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ÇEVİRMENLERİN NOTU
Algının Fenomenolojisi, ortak bir işin doğasına uygun olarak,
Merleau-Ponty’nin deyimiyle her ikimizin de kendi varoluş
tarzını ortaya koyduğu uzun soluklu ve çok aşamalı bir çalışma süreci sonunda Türkçeye kazandırıldı.1 Gözden kaçmış
olabilecek hataları ve eksiklikleri, bu çalışmanın ilerletilmesi
için bir vesile kabul ediyoruz. Başından sonuna her satırından
beslendiğimiz, ufkumuzu sonsuz genişleten bu kitabı okurlarla paylaşmaktan, motive edebileceği heyecan ve düşünceleri hayal etmekten son derece mutluyuz. Bu çalışmaya emek
veren felsefeciler Emre Şan, Gaye Çankaya Eksen, Yusuf Yıldırım ve Kaan H. Ökten’e getirdikleri kavramsal öneriler için
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu çalışma boyunca manevi desteğini bizden esirgemeyen Ferhat Taylan’a ve Kenan
Özer’e teşekkür ediyoruz. Son olarak elbette, eserin Türkçeye
kazandırılmasını sağlayan İthaki Yayınları’na ve her konuda
işbirliğini sunan Gallimard Yayınları’na da sonsuz teşekkürler.
Emine Sarıkartal & Eylem Hacımuratoğlu
1

Bu çeviride, eserin 1945 yılında yayımlanan orijinal halini yeniden basıma hazırlayan Claude Lefort’un çalışmasından faydalandık. Köşeli
parantez içindeki dipnotlar, bu basıma özel olarak Lefort’un hazırladığı
notlardır. Biz çevirmenler olarak notlarımızı mümkün olduğunca az tutmaya çalıştık ve –çn ile belirttik. Metin içindeki veya notlardaki köşeli
parantez içinde verilen yabancı sözcükler ise bizim tarafımızdan eklendi. Çeviri boyunca mümkün olduğunca yazarın üslubuna sadık kalmaya
çalıştık. Anlam bakımından aksamaya yol açmadığı sürece yazarın uzun
cümlelerini ve paragraflarını kesintiye uğratmadık. Bu yüzden bir bakıma Türkçenin akıcılığından vazgeçmiş olduk ama Merleau-Ponty’nin
tarzını, yer yer edebileşen yazı üslubunu korumaya gayret ettik. Teknik
terimlerin çevirisi için, genellikle terimin birçok dilde yerleşmiş orijinal
halini Türkçe yazarak kullanmayı tercih ettik. Gerek felsefi terimler gerekse psikoloji terimleri için bu yöntemi uygulamaya çalıştık.
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ÖNSÖZ
Fenomenoloji nedir? Husserl’in ilk çalışmalarından yarım
yüzyıl sonra bu soruyu hâlâ soruyor olmamız garip gelebilir.
Bununla birlikte, bu soru henüz aydınlığa kavuşmuş değildir.
Fenomenoloji özlerin incelenmesidir ve ona göre bütün sorunlar özleri tanımlamaya ilişkindir: örneğin algının özünün,
bilincin özünün tanımlanması. Ancak fenomenoloji aynı zamanda özleri varoluşa yerleştiren bir felsefedir, öyle ki insanı
ve dünyayı “olgusallıklarından” [facticité] itibaren ele almadan
kavrayamayacağımızı savunur. Söz konusu olan, doğal tavrın
önermelerini anlamak için onları askıya alan transandantal bir
felsefedir. Diğer taraftan bu felsefe için dünya, refleksiyondan
önce vazgeçilemez bir mevcudiyet olarak zaten oradadır ve
tüm çabası, dünya ile olan bu naif teması, ona nihayet felsefi
bir statü kazandırmak için yeniden keşfetmekten ibarettir. Bu,
“kesin bilim” olma yolunda ilerleyen bir felsefenin özlemidir
ve aynı zamanda “yaşanan” mekânın, zamanın ve dünyanın
hesabının verilmesidir. Fenomenoloji, deneyimimizi olduğu
haliyle doğrudan betimleme girişimidir. Her ne kadar Husserl
son çalışmalarında “genetik fenomenoloji”1 ve hatta “kurucu
fenomenoloji”den2 söz etse de, fenomenoloji deneyimin psikolojik oluşumunu ve bilimcinin, tarihçinin veya sosyoloğun
buna dair ortaya koyduğu nedensellik açıklamalarını hesaba
katmaz. Husserl fenomenolojisi ve Heidegger fenomenolojisi
arasında bir ayrım yaparak mı bu çelişkileri ortadan kaldırmak istiyoruz? Ama bütün Sein und Zeit [Varlık ve Zaman],
1

2

İlk baskı: Gallimard Yayınları, “Bibliothèque des Idées”, 1945.
Méditations Cartésiennes, s.120 vd.
Bkz. Eugen Fink tarafından yazılmış ve yayımlanmamış, G. Berger’in bize
ilettiği “VI. Méditation cartésienne”.
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Husserl’in işaret ettiği bir noktadan yola çıkar ve sonuç olarak
Husserl’in yaşamının sonunda fenomenolojinin birincil teması olarak belirlediği “Lebenswelt”in [yaşama dünyası] veya
“natürlichen Weltbegriff”i1 açık kılınmasından başka bir şey
değildir. Bu bağlamda, söz konusu çelişki Husserl’in kendi felsefesinde de ortaya çıkar. Aceleci okur, her şey üzerine sözünü söylemiş bir öğretinin sınırını çizmekten vazgeçecektir ve
kendi kendisinin sınırlarını ortaya koyamayan bir felsefenin
bu kadar ilgiyi hak edip etmediğini, bir mitten, bir modadan
ibaret olup olmadığını soracaktır.
Öyle olsaydı bile, geriye bu mitin saygınlığını ve bu modanın kökenini kavramak kalırdı. Ciddi bir felsefi girişim bu
durumu şöyle izah edecektir: Fenomenoloji, tam bir felsefi bilince ulaşmadan önce, bir tarz veya stil olarak uygulanmaya
ve tanınmaya imkân verir, hareket olarak var olur. Fenomenoloji uzun zamandan beri yoldadır, öğretisini izleyenler onu
her yerde, şüphesiz Hegel’de ve Kirkegaard’da, hatta Marx,
Nietzsche ve Freud’da da bulurlar. Metinlerin filolojik yorumu bize bir şey kazandırmayacaktır: Onların içinde sadece
kendi koyduklarımızı buluruz ve eğer tarih bizim yorumumuzu çağırdıysa, bu çağrıyı yapan elbette felsefe tarihidir. Fenomenolojinin birliğini ve hakiki anlamını kendimizde buluruz.
Önemli olan, metinlerin aktardıklarını tek tek saymak değil,
bu fenomenolojiyi bizim için saptamak ve nesneleştirmektir,
birçok çağdaşımıza, Husserl ve Heidegger okurken yeni bir
felsefeyle karşılaşmaktan çok, bekledikleri bir şeyle yüz yüze
geldiklerini hissettiren de budur. Fenomenoloji ancak fenomenolojik bir yöntem ile yapılabilir. Öyleyse fenomenolojinin, yaşamın içinde spontane olarak birbirine bağlanmış olan
meşhur temalarını, bu kez de biz kendi irademizle birbirine
1

