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Kimin Fenomenolojisi? 

“Eğer bir şeyi bütün olarak görebilirsen” 
dedi, “hep güzelmiş gibi görünür. Gezegenler, 
yaşamlar… Ama yakından bakıldığında dünya 
yalnızca toz ve kayadan oluşur.” 

  Ursula K. Le Guin 



Fenomenoloji terimi, “bilincin bilimi” anlamında 
“bilincin genel olarak ya içerideki ya da dışarıdaki bir 
nesnenin bilgisi” anlamında Hegel tarafından 1807’de 
tanımlanmıştır ve dolaysız orada olmanın yani “bilincin” 
yaptığı deneyimin bilimi anlamına gelmektedir. Kısaca 
fenomenoloji mümkün olduğu kadar saf ve doğrudan 
deneyimin tanımıdır (Koffka, 1935:73). Husserl’a göre 
fenomenolojinin temeli fenomenolojik indirgeme, 
transendental fenomenoloji ya da paranteze ya da ayraca 
alma gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Dış dünyanın 
bilgilerinden, ön yargılarından ancak tamamen 
sıyrılabilirsek “özler alan”ına ulaşabiliriz (Husserl, 
2000:189). Çünkü hepimizin deneyimlediği bazı 
yanılsamalar vardır. Örneğin, var olduğunu sandığımız bir 
şeye çok daha yakından baktığımızda var olmadığını 
görürüz. Varlıktan şüphe duyarak değil, sadece gerçeğe 
ulaşabilmek için bütün önyargılardan ve varsayımlardan 
kaçınarak bilgilerimizin özüne ulaşabiliriz. Kavramlara geri 
dönecek olursak ayraca, paranteze alma kavramı şuradan 
gelir, biz dünyayı yok saymak yerine ayraca alırsak dünya 
yine orada kalır ama paranteze alınmış bir şekilde. Yani 
onun varlığından tamamen vazgeçmemiş oluruz sadece 
onu kendi varlığımızın işine karıştırmamış oluruz (Husserl, 
1983:60). Aslında Husserl’ın vurgulamak istediği şey 
bilincin varlığının etkilenmesinde başka yaşanmışlıklar ve 
bağlantılar da vardır. Yani çevredeki olup bitenden bilincin 
varlığı etkilenir ama kendi varoluşu, özü değişikliğe 
uğramaz. 



Fenomenolojinin özünde iki adım vardır:  
1. Deneyimin paranteze alınması 
2. Bilincin paranteze alınması 

Böylece “salt” öze ulaşabilir ve onu çözümleyebiliriz. 
Çünkü fenomenolojinin görevi önce saf benin, sonra bilinç 
ve nesne ilişkisinin ve en son da çözümlemenin 
gerçekleştirilmesidir. Bilincimizdeki değişik katmanları 
keşfetmemiz için deneyimleri ve bilinci parantez içine 
almalıyız böylece bu katmanların ötesinde öze 
yoğunlaşabiliriz. Burada özden kast edilen, bir varlığın 
değişmez bir biçimde ne olduğudur (Sözer, 1994:18). 
Paranteze almadan sonra geriye “saf ben” kalır. Yani ayraca 
alınamayan mutlak ben. Saf ben, her şeye anlamını veren, 
her şeyin kendisine göre olduğu, kendisine göre anlam 
kazandığı, varlığını bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir 
varlıktır. Buradaki varlık ortada olan, gözüken değil, 
gözükmesi gereken, ortaya çıkması gereken bir “ben”dir. 
Öte yandan bir de “başkasının beni” yani empati dediğimiz 
bir olgu vardır. Saf benin içinde başkasının beni, nasıl var 
olabilir? Heidegger’a göre varlık ile hiçlik arasında bir ilişki 
vardır. Varlık Hiç’ten üretilmiyor ama Hiç’ten Varlık ortaya 
çıkıyor. Hiç’i gördüğümüz ve Hiç’le karşılaştığımız sürece 
varlığımızdaki sahte olanı, özgün olmayanı görebiliriz. İşte 
varlığımız ve hiçliğimiz arasındaki yolculuğa ışık tutacak 
olan şey de fenomenolojidir (Verneaux, 1994:36).  

