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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir fel-
sefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe - “varlık” ile “bil-
gi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araştırmalarına; 
mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer bilimleri”, “kim-
ya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük, 
felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, ön-
celikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İslâm düşüncesinin 
bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde güzelliğine gelince; 
bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek gü-
nümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır. 

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tavrıyla 
yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürütme silsile-
sinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel 
tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâde-
sizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözü-
kürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz. 
Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit 
topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların kalıcı, etki-
leyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğinin (école) 
içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağlıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-
Bilim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırla-
yabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında 
yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamlarımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini 
“çarpıştırıcak” bir ortama kavuşmaları dileğimizdir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmak-
ta olan akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında, Ekim ve 
Mart aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim 
Araştırmaları, 2016 yılından itibaren yılda dört sayı olacak şekilde, Mart, Haziran, Eylül 
ve Aralık aylarında yayımlanmaya devam edecektir. 

ULAKBİM ve Philosopher’s Index tarafından dizinlenmekte olan Kutadgubilig Felsefe-
Bilim Araştırmaları’nın yayım dili Türkçedir ve farklı dillerde makalelere, çevirileri ile bir-
likte yer verilmektedir. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski yazıyla, 
çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın sayfalarında unu-
tulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları, tarih, top-
lum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kitabiyat biçiminde bölümlenecektir.

Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakem-
ler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayan-
lar da, yayımlananlar gibi, iâde olunmayıp arşivlenmektedirler. Yayım ilkeleri ve makale 
formatı hakkında detaylı bilgi için web sitemize (www.kutadgubilig.com) bakınız. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olunmuş 
düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde biçimlerinde 
nisbî bir ortaklığı sağlamak amacıyla müdâhale hakkını mahfûz tutar. Saygılarımız ve 
selâmlarımızla, “mutluluk veren bilgi”: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları.



Kutadgubilig takes its ground on the Islamic philosophy tradition, and now it is 
going to welcome in its pages the studies on philosophy –doctrines on ‘existence’ and 
‘knowledge’, ‘theory of science’, ‘ethics’, ‘religion’, ‘language’, ‘history’ and ‘society’–, 
on logic and mathematics, and researches on science –’physics’, ‘astronomy’, ‘geomet-
ry’, ‘chemistry’, ‘biology’– that claim providing for the establishment of a philosophical 
tradition. 

First requirements are individuality, gravity on philosophy and science, immensity, 
depth, and beauty of expression. What we mean by individuality is the assessment of 
the classical early Islamic thought by the author (especially the Turkish author) while 
examining the question that he chooses and then provide a solution. As for the beauty of 
expression, what is desired is the revealed Turkish eloquence with its esteemed, charming 
and extant vocabulary. 

The mentality of science and philosophy rejects the unilateralism. On the contrary, 
it sets off with an attitude of criticism. It is an endless road. Every end is a beginning. 
However, the attitude of criticism, does not, shall not and will not mean an agonic or exp-
ressionless attitude especially on the ethical-historical-social-political ground.

A philosophical and scientific fruit can not bear a permanent meaning unless it is 
supported by a tradition no matter how original it looks. It resembles the seeds thrown to 
the air. They should be sowed first. It is the same with the ideas. They should begin their 
existence in an école. That is why the periodicals’ aim is to prepare a ground for a tradi-
tion of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds 
in the papers of the periodicals.

Kutadgubilig (the Blissful Wisdom) Philosophy-Science Studies is an academic and 
refereed philosophy periodical being published since 2002. It used to be published twice a 
year, on October and March; yet from 2016 on, it will continue to be published four times 
a year, on March, June, September, and December.

Its index is being prepared by ULAKBİM and Philosopher’s Index. Turkish is its 
official language; however, it is also open to texts in some other languages together with 
their relevant Turkish translations. Moreover, some important works that were published 
with the ottoman script in various media organs are going to be revitalized. Every issue is 
going to be classified in this order: existence, knowledge, ethics studies; history, society, 
politics, arts studies; science studies; and bibliography.

Works submitted for publication are being published after the evaluation of the refe-
rees and the editorial board. The ones that are not being published are not sent back, but 
archived. For further information on publishing principles and the format of the articles, 
please visit our website (www.kutadgubilig.com).

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies does not take the responsibility of the vi-
ews and thoughts expressed in the articles. It does, however, keep the right of intervention 
so as to provide a relative cooperation on language and expression manners. Best regards, 
‘uplifting knowledge’, Kutadgubilig Philosophy-Science Studies.
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EDİTÖR NOTU

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları dergisi 2002 yılından itibaren yılda iki kez 
olmak üzere düzenli olarak yayımlanmış ve 30. sayıya ulaşmıştır. Gelen yazı taleplerini 
karşılamak ve yazıları daha kısa sürede okuyucusuyla buluşturmak amacıyla 2015 yılında 
Kutadgubilig’in yılda dört sayı (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayımlanmasına karar veril-
miştir. Daha önce de yapıldığı gibi bazı sayılarda özel dosyalar olacak. Bu özel dosyalar 
konuyla ilgili sayı editörleri tarafından yönetileceklerdir. 

Kutadgubilig’in 30. sayısı Heidegger özel dosyasına ayrılmıştır. Dosyanın editör-
lüğünü Doç. Dr. Erdal Yıldız ve Engin Yurt yapmışlardır. Heidegger ve Heidegger’le 
ilgili yazılar hakkında açıklamalar Doç. Dr. Erdal Yıldız ve Engin Yurt tarafından yazılan 
Heidegger Özel Sayısı için Editöryal Sunuş’ta bulunmaktadır. 

Kutadgubilig’in 30. sayısında yer alan diğer yazılar ise şunlardır: Ferhat Onur’un 
Rorty’nin Metafelsefesi başlıklı yazısında Rorty’nin felsefe anlayışı tartışılmakta ve fel-
sefe hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Ahmet Çapku İnsanın Yetkinleşmesi 
Açısından Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefelerinde Filozofun Yeri adlı yazısında, yet-
kinleşme ile filozof arasındaki ilişkiyi her iki düşünürün görüşleri doğrultusunda, varlık, 
bilgi, ahlak, din bağlamlarında tartışmaktadır. Rıdvan Turhan, Eleştiriler Çerçevesinde 
Ömer Lütfi Barkan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Karşı Devrimci mi? Bir Disiplin Kurucusu 
mu? adlı yazısında ünlü tarihçiye yöneltilen eleştirileri değerlendirmekte ve bu bağlam-
da Barkan’ın düşüncelerini yorumlamaktadır. Filiz Cluzeau, Mythos’tan Bios’a Homeros 
adlı yazısında mitsel Homeros biyografisini incelemekte ve Homeros hakkındaki çeşitli 
düşünceleri ayrıntılı bir biçimde tartışarak ortaya koymaktadır. Ayşe Aksu, Skolastik Eği-
timden Helenizme Geçişte Bir Azınlık Okulu: İzmir Evangelike Rum Mektebi adlı yazısın-
da, söz konusu okulun misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde kurulduğu, Rum milletinin 
aydınlanma ve Helenizm duygularının gelişmesine katkıda bulunduğu hususlarını okulun 
tarihi çerçevesinde incelemektedir. Semra Uçar, Hans Reichenbach ve Türk Felsefesine 
Katkıları adlı yazısında, Reichenbach’ın Türkiye’de kaldığı süredeki akademik faaliyet-
lerini değerlendirmektedir. Şeyma Kömürcüoğlu Platon’un Tanrı’ya Benzeyen Filozofu 
Bir Karikatür mü? adlı yazısında Platon’un Theaitetos diyalogunda yer alan filozof görü-
şü hakkındaki tartışmaları değerlendirmekte ve söz konusu metinde yer alan düşüncele-
rin gerçek filozofu temsil ettiğini ileri sürmektedir. Serdar Cihan Güleç, Joep Lameer’in 
İbn Sina’nın Şehveti adlı yazısını çevirmiştir. Yazıda, yaygın olarak ileri sürülen İbni 
Sina’nın şehvet düşkünü olduğu düşüncesi tarihsel verilerle reddedilmekte ve konuya 
yeni bir bakış açısı getirilmektedir. Teoman Duralı’yla Söyleşi’de Hoca’nın felsefe, meta-
fizik, siyaset, din ve ahlaka ilişkin görüşleri ile felsefenin son dönemdeki durumuna dair 
değerlendirmeleri yer almaktadır.

Düzeltme: 29. sayıda “Tractatus” (Est)etiği Üzerine Bir Deneme adlı makalenin 
İngilizce başlığının eksik yazılmasından dolayı yazarı Muharrem Hafız’dan ve okuyucu-
larımızdan özür dileriz. Söz konusu yazının doğru İngilizce başlığı şöyledir: “An Essay 
on Tractatus’ Aesth(etics).” 
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Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları dergisini Mart 2016’dan itibaren yılda 
dört defa çıkarma kararından sonra bu Haziran’da karşınıza Heidegger Özel Sayısı ile 
çıkıyoruz. Bu sayıda, Türkçede daha önce hiç yayımlanmamış Heidegger çevirileri 
ve Heidegger üzerine yazılardan oluşan bir dosya hazırladık. 

Heidegger’in düşünmesinin temel kavramlarını, Batı düşünmesindeki yerini, 
Heidegger’den etkilenen filozoflar/düşünürler ile Heidegger arasındaki ilişkiyi, Tür-
kiye’de Heidegger’in nasıl yorumlanıp ele alındığını, Heidegger’in çeşitli dönem-
lerdeki düşünmeleri arasındaki farkları (Kehre öncesi ve sonrası), Heidegger’e ne 
türden ilgiler olduğunu, Heidegger okumalarının dünyada geldiği son noktayı ele 
alan çeviri ve makalelerden, geniş yelpazede oluşturulmuş bir Heidegger sayısı or-
taya koymayı planlamıştık. Bu özel sayıya dair en büyük endişemiz, sayı için yola 
çıktığımız ilk tarih ile sayının matbaaya gönderilmesi gereken son tarih arasında çok 
kısa bir süre olmasıydı. Bu özel sayının planladığımız amacına ulaşıp ulaşmadığının 
kararını okuyuculara bırakıyoruz.

Heidegger Özel Sayısı hakkında ilk olarak söylenmesi gereken, Heidegger’in 
bugüne kadar Türkçede daha önce hiç yayımlanmamış sekiz yazısının Almanca as-
lından çevrilerek dilimize kazandırılmış olmasıdır. Bu yazılar ile Heidegger’in daha 
önce pek karşılaşılmamış bir yönü ile karşılaşılacağını, bir başka Heidegger ile yeni 
bir yolculuğa çıkılacağını umuyoruz. Söylenmesi gereken bir diğer önemli özellik ise 
bu özel sayıda sunulmuş olan çeviri ve telif makalelerin –birbirleriyle dengelenmiş 
bir şekilde– Heidegger’in felsefesi, düşünceleri ve eserlerine geniş bir yelpazede yak-
laşmış ve incelemiş olmasıdır. Seçilmiş çevirilerin Heidegger’in hemen hemen tüm 
dönemlerini ve kendi felsefesinde ve düşüncelerindeki önemli noktaları kapsar tarzda 
olması dışında, Heidegger üzerine yazılmış Türkçe telif yazıların, Türkçede düşünen 
meslektaşlarımızın Heidegger üzerine olan yazıları özünde sadece bir aktarım, özet 
ya da tanıtım yazısı olmasının ötesinde, Heidegger düşüncesi ile bir karşılıklı tartış-
mayı da içeriyor olması, bu geniş yelpazenin içini de derinlemesine doldurmuştur.

Şimdi bu özel sayıda yer alan yazılara kısaca değinmek gerekirse; 
Bu sayıdaki ilk çeviri olan “Teknik ve Sanat - Ge-Stell” Heidegger’in sanat üze-

rine kısa bir sorgulamasından oluşur. Heidegger bu sorgulamasında teknik, sanat ve 
Ge-stell arasındaki ilişkiyi tartışır. Bu tartışma aracılığıyla sanatın ne olduğuna dair 
yeni düşünme kapıları açmayı dener.

M. Heidegger’den yapılan diğer bir çeviri olan “Platon’un Hakikat Doktrini” 
metninde Heidegger, Platon’un mağara alegorisinde ortaya konan hakikat doktrini-
ni ele alarak farklı bir yorum ile söylenenler arasında söylenmemiş olana ulaşmayı 
amaçlamaktadır.

“Herder’in ‘Dilin Kökeni Hakkında’ İncelemesi Üzerine Dersler”de Herder’in 
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dilin kökeni hakkındaki değerlendirmelerini temel alan Heidegger bu metinde dil ko-
nusunda Batı düşünmesinin gelişimini de ortaya koyarken Herder’in çözümlemele-
rini temel alarak dilin kökeni, insanın dili, hayvanın dili, insan ile hayvan arasındaki 
farkları kendine özgü bir tarzda düşünmesine konu edinmektedir. 

Heidegger’in geç dönem metinleri arasında yer alan “Öğretmen Kule Merdiven-
lerinin Kapısında Kule Bekçisiyle Buluşur”, felsefe tarihinde alışıldık düz bir makale 
tarzında olmayıp karşılıklı konuşma/sohbet şeklinde ilerlediği için ayrı bir öneme 
sahiptir. Heidegger bu metninde genel olarak ilk döneminde başarısız olduğunu iddia 
ettiği düşünme anlayışından farklı bir düşünme tarzını sanat eseri ve özne arasındaki 
ilişki üzerinden varlığa dair yeni bir düşünsel söylemenin peşinden koşarak dene-
mektedir. 

Yine Heidegger’in geç dönem metinleri arasında yer alan ve sohbet şeklinde 
tasarlanmış olan “Rusya’da Bir Savaş Esiri Kampında Bir Genç ve Yaşlı Adam Ara-
sındaki Akşam Sohbeti” metninin ana konusunu yeryüzünün ve insanın çölleşmesi 
ve bu çölleşmenin kaynağının ne olduğu sorusu oluşturuyor. Heidegger için metinden 
hareketle bu soruya verilecek cevap ise söz konusu çölleşmenin dünyanın, yeryüzü-
nün ve insanın Sein [Varlık] tarafından terk edilmesinden kaynaklandığıdır. 

“Zerdüşt’ün Hayvanları” adlı kısa metinde Heidegger Batı metafiziğinin son 
temsilcisi olarak gördüğü Nietzsche’nin en önemli eserlerinden biri olan Böyle Bu-
yurdu Zerdüşt’teki Zerdüşt karakterinin hayvanları üzerinden bir karakter tahlili ya-
par. Bu tahlil, Heidegger’in Batı insanına getirdiği eleştiriler ile birlikte bir çözüm-
leme olarak okunabileceği gibi, Zerdüşt’ün hayvanları olarak birer etik değer olan 
kartal ve yılan’ın insan hayatındaki yeri ve önemine değinmesi olarak da görülebilir.

Heidegger’in çocukluk yıllarına ilişkin bir anısını içten bir biçimde anlatmasına 
dayanan “Çan Kulesinin Esrarı Üzerine (1954)” adlı kısa metni ilk bakışta bir felsefe 
metninden çok bir anı yazısı gibi gözükse de Heidegger’in düşünme yapısına gün-
delik dinsel ritüellerin ne kadar etki ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Heidegger’den yapılan çevirilerden sonuncusu olan “Kıryolu” ise Heidegger’in 
belki de felsefi ve edebi yazma tarzının en iç içe girdiği metinlerden biri olması açı-
sından önemlidir. Çoğu felsefi eserini Freiburg’a yakın bir dağ kulübesinde yazdığı 
göz önünde bulundurulduğunda, Heidegger’in felsefi düşünme ile doğaya yakın olma 
arasında doğrudan bir bağ kurduğu açık bir şekilde kendini belli eder ve bu yazı da 
Heidegger’in kurduğu bu bağın en saf hâllerinden biri olarak okunmalıdır. 

“Tarih Felsefesinin Işığında Martin Heidegger’in Rektörlük Nutku: ‘Bu Millet 
Kendi Kaderini Tayin Etmektedir’” adlı makalesinde Teoman Duralı, özellikle Hei-
degger’in Rektörlük konuşması, birinci dönem felsefesi ve sosyopolitik duruşundan 
bahsederken en çok anılan eseri Varlık ve Zaman üzerinden “millî toplumculuk”, 
“vicdan”, “karar”, “tarih ile hesaplaşma”, “toplumsal bir varlık olarak insanların ken-
disini gerçekleştirmesi” üzerine bazı düşünceler sunmaktadır. 



18 Heidegger Özel Sayısı İçin Editöryal Sunuş

Recep Alpyağıl, “1933’te [Türkiye’de] Neler Oldu? Heidegger ve Mahdûmları 
ve Peyami Safa ve Daha Başkaları Üzerinden Felsefede –Ek’in Doğasına Dair Bir 
Tahlil” adlı yazısında ilkin Heidegger’in “1933’te Neler Oldu?” adlı söyleşisi üzerin-
den, Türkiye’deki 1933 serimlenmekte. 1933’e gelindiğinde, Reichenbach üzerinden 
edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu tasavvuf ve metafizik Türkçe felsefeden elenmiştir. 
Alpyağıl, bugünden bakıldığında, kopan bağların, yıkılan köprülerin yeniden kurul-
ması gerekliliğinden hareketle işaret edilen bu hususları Peyami Safa ve Heidegger 
ilişkileri üzerinden örneklendirip tartışmaya açıyor.

Yirminci yüzyılın sonlarında Heidegger’in Türkiye’de nasıl alımlandığını konu 
edinen Ahmet Demirhan’ın “Dasein’ın ‘Nüfus Cüzdanı’: Heidegger’in Türkiye’de 
Alımlanmasına Bir ‘Giriş’” denemesi birisi seksenlerde ve diğeri de doksanlarda 
yapılan iki tartışmaya odaklanıyor. Bu tartışmaların –Heidegger üzerine olsalar da– 
Heidegger’in bir kısım entelektüelin kendilerini içinde buldukları “aydın krizi”ne bir 
çözüm olarak kullanıldığı ileri sürülüyor. 

“Erken Dönem Heidegger” metninde Heidegger’in erken dönem düşüncelerini 
ve gençlik döneminde felsefeye bakış açısını sunan Dermot Voran Heidegger’in bu 
erken döneminde düşüncesini şekillendiren noktaları açık bir şekilde ortaya koymaya 
çalışıyor. 

