kısmi olmakla birlikte (basit bir
hayal), psişik alanda uyandırdığı yankılanma büyüktü. Ne var
ki kültür alanında yaşanan bu küçük dram, basitçe yeni bir hayal düzeyinde kalan bu dram, bir hayalgücü fenomenolojisinin
bütün paradokslarını içeriyordu: bazen son derece tekil bir hayal, nasıl oluyordu da tüm psişizmin yoğunlaşması olarak belirebiliyordu? Nasıl olur da, tekil bir poetik hayalin belirişi gibi
tekil ve geçici bir olay genel kanının [sens commun] koyduğu
bütün engellere rağmen, hareketsizliklerinden memnun bütün
akl-ı selim düşüncelere rağmen, (önceden hiçbir hazırlık yapmış olmaksızın) başka ruhları, başka yürekleri de etkiler?
Böylece özünde hayalin özneler-üstü olduğunu [transsubjectivité], sadece nesnel gönderme alışkanlıklarıyla anlaşılamayacağını görmüş olduk. Hayallerin öznelliğini yeniden
kurmak ve hayalin genişliğini, gücünü, özneler-üstü olmasının anlamını belirlemek için bize sadece fenomenoloji, yani
hayalin bireysel bir bilinçteki yola çıkışının incelenmesi yardım edebilir. Tüm bu öznellikler, özneler-üstülükler, kalıcı biçimde belirlenemez. Gerçekten de poetik hayal özsel olarak
çeşitlenebilirdir [variationnelle]. Kavram gibi kurucu [constitutive] değildir. Poetik hayalgücünün değiştirici eylemini,
hayallerin çeşitlemelerinin [variation] ayrıntısı içinden çekip
çıkarmak, her ne kadar tekdüze bir uğraş olsa da, kuşkusuz
kolay değildir. Dolayısıyla bir şiir okuru, adı çoğu zaman yanlış anlaşılan bir öğretiye, yani fenomenolojiye yapılan çağrıyı
anlamayabilir. Oysa bu çağrı, her türlü öğreti bir yana, açıktır:
şiir okurundan, hayali bir nesne olarak, dahası, nesnenin ikamesi olarak algılamaması, bu hayalin kendine has gerçekliğini
yakalaması istenmektedir. Bunu yapabilmek için bilincin verme [donatrice] edimini, bilincin en ele avuca sığmaz ürününe, yani poetik hayale sistematik biçimde bağlamak gerekir.
Poetik hayal düzeyinde özne ve nesne ikiliği yanardönerdir,
harelenir, tersyüz olurken sürekli faaliyet halindedir. Şair tara10

fından poetik hayalin yaratıldığı bu alanda fenomenoloji, deyim yerindeyse, mikroskopik bir fenomenolojidir. Bu nedenle
de, sözcüğün tam anlamıyla temel bir fenomenoloji olma talihine sahiptir. Saf ama geçici bir öznellik ile tam olarak kurulması gerekmeyen bir gerçekliğin hayal aracılığıyla birleştiği
bu yerde, fenomenolog sayısız deneyimler gerçekleştirebilir:
kesin olabilen gözlemlerden yararlanır; bu gözlemler kesindir
çünkü yalındır, bilimsel düşünceler gibi “sonuca varmaları”
gerekmez; oysa bilimsel düşünceler hep bir şeye bağlıdır. Hayal, yalınlığı içinde, bir bilgiye gerek duymaz. Toy bir bilincin
malıdır. İfadesi bakımından genç bir dildir. Şair, yarattığı hayallerin yeniliği ile dil yetisinin kökenidir hep. Bir hayal fenomenolojisinin ne olabileceğini iyi belirleyebilmek, hayalin
düşünceden önce geldiğini belirleyebilmek için, şiirin bir zihin
[esprit] fenomenolojisi1 olmaktan çok bir ruh [âme] fenomenolojisi olduğunu söylemek gerekir. Bu durumda da düş kuran
bilincin belgelerini toplamak gerekir.
