Dü ünmeye Pragmata ile Ba lamak

anlam arasnda öngördü ü bu yaknlk belirleyicidir. Bu nedenle, Heideggerin pragmata çözümlemesini, dar-ilkel bir
dünya betimi ya da yararc bir çözümleme olarak de erlendirmek, pragmatann derinli ini ve yenili ini kavramay baaramam indirgemeci yorumlarn i idir. Heideggerin en
ba ndan kendini olu turmaya ba layan yeni dü ünme yolunda pragmata çözümlemesi, dü ünsel devrim için atlm
en temel admdr. Burada, dü ünmeye pragmata ile ba lamann hem tüm metafizik tarihi hem de Heidegger Felsefesinin bütünü için ta d  köktenci nitelik tart larak söz
konusu ele tirel yorumlarn son derece yetersiz ve haksz
oldu u gerçe i de gözler önüne serilecektir.
1.1. eylerin Yaknl 

Heidegger, pragmata çözümlemesiyle tek bir eye ula may arzular: eylere açlan en yakn ve dolaysyla en dolaysz (Zugang)17 yolun ne oldu u. Heideggeri eylere açlan
en yakn ve en dolaysz yolun aray na iten, metafizik düünme gelene inin en eski sorusu olan bir ey nedir?in hâlâ
yeterince cesurca sorulamam olmasdr. Heidegger, cüretkâr bir biçimde metafizi in, bir ey nedir? sorusunun derinli ini duyamam oldu unu söyler.18 Bu çarpc ele tiri,
Varlk ve Zamann temel tart malarn, kavramlarn ve görüngübilimsel dizgesini belirlemekle birlikte, burada soru,
bir ey kendini nasl açar? sorusuna dönü ür. Bir ey nedir?in kitabn görüngübilimsel dizgesinde, bir ey kendini
nasl açar?a dönü me nedeni, eyler ve insan varolu unun
özne-nesne olarak ikiye ayrlmadan ve tasarmla madan önceki bulunu unu aç a çkarma çabasdr. Bu gerekçeyle,
Martin Heidegger, Being and Time, çeviren: John Macquarrie ve
Edward Robinson, USA: Blackwell Publishing, 2002, s. 70.
18 Martin Heidegger, What is a Thing?, Eugene T. Gendlinin bir inceleme yazsyla birlikte çeviren: W. B. Barton, Jr. ve Vera Deutsch,
South Bend, Indiana: Gateway Editions, 1967, s. 45.
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Varlk ve Zaman, eylerin tasarmndan eylerin açkl na
dönü ün ba yapt olma niteli indedir. Heidegger, burada,
dü üncenin yazgsn belirleyen u canalc soruyu sorar:
Varlk, neden öncelikle nesnel bulunu un snrlarnda düünülmü tür de elimizin altnda ve bize çok daha yakn olan
eylerin açkl nda dü ünülmemi tir?19 Bu soru, bilinç, zihin, tasarm, öznelli in aracl  olmakszn en ar durumunda bir eyin ula lrl  için ilkeseldir. Ksacas, Heideggerin
bir ey nedir? sorusunu tüm tarihsel izle i içerisinde düünmenin kaçnlmaz ba langc olarak yorumlamas ve sorunun derinli inin hâlâ yeterince anla lamam oldu unu
ciddi bir biçimde belirtmesi dü ünme tarihi açsndan devrimsel bir çabadr. Ancak bu zor ve u ra l çabann hakkn
verebilmek için, öncelikle, Heideggerin Bat Metafizi inin
bir bütün olarak eyler konusundaki ba arszl n tart ma
dizgesi ve bu ba arszl  a mak adna önerdi i yolu açklamak gerekir.
Metafizik dü ünme gelene inin ey sorusunu otantik bir
biçimde yantlayamam oldu u dü üncesinin en yo un tart malarna Bir ey Nedir?(Die Frage Nach dem Ding)de rastlanr. Heidegger bu yaptnda Kanta ili kin dü üncelerini
temele almakla birlikte, onun asl sorunu, bizi ku atan ve
bize en yakn olan eylerin20 metafizik dü ünme biçimindeki sessizli ini çözümlemektir ve bunu cesurca öyle dile
getirir: Ne Kant ne de do a bilimleri, dü ünmeye insan varl na en yakn eylerle ba layabilmi tir.21 Dü ünmenin eylerin topra nda kök salmas ve tüm meyvelerini bu toprakta
verme olana nn yine metafizi in doru u olan Kantta ve
hatta onun ça na damgasn vuran do a bilimlerinin geliiminde ba arlamam olma nedeni, bir ey olarak aç a çkmann tart masz biçimde, kendinden açk kabul edilmi olHeidegger, Being and Time, s. 397.
Heidegger, What is a Thing?, s. 255.
21 Heidegger, a.g.y.
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masdr.22 Metafizik gelene e bütünüyle izini brakm olan
eyler konusundaki bu önkabul, bir ey nedir? sorusuna
verilen üç temel yant olarak felsefi dü ünce tarihini belirlemi tir.23 Bu üç yant ve Heideggerin onlar ba arsz bulma
gerekçeleri öyledir:
a) Bu yantlardan ilkine göre, bir ey, de i meyen töz
(substantia) ve de i en ilineklerin (accidens) birli idir.24 Bu
açkça, bir eyin, belli nitelikleri aracl yla tanmlanabilen,
belirlenebilen ve biçimlendirilebilen bir ey olarak tanmlanmasdr. Ancak bu tanm, ayn zamanda, bir eyin, niteliklerine indirgenmesinin olanaksz oldu unu da belirtir. Çünkü
nitelikler, merkezde duran ve de i meyen bir eye benzemek yoluyla, o eye yüklenenlerdir.25 E er bir eyden söz
edilebiliyor ya da bir ey dü ünülebiliyorsa, söylenebilen ve
dü ünülebilen bu ey, yalnzca niteliklerden olu amaz. Eski
Yunanllar, niteliklerin kendisine yüklendi i eye, to hypokeimenon adn vermi tir. To hypokeimenon, altta duran, bir eyi
o ey olarak aç a çkaran ve ondan önce orada daima ve
hâlihazrda (var)olandr. Yunanllarn niteliklere verdi i ad
ise ta symbebekotadr. Ta symbebekota, önceden verili olana (to
hypokeimenon) dönü en ve onunla birlikte aç a çkandr.
Heidegger, Yunanllarn, bu adlar rastlantsal olarak belirlemedi i, aksine, bir eyin, o ey olarak aç a çkmasna
(Anwesenheit)26 uygun oldu u için tercih etmi oldu unu
söyler. Heideggerin bu konudaki titizli inin temelinde, AnHeidegger, The Origin of the Work of Art, s. 22.
Heidegger, eyin Bat Metafizi indeki üç tanmn ve bu tanmlarn neden yetersiz oldu unu ilk olarak Bir ey Nedir?de, daha sonra Sanat Yaptnn Kökeninde tart r (Heidegger, What is a
Thing? , s. 33-34; The Origin of the Work of Art, s. 24-27; Off the
Beaten Track, çeviren ve hazrlayan: Julian Young ve Kenneth Haynes, UK: Cambridge University Press, 2002, s. 6-8).
24 Heidegger, What is a Thing?, s. 33.
25 Heidegger, The Origin of the Work of Art, s. 22-23.
26 Heidegger, a.g.e., s. 23.
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