Vicdan kavramını “Heidegger: Etikten Önce” adlı metninde Heidegger üzerin-
den tartışmayı deneyen Hakan Poyraz’a göre Heidegger’in sözünü ettiği vicdanın 
çağrısı, Dasein’ın başkalarının sesine değil, kendi kendisine kulak vermesini ve ken-
di kendisini işitmesini/duymasını sağlayan bir çağrıdır. Bu çağrı bizi ethos’un ika-
metgâhına götürebilir mi? sorusu vicdan, ahlâk ve iç ahlâk bağlamında ele alınıyor.

Senem Önal, “Grekler ve Heidegger: Dünyanın Açılmışlığında Varlığın Dilsel 
Deneyimi” adlı metninde varlığın olanaklılık olarak ancak anlam dünyasında ve 
dilde deneyimlenebileceğini gösteriyor. Varlığın Greklerde görünüşe gelme olarak 
anlaşılması Heidegger için Dasein’ın dünya-içinde-varoluşunda deneyimlenmesi bu 
anlamda düşünülmelidir. Bu metinde varlık ve dil Greklerin dil anlayışı üzerinden 
temellendirilmeye çalışılmaktadır. 

“Heidegger’e Göre Aristoteles’te Doğruluk Kavramı”nda Hikmet Ünlü, Hei-
degger’in Aristoteles’in doğruluk anlayışını yorumlarken, doğruluk araştırmasının 
ontolojik bir araştırma olduğunu göstermeyi denemektedir. 

Kasım Küçükalp, “Heidegger ve Fenomenoloji” adlı metninde her ne kadar fe-
nomenolojik gelenek içerisinde yer alsa da, Heideggerci fenomenolojinin Husserl’in-
kiyle aynı muhtevaya sahip olduğunun söylenemeyeceğini ileri sürmektedir. Ona 
göre Heidegger, büyük ölçüde, yönelimsel tecrübelerimizi dikkate almak suretiyle, 
epistemoloji düzeyinde işlediğini düşündüğü Husserlci fenomenolojinin merkezî il-
gisini, hocasından bir adım daha öteye taşımak suretiyle, bilincin anlamından, var-
lık’ın anlamına kaydırmıştır. 
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Erdal Yıldız ve Engin Yurt’un felsefe tarihinde kendine farklı şekillerde sıklıkla 
yer bulmuş “kaygı” kavramı üzerine bir çözümlemeyi içeren “Herder’den Heideg-
ger’e: Sorge” metninde her ne kadar bu kavrama kendi felsefi eserlerinde yer vermiş 
düşünürler üzerinde durulsa da, asıl ilgileri Herder ve Heidegger’in söylediklerine 
dairdir. Makalede felsefe tarihi boyunca “kaygı” kavramının nasıl farklı şekillerde 
ele alındığı gösterilmeye çalışılıyor ve bu kavrama dair özgün bir yorumun olanaklı 
olup olmadığı deneniyor.

“Egzistansiyal Bir Ölümle Ölmek: Heidegger’de Ölüme Doğru Varlık” metnin-
de Özkan Gözel Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eserinde yer alan “Dasein’ın Ola-
sı Bütün-Oluşu ve Ölüme Doğru Varlık” başlıklı kısmı ele alıp kapsamlı bir şekilde 
inceleyerek yorumluyor. 

Zehragül Aşkın “Temporalitet Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumunda 
Şematizmin Zamansal Karakteri” metninde Heidegger’in, Kant’taki görü ve kavram-
lar (kategoriler) arasındaki uçurumu, Kant’ın şematizm öğretisine tutunarak nasıl aştı-
ğını açıklama çabasını ortaya koymayı amaçlıyor.

“Sanat Eserininin Kökeni”nde Gregory Schufreider’in temel iddiası Heideg-
ger’in düşüncesini sanata çevirmesinin nedeninin felsefeye kendisinin şiirsel düşün-
me olarak adlandırdığı yeni model bir düşünme sağlamak olduğudur. Bu düşünmenin 
ipuçları burada derli toplu bir biçimde sunuluyor.

Derda Küçükalp “Heidegger ve Nihilizm” metninde modern toplumsal yaşa-
mın temel sorunu olan Nihilizm sorununa yönelik Heidegger’in düşüncelerini ele 
almaktadır. Heidegger’e göre Nihilizm, varlığın unutulmasıdır ve Heidegger Batı 
düşüncesini de metafizik düşünce olarak adlandırır. Varlığın unutulması metafiziksel 
düşüncenin bir özelliğidir. Küçükalp bu belirlemeleri Heidegger üzerinden tartışmayı 
denemektedir.

Françoise Dastur, “Felsefenin Sonu ve Düşüncenin Diğer Başlangıcı” adlı me-
tinde Heidegger felsefesinin şu temel sorularına bir cevap sağlamayı amaçlamaktadır: 
Felsefenin sonunun anlamı nedir? Düşünmenin diğer başlangıcı nasıl anlaşılmalıdır? 
Heideggerci bir tarzda metafiziğin üstesinden gelmekten bahsedilmesi mümkün mü-
dür? Françoise Dastur burada Heideggerci Wiederholung’un hakiki anlamının funda-
mental ontolojiyi çağıran varlık sorusunun kökenlerine geri gitmek olduğunu açıklar 
ve Heidegger’in düşüncesinin yeni bir düşünsel perspektif açtığını savunur.

Çetin Türkyılmaz’ın “Heidegger’de Sonun/Sonluluğun Düşünülmesi” adlı met-
ninde genel olarak, Nietzsche’yle belirginleşen Nihilizm sorunundan hareketle, be-
lirli bir düşünme biçiminin tarihsel kapanışına, sonuna dair Heidegger’in düşünceleri 
ele alınmakta ve bu düşünme biçiminin (metafiziğin) sonunda onun yeni bir başlan-
gıç (Anfang) yapma gereksinimine ilişkin vurgusu ortaya konmaktadır.

“Metafiziğin Temel Kavramlarından Hayvan Sorusuna: Dünya-Sonluluk-Yal-
nızlık” adlı metninde Can Batukan Heidegger’in temel ontolojisindeki güçlükleri 
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“hayvan sorusu” çerçevesinde değerlendirirken Kehre’ye doğru giden süreci analiz 
etmeyi ve Heidegger’in günümüzdeki alımlanışına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

IV [Heidegger’in Hayvanı], Jacques Derrida’nın bir seminer konuşmasından 
oluşur. Derrida bu bahsi geçen seminerde, Heidegger’in özellikle Die Grundbegrif-
fe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit (Winter semester 1929/30) başlıklı 
eserinde ortaya koyduğu taşın dünyasız, hayvanın dünya yoksulu ve insanın dünya 
kurucu olmasında şekillenen tezinin genel bir eleştirisini yapar.

Derrida’nın ilk dönem çalışmalarında Heidegger’in varlık düşüncesi hakkında yap-
tığı yorumların incelenip tartışıldığı Umut Öksüzan’ın “Ontolojik Farktan F(a)rka. Zor 
Bir Geçiş” adlı metninde Heidegger’in varlık ve ontolojik farkı düşüncenin temel so-
ruları olarak ele alma önerisine Derrida’nın verdiği yanıt ana hatlarıyla sunulmaktadır.

Peter Trawny’nin “Felsefeye Katkılar” adlı metni Heidegger’in özellikle geç dö-
nem felsefesinde belki de en önemli yere sahip olan Beiträge zur Philosophie (Vom 
Ereignis) [Felsefeye Katkılar (Olay-Olma’dan)] eserine yönelik derli toplu bir açık-
lama denemesidir.

Zeynep Esenyel, “Da-Sein Versus Hier-Sein” adlı metninde Merleau-Ponty’nin 
algının analizini, kaçınılmaz biçimde beden analiziyle ilişkilendirdiğini ancak Heide-
gger’in analizindeyse beden kavramının neredeyse hiç kullanılmadığından hareketle 
Dasein ile beden arasındaki benzerlikleri ortaya koyma amacının yanında, her iki fi-
lozofun da felsefelerinin merkezine “dünya-içindeki-varlığı” geçirmelerine rağmen, 
bu varlığın Heidegger’de “oradaki-varlık” olarak ele alınırken, Merleau-Ponty’de 
“buradaki-varlık” olarak betimlendiğine işaret etmektedir. 

“Heidegger’de Grek Felsefesi, Batı Metafiziği, Bilim ve Modern Endüstriyel 
Teknoloji” adlı metninde İdiris Demirel Heidegger’in, Grek felsefesi, Batı metafiziği, 
bilim ve modern endüstriyel teknoloji tasavvurlarını; varlık felsefesinin zemininde ve 
mümkün mertebe sorgulayıcı bir tarzda değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır. 

Sanat adlı metninde Heidegger’in “Sanat Eserinin Kökeni” adlı çalışmasını 
temel alan Andrew Bowie, varlık sorununun Heidegger’de sanat aracılığıyla nasıl 
ele alındığının gösterilmesinin yanı sıra “Varlık ve Zaman”ın ontolojisiyle beraber, 
Heidegger’in sanat felsefesi ve estetik anlayışı modern ve çağdaş sanat bağlamında 
tartışmayı deniyor. 

“Cemal Süreya’nın Dizesinden Fışkıran Varoluş: An Ki Fıskiyesi Sonsuzluğun” 
adlı metninde Cihan Camcı, Cemal Süreya’nın bir dizesinin varoluşun kendisini açı-
şını ve anlamını sunuşunu bir an deneyiminde bize anımsattığını göstermeye çalışı-
yor. Bu dizede şairin, yaşamın anlamını bir fıskiyenin damlalarının sonsuzluğun için-
den dışına doğru fışkırmasında, bir göz kırpması gibi, bize duyurduğunu ve bunun, 
Heidegger’in zamansallık anlayışıyla düşünülebileceğini öne sürüyor.

“Dönüş: Tüm Üçü de” adlı metninde Thomas Sheenan Heidegger’in felsefesin-
de birbirleriyle döngüsel bir ilişki içinde anlamlanan kavramlar ve bunların Heideg-
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ger’in erken ve geç dönem felsefesinde kullanımlarını ele alıyor. Heidegger felsefe-
sinde “kehre” terimi, Heidegger’in erken ve geç dönem felsefi düşünceleri arasındaki 
değişime işaret eden geçiş noktası olarak görülse de, Thomas Sheehan, bu makalede 
bu “kehre”nin üç basamaklı bir yapısı olabileceği ya da üç farklı kehre olma olasılığı 
üzerinde duruyor. 

“20. Yüzyılda Felsefi Hermeneutik: Heidegger ve Gadamer [Edebiyat Açısından 
Heidegger]” adlı metninde dilin bizi sanat ve edebiyat ile karşı karşıya getirdiğini 
ileri süren Christiane Leiteritz dilin burada görev başında olduğunu ve sanat eserini 
anlama sürecindeki hermeneutik döngü yüzünden aşina olduğumuz ile yabancı olan 
arasında gidiş gelişler yaşandığını söylemektedir. Bunun sonucunda ise edebiyatın 
bize gerçeklik konusunda yeni bir bakış açısı sağladığını ve bu sürece ise yabancılaş-
tırma denilebileceğini temellendirmeye çalışmaktadır.

“Dörtlü” adlı metninde Heidegger felsefesinde şey ve dörtlü arasındaki ilişkiyi 
incelemeyi amaçlayan Andrew J. Mitchell temel olarak Heidegger felsefesinde yer-
yüzü, gökyüzü, tanrısal olanlar ve ölümlü olanların bir araya gelmesi olan dörtlünün; 
şeyin ne manaya geldiği ve onun nasıl anlaşıldığını kavramak için anahtar kavram 
olduğunu iddia etmektedir. 

“Heidegger’in Sahici Düşüncesinin Bir Tasarım Felsefesi Olarak Etkileri: Louis 
Kahn” metninde Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış “sahici düşünce” kav-
ramının mimarlıktaki izlerini araştıran Işıl Kazaz sahici düşünce kavramının ortaya 
çıkmasına olanak tanıyan öncül kavramlardan “Varlık” ve “Dasein” üzerinde dur-
maktadır. Dasein ve içinde bulunduğu dünyayı deneyimleme biçimi irdelenmiş, mi-
mari tasarım kuramında karşılığı aranmıştır ve yapılı çevredeki varlığı sorgulanırken 
bunun yolu olarak da Kahn’ın düşünceleri tartışma konusu yapılmıştır. 

“Heidegger, Agamben ve Biyopolitika” metninde Özgün Bulut, biyopolitika 
üzerine çalışan günümüz felsefecilerinden biri olan Giorgio Agamben’in bu alandaki 
çalışmalarından hareketle, istisna hâli, dil, insan-hayvan ayrımı, yaşam ve ölüm gibi 
biyopolitikanın temel kavramları üzerine düşünmeyi denemektedir. Bu yanıyla me-
tin söz konusu kavramların temellendiği ontolojik düşüncenin, Heidegger’in varlık, 
hakikat, dünya, fırlatılmışlık gibi temel kavramlarıyla olan derin bağlantısını açığa 
çıkarmayı amaçlamaktadır.

“Martin Heidegger Düşünmesi ve Japon Felsefesi [Heidegger’in Teşekkür Ce-
vabı ile Birlikte]” adlı hitap konuşması ve Heidegger’in bu konuşmaya teşekkür ce-
vabından oluşan Kōichi Tsujimura’nın bu metni özellikle Heidegger’in geç dönem 
düşüncesi ile Japon felsefesinin kökensel olarak uyuştuğu bir noktaya işaret etmesi 
açısından önemlidir.

“Varlıktan Dile Dilden Varlığa” metninde Erdal Yıldız ve Engin Yurt Heide-
gger’in birinci ve ikinci dönem dil anlayışı arasındaki farkları ve bu iki dönemde 
Heidegger’in “dil” düşüncesinin geçirdiği değişimleri göstermeye çalışmaktadır. 



Paul Shih-yi Hsiao’nin, Heidegger ile çevirmeye başladığı Tao Te Ching eserini 
çevirdiği dönemde onun Heidegger’e ve döneme dair hatırladıklarını ele alan “Hei-
degger ve Tao Te Ching Eserini Çevirişimiz” metni Heidegger’in Uzak Doğu düşün-
cesi ve eserleri ile ne kadar ilgili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Türkiye’de ve Türkçede Heidegger’e dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı 
kaynakça olma özelliği taşıyan Erdal Yıldız’ın “Türkçede Martin Heidegger Kay-
nakçası (1935-2016)” ile hem Türkiye’de felsefi düşünmenin çağlar arası çoğunlukla 
kaybolmuş bağlarının yeniden kurulması hem de Heidegger ve onun felsefesi üzerine 
düşünmek isteyenlerin başvurabileceği bütünlüklü bir metin listesi sunulması amaç-
lanmıştır.

Bu özel sayının oluşturulmasında ve böylece bu denli bir çalışmanın Türkiye’nin 
düşünce dünyasına katılmasında katkıda bulunan herkese teker teker teşekkür ediyo-
ruz. Sadece katkılarından dolayı değil, ancak Türkiye gibi felsefenin buraya artık 
pek uğramadığına bu topraklarda yaşayanların bile her geçen gün daha çok inandığı 
bir ülkede, eğer istenirse, nasıl da dünya standartları seviyesinde bir çalışma ortaya 
konulabileceğini –hem de kısa bir sürede– gösterdikleri için. Yine de söylemeden 
geçmeyelim. 

Bütün süreç boyunca dergimizin bu özel sayısına –Almanca çeviriler konusunda 
Prof. Dr. Metin Toprak Hocamıza, Almanca ve Yunanca çeviriler konusunda Öğretim 
Görevlisi Doktor Güvenç Şar’a, Yunanca ve Latince çeviriler konusunda Öğretim 
Görevlisi Abrim Gürgen’e, Türkçe metinlerin son okunması konusunda Nagihan Ke-
leş’e– verdikleri koşulsuz destek ve katkıdan ötürü burada ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Ustanın sözüne uyalım, düşünmek teşekkür etmektir [Denken ist Danken] diyelim 
ve son olarak başından beri derginin fikir babası olan hocamız Ş. Teoman Duralı’ya, 
dergimizin gelişmesinde ve bu özel sayıyı yapmamız konusunda bizi teşvik eden Ay-
han Bıçak hocamıza, Kutadgubilig dergisini çıkartarak çölde bir düşünme vahası, bir 
toplanma yeri yaratmak adına sabır ve ısrar ile biz felsefe meraklılarını her düzeyde 
destekleyip Türkiye’de felsefenin, Türkçede felsefenin büyüyüp gelişmesine yol aç-
tıkları için Dergâh Yayınları ve Asım Onur Erverdi’ye teşekkür ederiz. 

Umudumuz, burada sunulan özel sayının Heidegger üzerine alışıldık, sıradan 
ve hemen her yerde karşılaşılabilir derecede basit bir şekilde düşünmek, tartışmak, 
konuşmaktan uzaklaşması; Heidegger’in düşüncelerini gerçekten farklı ve Heideg-
ger felsefesi üzerine yapılan yorumlara yeni bir bakış açısı katacak tarzda özgün bir 
biçimde ele almak isteyenler için başvurulması gereken çalışmalar arasında en önde 
yerini almasıdır. Sadece Heidegger konusunda değil ama genel olarak felsefe alanın-
da da benzer çalışmaların yapılması, Türkiye’deki felsefece düşünmenin ve Türkçede 
felsefece söylemenin yeşerip serpilmesinde kendisinin de bir payı olmasını isteyenle-
rin burada sunulan özel sayıyı kendilerine geçilmesi/aşılması gereken bir çıta olarak 
almaktan çekinmemesi dileğiyle.

ERDAL YILDIZ - ENGİN YURT
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TEKNİK VE SANAT - GE-STELL*

Martin Heidegger
Çev. Erdal Yıldız** - Engin Yurt***

TECHNIK UND KUNST - GE-STELL

ÖZ
Burada çevirisi sunulan metin, Heidegger’in sanat üzerine kısa bir sorgulama-
sından oluşur. Heidegger bu sorgulamasında teknik, sanat ve ge-stell arasındaki 
ilişkiyi tartışır. Bu tartışma aracılığıyla sanatın ne olduğuna dair yeni düşünme 
kapıları açmayı dener.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, felsefe, sanat, teknik, sorgulama, düşünme, ge-
stell.