Çağdaş Fransız felsefesi ve a fortiori2 Fransız psikolojisi,
ruh ve zihin sözcüklerinin ikiliğinden neredeyse hiç yararlanmaz. Dolayısıyla, gerek Fransız felsefesi gerekse Fransız psikolojisi, zihin ve ruh (der Geist ve die Seele) sözcükleri arasına
kesin bir ayrım koyan Alman felsefesinde çokça rastladığımız
temalara biraz kulağını tıkamıştır. Ne var ki bir şiir felsefesinin, dil dağarının tüm zenginliklerini kullanması gerektiğinden, hiçbir şeyi basitleştirmemesi, hiçbir şeyi katılaştırmaması
gerekir. Böyle bir felsefe için, zihin ve ruh sözcükleri eşanlamlı değildir. Bunları eşanlamlı kabul edersek, değerli metinlerin çevirisini engellemiş, hayaller arkeolojisinin bize sunduğu
belgelerin biçimini bozmuş oluruz. Ruh sözcüğü, ölümsüz bir
sözcüktür. Bazı şiirlerden silinip atılamaz. Nefesle bağıntılı bir
1 Burada Bachelard’ın kullandığı “zihin fenomenolojisi” [phénomé nologie
de l’esprit] ifadesi, Hegel’in aynı adlı eserini [Phänomenologie des Geistes]
akla getirmektedir. –yhn
2 Daha da fazla bir biçimde. –çn
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sözcüktür.1 Şiir alanını inceleyen bir fenomenolog, bir sözcüğün taşıdığı sessel öneme bile dikkat etmelidir. Ruh sözcüğü,
poetik açıdan öyle bir inançla söylenebilir ki, tek başına bir
şiir bile oluşturabilir. Dolayısıyla, ruhla ilgili poetik kayıtları
fenomenolojik soruşturmalara açık tutmamız gerekir.
Ruh fenomenolojisi, resim alanınında da bir yapıtın ilk bağlantısını ortaya koyabilir ki bu alanda icra etme, algı dünyasının gerekliliklerini tanıyan ve zihinle ilgili olan kararlar içeriyor gibi görünür. René Huyghe, Georges Rouault’nun Albi’de
sergilenen yapıtları için kaleme aldığı güzel önsözde şöyle der:
“Rouault’nun, nereden girip de tanımlamaları havaya uçurduğunu araştırmamız gerekseydi... belki de eskimeye yüz tutmuş bir sözcüğü, ruh sözcüğünü hatırlatmamız gerekecekti.”
Ve René Huyghe şöyle der: Rouault’nun yapıtlarını anlamak,
hissetmek ve sevmek için “her şeyin kaynağını ve anlamını
bulduğu noktaya yani tam ortaya, her şeyin kalbine, merkezine atılmak gerekir: işte o zaman, unutulan, dışlanan o sözcüğü, ruh sözcüğünü yeniden buluruz”. Ve ruh, Rouault’nun
resminin de kanıtladığı gibi, bir iç ışığa sahiptir; öyle ki, bir
“iç görüş” bu ışığı tanır ve onu parlak renklerin dünyasına,
güneş ışığının dünyasına taşır. Dolayısıyla, Rouault’nun resmini sevip anlamak isteyen kişinin, psikolojik perspektifleri
gerçek anlamda altüst etmesi gerekir. Bu kişinin, dış dünyanın
bir yansıması olmayan, içten kaynaklanan bir ışığa bağlanması
gerekir; iç görüş, içten kaynaklanan ışık gibi ifadelere çoğu
zaman kolaylıkla başvurulduğuna kuşku yok. Ama burada bir
ressam, ışık üreten bir kişi konuşuyor. Aydınlanmanın hangi
ocaktan kaynaklandığını bilen kişi odur. Kırmızı tutkusunun
içsel anlamını yaşayan odur. Böyle bir resim ilkesinde, mücadele eden bir ruh vardır. Fovizm içeridedir. Dolayısıyla böyle
1 Charles NODIER, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, Paris,
1828, s. 46. “Hemen hemen tüm halkların dilinde ruha verilen farklı adlar, nefes anlamına gelen ve soluk almayı taklit eden seslerin oluşturduğu
çeşitli sözcüklerdir.”
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bir resim, bir ruh fenomenidir. Yapıt, tutkulu bir ruhun kefaretini ödemelidir.
René Huyghe’ün yazısı ruh fenomenolojisinden söz etmenin bir anlamı olduğu yolundaki düşüncemizi doğruluyor.