[Der natürliche Weltbegriff (“Doğal dünya kavramı”) Husserl’in Mayıs
1926’da Richard Avenarius’un Der menschliche Weltbegriff (1891) eserine
gönderme yaparak yazdığı metindir. Bu kavram ilk olarak Ernst Mach
tarafından kullanılmıştır ve Patočka’nın Felsefi Problem Olarak Doğal
Dünya (1936) adlı tezinde yeniden ele alınmıştır.]
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bağlamayı deneyelim. Fenomenolojinin niçin uzun zaman boyunca başlangıç, sorun ve temenni halinde kaldığını belki de
o zaman anlayacağız.
***
Söz konusu olan açıklamak veya analiz etmek değil, betimlemektir. “Şeylerin kendilerine” dönmek veya “betimleyici bir
psikoloji” olmak –Husserl’in başlamakta olan fenomenolojiye verdiği bu ilk emir– öncelikle bilimin reddiyesidir. Ben,
“psişizmimi” veya bedenimi belirleyen birçok nedenselliğin
sonucu veya kesişme yeri değilim; kendimi dünyanın bir
parçası, biyolojinin, psikolojinin ve sosyolojinin basit nesnesi olarak düşünemediğim gibi, bilim evreninin örtüsü altına
da saklanamam. Dünyaya dair bildiğim her şeyi, bilim sayesinde bile olsa, kendi görüşümden itibaren veya o olmaksızın
bilimin sembollerinin işe yaramayacağı bir dünya deneyiminden itibaren bilirim. Bütün bilim evreni yaşam dünyasının üstüne inşa edilmiştir ve bilimin kendisini kesinliği
içinde düşünmek, anlamını ve kapsamını değerlendirmek
istiyorsak, öncelikle bu dünya deneyimini canlandırmamız
gerekir; bilim, bu deneyimin ancak ikincil bir ifadesidir. Bilimin varlık anlamı, asla algılanan dünya ile aynı olmamıştır
ve olmayacaktır. Bunun sebebi basitçe şudur: Bilim, algılanan dünyanın belirlenmesi ya da açıklanmasıdır. Ben, zooloji, toplumsal anatomi veya tümevarımsal psikolojinin, doğanın veya tarihin ürünleri olarak düşündüğü şekliyle ne bir
“yaşayan varlık”, ne bir “insan” ne de bir “bilinç” olabilirim.
Ben mutlak kaynağım; varoluşum, öncüllerimden, fiziksel ve
sosyal çevremden ileri gelmez, onlara doğru ilerler ve onları
destekler çünkü devralmayı seçtiğim bu geleneği veya bakışımla katetmesem bana olan mesafesi ortadan kaybolacak
olan bu ufku (zira bu mesafe, o ufka ait bir özellik değildir),
kendim için varlığa getiren (yani sözcüğün benim için sahip olabileceği tek anlamda var eden) benim. Beni dünyanın
11

bir momenti yapan bilimsel görüşler, her zaman naif ve ikiyüzlüdür, çünkü aslında başka bir görüşü, öncelikle dünyanın benim çevremde şekillendiğini ve benim için varolmaya
başladığını öne süren bilincin görüşünü dile getirmeksizin
üstü kapalı ima ederler. Şeylerin kendisine dönmek, bu bilgi
öncesi dünyaya dönmektir, bilginin sürekli bahsettiği, karşısında bütün bilimsel belirlenimlerin –tıpkı bir ormanın, bir
çayırın veya bir ırmağın ne olduğunu öncelikle bize öğreten
manzara karşısında coğrafyanın kaldığı durum gibi– soyut,
im düzeyinde ve bağımlı kaldığı dünyaya dönmektir.
Bu hareket, bilince doğru yapılan idealist dönüşten mutlak biçimde ayrılır ve saf bir betimleme yapmanın gerekliliği,
hem refleksif analiz yolunu hem de bilimsel açıklamayı dışlar.
Descartes ve özellikle Kant, herhangi bir şeyi varolan olarak
yakalamamın, öncelikle bu yakalama edimi içinde kendimi
var olan olarak hissetmemle mümkün olduğunu göstermiş ve
böylece özneyi veya bilinci zincirlerinden kurtarmışlardır. Bilinci, yani benim için benin mutlak kesinliğini, onsuz hiçbir
şeyin olamayacağı koşul olarak, bağlama edimini ise bağlanmış olan şeyin temeli olarak göstermişlerdir. Şüphesiz, bağladığı dünyanın görünümü olmaksızın, bağlama edimi hiçbir
şeydir; Kant’ta bilincin birliği tam olarak dünyanın birliği ile
eşzamanlıdır, Descartes’ta ise yöntemsel şüphe bize hiçbir şey
kaybettirmez çünkü tüm dünya, en azından bizim deneyimimiz sıfatıyla Cogito’ya yeniden dahil edilmiştir, onunla birlikte
kesindir ve sadece “…nın düşüncesi” olarak damgalanmıştır.
Fakat özne ve dünya arasındaki ilişkiler tam anlamıyla çift taraflı değildir: Böyle olsaydı, Descartes’ta dünyanın kesinliği,
Cogito’nun kesinliği ile zaten verilmiş olurdu ve Kant “Kopernikçi tersine çevirme”den söz etmezdi. Refleksif analiz, dünya deneyimimizden hareketle, bu deneyimin imkânını elinde
tutan ve ondan ayrı olan bir koşula gider gibi özneye yükselir
ve evrensel sentezi, onsuz dünyanın da olamayacağı bir şey
olarak sunar. Bu bağlamda, refleksif analiz deneyimimize ka12