ABSTRACT
In this text whose translation is presented here consists of Heidegger’s short 
inquiring over art. In this inquiring Heidegger discusses the relationship between 
technic, art and ge-stell (framing). Through this discussion, he tries to open new 
gates of thinking to what art is.
Keywords: Heidegger, philosophy, art, technic, inquiring, thinking, ge-stell.

...
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Tekniğin özüne yönelik soru ne dereceye kadar aynı zamanda sanata yönelik 
sorudur? Teknik ve sanatın şimdiye kadar Aynı şey olmak zorunda olduklarından değil 
–aynı şey değillerdir– ama muhtemelen, yeterince göz önüne alınarak düşünüldüğünde, 
tekniğin özü, sanat üzerine bir duyuşu/düşünüşü yalnızca olanaklı kılmayıp aynı 
zamanda talep de eder. İyi de, sanatın özü kendini neyden belirler? “Sanat”, zaten 
Hegel’in düşündüğü gibi, sanatçılar ve onların her türden sanat yaratımları ve sergileri 
ve işletmeleri hâlâ var olduğu hâlde, özsel olarak sonda mıdır? Sanat ve şiirselleştirici 
olan şey – Şiirselleştirici olan şey ve dil.

Sanat ve Teknik: Bu “ve” sorulmaya değer olanın içine dâhildir. 
Sanat üzerine yalnızca sanat karar verebilir (sanatsal-dışı yansıtma ve planlama 

değil). Ama sanat kendi üzerine nasıl karar verir? Sanatın kendisi de mutlak olan bir 
şey değildir. Sanat ve doğruluk –(varolanın) varlığın doğruluğu– Sanat ve kader.

Eğer sanat metafiziksel olarak sonda çözülecekse, onun metafiziğin bu tamamlanışı 
ölçüsünde, bu tamamlanışta (Ge-stell içinde) çözülüp çözülmeyeceği [açık mı]? O 
zaman ve daha sonrasında neyin varolduğu? Dönüş? Sanata göre daha kökensel olan 
bir şey –τέχνη [Tekhne].

İlkin açılmanın başlangıcında varolan, günümüz içerisinde teknik aracılığıyla 
belirlenmiş olan dünyada, bu dünya aracılığıyla ve bu dünya için, sanatın özsel ve 
zorunlu ve bundan dolayı olanaklı olup olmadığı sorusu (Hegelci sorunun değişimi). 
Gerçi “kültür”  içinde sanat ve eserler vardır, fakat nasıl? Boş uzamın yanında ve boş 
uzama rağmen ve boş uzamda. Artık sanata doğru özsel bir ilişkimiz yok. Tekniğe doğru 
da hâlâ özsel bir ilişkimiz yok. Her ikisi için de karar verilmemiş ilişkilerimizle, özsel 
kararlarımızın ve onların hazırlığının gerisinde kalıyoruz.

Sanat ve Ge-stell. Ge-stell çağında sanat nedir ve nasıl olabilir? Sonuna varılmaz, 
hiçbir yerde okunmaz –yalnızca: Böylesi bir sanat içinde ve yalnızca kendisinde, Olay 
olmanın içerisinde, kendisi üzerine olan yanıt yatacak şekilde “sanatsal” seçim yapmak. 
Organizasyon değil, ancak durağan ve ölçü veren duyuşun/düşünüşün bir olanağı.





PLATON’UN HAKİKAT DOKTRİNİ*

Martin Heidegger
Çev. Zeynep Berke Çetin**

PLATONS LEHRE VON DER WAHRHEIT

ÖZ
“Platon’un Hakikat Doktrini” başlıklı incelemesinde Heidegger, Platon’un ma-
ğara alegorisinde ortaya konan hakikat doktrinini ele alarak farklı bir yorum 
ile söylenenler arasında söylenmemiş olana ulaşmayı amaçlamaktadır. Heideg-
ger öncelikle mağaradan gün ışığına ve gün ışığından mağaraya geçiş sürecine 
ilişkin ifadeleri irdeler. Kendi ifadesiyle “insanın özünün, her seferinde, atan-
dığı alana göre yönünü değiştirdiği ve ona uyum sağladığı bu süreç, Platon’un 
παιδεία (eğitim) adını verdiği şeyin özüdür.” Ancak Heidegger, bu noktada 
söylenmemiş olanı açığa çıkaracağına inandığı bir yorum ile alegorinin “yalnız-
ca eğitimin özünü örneklemekle kalma[yıp], aynı zamanda hakikatin özündeki 
dönüşüm ile ilgili de gözlerimizi aç”tığını çünkü “eğitim ve hakikatin doğrudan 
özsel bir birliktelik oluşturduğunu” öne sürer. Heidegger’e göre mağara alegori-
sinin asıl anlamına başvurulduğunda “ulaşacağımız cevap hem alegorinin, haki-
katin özünden bahsediyor olduğu gerçeğini hem de hakikatin özünden ne şekilde 
bahsettiğini gösterecektir”. 
Anahtar Kelimeler: Platon, mağara alegorisi, hakikat, eğitim. 

ABSTRACT
In his inquiry named “Plato’s Doctrine of Truth”, Heidegger approches Plato’s 
doctrine of truth that has been presented in his allegory of cave and he aims at 
reaching the unsaid among what has been said by using a different interpretation. 
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Heidegger firstly examines the expressions concerning the movements of 
passage out of the cave into the daylight and then back out of the daylight into 
the cave. With his own expression “this process whereby the human essence 
is reoriented and accustomed to the region assigned to it at each point is the 
essence of what Plato calls παιδεία.” However at this point, Heidegger asserts, 
with an interpretation which he believes to uncover the unsaid, that allegory 
“not only illustrates the essence of education but at the same time opens our eyes 
to a transformation in the essence of truth” because “education and truth come 
together into an essential unity”. According to Heidegger, when we refer to the 
proper content of the allegory , “the answer will show both the fact that and the 
way in which the allegory deals with the essence of truth”. 
Keywords: Plato, allegory of the cave, truth, education. 

...

Bilimlerden gelen bilgiler, genellikle önermeler yoluyla ifade edilir ve insanla-
ra, idrak edebilecekleri ve kullanabilecekleri sonuçlar biçiminde sunulur. Ancak bir 
düşünürün “doktrini”, söylenmiş olanların arasında, söylenmemiş olarak kalandır; 
kendimizi o uğurda harcayabilmemiz için maruz bırakıldığımız şeydir.

Düşünürün neyi söylenmemiş olarak bıraktığını, bu şey her ne olursa olsun, öğ-
renebilmemiz ve bundan sonrasında bilebilmemiz için, onun söylemiş olduğu şeyleri 
göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu talebin düzgün bir şekilde karşılanması için, 
Platon’un tüm “diyaloglarının”, aralarındaki karşılıklı ilişkiler göz önünde tutularak 
incelenmesi gerekir. Bunu yapmak imkânsız olduğuna göre, Platon’un düşüncesinde 
söylenmemiş olana ulaşmak için, farklı bir yolun bize rehberlik etmesine izin vermeliyiz. 

Platon’un düşüncesinde söylenmeden bırakılan şey, hakikatin özünü tanımlayışta 
yapılan bir değişikliktir. Bu değişikliğin meydana gelmiş olduğu gerçeği, onun neye 
dayandığı ve hakikatin özünün bu şekilde dönüştürülmesi aracılığıyla neyin temellen-
dirildiği –tüm bunlar “mağara alegorisi”nin bir yorumu ile açıklığa kavuşturulabilir. 

“Mağara alegorisi”, πόλις [polis]’in özü hakkındaki “diyaloglar”ın yedinci kitabı-
nın başında anlatılmaktadır.1  “Alegori” bir hikâye anlatır. Öykü, Sokrates ile Glaukon 
arasındaki sohbette açıklanır. Sokrates hikâyeyi anlatır, Glaukon ise uyanan şaşkınlı-
ğını ifade eder. Bu metin için sunduğumuz çeviri, onu açıklığa kavuşturma amacıyla, 
Grekçenin ötesine geçen ifadeler içermektedir; bu ifadeleri parantez içinde belirttik.2

1 Devlet, VII, 514a, 2 ila 517a, 7.
2 Bu açıklaması sebebiyle, Heiddegger’in parantez içindeki ifadeleri özellikle vurgulamak istediğini 

düşündüm bu yüzden, anlam açık olsa ve parantez içindeki ifadeye gerek olmasa dahi parantezleri ko-
rumaya çalıştım. Bunların yanı sıra önemli kavramların Almancalarını köşeli parantez içinde belirttim.
[Ç.N.]
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“Şunu hayal et: İnsanlar yerin altında mağaraya benzeyen bir yerde yaşıyorlar. 
Girişi, gün ışığına uzanan upuzun bir yolun ucunda ve tüm mağara buna doğru top-
lanmış. İnsanlar çocukluklarından beri, bacaklarından ve boynundan kelepçelenmiş 
şekilde bu mağarada yaşamışlar. Bu nedenle aynı noktada duruyorlar ve bakabilecekleri 
tek şey gözlerinin önünde gördükleri şeyler. Kelepçelenmiş oldukları için, başlarını 
geriye döndüremiyorlar. Elbette ki biraz olsun ışığa izin veriliyor, bu ışık arkalarında, 
biraz yukarıda ve uzakta yanmakta olan ateşten geliyor. Ateş ile tutuklular arasından 
(yani arkalarından) belli bir yükseklikteki bir yol geçiyor. Düşün ki, bu yol boyunca, 
alçak bir duvar inşa edilmiş, tıpkı kuklacıların kuklalarını üzerinde oynatmak için 
kurdukları alçak perde gibi.” “Anlıyorum.” dedi Glaukon. 

“Öyleyse şimdi, bu alçak duvar boyunca, insanların, duvarın üstüne uzanan, türlü 
türlü nesneler taşıdığını hayal et: taştan veya tahtadan yapılma heykeller ve oymalar 
ve insan yapımı pek çok diğer nesne. Bekleneceği üzere, bu nesneleri taşıyan insanla-
rın kimileri (duvar boyunca yürürken) birbirleriyle konuşuyor, kimileri ise susuyor.”

“Alışılmadık bir manzara sunuyorsun ve alışılmadık tutuklular.” “Tıpkı biz in-
sanlar gibiler” diye cevap verdim. “Sence nasıl olabilirler? Bu insanlar en başından 
beri, ne kendi kendilerine ne de başkalarının yardımıyla, ateş ışığının (sürekli olarak) 
önlerindeki duvara yansıttığı gölgeler dışında hiçbir şey görmemişler.”

“Aksi nasıl mümkün olabilir ki” dedi Glaukon, “başlarını, hayatları boyunca 
hareketsiz tutmuş olduklarına göre?”

“Peki (arkalarında) taşınan nesnelerin nesini görürler? Gördükleri yalnızca göl-
geler değil midir?” “Kesinlikle!”

“Şimdi, gördükleri hakkında konuşabilseler, duvarda gördükleri şeyleri, var olanlar 
olarak kabul etmezler miydi sence?” “Öyle olmalı.” 

“Peki ya bu hapishanede, (sürekli olarak ve tek baktıkları şey olan) duvardan 
yansıyan sesler varsa? Zincirlenmiş insanların arkasında yürüyen (ve nesneleri taşıyan) 
insanlardan biri ses çıkardığında, tutuklular konuşanın, önlerinden geçen gölgelerden 
başka biri olabileceğini hayal edebilirler miydi?” “Zeus aşkına, elbette ki edemezlerdi!” 
dedi Glaukon. “Her şeyi hesaba katarsak” diye cevap verdim, “zincirlenmiş olanlar, 
nesnelerin gölgeleri dışındaki herhangi bir şeyin ‘gizlenmemiş/açık’3 olduğunu var-
sayamazlardı.” “Kesinlikle öyle olmalı.” dedi. 

“Peki, şimdi” diye cevap verdim, “tutukluların serbest bırakıldığını ve böylelik-
le kavrayış yoksunluğundan kurtulduğunu düşün. Bundan başka, tutukluların başına 
gelenlerle ilgili şimdi anlatacaklarımı da hesaba katarak, bunun ne tür bir kavrayış 
yoksunluğu olduğunu düşün. İçlerinden biri serbest bırakıldığında ve birdenbire ayağa 

3 “Unverborgene”, “unhidden” yani “gizlenmiş olmayan”, “gizlenmemiş” anlamına gelen kelimeyi, 
“gizlenmemişlik” anlamının özellikle vurgulandığını düşündüğüm yerler dışında “açık” olarak çe-
virdim. Ayrıca metinde tırnak içinde olmadığı hâlde, Türkçede daha anlaşılır olması için tırnak içinde 
kullandım [Ç.N.]
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kalkmaya, arkasını dönmeye, yürümeye ve ışığa doğru bakmaya zorlandığında, bunlar 
bu kişiye acı verecektir ve ışığın parlaklığı yüzünden, daha önce gölgelerini gördüğü 
nesnelere bakamayacaktır. (Bütün bunların bir tutuklunun başına gelseydi) ve biri ona, 
daha önce gördüklerinin bir hiç olduğunu, ancak şimdi varolana daha yakın olduğu için 
ve yüzü artık “daha fazla varolana” [Seindere] döndürülmüş olduğu için, daha doğru 
olarak görebildiğini söyleseydi, sence ne derdi? Ve daha sonra, biri ona, önünden geçen 
nesnelerden birini gösterseydi ve bunun ne olduğu sorusuna cevap vermesini isteseydi, 
sence eli ayağına dolaşıp daha önce (kendi gözleriyle) gördüklerinin, ona (başka biri 
tarafından) gösterilenlerden daha açık olduğunu sanmaz mıydı?” “Evet, kesinlikle!” dedi. 

“Peki, biri onu ateşin parlaklığına bakmaya zorlasaydı, gözleri acımaz mıydı ve 
arkasını dönüp bakabildiği şeylerin olduğu yere (geri) dönmez miydi? Ve (daha önce 
yardım almaksızın görebildiklerinin), ona şimdi gösterilen şeylerden, aslında daha net 
olduğuna karar vermez miydi?” “Evet, öyle.” dedi Glaukon. 

“Öte yandan, eğer biri, zor kullanarak, o kişiyi (zincirlerinden kurtarılmış olan 
kişiyi) buradan çıkartsa ve onu mağaranın engebeli ve dik yokuşuna doğru çekseydi 
ve onu güneş ışığına çıkıncaya dek bırakmasaydı, böyle sürüklenen kişi, bu süreçte, 
acı ve öfke hissetmez miydi? Ve güneş ışığına çıktığında, gözleri kamaşmaz mıydı ve 
bu açıkça gözlerinin önüne sunulmuş şeyleri görmesine engel olmaz mıydı?” 

“Bunları kesinlikle yapamazdı” dedi, “en azından hemen yapamazdı.” 
“Yukarıdakileri (mağaranın dışındaki, güneş ışığındakileri) kendi gözleriyle 

algılaması için, şüphesiz buraya alışması gerekirdi. Ve (bu alışma sürecinde) bu kişi 
öncelikle ve en kolay şekilde gölgelere, daha sonra da insanların ve diğer nesnelerin 
sudaki yansımalarına bakabilirdi. Ancak daha sonra, şeylerin kendilerine (loş yansı-
malar yerine varolana) bakabilecektir. Ve tüm bu şeyler içinde, geceleri yıldızlara ve 
aya bakarak, gök kubbede olanları ve bizzat gök kubbeyi temaşa etmek, gündüz güneş 
ışığına ve onun parlaklığına bakmaktan daha kolay olabilir.” “Kesinlikle.”

“Sanırım sonunda, güneşe; yalnızca onun sudaki veya başka bir yerde yansı-
masına değil, bizzat güneşin kendisine, olduğu gibi ve olduğu yerde bakabilecek ve 
onun nasıl bir şey olduğunu düşünebilecek duruma gelecektir.” “Evet, muhakkak ki 
bu şekilde olacaktır.” dedi. 

“Ve ancak tüm bunları yapınca, onunla (güneşle) ilgili şu çıkarımları yapabile-
cektir: O mevsimlerin ve yılların oluşumunu sağlar, (şimdi) görünür olan (günışığının 
olduğu) bölgedeki her şeyi yönetir, bunun da ötesinde o (güneş), (aşağıdaki mağarada 
yaşayan) insanların bir şekilde gözlerinin önünde olan tüm şeylerin sebebidir. 

“Bu çok açık” dedi. “Onlardan (yalnızca yansıma ve gölgelerden) sonra bu noktaya 
(güneşe ve onun ışığı altındaki her şeye) ulaşacaktır.”

“Peki ya sonra? “İlk yaşam alanını, orada norm olarak kabul edilen “bilme”yi 
ve birlikte zincirlenmiş olduğu kişileri hatırladığında, sence kendisini (gerçekleşmiş 
olan) bu dönüşümden ötürü şanslı addetmez ve buna karşı da onlara acımaz mıydı?” 
“Hem de çok.”
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“Öte yandan, eğer daha önceki yaşam alanında (yani mağarada), önlerinden 
geçen şeyleri en iyi gören, hangisinin önce, hangisinin sonra, hangilerinin aynı anda 
geçtiğini en iyi aklında tutan ve (böylelikle de) bir sonra geçecek şeyi en iyi tahmin 
eden kişiler için bazı şeref ve takdirnameler belirlenmiş olsa –sence, (mağaradan çık-
mış olan) bu kişi (mağaradaki) saygıdeğer ve güçlü kişileri (hâlâ) kıskanır ve onlarla 
rekabet eder miydi? Yoksa Homeros’un bahsettiği gibi ‘fakir bir köylünün hizmetin-
de, kırsalda (yerüstünde) yaşamayı’ mı tercih ederdi? (Mağaradakilerin inandığı) bu 
fikirlere ortak olmaktansa ve öyle bir insan olmaktansa, başka her şeye katlanmayı 
tercih etmez miydi?”

“Bence” dedi Glaukon, “öyle (mağarada yaşayan türde) bir insan olmaktansa, her 
türlü sıkıntıya katlanmayı tercih ederdi.”

“Öyleyse şimdi şunu düşün” diye yanıt verdim “Eğer mağaradan çıkmış olan bu 
kişi tekrar aşağıya dönse ve daha önceki yerine otursa, güneş ışığından birden bire 
uzaklaştığı için, gözleri karanlıklar içinde kalmaz mı?” “Hem de nasıl!” dedi.