Şiirin, çoğu kez ruhun yükümlülük altına girmesi olduğunu
kabul etmek gerekir. Ruhla birleşen bilinç daha durgundur,
zihin fenomenleriyle birleşen bilinçten daha az yönelimsel
kılınmıştır. Şiirlerde, bilgi çemberinden geçmeyen kuvvetler
çıkar ortaya. Eğer iki kutup, yani ruh ile zihin ele alınırsa, esin
ve yetenek diyalektikleri de aydınlanır. Bize göre ruh ve zihin,
poetik hayal fenomenlerinin çeşitli ince ayrımları içinde incelenmesi için, özellikle de poetik hayallerin düşlenmesinden
gerçekleşmesine kadar olan evrimin izlenebilmesi için, vazgeçilmez bir yere sahiptir. Başka bir yapıtımızda poetik düşlemeyi, ruhun fenomenolojisi olarak inceleyeceğiz. Tek başına ele
alındığında, düşleme çok sık düşle karıştırılan psişik bir aşamadır. Oysa bir poetik düşleme söz konusu olduğunda yani
yalnızca kendinden haz almayıp, başka ruhlar için de poetik
hazlar hazırlayan bir düşleme söz konusu olduğunda artık
uyuklama eğiliminde olmadığımızı çok iyi biliriz. Zihin gevşeyebilir, ama poetik düşlemede gerilimsiz, durgun ve etkin
ruh, gözünü kırpmaz. Eksiksiz, iyi kurulmuş bir şiir yazabilmek için, zihnin bu şiiri müsveddeler halinde önceden biçimlendirmesi gerekir. Ama basit bir poetik hayal için müsvedde
gerekmez, ruhun bir hareketi yeterlidir. Ruh, mevcudiyetini
poetik hayal ile ortaya koyar.
Şair, ruhun fenomenolojisi meselesini tüm açıklığıyla işte
böyle ortaya koyar. Pierre-Jean Jouve şöyle yazar:1 “Şiir, bir
biçimin kapısını açan ruhtur.” Ruh, kapı açar. İlk güç ruhtur
burada. İnsanın onurudur. “Biçim”, “sıradan yerlerde” tanınmış, algılanmış, yontulmuş olsa da, zihin açısından, içten gelen poetik ışıktan önce, basit bir nesnedir yalnızca. Ama ruh
gelip biçimin kapısını açar, biçime yerleşir, hoşnutluk duyar.
1 Pierre-Jean JOUVE, En miroir, yay. Mercure de France, s. 11.
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Pierre-Jean Jouve’un cümlesi de işte bu nedenle ruhun fenomenolojisine ilişkin açık bir ilke olarak kabul edilebilir.
III
Şiirle ilgili fenomenolojik bir araştırma, bu kadar ileri gitmeyi, bu kadar derine inmeyi hedeflediğine göre, sanat yapıtını az çok zenginlikle alımlamamızı sağlayan duygusal titreşimleri, yöntem gereği, aşmalıdır (bu zenginlik ister bizim içimizde, ister şiirin kendisinde olsun). Titreşimler ile yankılanmadan oluşan fenomenolojik çiftin, işte bu noktada duyulur
hale getirilmesi gerekir. Titreşimler, dünyadaki yaşamımızda
farklı düzlemlere dağılır, yankılanma bizi kendi varoluşumuzu derinleştirmeye çağırır. Titreşimde şiiri duyarız, yankılanmadaysa şiiri konuşuruz, bizim olmuştur. Yankılanma,
varlığın dönüşümüne yol açar. Şairin varlığı, kendi varlığımız
gibi görünür. Bu durumda yankılanmanın varlık birliğinden
bir titreşimler çokluğu çıkar. Daha basitçe söylersek, burada
şiire tutkun tüm okurların çok iyi bildiği bir izlenime değinmekteyiz: şiir bizi bütünüyle ele geçirir. Şiirin varlığı bu ele
geçirişinde, aldatıcı olmayan fenomenolojik bir yan vardır. Bir
şiirin taşkınlığı ve derinliği her zaman, titreşim-yankılanma
çiftine ait fenomenlerdir. Taşkın yanıyla şiir, bizde derinlerde
yatan ne varsa canlandırır sanki. Dolayısıyla, bir şiirin psikolojik faaliyetini kavrayabilmek için fenomenolojik analizin iki
eksenini, yani zihnin taşkınlıklarına giden çizgiyi ve ruhun
derinliklerine giden çizgiyi izlemek gerekir.
Söylemeye gerek var mı bilmem ama türetilmiş bir isim
olmasına rağmen, yankılanma sözcüğünün, poetik hayalgücü
alanlarında (ki biz de onu bu alanların sınırları içinde inceleyeceğiz) basit bir fenomenolojik niteliği vardır. Aslında burada, tek bir poetik hayalin yankılanmasıyla okurun ruhuna
kadar ulaşan gerçek bir poetik yaratımın uyanışını belirlemek
söz konusudur. Bir poetik hayal, getirdiği yenilikle dilsel et14

kinliği bütünüyle sarsar. Poetik hayal bizi, konuşan varlığın
kökenine götürür.