tılmayı bırakır, çünkü onun hesabını vermek yerine yeniden
kurma rolünü kendine biçmiştir. Husserl’in “ruh yetilerinin
psikolojizmi”1 bakımından Kant’ı eleştirmesi ve dünyayı öznenin sentetik etkinliğine dayandıran bir noetik analize karşıt olarak, nesnenin içinde yer alan ve nesnedeki ilksel birliği doğurmak yerine ona açıklık getiren kendi “noematik
refleksiyon”unu koyabilmesi, bu şekilde anlaşılır.
Dünya, hakkında yapabileceğim her türlü analizden önce
oradadır. Bu bakımdan, önce duyumları, daha sonra da nesnenin perspektifli görünümlerini birbirine yeniden bağlayan
bir dizi sentezden dünyayı türetmek yapay olacaktır çünkü bu
saydıklarımızın her biri analizin ürünleridir ve ondan önce ortaya çıkamazlar. Refleksif analiz, önceden gerçekleştirilmiş bir
kuruluşun yolunu tersten katettiğine ve Aziz Augustinus’un
ifadesiyle “iç insan”da,2 daima onda olmuş olan bir kurucu
güce ulaştığına inanır. Böylece refleksiyon kendi kendini alıp
götürür, varlığın ve zamanın berisinde sarsılmaz bir öznelliğe
yerleşir. Ama burada bir naiflik ya da kendi başlangıcına ilişkin bilincini yitiren eksik bir refleksiyon vardır. Refleksiyon
yapmaya başladım; refleksiyonum, refleksiyona tâbi olmamış
olan üzerine bir refleksiyondur ve bir olay olarak kendi kendinden habersiz olamaz; bu andan itibaren refleksiyon kendine gerçek bir yaratma olarak, bilinç yapısındaki bir değişiklik
olarak görünür ve kendi işlemlerinin berisinde, özneye verili
dünyayı tanımak da onun elindedir çünkü özne kendi kendine verilidir. Gerçek kurulamaz veya inşa edilemez, betimlenir.
Bu, şu anlama gelir: Algıları, yargı, edim ve yüklemleme düzenindeki sentezlerle bir tutamam. Algı alanım her zaman, yansılarla, çatırtılarla ve kayıp giden dokunsal izlenimlerle dolu1
2

Logische Untersuchungen, Prolegomena zur reinen Logik, s. 93.
“In te redi; in interiore homine habitat veritas” – Aziz Augustinus. [“Kendine dön: Hakikat insanın en içindedir.” Husserl de bu cümleyi Kartezyen
Meditasyonlar’ın sonunda alıntılar. Cümle tam olarak şöyledir: “Noli foras ire, in te ipsum redi in interiore homine habitat veritas” (De vera religione, “Hakiki din hakkında”, 39, 72); yani: “dışarıya gitme, kendine dön,
vb.”]
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dur; bunları algılanan bağlamla kesin bir şekilde bağlantıya
sokamam ama yine de derhal dünyanın içine yerleştiririm ve
asla düşlerimle karıştırmam. Ayrıca her an şeylerin etrafında
düşler kurarım; mevcudiyetleri, içinde bulunduğum bağlamla uyumsuz olmayacak nesneler ya da kişiler hayal ederim;
bununla birlikte, onlar dünyaya karışmazlar, dünyanın öncesinde bulunurlar, hayali olanın sahnesi üzerinde dururlar. Algımın gerçekliği, sadece “temsillerimin” [représentation] iç tutarlılığına dayansaydı, her zaman tereddüt halinde ilerler, olası
tahminlerime teslim edilmiş olurdu; her seferinde yanıltıcı
sentezleri ayıklamak ve baştan dışladığım kuralsız fenomenleri yeniden gerçekliğe dahil etmek zorunda kalırdım. Oysa
durum bu değildir. Gerçek, sağlam bir örgüdür, en şaşırtıcı
fenomenleri içinde barındırmak ve en gerçekçi hayallerimizi
dışarıda tutmak için yargılarımızı beklemez. Algı dünyanın bilimi değildir, hatta bir edim, iradi bir konum alış da değildir;
algı, üzerinde bütün edimlerin birbirinden ayrıldığı ve onlar
tarafından varsayılan zemindir. Dünya, kuruluşunun yasasına kendimde sahip olduğum bir nesne değil, tüm düşüncelerimin ve sarih algılarımın doğal ortamı ve alanıdır. Hakikat
sadece “iç insan”da “ikamet” etmez veya daha ziyade, iç insan
diye bir şey yoktur; insan dünyadadır, kendini ancak dünyada
bilir. Sıradan anlayışın [sens commun] veya bilimin dogmatizminden yeniden kendime döndüğümde, bir iç hakikat yuvası
değil, dünyaya adanmış bir özne bulurum.
***
Ünlü fenomenolojik indirgemenin [réduction] hakiki anlamı
burada görülmektedir. Hiç şüphesiz Husserl, kendi kendisini tam olarak anlamak için bu konuya çok zaman ayırmış ve
pek çok kez bu konuya geri dönmüştür, “indirgeme sorunsalı”
yayınlanmamış notlarında önemli bir yer tutar. Uzun süre boyunca ve yakın zamandaki metinlere dek indirgeme, transandantal bir bilince dönüş olarak sunulur; bu bilincin önünde
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dünya kendini mutlak bir saydamlık ile açmaktadır, bir dizi
farkındalıkla [aperception] boydan boya canlanmıştır ve filozof bunları, sonuçlarına dayanarak yeniden kurmakla yükümlüdür. Demek oluyor ki, benim kırmızı duyumum duyulan bir
tür kırmızının belirmesi olarak fark edilmiştir; bu belli kırmızı,
kırmızı bir yüzeyin belirmesi olarak, bu kırmızı yüzey, kırmızı
bir kartonun belirmesi olarak ve nihayet bu kırmızı karton
ise, kırmızı bir şeyin, örneğin şu kitabın belirmesi veya profili
olarak fark edilmiştir. O halde söz konusu olan şey, üst dereceden bir fenomeni imlediği haliyle belli bir hyle’nin tutup
kavranmasıdır [appréhension], Sinn-gebung’dur, yani bilinci tanımlayacak olan aktif bir imleme işlevidir ve dünya da sadece
“imleme dünya” [signification monde] halini alır. Fenomenolojik indirgeme, dünyayı Paul ile Pierre arasında bölünmez bir
değer birliği olarak ele alan transandantal idealizm anlamında,
idealist olacaktır. Bu birliğin içinde her ikisinin perspektifleri
birbiriyle kesişecek ve bu birlik, “Pierre’in bilinci” ile “Paul’un
bilinci” arasında iletişim sağlayacaktır; çünkü “Pierre tarafından” dünyanın algılanması Pierre’in işi olmadığı gibi, “Paul
tarafından” dünyanın algılanması da Paul’ün işi değildir. Her
ikisi için de bu, kişi-öncesi [prépersonnelle] bilinçlerin işidir
ve bu bilinçlerin iletişiminde hiçbir sorun yoktur; aksine bu
iletişim tam da bilincin, anlamın ya da hakikatin tanımı dolayısıyla gerekli kılınmıştır. Bir bilinç olarak, yani herhangi
bir şeyin benim için anlam taşıması bakımından, ne burada
ne oradayım, ne Pierre ne de Paul’üm. Madem ki hepimiz bu
dünyada dolaysız olarak mevcut olanlarız ve tanımı gereği bu
dünya, hakikatler sistemi olduğu için tektir, öyleyse kendimi,
hiçbir şekilde bir “başka” bilinçten ayırt edemem. Tutarlı bir
transandantal idealizm, dünyayı opaklığından ve aşkınlığından yoksun bırakır. Dünya temsil ettiğimiz şeyin ta kendisidir;
insanlar ya da empirik özneler olarak değil de, hepimiz tek bir
ışık olduğumuz ve onu bölmeksizin Bir’e katıldığımız oranda
temsil ettiğimiz şeydir dünya. Refleksif analiz, başkası [autrui]
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sorununu, tıpkı dünya sorunu gibi, göz ardı eder çünkü bilincin ilk ışıklarıyla birlikte bende, meşru bir evrensel hakikate
gitme gücünü ortaya çıkarır. Başkası da, yersiz, bedensiz ve
buradalıksız [sans eccéité] olduğundan, Alter ve Ego, zihinleri
[esprits] birbirine bağlayan hakiki dünyada bir ve tek olurlar.
Ben’in nasıl olup da Başkası’nı düşünebildiğini anlamak zor
değildir çünkü Ben ve buna bağlı olarak Başkası, fenomenlerin
örgüsüne dahil değildir ve var olmaktan ziyade bir değer taşırlar. Şu yüzlerin ya da bedensel jestlerin arkasında saklı hiçbir
şey yoktur, hiçbir manzara benim için erişilmez değildir, sadece ışığın neden olduğu bir parça gölgeden söz edilebilir. Husserl içinse, tam tersine, bir başkası sorunu vardır ve alter ego
bir çelişkidir. Eğer başkası, benim için olan varlığının ötesinde, gerçekten kendi içinse, hepimiz birbirimiz içinsek ve her
birimiz Tanrı için değilsek, birbirimize belirmemiz gerekir,
onun ve benim bir dışımızın olması ve Kendi İçin’in perspektifinin –kendi üzerime olan görüşümün ve başkasının kendi
üzerine görüşünün– ötesinde, Başkası İçin’in de bir perspektifi –başkası üzerine görüşüm, başkasının da benim üzerime
görüşü– olması gerekir. Besbelli ki her birimizde bulunan bu
iki perspektif basitçe yan yana getirilmiş olamaz çünkü öyle
olsaydı başkasının göreceği kişi ben, benim göreceğim de o olmazdı. Benim kendi dışım olmam ve başkasının bedeninin de
kendi kendisi olması gerekir. Bu çelişkinin ve Ego ile Alter
Ego’nun bu diyalektiğinin mümkün olması için, Ego’nun ve
Alter Ego’nun durumlarıyla [situation] tanımlanmaları ve her
türlü iç içe oluştan [inhérence] azade olmamaları gerekir; diğer
bir deyişle, felsefenin benim kendi kendime dönüşümle tamamlanmıyor olması ve refleksiyonla, sadece kendi kendimde mevcudiyetimi değil, bir “yabancı seyirci”nin de imkânını
keşfediyor olmam gerekir; yani tam da kendi varoluşumu deneyimlediğim anda, refleksiyonun bu en uç noktasında bile,
beni zamandan çıkaracak olan bu mutlak yoğunluktan yoksun
kalıyor olmam ve kendi kendimde, mutlak olarak birey olma16