“Eğer bu kişi, şimdi bir kez daha, –gözleri hâlâ zayıfken ve yeniden uyum sağ-
lamamışken (ki bu çok uzun zaman alacak bir uyum sürecidir)– orada zincirli bir şe-
kilde kalmış olanların, gölgeler hakkındaki fikir yürütmelerine ve tartışmalarına dâhil 
olsaydı, alay konusu olmaz mıydı? Ve ona yukarı çıkmasının tek sonucunun gözleri 
mahvolmuş bir şekilde buraya (mağaraya) geri dönmek olduğunu ve bu yüzden de 
kesinlikle yukarı çıkmaya değmediğini söylemezler miydi? Ve bu kişi onları serbest 
bırakmaya ve yukarıya götürmeye çalışsa ve onu ellerine geçirip öldürebilecek olsalar, 
öldürmezler mi onu?” “Kesinlikle öldürürler.” dedi.

*
Bu hikâye ne anlama geliyor? Cevabı bizzat Platon veriyor: Açıklaması hikâyenin 

hemen ardından geliyor.4

Mağaraya benzeyen yaşam alanı, τὴν ... δι’ ὄψεως φαινομένην ἓδραν [tēn … 
di’ opseōs phainomenēn hedran], “(günlük hayatta) etrafa baktığımızda gördüğümüz 
yaşam alanımız” için kullanılan bir imgedir. Mağarada yaşayanların üzerinde yanan 
ateş ise güneş için kullanılan imgedir. Mağaranın kubbesi, gök kubbeyi temsil eder. 
İnsanlar bu kubbenin altında, dünyaya bağımlı ve bağlı bir şekilde yaşamaktadır. 
Orada, onları çevreleyen ve ilgilendiren şeyler, onlara göre, “gerçek olanlar”dır [das 
Wirkliche] yani varolan şeylerdir. Bu mağaraya benzer yaşam alanında, “dünyada” ve 
“evde” olduklarını hissederler ve burada güvenebilecekleri şeyleri bulurlar. 

Diğer yandan, “alegori”de, mağaranın dışında göründüğü söylenen şeyler, va-
rolanın asıl varolmasının [das eigentlich Seiende des Seinden] dayandığı şeyler için 
kullanılan bir imgedir. Bu, Platon’a göre, varolanın “görünür biçimleri”nde gözükme-
lerini sağlayan şeydir. Platon bu “görünür biçimleri”i, yalnızca bir “bakış açısı” olarak 

4 517 a8 ila 518 d7.



32 Martin Heidegger

kabul etmez. Ona göre “görünür biçim” ilaveten biraz da, bir şeyin kendi kendisini 
“ortaya koymasını/sunmasını/ präsentiert” sağlayan, “açığa çıkış”a sahiptir.5 Bizzat 
varolan, kendisini “görünür biçim”inde gösterir. Grekçede “görünür biçim”, εἶδος 
[eidos] ya da ἰδέα [idea]’dır. “Alegori”de, mağaranın dışında yani görme yetisinin 
her şeye bakmakta özgür olduğu yerde, gün ışığında görünür olan şeyler, “idealar”ın 
somut birer örneğidir. Platon’a göre, insanlar görünürdeki bu “idealar”a, yani şeyle-
rin “görünüş”lerine –yaşayan varlıklar, insanlar, sayılar, tanrılar– sahip olmasalardı, 
şunu veya bunu, bir ev, bir ağaç, bir tanrı olarak hiçbir zaman algılayamazlardı. Çoğu 
zaman, bu evi veya şu ağacı, doğrudan gördüklerini düşünürler ve aynı durum diğer 
her varolan için de geçerlidir. Genel olarak, kolaylıkla ve aşinalıkla “gerçek” ola-
rak kabul edilen her şeyi, daima ve yalnızca “idealar” ışığında gördüklerinden asla 
şüphelenmezler. Platon’a göre, insanların yegâne ve tam anlamıyla gerçek olduğunu 
varsaydıkları şey –yani doğrudan görebildikleri, duyabildikleri, tutabildikleri, hesap-
layabildikleri şey– her zaman için yalnızca bir ideayı sezdiren şeydir, bu nedenle de 
bir gölgedir. En yakınlarında olan şey, ancak bir gölgenin tutarlılığına sahip olduğu 
hâlde, insanları devamlı olarak esir alır. Bir hapishanede yaşarlar ve tüm “idealar”ı 
arkalarında bırakırlar. Ve bu hapishanenin gerçekte ne olduğunun hiçbir şekilde farkına 
varamadıkları için, gökkubbenin altındaki bu günlük yaşam alanının, tüm şeyler ve 
ilişkiler için yegâne standardı sağlayan ve onların eğilim ve düzenlemelerinin yegâne 
kurallarını belirleyen, deneyim ve yargılama sahası olduğunu varsayarlar. 

Şimdi eğer “alegori”de anlatılan şartlar altında ele alınan insanlar, hâlen mağaranın 
içindeyken, birden bire, ışınımı sayesinde ileri geri taşınan şeylerin gölgelerini üreten 
ateşe dönüp baksalardı, bakışlarının alışık olmadıkları şekilde başka yöne dönmesini, 
alışılmış davranışın ve güncel düşüncenin parçalanması olarak tecrübe edeceklerdi. 
Aslında, hâlen mağaranın içinde iken, böylesi tuhaf bir görüşün benimsenmesinin, 
yalnızca önerilmesi bile, reddedilir, çünkü kişi, mağaranın içinde iken, gerçek olana 
berrak ve eksiksiz bir şekilde sahiptir. Mağaradaki insanlar, kendi “görüş”lerine öy-
lesine tutkulu bir şekilde bağlanmışlardır ki, gerçek olduğunu zannettikleri şeylerin, 
aslında ancak gölgelerin tutarlılığına sahip olabileceği ihtimalinden şüphelenmekten 
dahi aciz kalırlar. Peki, mağaradaki ateşin ve onun ışığının bile farkında olmayı iste-
mezken, gölgeleri nasıl bilebilirler? Oysa ateş yalnızca “insan yapımı” bir şeydir ve 
bu yüzden de insanların ona aşina olmaları gerekir. Buna karşın, mağaranın dışındaki 
güneş ışığı hiçbir şekilde insanın ürünü değildir. Onun aydınlığında, yetişmiş ve 
hâlihazırdaki şeyler, kendilerini, onları temsil edecek aracılara ihtiyaç duymaksızın, 
doğrudan gösterirler. “Alegori”de, kendilerini gösteren şeyler, “idealar”ı temsil eden 
“imge”lerdir. Ancak “alegori”deki güneş, tüm ideaları görünür kılan şeyi temsil eden 
“imge”dir. O, tüm ideaların ideasını temsil eden “imge”dir. Platon’a göre tüm ideaların 
ideasına ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα [hē tou agathou idea] adı verilir ki bu ifadenin “harfi 

5 “Geistige Überlieferung”dan ayrı baskı 1942: Yani özünü –burada sürdüren.
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harfine” ancak oldukça yanıltıcı olan çevirisi “iyi ideası”dır.
Biraz önce sıraladığımız alegorik örtüşmeler –her gün algılandıkları şekliyle, 

gölgeler ve gerçeklik arasındaki, mağaradaki ateşin ışınımı ile alışıldık ve en ya-
kın “gerçekliğin” bulunduğu ışık arasındaki, mağaranın dışındaki şeyler ile idealar 
arasındaki, güneş ile en yüksek idea arasındaki örtüşmeler– “alegori”nin içeriğini 
tüketmezler. Aslında, onun asıl boyutunu henüz kavrayabilmiş değilizdir. “Alegori”, 
yalnızca mağaranın içinde ve dışında yaşayan insanların yerleşim yerlerini ve koşul-
larını bildirmekten ziyade, bir süreçler dizisini sayıp döker. Aslında, sayıp döktüğü 
süreçler, mağaranın içinden gün ışığına gidilen ve daha sonra gün ışığından mağaranın 
içine dönülen geçişin süreçleridir. 

Bu geçiş süreçlerinde ne meydana gelir? Bu olayları mümkün kılan nedir? Ge-
rekliliklerini hangi temelden alırlar? Bu geçişlerde önemli olan mesele nedir? 

Mağaradan çıkıp gün ışığına gitme ve daha sonra oradan mağaranın içine geri 
dönme süreçleri, her seferinde gözlerin karanlıktan aydınlığa ve aydınlıktan karanlığa 
geçişte yaşanan değişikliğe uyum sağlamalarını gerektirir. Gözler, bunu yaparak, her 
seferinde, bir karışıklık deneyimler, hatta karışıklığın sebebi her bir durumda birbirinin 
karşıtıdır: διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν [dittai kai apo 
dittōn gignontai epitarakseis ommasin]6 “Gözlerde iki türlü karışıklık, iki sebepten 
ötürü meydana gelir.” 

Bu şu anlama gelir: İnsanlar, güç bela fark ettikleri bilgisizliklerini terk edebilir 
ve varolanın kendisini daha özsel olarak gösterdikleri, ancak kendilerinin özsel olana 
ilk başta uyumlu olmadıkları yere gidebilirler. Ya da özselin bilgisine sahip olma duru-
mundan düşerek, ortak gerçekliğin egemen olduğu alana dönmek zorunda kalabilirler, 
ancak orada genel ve alışılmış olan şeyleri, gerçek olarak algılamaları mümkün değildir. 

Tıpkı bedensel gözün, önce yavaşça ve durmaksızın, ışığa veya karanlığa uyum 
sağlamaya çalışması gibi, ruhun da aynı şekilde, sabırla ve uygun bir adım zinciri 
ile maruz kaldığı varolanın alanına uyum sağlaması gerekmektedir. Ancak bu uyum 
sağlama süreci, her şeyden önce ruhun kendi bütünlüğü içinde, uğrunda çabaladığı 
yöne doğru döndürülmesini gerektirir –tıpkı gözün, ancak vücut uygun pozisyonu 
aldığında, istediği yöne rahatça bakabiliyor olması durumundaki gibi. 

Peki, her bir alana uyum sağlama süreci neden yavaş ve sürekli olmak zorunda-
dır? Bunun sebebi, bu dönüşlerin, kişinin varoluşu ile ilgili olması ve bu yüzden de 
kişinin özünün temelinde gerçekleşiyor olmasıdır. Bu şu anlama gelir: Bu dönüşler 
sonucunda meydana gelen normatif duruş, insan varoluşunu zaten taşıyan bir ilişkiden 
hareketle, sağlam bir davranışa doğru geliştirilmelidir. İnsanın özünün, her seferinde, 
atandığı alana göre yönünü değiştirdiği ve ona uyum sağladığı bu süreç, Platon’un 
παιδεία [paideia] (eğitim) adını verdiği şeyin özüdür. Bu sözcük çevrilmeye uygun 

6 518a 2.
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değildir. Platon’un kelimenin özünü tanımladığı üzere, παιδεία [paideia], περιαγωγὴ 
ὅλης τῆς ψυχῆς [periagōgē holē tēs psykhēs], “tüm insanlara, özlerinin dönüşünde 
kılavuzluk etmek”, anlamına gelir. Öyleyse παιδεία [paideia] aslında ἀπαιδευσία 
[apaideusia]’dan παιδεία [paideia]’ya doğru bir geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinin 
karakterine uygun olarak, παιδεία [paideia] daima ἀπαιδευσία [apaideusia] ile ilişkili 
kalır. Almancadaki bildung kelimesi (“eğitim”, kelimenin tam anlamıyla “biçimlendir-
me”), παιδεία [paideia] kelimesine, tümüyle olmasa da, en yakın karşılıktır. Elbette 
ki bu durumda, bildung kelimesine, bir kelime olarak sahip olduğu özgün gücünü geri 
vermeli ve 19. yüzyıl sonlarında, gazabına uğradığı yanlış yorumunu unutmalıyız. 
bildung (biçimlendirme) iki anlama gelir. “Biçimlendirme”, bir anlamıyla, birine, 
gelişecek olan bir karakter damgası basmak anlamındaki bir “biçim verme”dir. An-
cak, bu “biçimlendirme”, kişiyi ileriye yönelik, paradigmatik bir imgeye uyması için 
önlem alarak biçimlendirir (veya bir karakter damgası basar), bu yüzden de bu imgeye 
ilkörnek/prototip [Vor-bild] adı verilir. Öyleyse, “biçimlendirme” kişiyi bir karakter 
ile damgalamak ve kişiye bir paradigma ile kılavuzluk etmek anlamına gelmektedir. 
παιδεία [paideia]’nın zıttı ἀπαιδευσία [apaideusia]’dır; hiçbir temel duruşun uyan-
madığı ve hiçbir normatif prototipin öne sürülmediği bir biçimlenme yoksunluğudur. 

“Mağara alegorisi”nin açıklayıcı gücü, hikâyede anlatılan somut imgeler aracılığı 
ile, παιδεία [paideia]’nın özünü görünür ve bilinir kılmaya yoğunlaşır. Platon aynı 
zamanda yanlış yorumlardan kaçınmaya çabalar; o, παιδεία [paideia]’nın özünün 
yalnızca hazır olmayan ruha, sanki bu ruh boş ve beklemede tutulan bir kapmış gibi, 
bilgi dökmekten ibaret olmadığını göstermek ister. Aksine gerçek eğitim, bizzat ruhun 
kendisini, bütünüyle ele geçirir ve dönüştürür, bunu da önce insanları varlık alanına 
[Wesenort] yönlendirerek ve ona uyumlu hâle getirerek yapar. “Mağara alegorisi”nin 
amacının, παιδεία [paideia]’nın özünü örnekleyerek açıklamak olduğu, Platon’un Ye-
dinci Kitab’ın başında, hikâyeyi sunarken kurduğu cümlede yeterince açık bir şekilde 
belirtilmiştir: Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν 
παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας [Meta tauta dē, eipon, apeikason toioutō pathei 
tēn hēmeteran physin paideias te peri kai apaideusias], “Ve bundan sonra, (aşağıdaki 
hikâyede sunulacak olan) böyle bir deneyimden, kendin için, hem “eğitim” hem de 
“eğitim yoksunluğu” (bunların özleri) ile ilgili bir bakış açısı edinmeye çalış, zira bu 
ikisi (bir arada) insan olarak varoluşumuzun esas temelleri ile ilgilidir.” 

Platon’un iddiası açıktır: “Mağara alegorisi”, “eğitim”in özünü örnekler. Buna 
karşın, şimdi yapmaya çalışacağımız “alegori” yorumu, Platonik hakikat “doktrini”ne 
işaret etmeyi amaçlar. Peki, böyle yaparak “alegori”ye, kendisine yabancı olan bir şey 
yüklemiş olmaz mıyız? Yorum, yozlaşarak metni bozan bir yeniden-yorumlamaya 
dönüşme tehdidi taşır. Bu bakış açısını, Platon’un düşünüşünün, kendisini, hakikatin 
özündeki bir değişime tâbi kıldığı ve bu dönüşümün, düşünenin söylediği şeyleri 
yöneten gizli kanun hâline geldiği yönündeki içgörümüzü onaylayıncaya dek bir ke-
narda tutalım. Daha sonraki ihtiyaçlarımız açısından zorunlu olan yorumumuza göre, 
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“alegori” yalnızca eğitimin özünü örneklemekle kalmaz, aynı zamanda “hakikat”in 
özündeki dönüşüm ile ilgili de gözlerimizi açar. Eğer “alegori” her ikisini de göste-
rebiliyorsa, bu “eğitim” ile “hakikat” arasında bir ilişki olduğu anlamına da gelmez 
mi? Bu ilişki gerçekten de geçerlidir. Bu geçerliliğin sebebi, hakikatin özünün ve 
onun geçirdiği türdeki bir değişimin, temel yapısı içinde “eğitim”i mümkün kılıyor 
olduğu gerçeğidir. 

Peki, “eğitim” ve “hakikat”i, kökensel bir Varlıkolmaklık [Wesenseinheit- 
güvenç]’ta birleştiren nedir?

παιδεία [paideia] tüm insanları arkalarına döndürmek demektir. Bu, insanları, 
şeylerle ilk kez karşılaştıkları bölgeden uzaklaştırmak, onları nakletmek ve varolanın 
görünür olduğu başka bir âleme alıştırmak anlamına gelir. Bu nakletme insanlar için 
ancak şimdiye dek görünür olan her şeyin ve bunların görünme yollarının da dönüşmesi 
ile mümkün olur. Herhangi bir zamanda insanlardan “gizlenmemiş” olan her şeyin ve 
bunların gizlenmemiş olma şeklinin dönüştürülmesi gerekir. Grekçede, gizlenmemişliğe 
ἀλήθεια [alētheia] adı verilir, bu kelime “hakikat” olarak tercüme ettiğimiz kelimedir. 
Batı düşüncesinde uzun bir zamandır, hakikat, şeyin bizzat kendisi ile onun zihindeki 
temsilinin uyuşması anlamında kullanılagelmiştir: adaequatio intellectus et rei.

Ancak eğer παιδεία [paideia] ve ἀλήθεια [alētheia] kelimelerini yalnızca “keli-
mesi kelimesine” çevirmekle tatmin olmaz ve bunun yerine çevirdiğimiz bu kelimelerin 
asıl özünü, Greklerin sahip oldukları bilgiler açısından anlamaya çalışırsak, “eğitim” ve 
“hakikat”in doğrudan özsel bir birliktelik oluşturduğunu görürüz. ἀλήθεια [alētheia] 
kelimesinin özsel içeriği ciddi bir şekilde ele alındığında, Platon’un, gizlenmemişliğin 
özünü hangi açıdan belirlemiş olduğu sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevabına 
ulaşmak için, “mağara alegorisi”nin asıl anlamına başvurmamız gerekir. Ulaşacağı-
mız cevap hem “alegori”nin, hakikatin özünden bahsediyor olduğu gerçeğini hem de 
hakikatin özünden ne şekilde bahsettiğini gösterecektir.