Bu yankılanmayla bir anda her tür psikoloji ya da psikanalizin ötesine geçer; içimizde poetik bir gücün naifçe kabardığını hissederiz. İçimizdeki titreşimleri, duygusal yansımaları,
geçmişimizle ilgili anıları işte bu yankılanmadan sonra hissedebiliriz. Ne var ki hayal, yüzeyi hareketlendirmeden önce derinleri etkilemiştir. Basit bir okurluk deneyimi için de geçerlidir bu. Okuduğumuz şiirin bize sunduğu bu hayal, gerçekten
bizim olup çıkar. İçimize kök salar. O hayali dışarıdan almışızdır ama onu bizim de yaratabileceğimiz, yaratmış olmamız
gerektiği izlenimine kapılırız. Kendi dilimizin yeni bir varlığı
haline gelir, bizi ifade ettiği şeye dönüştürerek bizi ifade eder,
başka deyişle bu, hem bir ifadenin oluşumu, hem kendi varlığımızın oluşumudur. Burada, ifade varlığı yaratır.
Bu son gözlem, üstünde çalıştığımız ontolojinin düzeyini
tanımlar. Genel tez olarak ileri sürdüğümüz düşünce, insanda
özel olarak insani olan her şeyin logos olduğudur. Dilden önce
gelen bir bölgede düşünmeyi başaramayız. Bu tez her ne kadar
ontolojik bir derinliği reddeder gibi görünse de, en azından,
poetik hayal alanında sürdürdüğümüz araştırma türüne gayet
uygun bir çalışma hipotezi olduğu kabul edilmelidir.
Böylece, bir logos hadisesi [évènement] olarak poetik hayal
bizi kişisel açıdan yenileştirir. Poetik hayali artık bir “nesne”
olarak ele almayacağız. Eleştirmenin “nesnel” tavrının “yankılanmayı” boğduğunu, ilkel poetik fenomenin çıkış noktası olması gereken bu derinliği prensip olarak reddettiğini hissediyoruz. Psikolog, titreşimlerden sağır olmuş durumdadır, hep
kendi duygularını betimlemek ister. Psikanaliste gelince, o da
kendini, getirdiği yorumların arapsaçına dönen yumağını çözmeye verdiğinden, yankılanmayı gözden kaçırır. Psikanalist,
kullandığı yöntemin kaçınılmaz sonucu olarak, hayali entelektüel hale getirir. Hayali, psikologdan daha derin bir şekilde
anlar. Ama bütün mesele de bu zaten, hayali “anlar”. Psikanaliste göre, poetik hayalin hep bir bağlamı vardır. Bu bağlam,
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hayali yorumlarken onu poetik logostan başka bir dile çevirir.
“Traduttore, traditore.”1 deyişini kullanmanın tam sırası.
Yeni bir poetik hayali alımladığımızda, onun öznelerarasılık değerini deneyimleriz. Kendi heyecanımızı iletmek için
onu yeniden söyleyeceğimizi biliriz. Bir ruhun başka bir ruha
aktarımı çerçevesinde ele alındığında, bir poetik hayalin nedensellik araştırmalarının elinden kaçtığını görürüz. Psikoloji
gibi utangaçça nedensel ya da psikanaliz gibi köklü biçimde
nedensel öğretiler poetik olanın ontolojisini pek belirleyemez:
poetik hayali hazırlayan hiçbir şey yoktur. Nasıl ki edebi kipte
bu hayali kültür hazırlamıyorsa, psikolojik kipte de algı hazırlamaz.
Hep aynı sonuca varıyoruz demek ki: poetik hayalin özsel
yeniliği, konuşan varlığın yaratıcılığı meselesini ortaya koyar.
Hayal kuran bilinç, sahip olduğu bu yaratıcılık dolayısıyla çok
basit ama çok da saf biçimde bir köken haline gelir. Bir poetik
hayalgücü fenomenolojisi hayalgücü konusunda yaptığı incelemede, çeşitli poetik hayallerin sahip olduğu köken değerini
açığa çıkarmalıdır.
IV
Poetik hayal üstüne yaptığımız soruşturmayı, saf hayalgücünden başlayarak poetik hayalin kökeniyle sınırlamakla, birçok hayalin bir araya gelmesinden oluşan şiirin bileşimi meselesini bir yana bırakmış oluyoruz. Şiirin bileşimine, bir çağın
uzak sayılabilecek kültürü ile edebi idealini bir araya getiren,
psikolojik açıdan karmaşık unsurlar dahil olur; eksiksiz bir
fenomenolojinin bu bileşenleri kesinlikle ele alması gerekir.
Ama bu kadar geniş bir program, bizim yapmak istediğimiz
ve tartışmasız temel olan fenomenolojik gözlemlerin yalınlığına zarar verirdi. Gerçek fenomenoloğun, sistematik olarak
alçakgönüllü olması gerekir. Okumaya ilişkin fenomenolojik
güçlere (bu güçler okuru, okuduğu hayal düzeyinde şair kılar)
1 “Çevirmen, haindir.” –çn
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