Fenomenolojimi Ayırt Etmek 
 
Husserl’dan öteye geçtiğimizde biliyoruz ki fenomenoloji 
sadece “saf ben”e ait olmayan, deneyimlerimizin 
başkalarıyla kesişmesinde, başkalarınınkiyle 



zincirlenmesinde de ortaya çıkan anlamlardır. Benim 
deneyimim başkasının içinde, başkasının deneyimi benim 
içimde, geçmiş deneyimler şimdinin içinde olduğu 
ayrılamaz bir birliktir. O zaman önemli olan saf benin açığa 
çıkmasından çok, saf benin sağlam temeller üzerine 
kurulmasıdır. Bunun yolu da deneyimlerimizin düğüm 
noktasının kendimiz olduğunu fark etmekten geçer. Bu 
düğümlerin nasıl oluştuğunu en iyi biz bilebiliriz ve gerçek 
anlamını ancak kendi içimizde bulabiliriz. (Merleau-Ponty, 
1996:27). Burada içe bakış kavramından söz edebiliriz. İçe 
bakış bilincin deneyiminin kendisinden oluşur. Yani, anlamı 
veren bilincin kendisidir. Merleau-Ponty geştalt bakış 
açısıyla fenomenolojiyi bir algı olarak açıklamaya çalışır. 
Bizler algımız sayesinde bir dünya yaratırız ya da algımız 
sayesinde dünyadayızdır (Lyotard, 1991:77). Heidegger’e 
göre de kendi algımızı yani fenomenolojimizi anlamanın tek 
yolu, imkandır (Heidegger, 2008:39). Yani hiçlikte var 
olmanın imkanıdır. Bu, Geştalt yaklaşımına göre seçim 
özgürlüğümüze sahip olmak ve otantik bir şekilde yaşamak 
anlamına gelir. Kişinin farkındalığı arttıkça kişi kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak, kendi varlığına anlam katma 
hedefiyle seçimler yapmaya başlar. 

Lewin’e göre, “yaşam alanı”nı organizmanın fenomenolojik 
alanı olarak tanımlar. Bu fenomenolojik alan, temas 
ettiğimiz her kişinin fenomenolojik alanıyla ilişki 
halindedir. Bu alan içerisinde temasları barındırır. Çıkan 
sorunların temeli bu “alanın” yani bütünün sorunudur tek 
başına birinin ya da diğerinin değil (2005; akt. Urfalı 
2017:10).  



Fenomenolojilerin “Temas”ı 
 
Buber’a göre iki 
deneyim arasında 
köprü kurmak için her 
iki tarafında kendi 
fenomenolojisi içinde 
“diğerini” algılaması ve 
anlaması gerekir. 

 “İki kişi dünyayı 
tümüyle aynı göremez. 
Her birisi için gördüğü 
şey o şey hakkında ne 
düşündüğünden başka 
birşey değildir. Başka 
bir deyişle gördüğü bir 
şey değil bir 
görüştür" (2002; akt. 

De Riet, 1999:9).  

Yani, iki kişi bir arada bulunabilir ve kendi deneyimini 
kaybetmeden, ötekini de kendi varoluşu içerisinde görüp 
kabullenebilirse bir sınır oluştururlar. Geştalt yaklaşımında 
diğeri ile temas kurabilmemiz için de bir sınır olması 
gerekir. Bu sınır, geçirgen, yarı geçirgen ya da katı olarak 
tanımlanabilir ve kişinin işine yarayacak olanı yaşam 
alanına katacak kadar geçirgen; farklılığını, bireyselliğini 
koruyacak kadar katı olmalıdır (Bozkurt, 2006:15). Geştalt 
yaklaşımına göre kişi varlığını anlamlandırmak, kendini 