mı engelleyen, başkalarının bakışına beni insanlar arasında bir
insan ya da en azından bilinçler arasında bir bilinç olarak sunan bir tür zayıflık keşfediyor olmam gerekir. Cogito şimdiye
kadar, başkasının algısının değerini azaltıyordu, “ben”in sadece kendi kendisi için erişilebilir olduğunu bana öğretiyordu
çünkü beni, kendi kendime dair sahip olduğum düşünceyle,
en azından bu nihai anlamıyla ancak benim sahip olabileceğim
düşünceyle tanımlıyordu. Başkasının boş bir kelime olmaması için varoluşumun hiçbir zaman benim varolma bilincime
indirgenmemesi ve herhangi birinin [on] buna ilişkin olarak
edinebileceği bilinci, yani benim bir doğa içinde vücut bulmamı ve en azından bir tarihsel durumun imkânını da sarıp sarmalaması gerekir. Cogito’nun beni durum halinde keşfetmesi
gerekir ve sadece bu koşulla transandantal öznellik, Husserl’in
dediği gibi bir öznelerarasılık olur.1 Düşünen bir Ego olarak
dünyayı ve şeyleri kendi kendimden ayırt edebilirim, çünkü
elbette ben şeylerin tarzında var olmam. Diğer şeylerin arasında bir şey gibi, psikokimyasal süreçlerin bir toplamı olarak görülen bedenimi bile kendi kendimden ayırmalıyım. Fakat bu
yöntemle keşfettiğim cogitatio, nesnel zaman ve mekânda bir
yere sahip olmasa da, fenomenolojik dünyada yer alır. Şeylerin
ya da nedensellik bağıntılarıyla birbirine bağlı süreçlerin toplamı olarak kendimden ayırdığım dünyayı, tüm cogitatio’larımın sürekli ufku olarak ve karşısında kendimi konumlandırmaktan vazgeçmediğim bir boyut olarak “kendimde” yeniden
keşfederim. Hakiki Cogito, öznenin varoluşunu, öznenin kendi varoluşu hakkındaki düşüncesi ile tanımlamaz, dünyanın
kesinliğini dünyanın düşüncesinin kesinliğine dönüştürmez
ve son olarak da dünyanın kendisini, imleme dünya ile değiştirmez. Aksine düşüncemin ta kendisini, vazgeçilemez bir
olgu olarak tanır ve beni “dünyada-varlık” olarak keşfederek,
her türlü idealizmi dışarıda bırakır.
1

Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie, III (yayınlanmamış). [Avrupa Bilimlerinin Krizi ve
Transandantal Fenomenoloji, Fr. çev. Paris, Gallimard, 1976.]
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Baştan aşağı dünyayla ilişki olduğumuz için, dünyanın farkına varmamızın tek yolu bu hareketi askıya almak, onunla
olan ortaklığımızı bozmak (ona “ohne mitzumachen” bakmak
der Husserl)1 veya onu saf dışı bırakmaktır. Sıradan anlayışın
ve doğal tavrın kesinliklerinden vazgeçtiğimiz için değil –aksine bunlar felsefenin değişmez temalarıdır– tam da bu kesinlikler, her düşüncenin varsayımı olarak, “kendiliklerinden
açık” kabul edildiği için, gözden kaçtığı için, onları yeniden
canlandırmak ve görünür kılmak amacıyla onlardan bir anlığına el çekmeliyiz. Hiç şüphesiz indirgemeye en iyi ifadesini,
Husserl’in öğrencisi olan Eugen Fink vermiştir: dünya karşısında “şaşırma.”2 Refleksiyon dünyadan kendini çekip, dünyanın temeli olarak bilincin birliğine yönelmez; aşkınlıkların
ortaya çıkışını görmek için geri çekilir, bizi dünyaya bağlayan
yönelimsel bağları görünür kılmak amacıyla gerer; refleksiyon, dünyanın tek bilincidir, çünkü dünyayı yabancı ve çelişik
olarak ifşa eder. Husserl’deki transandantal Kant’ınki değildir
ve Husserl, Kantçı felsefeye “dünyevi” bir felsefe olması bakımından karşı çıkar, çünkü bu felsefe, transandantal dedüksiyonu harekete geçiren şey olarak dünya ile ilişkimizi kullanır
ve dünyaya şaşmak, özneyi dünyaya yönelik bir aşkınlık olarak düşünmek yerine, dünyayı özneye içkin kılar. Husserl’in
kendi yorumcularıyla, varoluşçu “ayrılıkçılarla” ve sonuçta
bizatihi kendisiyle arasındaki anlaşmazlık, tam da dünyayı
görmek ve onu bir çelişki olarak yakalamak için onunla yakınlığımızı koparmamız gerekmesinden ve bu kopuşun bize,
dünyanın gerekçesizce fışkırmasından başka hiçbir şey öğretemeyecek olmasından ileri gelir. İndirgemenin en belirgin öğretisi, eksiksiz bir indirgemenin imkânsızlığıdır. İşte bu yüzden
Husserl her seferinde yeniden, indirgemenin imkânını sorgular. Mutlak zihin olsaydık, indirgeme bir sorun olmayacaktı.
Fakat aksine biz dünyada olduğumuza, refleksiyonlarımızın
1
2

[ohne mitzumachen: “katılmaksızın”, tam olarak “birlikte yapmaksızın”.]
Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen
Kritik, s. 331 vd.

18

kendisi de yakalamaya çalıştıkları zamansal akışın içinde yer
aldığına göre (Husserl’in ifadesiyle sich einströmen1 olduklarına göre), tüm düşüncemizi kucaklayan bir düşünce yoktur.
Yayınlanmamış yazılarında şöyle der Husserl: Filozof sürekli
yeniden başlayandır. Demek oluyor ki filozof, insanların ya
da bilim adamlarının bildiklerini sandıkları şeyler arasından
hiçbirini edinilmiş bilgi olarak görmez. Bu aynı zamanda felsefenin de, doğru olarak söyleyebildikleri bakımından bile
kendi kendisini edinilmiş bilgi olarak görmemesi gerektiği
anlamına gelir. Felsefe, kendi başlangıcının yenilenmiş bir deneyimidir, bütünüyle bu başlangıcı betimlemekten ibarettir ve
nihayet radikal refleksiyon, felsefenin başlangıçtaki, sabit ve
nihai durumu olan refleksiyona tâbi olmamış bir yaşam karşısındaki bağımlılığının bilincidir. Fenomenolojik indirgeme
sanıldığı gibi idealist bir felsefenin ifadesi olmaktan ziyade,
varoluşçu bir felsefenin ifadesidir: Heidegger’in sözünü ettiği
“In-der-Welt-Sein” da ancak fenomenolojik indirgeme zemininde belirir.
***
Aynı türden bir yanlış anlama, Husserl’deki “özler” kavramını da bulandırır. Husserl’e göre her indirgeme aynı zamanda transandantal ve zorunlu olarak eidetiktir. Demek oluyor
ki bu dünya tezi ile, bizi tanımlayan dünyaya gösterdiğimiz
bu ilgi ile bir olmayı bırakmadan, dünyanın kendisini bir
manzara olarak ortaya çıkarmak için ona olan bağlılığımızın
berisine geçmeden, yani varoluşumuzun olgusundan varoluşumuzun doğasına, Dasein’dan Wesen’e geçmeden, dünya
algımızı felsefi bakışa tâbi kılamayız. Fakat açıktır ki öz burada amaç değil sadece bir araçtır, asıl anlaşılması ve kavrama taşınması gereken, dünyaya olan fiili bağlılığımızdır,
tüm kavramsal sabitlemelerimizi kendisinde toplayan odur.
Özlere başvurma zorunluluğu, felsefenin onları nesne olarak
1

[sich einströmen: “İç içe akıyorlar”.]
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ele alması anlamına gelmez, aksine varoluşumuz, dünyaya
atıldığı andaki haliyle kendini bilebilmek için, dünyanın içine fazla sıkı sıkıya hapsolmuştur, kendi olgusallığını kazanmak ve tanımak için ideallik alanına gerek duyar. Bilindiği
gibi Viyana Okulu, sadece imlemelerle ilişkimiz olabileceğini kesin bir şekilde savunur. Örneğin Viyana Okulu için
“bilinç”, bizzat olduğumuz şey değil, sözcüğün semantik
evrimi boyunca onu belirlemeye yardım etmiş birçok imlemeyi aydınlattıktan sonra, sakınımla kullanmamız gereken
gecikmiş ve karmaşık bir imlemedir. Bu mantıksal pozitivizm, Husserl düşüncesinin tam karşı kutbundadır. Dilin
bir kazanımı olarak bilinç sözcüğünü ve kavramını nihayet
bize veren anlam kaymaları ne olursa olsun, dilin belirttiği
şeye dolaysız olarak ulaşmanın bir yolu vardır: Kendi kendimizin deneyimine, olduğumuz bu bilincin deneyimine
sahibiz; dilin tüm imlemeleri bu deneyime göre değerlendirilir ve dilin bizim için bir anlamı olmasını sağlayan tam da
bu deneyimdir. “Kendi anlamının saf ifadesine götürülmeyi
bekleyen hâlâ bu dilsiz (...) deneyimdir.”1 Husserl’in özleri,
tıpkı denizin dibindeki ağın çırpınan balıkları ve yosunları
peşine takıp getirmesi gibi, deneyimin tüm yaşayan ilişkilerini kendileriyle birlikte getirmek zorundadır. Demek ki, J.
Wahl’ın dediği gibi2 “Husserl’in özleri varoluştan ayırdığını”
söylemek doğru değildir. Ayrılmış olan özler dilin özleridir.
Özleri, aslında yalnızca görünüşten ibaret olan bir ayrımda
var etmek, dilin işlevidir; çünkü özler, dil dolayısıyla, bilincin yüklem-öncesi [antéprédicative] yaşamına dayanmaktadır hâlâ. Kökensel bilincin sessizliğinde sadece sözcüklerin
değil, şeylerin de ne demek istediği ortaya çıkar, adlandırma
ve ifade edimlerini kendi çevresinde düzenleyen birincil imleme çekirdeğinin belirdiği görülür.
1
2