Gizlenmemiş olan ve onun gizlenmemişliği ile insanların ikamet ettiği bölgede her 
zaman açık bir şekilde bulunan şeyler kastedilir. Ancak “alegori” bir yaşam alanından 
diğerine geçişlerin hikâyesini anlatmaktadır. Bundan sonrasında hikâye genel olarak, 
yukarıya ve aşağıya göre özel derecelendirmelere sahip olan dört farklı yaşam alanına 
bölünür. Geçiş süreçleri esnasında, yaşam alanları ve aşamalar arasındaki farkların temeli, 
her bir aşamada belirleyici olan farklı ἀληθές [alēthes] türleridir yani her bir aşamada 
baskın olan farklı türdeki “hakikat”lerdir. Bu nedenle, her bir aşamada, şu veya bu şekilde, 
ἀληθές [alēthes]’in, yani gizlenmemişliğin ne olduğunu düşünmeli ve belirlemeliyiz.

İlk aşamada, insanlar zincirlenmiş bir şekilde mağarada yaşamaktadırlar ve doğ-
rudan karşılaştıkları şeylere dalıp gitmişlerdir. Bu yaşam alanının tarifi şu empatik 
cümle ile biter: παντάπασι δή … οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς 
ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς [pantapasi dē … hoi toioutoi ouk an allo ti nomizoien 
to alēthes ē tas tōn skeuastōn skias], “Öyleyse, bu şekilde zincirlenmiş olan kişiler, 
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insan yapımı nesnelerin gölgeleri dışında, gizlenmemiş herhangi bir şey olabileceğini 
hiçbir şekilde hesaba katmazlar.”7

İkinci aşama zincirlerin çıkarılışını anlatır. Hâlâ mağaraya mahkûm olsalar da, 
tutuklular artık bir anlamda özgürdürler. Artık her yöne dönebilmektedirler. Öncesinde 
arkalarında taşınmakta olan şeylerin bizzat kendilerini görmeleri olanaklı hale gelmiştir. 
Daha önce yalnızca gölgelere bakanlar artık μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος [mallon 
ti engyterō tou ontos],8 “varolana biraz daha yakındırlar.” Şeylerin kendileri, görünür 
biçimlerini belli bir şekilde, yani mağaradaki insan yapımı ateşin ışığında sunarlar ve 
artık yansıttıkları gölgeler tarafından gizlenmezler. Bir kişi, gölgeler dışında hiçbir şeyle 
karşılaşmadığı sürece, gölgeler onun bakışını tutsak ederler ve kendilerini, bizzat şeylerin 
kendilerinin yerine koymaya çalışırlar. Ancak kişinin gözü, gölgelere tutsak olmaktan 
kurtulursa, serbest kalan bu kişi ἀληθέστερα [alēthestera] (515 d6), “daha açık/daha fazla 
gizlenmemiş” olanların bölgesine girebilir. Ancak serbest bırakılmış kişi için şu söylen-
melidir: ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα [hēgeisthai ta 
tote horōmena alēthestera ē ta nyn deiknymena]. “O, daha önce görülenlerin (gölgelerin), 
şimdi ona (başkaları tarafından açıkça) gösterilenlerden daha açık olduğunu düşünür.”

Peki neden? Gözleri, ateşin parlaklığına alışık değildir ve bu durum serbest bı-
rakılmış olanların gözlerini kamaştırır. Bu kamaşma onları, bizzat ateşi görmekten 
ve onun ışığının nesneleri nasıl aydınlattığını ve nasıl görünür kıldığını anlamaktan 
alıkoyar. Bu yüzden gözleri kamaşmış olanlar, daha önce gördüklerinin, yalnızca bu 
ateşin yansıttığı gölgeler olduğunu anlayamazlar. Serbest bırakılmış olanlar, şüphesiz ki 
şimdi gölgeler dışındaki şeyleri de görmektedirler ancak bunların hepsi bulanık gözükür. 
Buna karşın, hâlâ görülmemiş ve bilinmeyen ateş ışığının yansımasında gördükleri 
şeylerin, yani gölgelerin, sınırları gayet nettir. Gölgeler, bulanık gözükmedikleri için, 
görünümlerindeki bu tutarlılık, serbest bırakılmış olanlarda “daha açık” oldukları 
izlenimi bırakmalarına neden olur. Bu yüzden ikinci aşamanın tanımının sonunda, 
ἀληθές [alēthes] kelimesi yeniden ve bu kez, bir üstünlük derecesi ile: ἀληθέστερα 
[alēthestera], “daha açık/daha fazla gizlenmemiş olan” şeklinde karşımıza çıkar. Daha 
düzgün olan “hakikat” gölgelerde bulunmaktadır. Öyleyse, zincirlerinden kurtulmuş 
olanlar da, neyin hakiki olduğunu yanlış değerlendirirler çünkü “değerlendirmek” için 
gereken ön koşula, yani “özgürlüğe” sahip değillerdir. Zincirlerin çıkarılması şüphesiz 
bir tür özgürleşme sağlar ancak serbest olmak, henüz gerçek özgürlük değildir. 

Gerçek özgürlüğe ancak üçüncü aşamada ulaşılır. Bu aşamada, serbest bırakılmış 
bir kişi aynı zamanda mağaranın dışına, “açık alana” götürülür. Orada, yerin üstünde, 
tüm şeyler apaçık görünür. Şeyler, artık yalnızca mağaradaki yapay ve kafa karıştırıcı 
ateşin ışığında görünmemektedir. Şeylerin kendileri, orada kendi görünür biçimlerinin 
bağlayıcı gücü ve geçerliliğinde dururlar. Serbest bırakılmış tutuklunun yerleştirildiği 

7 515c 1-2.
8 515d 2.
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açık alan ile kastedilen geniş bir açık alanın sınırlanmamışlığı değildir; aslında açık 
alan nesnelere sınır koyar ve güneş ışığından yayılan parlaklığın ayırt edici özelliği 
olan bağlayıcı güçtür. Şeylerin görünümleri, εἴδη [eidē] (idealar), özü oluşturur ve bu 
özün ışığında her bir varolan kendini şu veya bu olarak gösterir ve ancak bu kendini-
gösterme durumunda, görünen şey gizlenmemiş ve ulaşılabilir hâle gelir. 

Şimdi ulaşılmış olan yaşam alanının seviyesi, diğerleri gibi, bu aşamada belirleyici 
ve esas olarak “açık/gizlenmemiş” olanlar açısından tanımlanır. Bu yüzden, üçüncü 
seviyenin tanımının başında, Platon τῶν νῦν λεγομένων ἀληθῶν [tōn nyn legomenōn 
alēthōn] (516a 3) “şimdi ‘gizlenmemiş’ olarak hitap edilen şeyler”den bahseder. Bu 
gizlenmemiş olan ἀληθέστερα [alēthestera]’dır, onun açıklığı, mağaradaki yapay ateşin 
ışığında aydınlanan şeylerin, gölgelere kıyasla daha açık olmasından da daha yüksek 
bir açıklıktır. Şimdi ulaşılan “gizlenmemiş” [Unverborgene] bütün hepsi içinde en 
gizlenmemiş/en açık olandır: τὰ ἀληθέστατα [ta alēthestata]. Platon’un bu kelimeyi 
metnin bu kısmında kullanmadığı doğrudur, ancak Devlet’in altıncı kitabının başında-
ki, buna karşılık gelen ve eşit derecede önemli olan tartışmada, τὸ ἀληθέστατον [to 
alēthestaton]’dan, “en açık / gizlenmemiş olan”dan bahseder. Orada (484 c5 vd.) οἱ 
... εἰς τὸ ἀληθέστατον ἀποβλέποντες [hoi … eis to alēthestaton apoblepontes], “en 
gizlenmemiş olana bakanlar”dan söz eder. En gizlenmemiş olan, kendini her durumda 
bir varolanın mahiyetinde/ne’liğinde gösterir. Mahiyetin (yani ideaların) bu şekilde 
kendini göstermemesi hâlinde, her bir özel şey –yani aslında mutlak olarak her şey– 
gizlenmiş kalırdı. “En gizlenmemiş olan”a bu ad verilir çünkü o, görünen her şeyde 
öncel olarak görünendir ve görünen şeyleri erişilebilir kılandır. 

Mağaranın içinde, bakışını gölgelerden, ateşin ışığına yöneltmek ve kendilerini 
ateşin ışığında gösteren şeylere odaklanmak, zaten zor bir görevdir ve başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır, ancak şimdi mağaranın dışındaki açık alanda serbest olmak, dayanıklılık 
ve çabanın tamamını gerektirir. Özgürleşme, yalnızca zincirlerin çıkartılması ile mey-
dana gelmez ve kısıtlanılmamışlığa dayanmaz, aksine, önce kişinin bakışlarını, görünür 
biçimlerindeki nesnelerin değişmez sınırları üzerinde sabitlemek yönündeki sürekli ça-
bası ile başlar. Gerçek özgürleşme, kendi görünür biçiminde görünen ve bu görünümde 
en gizlenmemiş halinde olan şeylere yönelik bir şekilde durma metanetidir. Özgürlük 
ancak böyle yapılanmış bir yönelim olarak vardır. Bunun da ötesinde, yalnızca bu “bir 
şeye doğru yönelme”, bir arkaya dönme olarak παιδεία [paideia]’nın özünü yerine ge-
tirir. Böylece, “eğitim”in özünün yerine getirilmesi, ancak en gizlenmemiş olanın, yani 
ἀληθέστατον [talēthestaton]’un yani en hakiki olanın yani gerçek anlamıyla hakikatin 
alanında ve temelinde gerçekleştirilebilir. “Eğitim”in özü, “hakikat”in özüne dayanır. 

Ancak παιδεία [paideia]’nın özü περιαγωγὴ ὅλης τῆς ψυχῆς [periagōgē holēs 
tēs psykhēs]’ine bağlı olduğu için, bir arkaya dönme olduğu ölçüde, sürekli olarak 
ἀπαιδευσία [apaideusia]’nın aşılması olarak kalır. παιδεία [paideia]’nın, eğitim yok-
sunluğu ile temel bir ilişkisi vardır. Ve eğer, Plato’nun kendi yorumuna göre, “mağara 
alegorisi”nin, παιδεία [paideia]’nın özünü açıklaması gerekiyorsa, o hâlde bu açıkla-
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manın aynı zamanda, bu asli faktörü, yani eğitim yoksunluğunun aşılmasını da ortaya 
koyması gerekir. Bu yüzden, hikâyenin anlatımı, sıklıkla sanıldığı üzere, mağaradan 
yukarı çıkan yokuşta ulaşılan en yüksek noktanın tanımlanması ile bitmez. Aksine, 
“alegori”, serbest bırakılan kişinin mağaraya, hâlâ zincirli olanların yanına geri iniş 
hikâyesini de içerir. Serbest bırakılan kişinin, bu insanları da, onlar için açık olandan 
uzaklaştırması ve en açık olanla yüz yüze getirmesi gerekmektedir. Ancak onları öz-
gürleştirmek isteyen bu kişi9, artık mağarada yolunu bulamaz ve orada normatif olan 
türdeki hakikatlerin baskın gücüne boyun eğme riski ve çoğunluğun “gerçekliği”nin 
tek gerçeklik olduğu iddiasına kapılma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Özgürleştirici, 
öldürülme olasılığı ile tehdit edilir, ki bu Platon’un “öğretmen”i olan Sokrates için 
gerçekleşmiş olan olasılıktır.

Mağaraya dönüş ve mağaradaki özgürleştirici ile özgürleşmeye direnen tutuklular 
arasındaki mücadele, “alegori”nin dördüncü aşamasını oluşturur ve hikâye burada bir 
sonuca bağlanır. ἀληθές [alēthes] kelimesi hikâyenin bu bölümünde artık kullanılmaz. 
Öte yandan, bu aşamada da, serbest kalan kişinin geri döndüğü mağarayı etkileyen, 
‘gizlenmemiş’ten bahsetmek gerekir. Peki, mağarada normatif olan “gizlenmemiş”ten 
–gölgelerden– birinci aşamada da bahsedilmemiş miydi? Evet, bahsedilmişti. Ancak 
‘gizlenmemiş’ ile ilgili iki asli faktör vardır: yalnızca görünenleri bir şekilde erişilebilir 
kılmakla ve onları kendi görünümlerinde açığa çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda saklı 
olanın gizlenmişliğinin sürekli üstesinden gelir. Gizlenmemiş olanın bir “gizlenmişlikten 
çekip alınması, bir bakıma ondan çalınması gerekir. Aslında Grekler için,10 gizlenmişlik, 
bir kendini saklama edimi olarak, varlığın özüne nüfuz eder ve böylelikle de varolanı 
mevcut olmaları ve erişilebilirlikleri açısından belirler (“hakikat”); ve bu yüzden de 
Romalıların “veritas” ve bizim “hakikat” dediğimiz kelime, Grekler için alfa-olumsuz 
eki (ἀ-λήθεια [a-lētheia]) ile ayırt edilir. Hakikat,11 aslen gizlenmişlikten12 zorla çekip 
alınmış olan şey anlamına gelir. Bu yüzden hakikat, her durumda, açığa çıkarma anla-
mında bir çekip almadır. Gizlenmişliğin pek çok farklı türü olabilir: yolunu tıkamak, 
saklamak, kılığını değiştirmek, üstünü örtmek, maskelemek, örtbas etmek. Platon’un 
“alegori”sine göre, gizlenmemiş olanın, asli ve inatçı bir gizlilikten çekip alınması 
gerekir, bu yüzden de kişinin mağaradan açık alana ve gün ışığına çıkması bir ölüm 
kalım mücadelesidir. “Alegori”nin dördüncü aşaması, “mahrumiyet”in –çekip çıkararak 
gizlenmemiş olana ulaşmanın– ne şekilde hakikatin özüne ait olduğuna kısa bir bakış 
atmamızı sağlar. Bu yüzden, “mağara alegorisi”nin önceki üç aşaması gibi, dördüncü 
aşama da ἀλήθεια [alētheia] ile ilgilidir. 

Bu “alegori”nin bir mağara imgesi üzerine kurulmuş olmasının tek sebebi, en başta 
Yunalılar için aşikâr olan ἀλήθεια [alētheia], yani varolanın gizlenmemişliği deneyimi 

9 Metnin bundan sonrasında “özgürleştirici” olarak çevrilecektir  [Ç.N.].
10 “Geistige Überlieferung”dan ayrı baskı 1942: Herakleitos, Fragman 123.
11 “Geistige Überlieferung”dan ayrı baskı 1942: Hakiki olan anlamında.
12 “Geistige Überlieferung”dan ayrı baskı 1942: Gizlenme.
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ile belirlenmiş olması olabilir. Zira yer altı mağarası, kendi içinde açık olan ama aynı 
zamanda da bir kubbe ile örtülmüş olan ve giriş kısmı dışında duvarlarla çevrilmiş ve 
etrafındaki toprakla kuşatılmış bir yer olması dışında nedir ki? Hem bu mağaramsı, 
kendi içinde açıklığı olan alan hem de bu alanın çevrelediği ve böylelikle de gizlediği 
şeyler, aynı anda dışarıya, yani yerüstünde, ışığın altında serili duran “gizlenmemiş”e 
işaret ederler. Hakikatin özünün, yalnızca ἀλήθεια [alētheia] kelimesinin Grekçedeki 
orijinal anlamıyla –yani gizlenmiş (saklanmış veya maskelenmiş) olan ile ilişkili olan 
gizlenmemiş olarak– anlaşıldığı takdirde, bu yeraltı mağarası imgesi ile temel bir 
ilişkisi vardır. Hakikatin başka bir özü olduğu takdirde, bu öz, gizlenmemişlik veya 
gizlenmemişlik tarafından belirlenen bir şey olmadığı takdirde, “mağara alegorisi” 
temeli olmayan bir örnekleme hâline gelir.

Ve yine, ἀλήθεια [alētheia] “mağara alegorisi”nde gereğince deneyimlenmiş 
ve alegori içindeki önemli noktalarda ondan bahsedilmiş olsa dahi, gizlenmemişlik 
yerine, hakikatin bir diğer özü öne çıkar. Ancak bu, gizlenmemişliğin hâlâ belli bir 
öncelik taşıdığı anlamına da gelir. 

“Alegori”nin sunumunda ve Platon’un kendi yorumunda, yer altı mağarası ve 
bunun dışındaki alan, açık bir biçimde, hikâyedeki olayların gerçekleştiği ve son 
bulduğu alan olarak anlaşılır. Oysa tüm bunların arasında asıl önemli olan, geçiş 
süreçleridir: Yapay ateşin aydınlattığı yerden, güneş ışığının aydınlığına çıkış ve 
tüm ışığın kaynağından, mağaranın karanlığına geri dönüş. “Mağara alegorisi”ne 
tanımlayıcı gücünü veren, yer altı kubbesinin kapalılık imgesi ve insanların bunun 
sınırları içinde hapsedilmiş olması değildir, mağara dışındaki açık alanın görülmesi 
de değildir. Aksine, Platon’a göre, “alegori”de bahsedilen imgelerin ardındaki açıkla-
yıcı güç, ateşin, ateşin ışığının ve onun yansıttığı gölgelerin gündüzün parlaklığının, 
güneş ışığının ve güneşin oynadıkları rollere odaklanır. Her şey, görünenlerin açığa 
çıkmasına ve onun görünürlüğünün mümkün kılınmasına bağlıdır. ‘Gizlenmemişlik’ten 
çeşitli aşamalarda bahsedilmiştir ancak o, yalnızca görünenleri, görünür biçimlerinde 
(εἶδος [eidos]) nasıl erişilebilir kıldığı ve kendini gösteren (ἰδέα [idea]) bu görünür 
biçimleri nasıl görünür kıldığı açısından değerlendirilir. Asıl düşünme, parlamanın 
aydınlığında açığa vurulan görünür biçimin açığa çıkmasına odaklanır. Görünür biçim, 
her varolanın varoluşuna yönelik bir bakış sağlar. Bu asıl düşünme, ἰδέα [idea]’yı 
amaçlar. “İdea”, varolanlara yönelik bir bakış sunan görünür biçimdir. ἰδέα [idea], 
“güneş parlıyor” cümlesindeki anlamdaki saf parlamadır. “İdea” önce (ardındaki) bir 
şeyin “parlamasını ve görünmesini” [erscheinen] sağlamaz; o bizzat parlayan şeydir, 
o yalnızca kendisinin parlayışı ile ilgilenmektedir. ἰδέα [idea], parlayabilendir [das 
Scheinsame]. İdea’nın özü, onun parlayabilirliğinden ve görünebilirliğinden [Sche-
in- und Sichtsamkeit] oluşur. Bu, oluşu, yani herhangi bir anda bir varolanın oluşunu 
meydana getiren şeydir. Bir varolan, kendi “ne”liğinin her aşamasında oluşa geçer. Ne 
de olsa, oluş, varlığın özüdür. Platon için, varlığın asıl özünün, ‘ne’liğe/mahiyete’ bağlı 
olmasının sebebi budur. Daha sonra kullandığı terminoloji de bunu gösterir: asıl esse, 
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yani essentia; existentia değil, quidditastır. İdeanın, kendi parlayışı ile görünür kıldığı 
ve böylece görmemizi sağladığı şey –ideaya odaklanan bakış için– ideanın görünür 
kıldığı gizlenmemiş olandır. Bu gizlenmemiş olan, ilk olarak ve kendi içinde, ἰδέα 
[idea]’nın anlaşılması yoluyla anlaşılan şey olarak, bilme ediminde (γιγνωσκόμενον 
[gignōskomenon]) bilinen (γιγνώσκειν [gignōskein]) şey olarak kavranır. νοεῖν [noein] 
ve νοῦς [nous]’un (anlama), asli olarak “idea”ya gönderme yapması, ancak bu Platoncu 
dönüşüm ile birlikte gerçekleşir. İdealara böyle bir yönelimin benimsenmesi, bundan 
böyle, kavrayışın özünü [Verhenmung] ve akabinde “aklın” [“Vernunft”] özünü belirler. 