tanımlamak için diğerine ihtiyaç duyar ve bu kişilerarası 
temas kavramıyla açıklanır. Kişilerarası yani birey ile çevre 
arasındaki temas sınırında ortaya çıkan problemler, kişinin 
ahenk ve bütünlüğünün bozulmasına sebep olur (Clarkson, 
1996:29). Çünkü bu sınır sayesinde birey “ben”i ve “ben 
olmayan”ı deneyimleyebilir ve birbiriyle karşılaştırabilir. 
Diğeriyle veya diğerleriyle temas içinde bulunduğumuz 
sürece gelişebilir ve büyüyebiliriz (Perls, Hefferline ve 
Goodman, 1994:230). Temas, bizim çevremizle 
koyduğumuz sınırda gerçekleşen deneyimlerdir. Teması 
Crocker tarafından 1999 yılında öne sürülen en yeni model 
üzerinden anlatmak istiyorum. Bu modelde, temas ederken 
ve teması çözümlerken farkındalığı kullanmak “kendilik”tir. 
Temasın olabilmesi için kişinin uygun ve hazır olması 
gerekir. Diğeriyle olan teması kavrayabilmesi için önce 
kendi deneyimlerini özümseyebilmesi gerekir. Crocker’a 
(1999), göre birey diğeriyle temas sağlarken sahip olduğu 
geçmiş deneyimleri ve alışkanlıkları da kendisiyle birlikte 
getirir. Temasın ilk aşamasında oluşan probleme bir çözüm 
yolu bulunamaz. Çözüm yolu için bireyin sahip olduğu 
özellikleri kullanarak alanın alternatifler haline 
dönüşmesini sağlamaktır. Son olarak birey, bu 
alternatiflerden birisini seçer. Böylece, birey kendine ve o 
ana özgü büyümeyi, gelişmeyi ve özümsemeyi yaratır 
(Sezgin, 2002:36). Peki temasın ve sınırın fenomenoloji ile 
bağlantısı nedir? Temasın ve temasta sınırın var olmasının 
anlamı her iki tarafın da kendi fenomenolojisinin içinde 
olabilmesi demektir (Sakarya, 2002:47).  
 



Eğer ben kendi işimi, sen kendi işini yapacak olursan, 

Birbirimizi, 

Ve de her birimiz 

Kendimizi kaybetme tehlikesi içinde oluruz. 

Ben bu dünyada senin beklentilerini karşılamak için  

Yaşamıyorum; 

Ama bu dünyada senin varlığını, biricikliğini 

Onaylamak için; 

Ve de senin tarafından onaylanmak için varım. 

Biz ancak birbirimizle ilişkide olduğumuz zaman 

Tamamen kendimiz olabiliriz. 

Ben Sen’den koptuğunda, 

Bütün çözülür. 

Eğer seni şans eseri olarak bulamazsam, 

Akıp giden yaşamın içinde sana ulaşarak 

Yine ben seni bulurum. 



Her şeyi pasifçe oluruna bırakmaktansa, 

Niyet ettiğim şekilde, 

Bunları gerçeğe dönüştürebilirim. 

Evet doğru, her şeye kendimden başlamalıyım; 

Ama her şeyi kendimle bitiremem; 

Çünkü gerçek iki kişiyle başlar.  

   (1974; akt. Tubbs, 1972:74) 



Fenomenoloji kavramını Husserl, Hiedegger, Merleau-Ponty 

gibi bu kavramı çalışan kişiler tarafından kendi 

deneyimlerimle ele almaya çalıştım. Fenomenolojinin ne 

olduğunu, hiçlikle ve varlıkla ilişkisini, benim 

fenomenolojimle diğerlerinin ilişkisini, “saf ben”i anlamayı, 

bu yolda fenomenolojinin temellendirilmesiyle ilgili 

düşüncelerin birbiriyle bağlantılarına vurgu yapmaya 

çalıştım. Burada bilinç, iç görü, temas ve algının işlevinden 

bahsederek psikoloji ve Geştalt yaklaşımıyla fenomenoloji 

arasında bir köprü kurmayı denedim. Sonuçta, 

fenomenoloji olmadan insanın özgürlüğünü, duygularını, 

varlığını ve hiçliğini soruşturmasının mümkün görünmediği 

kanısına vardım. İnsan ancak fenomenoloji sayesinde temas 

kurabilir, diğerinin ve kendinin özünü anlayabilir ve de 

soruşturabilir. Bu da birlikte büyümeyi, gelişmeyi ve 

özümsemeyi yani kendimizi olduğumuz gibi kabul 

edebilmeyi mümkün kılar.  



"İnsan kendini bulduğunda, 

zaman zaman yitirmeyi de 

denemeli; kendini tekrar bulmak 

için.''  

         

Nietzsche 
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