Méditations Cartésiennes, s. 33.
Réalisme, dialectique et mystère, l’Arbalète, 1942 sonbaharı, sayfalar numaralandırılmamış.
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Öyleyse bilincin özünü aramak, Wortbedeutung bilincini1
geliştirmek ve söylenmiş şeylerin dünyasına sığınmak üzere
varoluştan kaçmak olmayacaktır; benim bana fiili biçimde mevcut oluşumu, yani bilinç olgumu yeniden bulmak olacaktır ki
bilinç sözcüğünün ve kavramının da en nihayetinde ifade ettiği budur. Dünyanın özünü aramak, bir söylem temasına indirgenmiş dünyanın ide düzeyinde ne olduğunu aramak değildir.
Dünyanın özünü aramak, her tür temalaştırmadan önce, onun
olgu düzeyinde bizim için ne olduğunu aramaktır. Duyumculuk [sensualisme], eninde sonunda kendi kendimizin hallerinden başka elimizde bir şey olmadığını söyleyerek dünyayı “indirger”. Transandantal idealizm de dünyayı “indirger”, çünkü
dünyayı ancak dünya düşüncesi ya da bilinci sıfatıyla ve bilgimizin basit bir korelatifi olarak kesinleştirir, öyle ki dünya bilince içkin hale gelir ve şeylerin bağımsız kendiliğindenliği [aséité]
böylece ortadan kalkar. Eidetik indirgeme ise aksine, her tür
kendimize dönüşten önceki haliyle dünyayı görünür kılma kararlılığıdır, bilincin refleksiyona tâbi olmamış yaşamıyla refleksiyonu denkleştirme tutkusudur. Dünyayı hedefliyorum ve onu
algılıyorum. Eğer duyumculukla birlikte, burada sadece “bilinç
halleri”nin bulunduğunu söyleseydim ve algılarımı “ölçütler”
yoluyla düşlerimden ayırmaya kalksaydım, dünya fenomeninden yoksun kalacaktım. Zira “düşler”den ve “gerçeklik”ten söz
edebiliyorsam, hayali olanla gerçek olanın ayrımını sorgulayabiliyorsam ve “gerçek”ten kuşku duyuyorsam bu, analizden
önce bu ayrımın benim tarafımdan çoktan yapılmış olmasından
ileri gelir; gerçek hakkında olduğu kadar hayali olan hakkında da deneyimim var demektir. Artık burada sorun, kritik düşüncenin bu ayrımın ikincil karşılıklarını nasıl edinebildiğini
araştırmak değil, “gerçek” hakkındaki ilksel bilgimizi açık kılmaktır, dünya algısını, hakikat idemizin daimi temellendiricisi
olarak betimlemektir. Başka bir deyişle, hakikaten bir dünya
1

[“Wortbedeutung bilinci”: sözcüğün imlemesinin bilinci veya sözel imleme bilinci.]
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algılıyor muyuz diye sormamız değil, aksine, işte bu algıladığımız dünyadır dememiz gerekir. Daha genel olarak, sahip
olduğumuz apaçıklıklar gerçekten hakikatler midir yoksa
zihnimizin bir kusuru yüzünden bizim için apaçık olan şey,
herhangi bir kendinde hakikate göre yanılsama mı olacaktır
diye sormamalıyız: Çünkü yanılsamadan söz ediyorsak, yanılsamaları tanımışız demektir, bunu da ancak, aynı anda kendini
hakikat olarak kanıtlamış olan belli bir algı dolayısıyla yapabilmişizdir; öyle ki, şüphe ya da yanılma korkusu, aynı zamanda yanılgıyı açığa çıkarma gücümüzü de onaylamaktadır
ve böylelikle bizi hakikatten asla koparamayacaktır. Hakikatin
içinde bulunuyoruz ve apaçıklık da “hakikatin deneyimi”dir.1
Algının özünü aramak, algının doğru kabul edilmesi değil,
bizim için hakikate giriş yolu olarak tanımlanmasıdır. Eğer
şimdi, idealizmle birlikte, olgunun bu apaçıklığını, bu karşı
konulmaz inancı, mutlak bir apaçıklığa, yani düşüncelerimin
benim için mutlak açıklığına dayandırmak isteseydim, kendi kendimde, dünyanın iskeletini oluşturan ya da baştan başa
dünyayı aydınlatan doğurucu [naturante] bir düşünce bulmak
isteseydim, bir kez daha dünya deneyimine sadık kalmamış
ve onun ne olduğunu aramak yerine onu mümkün kılanın ne
olduğunu aramış olurdum. Algının apaçıklığı, upuygun düşünce ya da apodiktik apaçıklık değildir.2 Dünya düşündüğüm
değil yaşadığım şeydir; dünyaya açığımdır ve hiç kuşkusuz
onunla iletişim kurarım ama ona sahip değilimdir; o, tüketilemez olandır. “Bir dünya vardır” ya da daha ziyade “dünya vardır”: Yaşamımın bu sarsılmaz tezinin hesabını asla tam olarak
veremem. Nasıl ki Cogito’nun olgusallığı ondaki bir kusuru
belirtmekten çok, benim varoluşumdan emin olmamı sağlar,
dünyanın bu olgusallığı da, Weltlichkeit der Welt’i3 oluşturur,
1