“Gizlenmemişlik” artık, daima, ideaların parlayabilme yeteneği sayesinde erişi-
lebilir olan gizlenmemişe işaret eder. Ancak erişim, zorunlu olarak “görme” aracılığı 
ile sağlandığı için, gizlenmemişlik, görme ile “ilişki”li olmak, görmeye “bağlı” ol-
mak zorunda kalır. Böylelikle, Devlet’in Altıncı Kitabı’nın sonuna doğru, Platon şu 
soruyu geliştirir: Görünen şeyi ve görmeyi, kendi ilişkileri içinde, oldukları şey yapan 
nedir? Onlar arasındaki boşluğu bağlayan nedir? Hangi bağ (ζυγόν [zygon] 508a 1) 
bu ikisini bir arada tutmaktadır? “Mağara alegorisi” bu sorunun cevabını açıklamak 
için yazılmıştır ve bir imge ile ortaya konulur: Güneş, ışığın kaynağı olarak, görünür 
olanlara görünürlük sağlar. Ancak görme, görünür olanı, gözün ἡλιοειδές [hēlioeides], 
“güneş-gibi” olması ölçüsünde, güneşin özü gibi bir öze yani onun parlamasına katılma 
gücüne sahip olması ölçüsünde görür. Bizzat göz, “ışık yayar” ve kendini parlamaya 
adar ve bu şekilde görünenleri algılayabilir ve anlayabilir. Bahsedilenler açısından 
bakıldığında, imge, Platon’un şu şekilde ifade ettiği bir ilişkiyi işaret eder (VI, 508 ff): 
τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι 
τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι [touto toinyn to tēn 
alētheian parekhon tois gignōskomenois kai tō gignōskonti tēn dynamin apodidon tēn 
tou agathou idean phathi einai]. “Böylelikle, bilinen şeye gizlenmemişlik sağlayan ve 
bilene (bilme) gücünü veren şeye, ben iyi ideası adını veriyorum.” 

“Alegori”, güneşten, iyi ideasının imgesi olarak bahseder. Bu ideanın özü neye 
bağlıdır? Bir ἰδέα olarak, iyi olan, parlayan bir şeydir, böylelikle görüş sağlayan, 
böylelikle de bir şeyi görünür ve dolayısıyla da bilinebilir kılan şeydir, yani: ἐν τῷ 
γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι [en tō gnōstō teleutaia 
hē tou agathou idea kai mogis horasthai] (517b 8) “Bilinebilir olanların alanında, 
iyi ideası, tüm parlamayı gerçekleştiren ve bu yüzden de ancak en son düzgün bir 
şekilde görülen ve aslında zorlukla (ancak büyük acılar çekerek) gerçekten görülen, 
görünürlük gücüdür. 

τὸ ἀγαθόν13 [to agathon]’u, açıkça anlaşılır olan “iyi” terimi ile tercüme ediyoruz. 
Sıklıkla, onun “ahlâki iyi” olduğunu, ahlâk yasasına uyduğu için böyle adlandırıldığını 
düşünüyoruz. Bu yorum, Grek düşüncesinin dışında kalır –hatta Platon’un ἀγαθόν 

13 1. baskı 1947: ἀγαθόν [to agathon] gerçi ἰδέα [idea]’dır, ama artık mevcut olmayan, bu yüzden nere-
deyse görülebilir değildir. 
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[agathon]’u bir idea olarak yorumlayarak, “iyi”yi “ahlâki” olan olarak düşünme ve 
nihayetinde onu bir “değer” olarak görme fırsatı sunmasına rağmen–. 19. yüzyılda, 
modern “hakikat” kavrayışı sonucunda ortaya çıkan “değer” düşüncesi, ἀγαθόν 
[agathon]’un soyundan gelen en son ve aynı zamanda da en zayıf evlattır. “Değer”in 
ve “değer” açısından yapılan yorumların Nietzsche’nin metafiziğini taşıması ve bunun 
mutlak olarak “tüm değerlere yeniden değer biçme” şeklinde olması nedeniyle ve 
ona göre tüm bilgi, “değer”in metafizik kökeninden hareketle başlamış olduğu için, 
Nietzsche Batı metafiziği tarihindeki en kontrolsüz Platoncudur. Öte yandan, “değer”i, 
“yaşam”ı mümkün kılan, “bizzat hayat” tarafından belirlenmiş olan bir koşul olarak 
anladığı ölçüde, Nietzsche, ἀγαθόν [agathon]’un özüne, “doğası gereği geçerli olan 
değerler” saçmalığının peşinde koşanlara nazaran daha az önyargı ile tutunmuştur. 

Dahası, modern bakışla, “idea”nın özünü perceptio (“subjektif temsil”) olarak 
düşünürsek, “iyi ideası”nın içinde bir yerde varolan bir “değer” buluruz ve bunun da 
ayrıca bir ideası vardır. Bu “idea” doğal olarak en yüksek idea olmalıdır çünkü önemli 
olan her şeyin doğal akışını “iyi”nin içinde (saadetin esenliği veya düzenin düzenliliği 
içinde) sürdürmesidir. Bu modern düşünce biçiminde, Platon’nun ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ 
[idea tou agathou]’nun asıl özünün ötesinde kavranabilecek hiçbir şey yoktur. 

Grek düşüncesinde, τὸ ἀγαθόν [to agathon] bir şeye muktedir olan ve bir diğer 
şeyin bir şeye muktedir olmasını sağlayan şey anlamına gelir. Her ἰδέα [idea], bir 
şeyin görünür biçimine, bir varolanın her bir durumda, ne olduğuna bakmamızı sağlar. 
Bu yüzden Grek düşüncesinde “idealar” bir şeyin kendi mahiyetinde görünmesini ve 
böylelikle de kendi tutarlılığı içinde var olmasını sağlar. İdealar, varolan her şeyde 
olandır. Bu yüzden, bir ideanın idea olabilmesi –Platon’un ifadesiyle: tüm ideaların 
ideası– mevcut olan her şeyin tüm görünürlüğü içinde, görünmesini mümkün kılma-
sına dayanır. Her ideanın özü, kesin olarak, görünür biçime bakılmasını izin veren 
parlamayı mümkün kılması ve sağlamasına bağlıdır. Bu nedenle, ideaların ideası, bu 
şekilde τὸ ἀγαθόν [to agathon]’u sağlayandır. O, parlayabilen her şeyin parlaması-
na neden olandır ve dolayısıyla bizzat görünür olandır, kendi parlamasında en fazla 
parlayabilendir. Bu nedenle Platon ἀγαθόν [agathon]’a, aynı zamanda τοῦ ὄντος τὸ 
φανότατον [tou ontos to phanotaton]14, “varolanın içinde en fazla parlayan (parlamaya 
muktedir olan)” da der. 

Modern düşünüş için fazlasıyla yanıltıcı olan “iyi ideası” ifadesi, ideaların ideası 
olarak geri kalan her şeye neden olan, özel idea için kullanılan isimdir. Tek başına “iyi” 
denilebilecek olan bu idea, ἰδέα τελευταία [idea teleutaia] olarak kalır, zira onda ide-
anın özü, kendini gerçekleştirir, yani kendisinden hareketle tüm diğer ideaları mümkün 
kılacak bir şekilde varolmaya başlar. İyi’ye iki anlamda “en yüksek idea” adı verilebilir: 
O, mümkün kılma hiyerarşisinde en yüksektedir; ve onu görmek çok meşakkatli bir 
görev olan en yükseğe bakmayı gerektirir. Onu tam anlamıyla kavramanın zorluğuna 

14 518c 9.
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rağmen, ideanın özüne göre bu ideaya, Grek düşüncesi açısından “iyi” adı verilmesi 
gerekir ve bu idea, her nerede bir varolan kendini gösteriyorsa, orada bir şekilde da-
ima görünürde durur. İnsanların, yalnızca özleri hâlâ gizli duran gölgeleri gördükleri 
yerde bile, insanlar bu parlaklığı tam anlamıyla kavrayamasalar ve onu ateşten gelen 
bir şey olarak deneyimlemeseler bile ve hepsinin ötesinde, ateşin yalnızca güneşin 
soyundan gelen (ἔκγονον [ekgonon], VI, 507a 3) bir şey olduğunu anlamıyor olsalar 
bile, ateşin ışığı yine de parlamalıdır. Mağaranın içinde güneş görünmez bir şeydir 
ancak gölgeler bile ışığını ondan temin eder. Ancak, kendi özünün farkında olmayan 
gölgelerin anlaşılmasını mümkün kılan ateş, varolanla ilgili tüm deneyimlerin –ki bu 
deneyimler aslında varolanı kasteder ancak onu bir varolan olarak tanımaz– bilin-
meyen temeli için kullanılan bir imgedir. Buna rağmen, güneş, parlayarak yalnızca 
görünen her şeye parlaklık bahşetmekle kalmaz, bu parlaklık ile birlikte, görünürlük 
ve böylelikle de “gizlenmemişlik” bahşeder. Ancak yalnız bununla da kalmaz. Onun 
parlaması, aynı zamanda, sıcaklık da yayar ve bu ışıma ile “oluşa gelen” her şeyin, 
kendi sürekli varoluş süreçleri içinde görünür hâle gelmelerini sağlar.15

Öte yandan, güneş bir kez gerçekten görüldüğünde (ὀφθεῖσα δέ [ophtheisa de]), veya 
benzetmeyi bir kenara bırakırsak, bir kez en yüksek ideaya bakıldığında, συλλογιστέα 
εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία [syllogistea einai hōs 
ara pasi pantōn autē orthōn te kai kalōn aitia] (517c), “o zaman kişi (bizzat en yüksek 
ideadan) derlenmiş olan şu sonucu çıkarabilir: açıktır ki, tüm insanlar için bu (iyi ideası) 
hem (insan davranışında) doğru olan her şeyin hem de güzel olan her şeyin, asli kay-
nağıdır [Ur-sache]”, yani, kendi görünür biçiminin parlayışını, görünüş hâline getirme 
davranışında kendini gösteren her şeyin kaynağıdır. En yüksek idea tüm “şeylerin” 
[“Sachen”] ve onları şeyliklerinin [Sachheit] kökenidir, eş deyişle asli kaynağıdır. “İyi” 
görünür biçimin görünmesini sağlar, ki görünüşte, varolan, varolduğu haliyle, sürekli-
liğe sahiptir. Bu sağlayışta, varolan, varlığın içinde tutulur ve böylelikle de “kurtarılır”. 

Pratik etkinlik ile ilgili bilgi veren tüm ihtiyatlı kavrayış biçimlerine göre, en 
yüksek ideanın özünden çıkan sonuç şudur: ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τὸν μέλλοντα 
ἐμφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ [hoti dei tautēn idein ton mellonta emphronōs 
praksein ē idia ē dēmosia],16 “İster kişisel meselelerde ister kamu işlerinde, ihtiyatlı 
bir kavrayış ile eyleme geçmekle ilgilenen herkes, bunu (yani, ideanın özünü sağlıyor 
olduğu ölçüde, iyi adı verilen ideayı) göz önünde bulundurmalıdır.” Her kim “idea-
lar” tarafından belirlenmiş bir dünyada eyleme geçmek istiyorsa ve zorundaysa, her 
şeyden önce, idealarla ilgili bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Böylelikle de παιδεία 
[paideia]’nın asıl özü, insanı, özsel kavrayışın berrak tutarlılığı için özgür ve güçlü hale 
getirmesine dayanır. Şimdi, Platon’un kendi yorumuna göre, “mağara alegorisi”nin, 
παιδεία [paideia]’nın özünün somut bir imgesini sağlaması gerektiği için, onun en 

15 509b.
16 517c 4/5.
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yüksek ideayı görmek için yapılan yukarı çıkışı da anlatması gerekir. 
Peki, “mağara alegorisi” özellikle ἀλήθεια [alētheia]’yı ele almakta değil midir? 

Kesinlikle değildir. Ancak şu bir gerçektir ki, bu “alegori” Platon’un hakikat “doktrini”ni 
içermektedir, çünkü “alegori”nin temeli, ἰδέα [idea]’nın ἀλήθεια [alētheia] üzerinde 
egemenlik kazandığı, ancak dile getirilmemiş olan süreçtir. “Alegori”nin, imgelere 
dönüştürdüğü şey, Platon’un ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ [idea tou agathou] hakkında söyle-
dikleridir, yani αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη [autē kyria alētheian 
kai noun paraskhomenē] (517 c4), “o bizzat sahibedir, çünkü o (kendini gösterene) 
gizlenmemişlik bahşeder ve aynı zamanda (gizlenmemiş olanla ilgili) kavrayış bah-
şeder.” ἀλήθεια [alētheia], artık ἰδέα [idea]’nın boyunduruğu altındadır. Platon, ἰδέα 
[idea]’nın, gizlenmemişliğe izin veren sahibe olduğunu söylediğinde, söylenmemiş 
bir şeye işaret eder, yani hakikatin özünün, gizlenmemişliğin özü gibi, kendi özsel 
bütünlüğünden açımlanmadığını, aksine ἰδέα [idea]’nın özüne doğru yön değiştirdiğini 
söyler. Hakikatin özü, kendi asli özelliği olan gizlenmemişlikten vazgeçer.

Eğer varolana yönelik tüm davranışlarımızda her zaman ve her yerde, bir ἰδεῖν 
[idein] veya ἰδέα [idea]’nın, yani “görünür biçim”in görülmesi söz konusu ise, o 
zaman tüm çabalarımızın her şeyden önce böyle bir görmeyi mümkün kılma üzerine 
yoğunlaşması gerekir. Ve bu doğru bir görüş gerektirir. Mağaranın içinde bile, serbest 
bırakılmış olanlar, gölgelere sırt çevirip şeylere doğru döndüklerinde, bakışlarını, 
yalnızca gölgelerden ibaret olanlara kıyasla “daha fazla varolan içinde” olanlara 
yöneltirler: πρὸς μᾶλλον ὄντα τετραμμένος ὀρθότερον βλέποι [pros mallon onta 
tetrammenos orthoteron blepoi]17, “ve daha fazla varolan içinde olana doğru döndükleri 
için, muhakkak ki daha doğru bir şekilde görüyor olmalıdırlar.” Bir yerden diğerine 
geçiş süreçleri, bakışın daha doğru hâle gelme sürecine dayanır. Her şey ὀρθότης 
[orthotēs]’e, bakışın doğruluğuna bağlıdır. Bu doğruluk aracılığıyla, görme veya bilme 
doğru bir hâle gelir, öyle ki en sonunda doğrudan en yüksek ideaya bakar ve kendisini 
bu “doğrudan hizalanma”da sabitler. Anlayış, kendisini bu şekilde yönlendirerek, 
görülecek olana, yani varolanın “görünür biçimi”ne uyum sağlar. Anlayışın, bir ἰδεῖν 
[idein] olarak, ἰδέα [idea]’ya bu şekilde uyum sağlamasının sonucu, bir ὀμοίωσις, yani 
bilme ediminin, şeyin kendisi ile uyuşumudur. Böylelikle, ἰδέα [idea]ve ἰδεῖν [idein]’in 
ἀλήθεια [alētheia] üzerindeki üstünlüğü, hakikatin özünde bir dönüşüme sebep olur. 
Hakikat ὀρθότης [orthotēs], yani anlayışın ve açıklamanın, doğruluğu haline gelir. 

Hakikatin özünün bu dönüşümü ile birlikte, hakikatin konumunda da bir değişiklik 
meydana gelir. Hakikat, gizlenmemişlik olarak, hâlâ varolanların kendilerinin temel 
bir özelliğidir. Ancak hakikat, “bakış”ın doğruluğu olarak, o varolana yönelik insan 
davranışının bir karakteristiği haline gelir. 

Bütün bunlara rağmen, Platon’un bir şekilde “hakikat”i yine de varolanın bir 
karakteristiği olarak tutması gerekir, zira bir varlık, varolan bir şey olarak, tam da 

17 515d 3/4.
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görünüşü yoluyla varlığa sahiptir ve varoluş, kendisiyle birlikte gizlenmemişliği de 
getirir. Ancak aynı zamanda, neyin gizlenmemiş olduğuna yönelik araştırma, görünür 
biçimin görünüşüne yönelir ve sonuç olarak görünür biçime uyarlanmış görme edimi-
ne, doğru olana ve görüşün doğruluğuna yönelir. Bu nedenle, Platon’un doktrininde 
kaçınılmaz bir iki anlamlılık vardır. Bu açıkça, şimdiye dek söylememiş olan, ancak 
artık söylenebilir hale gelen, hakikatin özündeki değişimi doğrular. İki anlamlılık, 
isim verilen ve tartışılan şey ἀλήθεια [alētheia] olduğu hâlde, kastedilenin ὀρθότης 
[orthotēs] olması ve bunun normatif bir şey olarak belirlenmiş olması, –ve tüm bunların 
bir ve aynı düşünce zinciri içinde olması– gerçeğinde çok açık bir biçimde ortaya çıkar. 

Hakikatin özünün belirlenişindeki iki anlamlılık, Platon’un kendi “mağara ale-
gorisi” yorumunu içeren bölümden alınan tek bir cümlede görülebilir.18 Yön gösterici 
düşünce, en yüksek ideanın, bilme edimini ve onun bildiği şeyi bir arada boyunduruk 
altında tutuyor olduğudur. Ancak bu ilişki iki şekilde anlaşılır. Öncelikle ve bu yüzden 
de normatif olarak, Platon şöyle der: ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα [hē tou agathou idea] (iyi 
ideası) πάντων ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία [pantōn orthōn te kai kalōn aitia], “hem 
doğru olan hem de güzel olan her şeyin asli kaynağıdır (yani özün mümkün kılınma-
sı).” Ancak daha sonra iyi ideasının, κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη [kyria 
alētheian kai noun paraskhomenē] olduğu, yani “hem gizlenmemişlik hem de anlayış 
bahşeden sahibe” olduğu söylenir. Bu iki ifade, ἀλήθεια [alētheia]’nın ὀρθά [ortha]’ya 
(doğru olana) karşılık gelmesi ve νοῦς [nous]’un (anlayış) καλά [kala]’ya (güzel olana) 
karşılık gelmesi şeklinde bir paralelliğe sahip değildir. Aksine, aralarındaki uyuşum, 
çapraz bir şekilde işler. ὀρθά [ortha]’ya, yani doğru olana ve onun doğruluğuna karşılık 
gelen doğru anlayıştır ve güzel olana karşılık gelen de gizlenmemiş olandır, çünkü 
güzel olanın özü varlığın içindedir. ἐκφανέστατον [ekphanestaton] (cf. Phaidros) 
ki o hepsinden daha çok ve daha saf bir şekilde kendine ve kendinden parlayan şey 
olarak, görünür biçimi ve böylelikle de gizlenmemiş olanı gösterir. Her iki cümle de, 
hem bilmenin doğruluğunu hem de bilinenin gizlenmemişliğini sağlayan şey olarak 
iyi ideasının üstünlüğünden bahseder. Burada hakikat hâlâ, bir ve aynı zamanda, giz-
lenmemişlik ve doğruluktur –üstelik gizlenmemişlik zaten ἰδέα [idea]’nın boyundu-
ruğu altında olduğu hâlde. Hakikatin özünün belirlenmesindeki aynı iki anlamlılığa, 
Aristoteles’te de rastlanmaktadır. Metafizik’in 9. Kitabı’nın kapanış bölümünde19, 
Aristoteles’in varolanın varlığı ile ilgili düşüncelerinin doruk noktasına çıktığı yerde, 
gizlenmemişlik, varolanın her şeye hâkim olan temel özelliğidir. Ancak Aristoteles 
şunu da söyleyebilir: οὐ γάρ ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς ἐν τοῖς πράγμασιν 
… ἀλλ’ ἐν διανοίᾳ [ou gar esti to pseudos kai to alēthes en tois pragmasin … all’ en 
dianoia] (Metafizik E, 4, 1027b 2 5ff.) “Aslında, yanlış ve doğru, şeylerde (şeylerin 
kendilerinde) değil … zihindedir.” 

18 517b 7 ila c 5.
19 Metafizik Θ, 10, 1051a 34 vd.
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Zihnin yargısı ve ifadesi, hakikatin ve yanlışlığın ve bunların arasındaki farkın bu-
lunduğu yerdir. Bu ifade, olgu bağlamına ve böylelikle de ὁμοίωσις [homoiōsis]’a uyum 
sağladığı ölçüde doğru olarak adlandırılır. Hakikatin özünün bu belirlenimi, artık gizlen-
memişlik anlamında ἀλήθεια [alētheia]’ya başvurmaz, aksine artık ψεῦδός [pseudos]’un 
(doğru olmama anlamında yanlış) karşıtı olarak görülen ἀλήθεια [alētheia]’nın, doğruluk 
olduğu düşünülür. Bu andan itibaren, hakikatin özünün, hem temsilin hem de ifadenin 
doğruluğu olarak nitelendirilmesi, tüm Batı düşüncesi için normatif bir hâle gelir. Bunun 
kanıtı olarak, hakikatin özünün, metafiziğin ana çağlarında, nasıl nitelendiğinin tipik 
birer örneği olan, yol gösterici savlara atıfta bulunmakla yetinelim. 

Thomas Aquinas’ın savı ortaçağ skolastisizmine uygundur: veritas proprie in-
venitur in intellectu humano vel divino (Quaestiones de veritate, quaestio I, articulus 
4, responsio): “Hakikat ile, ister insani ister ilahi olsun, tam anlamıyla, zihinde karşı-
laşılır.” Hakikatin asli yeri zihindedir. Hakikat burada artık ἀλήθεια [alētheia] değil, 
ὁμοίωσις [homoiōsis]’dir (adaequatio).

Modern çağın başlangıcında, Descartes bu savı şöyle diyerek şiddetlendirir: 
veritatem proprie vel falsitatem non nisi in solo intellectu esse posse (Regulae ad 
directionem ingenii, Regula VIII, Opuscula posthuma X, 396). “Gerçek anlamında 
hakikat veya yanlışlık, başka hiçbir yerde değil ancak zihinde olabilir.”

Modern çağın kendini tamamlamaya başladığı dönemde, Nietzsche daha önce 
ortaya konan savı şunu söyleyerek şiddetlendirir: “Hakikat, o olmaksızın belli türdeki 
canlı bir varlığın yaşayamayacağı türde bir hatadır. Son tahlilde, ayırt edici olan, yaşa-
ma verilen değerdir.” (1885 yılından bir not, Güç İstenci, no: 493) Eğer Nietzsche’ye 
göre, hakikat bir tür hata ise, o halde onun özü, belli türdeki bir düşünceye dayanır. 
Bu düşünce gerçek olanı, daima ve hatta kaçınılmaz olarak yanlışlar. Bunun sebebi 
özellikle her bir temsil ediminin, süregelen “oluş”u durdurması ve kendi belirlenmiş 
gerçeklerini, “oluş”un akışının karşısına dikerek, karşılığı olmayanın yani doğru ol-
mayanın ve bu yüzden de hatalı olanın gerçek olduğunu ileri sürmesidir. 

Nietzsche’nin, hakikati, düşüncenin doğru olmayışı olarak belirlemesi, hakikatin 
geleneksel özünün, ifadenin doğruluğu (λόγος [logos]) olarak kabul edilmesi ile uyum-
ludur. Nietzsche’nin hakikat kavramı, hakikati, varolanın gizlenmemişliği olmaktan 
çıkarıp, bakışın doğruluğu hâline getiren değişimin, en aşırı sonucunun, son parıltısını 
sergiler. Bu değişimi, meydana getiren, varolanın varlığının (Grekçede: mevcut olanın 
mevcudiyetinin) ἰδέα [idea] olarak belirlenmesidir. 

Varolanın bu şekilde yorumlanmasının bir sonucu olarak, mevcut olmak, artık 
Batı düşüncesinin başlangıcında olduğu gibi, gizlenmiş olanın, gizlenmemişliğe doğru 
yükselişi değildir; ki orada bizzat gizlenmemişlik, açığa çıkma olarak, mevcut olmanın 
temel özelliğini oluşturur. Platon, mevcut olmayı (οὐσία [ousia]) ἰδέα olarak tasavvur 
eder. Ancak, ἰδέα [idea], gizlenmemiş olanı görünür kılarak, ona hizmet etmek anla-
mında, gizlenmemişliğin daha altında olan bir şey değildir. Aslında durum bunun tam 
tersidir: kendi özünde ve tekil bir öz-ilişki içindeki, gizlenmemişlik adı verilebilecek 
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olan şey, parlamadır (kendini-göstermedir). ἰδέα [idea], ἀλήθεια [alētheia]’nın şeyleri 
sunduğu bir ön alan değildir, aksine ἰδέα [idea], ἀλήθεια [alētheia]’yı mümkün kılan 
temeldir. Ancak böyle olduğu halde, ἰδέα [idea] hâlâ ἀλήθεια [alētheia]’nın asıl ancak 
tanınmayan özünde hak iddia eder. 

Hakikat artık, gizlenmemişlik sıfatıyla olduğu gibi, varlığın kendisinin temel 
bir özelliği değildir. Bunun yerine, ideanın boyunduruğu altında olmanın bir sonucu 
olarak, hakikat, doğruluk hâline gelir ve bundan böyle varolanın bilinmesinin bir 
karakteristiği olacaktır. 

O zamandan beridir, bakışın doğruluğu ve bakışın yönünün doğruluğu anlamında 
bir “hakikat” için çabalanmaktadır. O zamandan beridir, varolana yönelik tüm temel 
yönelimlerimizde önemli olan, idealara yönelik doğru bir bakışa ulaşmak olmuştur. 
παιδεία [paideia] üzerine düşünme ile ἀλήθεια [alētheia]’nın özündeki değişim bir 
bütün oluştururlar ve ikisi de “mağara alegorisi”nde anlatılan hikâyeye, bir yaşam 
alanından diğer yaşam alanına geçiş süreçlerinin anlatıldığı aynı hikâyeye aittirler. 

İki yaşam alanı, yani mağaranın içinde olan ile dışında olan, arasındaki fark, bir 
σοφία [sophia] farkıdır. Genel anlamda bu kelime bir konuda akıllı olmak, bir şeyde 
yetenekli olmak anlamına gelir. Aslında, σοφία [sophia] gizlenmemiş olarak mevcut 
olan ve böylelikle de kalıcı olan hakkında akıllı olmak anlamına gelir.20 Akıllılık, 
yalnızca bilgi sahibi olmanın eşdeğeri değildir. O, kalıcı olanın her yerde ve öncelikli 
olarak temeli olan bir yaşam alanına bağlı bulunmak anlamına gelir. 

Aşağıda mağaranın içinde normatif olan türdeki akıllılık –ἡ ἐκεῖ σοφία [hē ekei 
sophia] (516c 5)– bir diğer σοφία [sophia] tarafından aşılır. Bu sonuncusu, yalnız-
ca ve hepsinin ötesinde, “idealar”daki varolanın varlığını bir an olsun görmek için 
çabalar. Bu σοφία [sophia], mağaradakinin aksine, doğrudan mevcut olanın ötesine 
ulaşma ve kendini göstererek kalıcı olanın temelini elde etme arzusu ile ayırt edilir. 
Kendi içinde bu σοφία [sophia], gizlenmemiş olanı bahşeden “idealar”ı tercih etmek 
ve onlarla arkadaş olmaktır (φιλία [philia]). Mağaranın dışında, σοφία [sophia], 
φιλοσοφία [philosophia]’dır. Grek dili, bu kelimeyi Platon’un zamanından önce de 
biliyordu ve genel olarak doğru bir akıllılığı tercih etmek anlamında kullanıyorlardı. 
Platon bu kelimeyi ilk kez, varolana yönelik özel bir akıllılık anlamında kullanarak ve 
aynı zamanda varolanın varlığını, idea olarak tanımlayarak, sahiplenmiştir. Platon’dan 
beri, varolanın varlığı hakkında düşünme “felsefe” haline gelmiştir çünkü o “idelar”a 
bakma meselesidir. Ama Platon ile başlayan “felsefe”, bu noktadan sonra, daha sonra 
“metafizik” adı verilen ayırt edici bir noktaya sahiptir. Bizzat Platon açık bir şekilde, 
“mağara alegorisi”nde anlatılan hikâyede, metafiziğin ana hatlarını ortaya koymuştur. 
Aslında, “metafizik” kelimesi, Platon’un sunumunda zaten önceden sezdirilmiştir. 
Bakışın idealara uyum sağlayışının anlatıldığı bölümde (516), Platon şöyle der: Dü-
şünüş, yalnızca gölgeler ve imgeler biçiminde deneyimlenen şeylerin μετ’ἐκεῖνα 

20 “Geistige Überlieferung”dan ayrı baskı 1942: Karş. Herakleitos, Fragman 112.
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[met’ ekeina], “ötesine” gider, ve εἰς ταῦτα [eis tauta], “dışarıya” bu şeylere, yani 
“idealara” “doğru” gider. Bunlar duyumsal olmayan bir bakış ile görülen duyuüstü 
şeylerdir; onlar bedensel organlarımızla kavranamaz olan varolanın varlığıdır. Ve du-
yuüstü olanların bölgesinde en yüksek olan, tüm ideaların ideası olarak, tüm varolanın 
mevcudiyetinin ve görünüşünün sebebi olarak kalan ideadır. Bu “idea” böylelikle her 
şeyin sebebi olduğu için, o “iyi” adı verilen “idea”dır. Bu en yüksek ve ilk sebep olan 
şeye, Platon ve buna bağlı olarak Aristoteles τὸ θεῖον [to theion], ilahi olan, adını 
verir. Bu zamandan beridir, varlık ἰδέα [idea] olarak yorumlanır, varolanın varlığı 
hakkında düşünmek metafizikseldir ve metafizik teolojik olmuştur. Bu durumda teoloji, 
varolanın “sebebi”nin Tanrı olarak yorumlanması ve varlığın bu sebebe aktarılması 
anlamına gelir, zira bu sebep kendi içinde varlığı barındırmakta ve tüm varlıklar içinde 
en-çok-varolan olduğu için, varlığı bizzat kendisinden dağıtmaktadır. 

Aynı şekilde, varlığın ἰδέα [idea] olarak yorumlanması –ki idea kendi üstünlüğünü 
ἀλήθεια [alētheia]’nın özündeki bir değişime borçludur–, idealara yönelik bakışın bu 
ayrıma uygun olmasını gerektirir. Bu ayrıma uygun olarak, παιδεία [paideia], insan-
ların “eğitimi”dir. İnsanlara ve insanların varolanlar arasındaki pozisyonuna yönelik 
ilgi, metafiziğe tümüyle hükmetmektedir. 

Metafiziğin, Platon’un düşüncesindeki başlangıcı, aynı zamanda “hümanizm”in 
de başlangıcıdır. Bu kelime burada kendi özünde ve bu yüzden de en geniş anlamında 
düşünülmelidir. Bu anlamda, “hümanizm”, metafiziğin başlangıcında, gelişiminde 
ve sonunda ima edilen, insanların, farklı açılardan ancak daima özgür bir biçimde ve 
elbette ki en yüksek varolan olmayarak, varolanlar arasındaki merkezi bir yere doğru 
gittiği süreç anlamına gelir. Burada “insan” bazen insanlık veya insanoğlu anlamına, 
bazen birey veya toplum anlamına ve bazen de halk [das Volk] veya bir halklar top-
luluğu anlamına gelir. Her durumda söz konusu olan şey şudur: metafiziksel olarak 
kurulmuş, temel bir varolanlar sistemi içinde yaşayan ve animal rationale olarak tanım-
lanan “insanlar”ı almak, onları, bu çerçeve içinde, olanaklarının özgürleştirilmesine, 
kaderlerinin emniyetine ve “yaşam”larının güvence altına alınmasına yönlendirmek. 
Bu yönlendirme, onların “moral” davranışlarının şekillendirilmesi, ölümsüz ruhlarının 
kurtuluşu, yaratıcı güçlerinin açığa çıkarılması, akıllarının geliştirilmesi, kişiliklerinin 
beslenmesi, yurttaşlık bilinçlerinin uyandırılması, bedenlerinin işlenmesi veya bu 
“hümanizm”lerin bazılarının veya tümünün uygun bir birleşimi ile gerçekleşir. Her bir 
örnekte gerçekleşen şey, ister dar ister geniş yörüngelerde olsun, insanların çevresinde 
metafiziksel olarak belirlenmiş olan dönüştür. Metafiziğin tamamlanması ile birlikte, 
“hümanizm” de (veya “Grekçe”deki terim ile: antropoloji) en aşırı –ve benzer şekilde 
koşulsuz olan– “pozisyon”lara baskı yapar. 

Platon’un düşüncesi, hakikatin özündeki değişimi, metafiziğin tarihi olan deği-
şimi takip eder –ki bu Nietzsche’ye göre koşulsuz tamamlanışına başlamıştır.– Bu 
yüzden Platon’un hakikat doktrini, geçmişte kalmış bir şey değildir. O tarihsel olarak 
“şimdi”dedir: yalnızca onun öğretilerinin, tarihçilerin hesaplayabileceği bazı “geç 
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etkileri” olması anlamında değil, antikitenin yeniden uyanması veya taklit edilmesi 
anlamında da değil, hatta sadece iletilmiş olanın korunması anlamında bile değil. Aksi-
ne, hakikatin özündeki bu değişim, –çok önce kurulmuş ve hâlâ yerinde olan– modern 
zamanların en moderni olan bu zamanda, gezegenimizin sürekli olarak gelişen dünya 
tarihinin, her şeye hükmeden temel gerçekliği olarak şimdidedir. 

Tarihsel insanların başına gelen her şey, her durumda, hakikatin özü ile ilgili, çok 
uzun zaman önce verilmiş olan bir karardan kaynaklanır ve hiçbir zaman yalnızca 
insanlara bağlı olmamıştır. Bu karar ile birlikte, çizgiler, hakikatin belirlenmiş özü 
ışığında, neyin peşinde olunduğunda ve neyin “doğru” olarak belirlendiğine bağlı 
olarak ve benzer şekilde neyin doğru olmayan olarak kabul edilip baştan savıldığına 
ve es geçildiğine bağlı olarak, zaten daima çizilmiş olur. 

“Mağara alegorisi”nde anlatılan hikâye, hem şimdi hem de gelecekte, Batı’nın 
insanlık tarihinde gerçekten neler olup bittiğine dair bir bakış sağlar: Hakikatin özünü, 
temsilin doğruluğu olarak kabul etmekle, kişi tüm varolanları “idealar”a göre düşünür 
ve tüm gerçekliği “değerler”e göre değerlendirir. Yalnızca ve her şeyden önce ayırt 
edici olan, hangi ideaların veya hangi değerlerin belirlenmiş olduğu değildir, daha 
ziyade gerçek olanın tümüyle “idealar”a göre yorumlanması, “dünya”nın tümüyle 
“değerler”e açısından hesaplanmasıdır. 