2

3

Das Erlebnis der Wahrheit (Logische Untersuchungen, Prolegomena zur
reinen Logik, s. 190).
Husserl Formale und Transzendantale Logik’te (s. 142) özetle, “apodiktik
apaçıklık yoktur” der.
[“Wertlichkeit der Welt”: dünyanın dünyalığı, dünyanın bir dünya
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dünyayı dünya yapar. Eidetik yöntem, mümkün olanı gerçeğe
dayandıran fenomenolojik bir pozitivizmin yöntemidir.
***
İşte şimdi yönelimsellik [intentionnalité] mefhumuna eğilebiliriz; bu kavram sık sık fenomenolojinin başlıca keşfi olarak
anılsa da ancak indirgeme yoluyla anlaşılabilir. “Her bilinç bir
şeyin bilincidir”, bu yeni bir şey değildir. Kant “İdealizmin
Çürütülmesi”nde, iç algının dış algı olmadan mümkün olamayacağını, fenomenlerin bağlantısı olarak dünyanın kendi
birliğimin bilincinde öncelendiğini ve kendimi bilinç olarak
gerçekleştirmemin aracı olduğunu göstermişti. Mümkün bir
nesneyle kurulan Kantçı ilişkiden yönelimselliği ayıran, dünyanın birliğinin, bilgide ve kasti bir özdeşleyip teşhis etme
ediminde ortaya konmadan önce, çoktan olmuş bitmiş veya
zaten orada olan bir şey gibi yaşanmasıdır. Kant’ın kendisi,
Yargı Gücünün Kritiği’nde, hayal gücü ve anlama yetisinin
[entendement] birliği ile öznelerin birliğinin nesneden önce
olduğunu göstermiştir; örneğin güzel deneyiminde, duyulur
olanın ve kavramın, ben ve başkasının uyumunu hissederim
ve bu uyumun kendisi kavramsızdır. Burada özne, sıkıca bağlanmış nesneler sisteminin evrensel düşüneni değildir artık,
çokluğu, anlama yetisininin yasasına tâbi kılan ortaya koyma
gücü değildir, eğer bir dünya biçimlendirmek durumundaysa, kendi kendisini, anlama yetisinin yasasına spontane olarak
uygun bir doğa olarak keşfeder ve bunun tadını çıkarır. Ama
öznenin bir doğası varsa, bu durumda hayal gücünün gizli sanatı kategorilendirme etkinliğinin koşulu olmalıdır; temelini
onda bulan yalnızca estetik yargı değil, aynı zamanda bilgidir;
bilinçlerin ve bilincin birliğini kuran odur. Husserl, bilincin
teleolojisinden bahsederken, Yargı Gücünün Kritiği’ni yeniden
ele alır. Söz konusu olan şey, insan bilincini, ona amaçlarını
dışarıdan atfedecek bir mutlak düşünce ile ikileştirmek değilolmasını sağlayan şey.]
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dir; bilincin kendisini bir dünya tasarısı olarak, ne kucakladığı
ne de sahip olduğu ama ona doğru yönelmekten de kendini
alamadığı bir dünyaya yazgılı olarak tanımak ve dünyayı da,
buyurucu birliğiyle bilgiye kendi amacını veren nesnellik-öncesi [préobjectif] birey olarak tanımaktır. İşte bu yüzden Husserl, yargılarımıza ve iradi konum alışlarımıza ait olan ve Saf
Aklın Kritiği’nde bahsedilen edim yönelimselliğini, işleyen
yönelimsellikten (fungierende Intentionalität1), yani dünyanın
ve yaşamımızın yüklem-öncesi doğal birliğini kuran, arzularımızda, değerlendirmelerimizde ve gördüğümüz manzarada,
nesnel bilgide olduğundan daha açık şekilde kendini gösteren
ve bilgilerimizin kesin bir dilde çevirisi olmayı amaçladıkları
metni sağlayan yönelimsellikten ayırmıştır. Bizde yorulmaksızın kendini dile getirdiği şekliyle, dünyayla olan ilişki, bir
analizle daha da açık hale getirilebilecek bir şey değildir; felsefe onu ancak, yeniden bakışımızın altına getirebilir, saptamamıza sunabilir.
Bu genişletilmiş yönelimsellik mefhumu sayesinde fenomenolojik “anlama” [compréhension], “hakiki ve devinimsiz doğalarla” sınırlı olan klasik “idrak”tan [intellection] ayrılır ve fenomenoloji bir oluşum [genèse] fenomenolojisine dönüşebilir.
Söz konusu olan ister algılanmış bir şey ister tarihsel bir olay
isterse de bir öğreti olsun, “anlamak” toplam yönelimi yeniden yakalamaktır. Sadece algılanan şeyin “özellikleri”nin, “tarihsel olguların” kalıntılarının, öğretinin getirdiği “fikirler”in
temsil için ne olduklarının değil, camın, taşın ya da bir parça
balmumunun özelliklerinde, devrimin bütün olaylarında, fi1

[“Die fungierende Intentionalität”: Merleau-Ponty’nin Husserl’e ve Fink’e
gönderme yaparak çevirdiği şekliyle “çalışan” veya iş gören, “işleyen”
yönelimsellik kavramı, Algının Fenomenolojisi’nin son bölümünün
“Zamansallık” başlığını taşıyan sondan bir önceki kısmında geçer.
Merleau-Ponty tarafından geliştirilen “algısal inanç” [foi perceptive]
kavramının muhtemelen kökeninde olan bu kavram, kaynağını Husserl’in
pasif alan betimlemesinde bulur. İşleyen yönelimsellik kökenseldir ve
her tür refleksif durumdan önce gelir. Heidegger’deki “dünyada-varlığın
aşkınlığı” da aynı statüdedir.]
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lozofun bütün düşüncelerinde kendini dile getiren biricik varolma tarzının kavranmasıdır. Her uygarlıkta Hegelci anlamda
İdeyi yeniden bulmak, yani nesnel düşüncenin erişebileceği,
psikomatematik türden bir yasayı değil, başkası, Doğa, zaman
ve ölüm karşısındaki biricik bir davranışın formülünü bulmak
söz konusudur. Bu, dünyayı biçime sokmanın belli bir tarzıdır
ve tarihçi bunu devralıp üstlenebilmelidir. Tarihin boyutları
da orada ortaya çıkar. Bu boyutlara göre, alışkanlıkla ya da
dikkatsizce yapılanlar ve söylenenler de dahil olmak üzere,
bir imlemesi olmayan tek bir söz, tek bir insani jest yoktur.
Ben yorgunluktan sustuğumu sanıyordum, şu bakan, durum
gereği bir şey söylediğini sanıyordu ve işte, benim suskunluğum ve onun sözü bir anlam kazanır çünkü yorgunluk ya da
hazır bir ifadeye başvurma, tesadüfi değildir, belli bir ilgisizliği, dolayısıyla durum karşısında belli bir konum almayı dile
getirirler. Yaşandığı anda yakından incelenen bir olayda, her
şey rastlantıymış gibi görünür: Şu kişinin tutkusu, elverişli
bir karşılaşma, kısmi koşullar belirleyici olmuş gibi görünür.
Ama rastlantılar birbirini dengeler ve işte, olguların kalıntıları bir araya toplanır, insana özgü durumlar karşısında bir
tür konum alma tarzını, sınırları tanımlanmış ve üzerinde
konuşulabilir bir olayı belirtirler. Tarihi, ideolojiden mi yoksa politikadan mı ya da dinden yahut ekonomiden mi yola
çıkıp anlamak gerekir? Bir öğretiyi ortada görünen içeriğiyle
mi yoksa yazarın psikolojisi ve yaşamındaki olaylar üzerinden mi anlamak gerekir? Hepsiyle birden anlamak gerekir,
hepsinin de bir anlamı vardır; bütün ilişkilerin ardında aynı
varlık yapısını buluruz. Bu görüşlerin hepsi, yalıtılmamaları
koşuluyla doğrudur, tarihin derinliklerine dek inmek ve her
perspektifin içinde kendini açığa vuran varoluşsal imlemenin
biricik çekirdeğiyle buluşmak koşuluyla doğrudur. Marx’ın da
dediği gibi, tarih baş üstü yürümez, ama ayaklarıyla düşünmediği de ortadadır. En iyisi, onun “başı”yla ya da “ayakları”yla
değil de gövdesiyle uğraşmaktır. Düşünür ancak kendi olduğu
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şeyden yola çıkarak düşündüğü için, bir öğretinin bütün ekonomik, psikolojik açıklamaları doğrudur. Bir öğretiye yönelen
refleksiyon da, ancak hem o öğretinin tarihiyle hem de ona
dışsal açıklamalarla ilişki kurabildiği ölçüde, öğretinin nedenlerini ve anlamını bir varoluş yapısı içine yerleştirdiği ölçüde tam olabilir. Husserl’in dediği gibi, bir “anlam oluşumu”
(Sinngenesis1) söz konusudur ve son tahlilde öğretinin “ne
demek istediğini” bize yalnızca o öğretir. Anlama gibi kritik
de bütün düzlemlerde devam ettirilmelidir ve tabii ki öğretiyi
çürütmek için onu, yazarının yaşamındaki herhangi bir rastlantıya bağlamakla yetinilmemelidir: Öğretinin bunun ötesinde bir anlamı vardır ve ne varoluşta ne de birlikte-varoluşta
saf rastlantı bulunur; çünkü bunların her ikisi de, tesadüfleri
makul kılmak üzere onları özümserler. Sonuç olarak tarih nasıl şimdinin içinde bölünmezse, ardışıklık [succession] içinde
de bölünemez. Tarihin temel boyutları bakımından bütün tarihsel dönemler, tek bir varoluşun görünüşleri ya da tek bir
dramanın bölümleri gibi görünür ve bu dramanın bir çözümü
olup olmadığını bilmeyiz. Dünyada olduğumuz için anlama
mahkûmuzdur ve tarih içinde adlandırılamayacak bir şeyi ne
yapabiliriz ne de söyleyebiliriz.
***
Fenomenolojinin en önemli kazanımı hiç kuşkusuz, kendi
dünya ya da akılsallık [rationalité] mefhumu içinde, aşırı öznelcilikle aşırı nesnelciliği bir araya getirmesidir. Akılsallık
tam tamına içinde ortaya çıktığı deneyimlerle ölçülür. Akılsallık vardır demek, perspektifler kesişir, algılar birbirlerini
doğrular ve bir anlam belirir demektir. Anlamın ayrı tutulmaması, mutlak Zihne [Esprit] ya da gerçekçi anlamda dünyaya
dönüştürülmemesi gerekir. Fenomenolojik dünya saf varlığın
dünyası olmayıp, deneyimlerimin birbirleriyle ve başkaları1

Yayınlanmamış metinlerde bu terim sıkça kullanılmaktadır. Formale und
Transzendentale Logik’te bu fikir zaten yer almaktadır (s. 184 vd.).
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nınkiyle kesişmesinde, birbirlerine zincirlenmesinde ortaya
çıkan anlamdır; öyle ki geçmiş deneyimlerimin şimdikiler
içinde, başkasının deneyiminin benimkinin içinde devralınmasıyla birliğini sağlayan öznellik ve öznelerarasılıktan ayrılmaz. İlk defa filozofun meditasyonu, kendi sonuçlarını dünyada ve kendinden önce gerçekleştirmeyecek kadar bilinçlidir.
Filozof dünyayı, başkasını, kendi kendisini düşünmeyi ve
bunların ilişkilerini kavramayı dener. Fakat meditasyon yapan
Ego, “tarafsız izleyici” (uninteressierter Zuschauer1), önceden
verilmiş bir akılsallığa katılmaz; varlıkta güvencesi olmayan
ve hakkını bütünüyle tarihimizi üstlenmek üzere bize verdiği
fiili güçten alan bir teşebbüsle, bu akılsallığı ve “kendi kendini kurar.”2 Fenomenolojik dünya önceki bir varlığın açığa
vurulması değil, varlığın temellendirilmesidir; felsefe önceki
bir hakikatin yansısı değil, tıpkı sanat gibi, bir hakikatin gerçekleştirilmesidir. Bu gerçekleştirmenin nasıl mümkün olacağı
ve şeylerdeki önceden varolan bir Akla katılıp katılmadığı sorulacaktır. Fakat önceden varolan tek Logos dünyanın kendisidir ve onu görünen varoluşa taşıyan felsefe, mümkün olmakla
işe başlamaz: Tıpkı bir parçası olduğu dünya gibi, aktüel ya
da gerçektir ve hiçbir açıklayıcı hipotez, bu tamamlanmamış
dünyayı bütünlemek ve düşünmek üzere devralma edimimizden daha açık değildir. Akılsallık bir sorun değildir; arkasında
tümdengelim yöntemiyle belirlememiz gereken veya ondan
yola çıkarak tümevarım yöntemiyle kanıtlamamız gereken bir
bilinmeyen yoktur: Her an deneyimlerin bağlantısının bu mucizesine tanık oluruz ve bağıntıların düğüm noktası biz olduğumuzdan, bizden başka hiç kimse bu mucizenin nasıl oluştuğunu daha iyi bilemez. Dünya ve akıl sorun oluşturmazlar;
dilersek onların gizemli olduklarını söyleyebiliriz, ama bu gizem, onları tanımlar, herhangi bir “çözümle” onu dağıtmak
söz konusu olamaz; o, çözümlerin berisinde kalır. Asıl felsefe,
1

2

“VI. Méditation cartésienne” (yayınlanmamış). [Uninteressierter
Zuschauer: sözcük anlamıyla “ilgisiz seyirci”, “tarafsız seyirci”.]
“VI. Méditation cartésienne” (yayınlanmamış).
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