Bu arada, hakikatin asıl özünü hatırladık. Gizlenmemişlik,21 bu hatırlayışta, bizzat 
varolanın temel özelliği olarak kendini ortaya koymaktadır.22 Yine de, hakikatin asıl 
özünün hatırlanışında, bu özün daha da asli hâlinin düşünülmesi gerekir. Bu yüzden, 
böyle bir hatırlayış, gizlenmemişliği asla yalnızca Platon’un sunduğu bağlamda, yani 
ἰδέα [idea]’nın boyunduruğu altındaki bir şey olarak, benimseyemez. Platon’un anladığı 
hâliyle, gizlenmemişlik, bakma, anlama, düşünme ve ifade etmeyle ilişkili kalmaya 
mecburdur. Bu ilişkiyi takip etmek, gizlenmemişliğin özünden feragat etmek anlamına 
gelir. Gizlenmemişliğin özünü; “akıl”da, “ruh”ta, “düşünüş”te, “logos”ta veya herhangi 
türdeki bir “öznellik”te, temellendirmeye yönelik hiçbir teşebbüs, gizlenmemişliğin 
özünü kurtaramaz. Tüm bu teşebbüslerde, temellendirilecek olan şey –bizzat gizlen-
memişliğin özü– hâlâ uygun bir biçimde araştırılmamaktadır. Her seferinde “aydınlığa 
kavuşan” şey yalnızca, gizlenmemişliğin anlaşılamamış özünün, asli bir sonucudur. 

İlk olarak yapılması gereken, ἀλήθεια [alētheia]’nın “olumsuz” özündeki “olum-
lu olan”ın değerinin bilinmesidir. Olumlu olan, öncelikle varlığın kendisinin temel 
özelliği olarak deneyimlenmelidir. Her şeyden önce, üzerimize çökmesi gereken, bizi, 
yalnızca kendi varlığı içindeki varolanı değil, her şeyden önce varlığın kendisini (işte 
fark buradadır) sorgulamaya zorlayan sıkıntı olmalıdır. Bu sıkıntı23 önümüzde durduğu 
için, hakikatin asıl özü, hâlâ gizli kaynağında uzanmaktadır.

21 l. baskı 1947: Die Ἀλήθεια [Alētheia] Esse için bir isimdir, Veritas için değil.
22 l. baskı 1947: Yani Seyn [Varlık] olarak.
23 Sıkıntısızlığın sıkıntısı: Varlığın unutulmuş olduğuna dair varlığın kendisi tarafından etkilenmemiş 

olma hâlimiz. Bu sıkıntıda varlığın unutulmuşluğu bizi bırakmaz.
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language”, an approach which extends from Herder to Heidegger. Heidegger 
puts Herder’s work –which is rewarded by the Berlin Academy of Sciences– in 
the central of his own inquiring about language. While Heidegger uses Herder’s 
considerations about origin of language as a base, he also tries to show Western 
thinking’s progress with regard to topic of language. In this way, article goes 
beyond just evaluating Herder’s thoughts on language. In this work which 
consists of Heidegger’s lectures which were given in 1939, first three lectures 
are given. In these lectures, by taking Herder’s analysis as a base, subjects like 
origin of language, human language, animal language, difference between 
human and animal language are concerned.
Keywords: Heidegger, Herder, language, origin, human, animal, being.

...

1. Ders

Bu çalışmanın sorusu dilin özü üzerinedir. “Dil” sözcüğü çok anlamlı bir sözcüktür; 
biz her şeyden önce, “dil” sözcüğüyle ne düşündüğümüzü kendimize sorarak dilin bu 
çok anlamlılığını kavramalıyız. 

Dil beyan etmedir. Dilin, seslerdeki düşüncelerin beyan edilmesi olarak belirlemesi 
yaygındır. Bunun işaretleri: Düşünce, ses, beyan dar anlamda dil için verilmiştir ve 
aynı zamanda dilin ortaya çıktığı alan belirlenmiştir: Dil bu anlamda sadece insanlar 
arasında, düşünmenin olduğu yerde vardır.

Dil ifadedir. Sanat tarihçileri biçimsel dil hakkında konuştuklarında, gerekli 
işaretler olarak düşünce ve ses olmaksızın, ifadenin geniş anlamında dili kastederler. 

Doğrusu konuşma yeteneğini düşündüğümüzde –birinin dili kaybettiğini söyledi-
ğimizdeki gibi– dil hakkında da konuşmuş oluruz, onun düşünceleri belirtme yeteneği, 
onun düşünmesini sona erdirmese de geçici olarak engellenmiştir.

Goethe’nin dilinden bahsettiğimizde konuşmanın özel bir biçimini –sözcükleri 
ve sözcük yapısını kullanmanın belirli bir biçimini– düşünürüz.

Sorulan olarak tanıdığımız şeylerin belirlemelerinin birliği olarak dilin özüne 
yönelik sorarız. Dilin özüyle ilgili soru, bizim yerleştirdiğimiz sorgulamanın biçim 
ve tarzına bağlıdır, –böylece belirlemelerin birlikteliğine dönüş başından beri dil adı 
altında anladığımız şeye bağlıdır.

Öze yönelik sorumuzu dilin kökeni (ἀρχή [arkhē]) temelinde sorarız. Bizim soru-
muz, sözcüklerin “kökeninde” yatan çift anlamlılık içinde hareket eder: Aynı zamanda 
oluşma ve özün kökeni anlamına gelir –bu dilin temellendiği yerdir.

Dilin özüne yönelik soru teolojik bir sorudur. İlk olarak soru aslında felsefece 
–köken sorusu olarak– sorulmuştur, insanın kendisi merak konusu olur, insan sadece 
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yaratıktan daha fazlası değildir, aksine subiectum olmuştur. Bu öncelikle 17. ve 18. 
yüzyılda gerçekleşmiştir.

Dil felsefesi aslında üç düşünür, şair ve yazar tarafından oluşturulmuştur: Hamann, 
Herder ve Humboldt. Herder, Hamann’ın öğrencisi olarak görülebilir; ikisi birden 
Humboldt’u etkilemiştir. Her üçü dilin özüne yönelik sorularıyla Fransız aydınlanma-
sıyla beraber tartışmada bulunmuşlardır. Dil felsefesiyle bağlantılı olarak, filolojiye 
giren fonetik ve gramatik zemininde karşılaştırmalı bir dilbilim oluştu. Daha sonra 
dilin kaynağına yönelik felsefi sorulardan kesin pozitif dilbilimindeki dilin oluşumuna 
yönelik tarihsel araştırmalara geçiş meydana geldi. Dil organlarının bir fizyolojisi 
ve dilin bir psikolojisi oluştu, – dil tarihinin emrinde ve dil tarihi aracılığıyla dolaylı 
olarak bütün dil araştırmalarının temellendirildiği dil felsefesi tarafından belirlenir.

Niçin dil araştırmaları fonetik ve gramatik zemininde gerçekleşiyor? Dildeki fi-
ziksel olarak başta ulaşılır olan sesli ve yazılıdır. İlk olarak Yunan felsefesinde, Platon 
ve Aristoteles’te, dilin incelenmesi yazı (γράμμα [gramma]) ya da anlamlı ses (φωνή 
σημαντική [phōnē sēmantikē]) ve tasavvur ile birlikte ses (φωνὴ μετὰ φαντασίας 
[phōnē meta phantasias]) olarak tespit edilmiştir –herhangi bir şeyi amaçlayan, herhangi 
bir şeyi anlamlandıran duyuru olarak; kendileri aracılığıyla anlam açısından özel bir 
bağlantı oluşturan bir şeyin görünür olduğu ton ve ses olarak.

Ses (φωνή [phōnē]) ile beraber ortaya çıkan, onun amaçladığı, asıl duyumsanan-
dır, düşünce (νόημα [noēma])’dir, ses (φωνή [phōnē]) ve düşünce (νόημα [noēma]) 
anlam olarak birbirleriyle ilişkilidir. Ses asıl duyumsanandır –anlam bir nesneyi, bir 
varolanı kasteder.

Gramatik ve mantıkta hakkında karar verilen dilin başlangıcı fikri Batı düşünme-
sine Hegel ve Nietzsche aracılığıyla tamamlanıncaya kadar hükmeder. Her iki düşünür 
için dilin kendisi mantığın bir konusudur ve özsel sorunun nesnesi değildir. Dil aslında 
ciddi olarak ele alınmamıştır, –Dil sadece kavramın giysisidir.

Bu çalışmanın sonraki görevi Herder’in 1770 yılında yayımlanan “Dilin Kökeni 
Hakkında”1 elyazmasına dayanarak yeniden dilin özüne yönelik başlangıçtaki soruyu 
sormaktır. Bu yazıda Herder şunu sorar: Dilin kökeni tanrısal mıdır? Dil insanda yara-
tılışıyla birlikte mi ortaya çıkmıştır? – Ya da insan mı dili icat etti? Dil, doğası gereği 
insana mı aittir? Ya da dil insanın gelişiminin belirli bir aşamasında doğal olarak mı 
meydana gelmiştir?

Alfred Franz (Rusya’da öldü-1941)

1 Herder, Dilin Kökeni Hakkında. Berlin Bilimler Akademisi tarafından 1770 yılında ödüllendirilmiş 
yazı. İkinci düzenlemeye göre Berlin 1789 yılında yayınlanmış baskı: Herder’in Seçme Yazıları 3. 
Cilt, Derleyen ve Hazırlayan Adolf Stern, Philipp Reclam Verlag, Leipzig s. 610-701. Bugün hâlâ 
ulaşılabilir olan Heidegger’in elyazmasını elinde bulundurduğu bu çalışma Bernhard Suphan’ın ça-
lışmasına göre Herder’in incelemesinin sayfa numaralarına göre belirlenmiştir: Herder, Dilin Kökeni 
Hakkında İnceleme, Königlich Academie der Wissenschaften tarafından 1770 yılında oluşturulmuş 
baskısı: Herder’in Seçme Yazıları, 5. Cilt, Derleyen: Β. Suphan, Berlin 1891, s. 1-154.
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2. Ders

Varolanda bulduğumuz dilden yola çıktık. Böyle bir yaklaşımda, bizim önceden 
soruda olduğunu düşündüğümüz şeye bağlı olarak sorduğumuz özün belirlenmesi 
gereklidir. Biz dile ilişkin daha geniş anlamında –biçimsel dil– soru sormak istemiyo-
ruz, aksine dili insan ile olan ilişkisinde bir yere yerleştiriyoruz. Doğada bulduğumuz 
insan dilinden yola çıkarak bu varolanın bir şemasını geliştiriyoruz. Bununla birlikte 
bu varolanın –dilin– varolanın kendisiyle özsel bir ilişkide bulunduğunu gösteririz. 
Dilde her zaman varolanı düşünürüz. Bununla birlikte dili anlama olanağı insandan 
değil, aksine varolanın özünden ortaya çıkmaktadır. Fakat varolanla dilin bağlantısı 
açık değildir. Ses bir varolan anlamına gelir. Bu ne demektir? Şunu söylediğimizle 
aynı mıdır: Ses bir varolan için işaret midir?

Dili …’nın ifadesi olarak, … için işaret olarak aldığımızda kendimizi farklı kılmak 
istediğimiz biçimsel dil olarak dilin genel kavramını tekrar elde ederiz. Fakat şimdi 
insan dili nedir? Şimdiye kadarki görüş bunu, insan dilinin evrenselliği/yaygınlığı 
olarak genel dil kavramı biçiminde ele almaktadır. Bununla birlikte insan, dile sahip 
olan hayvandır (ζῷον λόγον ἔχον [zōon logon ekhon]).

İnsan dilinin özüne yönelik soru insanın özüne yönelik soruyla bağlantılıdır. Fakat 
bu tamamen dil aracığıyla belirlenmektedir. Bununla birlikte dilin özüne yönelik soru 
bir çemberin içine düşer. Burada λόγος [logos]’un aslında ne anlama geldiği sorusunu 
sorarak denememize devam ediyoruz. λέγειν [legein] toplamak, okumak demektir. 
Biz dilde nesneleri, aynı zamanda bir söyleme tarzında toplarız. Fakat bu dilde yer 
alan toplama “düşünmek” dediğimizde anladığımız şeydir. O hâlde dil, düşünmek ve 
söylemek biçiminde iki yönlü anlaşılabilir. Dile sahip hayvan olarak insanın öz belir-
lenimi bununla birlikte çifte anlama sahiptir: İnsan söyleyen ve düşünen bir hayvandır.

Batı düşünmesinin başlangıcında icra edilen, insanın öz belirleniminin içerisinde 
sesli olanların (söylemek) varolanlarla (düşünmek) arasındaki ilişkide saklıdır. –yani 
daha doğrusu çözülmemiş hâldedir. İnsanın öz belirlenmesinde bu ikilik egemendir 
ve şimdi de daha sonradan “dil felsefesi” ve dilbilim olarak gelişmesine olanak sağlar.

Biz, Herder’in dilin özüne yönelik soruya nasıl yaklaştığını ortaya çıkarmak isti-
yoruz. Onun yanıtı: İnsan akıllı yaratık olarak dili icat etmiştir (bkz. s. 34). Herder söz 
edilen problemin merkezinde durur. Çünkü biz daima aklın aynı zamanda dil olduğunu 
gördük, yani akıl (düşünmek) bütün dilin gerekli/zorunlu parçasıdır.

Humboldt bu problemi şu biçimde görür: “İnsan sadece dil aracılığıyla insandır; 
fakat insan dili icat etmek için önceden insan olmak zorundadır.”2 Buradan dilin icat 
edilebilir olmadığı ortaya çıkar. Humboldt bundan dolayı dilin insanda yerleştirilmiş 

2 W. v. Humboldt, “Dil Gelişiminin Farklı Dönemleriyle Bağlantısında Karşılaştırmalı Dil Eğitimi Hak-
kında”, Wilhelm von Humboldt’un Dil Felsefesi Çalışmaları. Derleyen ve Açıklayan Dr. H. Steinthal. 
Berlin 1883, s. 51.
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olduğunu söyler. Herder bununla ilgili ne söyler? Biz burada genel olarak “icat etmek” 
ne demektir diye sormalıyız. Kısmi bir soru olarak bu soru her şeyden önce onun 
sebebinin içine yerleştirilmelidir. Bu Süßmilch’in yazısıyla yayımlanmıştır: “Dilin 
kökeninin tanrısal olduğunun kanıtı” (1766).3 Bu sebep şimdiden bize Herder’in yazı-
sıyla Batı düşünmesinin belirli bir geleneğinde yer aldığını yüzeysel olarak gösteriyor. 
Fakat o dili akılla olan bağlantısında ortaya koyarak, tam da bütün Batı düşünmesinin 
geleneğindeki dilin tanrısal kökeni teziyle tartışmasında en geniş anlamıyla taraf tut-
maktadır. O dili –tıpkı Hegel ve Nietzsche dâhil olmak üzere Batı düşünürlerindeki 
gibi– mantıksal olarak ele alır. 

Onun için de insan animal rationale, yani akıllı hayvandır. Herder bununla, insan 
dilinin özünün hayvanda dilsel olarak ortaya çıkanın karşısına konarak sorgulanmasını 
ister. Herder sesli olandan başlar. Asıl köken sorusu olarak bu soru Herder’in “köken”i 
nasıl anladığını belli eder. Köken, fışkıran/kaynayan yaşam olarak alınmalıdır.

Herder’in dil kavramı açık değildir. “Daha hayvan olarak insan dile sahiptir.”4 
cümlesindeki dil kavramıyla Herder hayvansal sesleri de kasteder, buna karşın: “İn-
sanlar, bildiğimiz yegane dil yaratıklarıdır…” (bkz. s. 21) Dil sadece insana yakışan 
bir şey olarak anlaşılmalıdır. Fakat bu açık olmama durumu kesin değildir. Kesin olan 
daha çok insan dilinin özü olarak sorup öğrenilendir. Bu sadece, Herder’in oluşturduğu 
ilişkide söz edildiği gibi insanın “temkinli hayvan” olarak konumlandırılmasından 
hareketle denenebilir.

Önce insanın özünü belirlemenin farklı olanaklarını soruyoruz. “Tanrının portresi” 
olarak insan. Bu bütünüyle farklı insanın öz belirlenimi varlığını gösterir. Fakat tanrı 
λόγος [logos]’tur, akıldır. O hâlde insanın özü aynı şekilde akıl tarafından belirlenir, 
akıl –nasıl görüyorsak– herhangi bir şekilde dilde kurulur. Sadece λόγος [logos]’la 
insanın ilişkisinde başka türlüymüş gibi görünür ve portre altında anladığımız şeyde 
keşfedilmelidir. Bunun gibi bir araştırma bizim bağlamımızda çok öteye gidecektir.

İnsanın özünün λόγος [logos]’tan başka türlü belirlenip belirlenemeyeceği soru-
sunu temele yerleştiriyoruz. Birkaç örnek yakalıyoruz. >İnsan elleri olan hayvandır<, 
>Araç kullanan hayvan.<

Georg Schmiege

3. Ders

Birinci derste sorunun tarzı hakkında genel bir bakış verdikten ve gerçek bir dil-
bilimini –bütün yan alanlarıyla birlikte: Fonetik vb. tespit ettikten sonra: İlk olarak 18. 

3 J. P. Süßmilch, ilk dilin kökenini insanın değil, aksine yalnız yaratıcının donattığına yönelik bir kanıt 
denemesi. Akademik toplantıda okunmuş ve baskıya verilmiş. Berlin 1766. 

4 Herder, a.g.e., ed. Suphan, s. 5.
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yüzyıldan önceki dil felsefesinden çıkan zemininde geliştiğini tespit ettik, ikinci derste 
dil kavramını daha yakından belirlemeyi denedik ve önce “dil”in ikili anlamına ulaştık:

1. “Genel olarak bildirim”, “duyuru”;
2. Daha dar anlamda sözcük dili.
Bu anlamda insan dile sahip canlıdır. λόγος [logos]’un çifte anlamı “konuşma” 

ve “akıl” olarak Herder’deki kavram çifti “ratio” ve “oratio”’ya da kendisini yansıtır. 
Böylece Herder, dilin özünü düşünmeden hareketle kavrayan Batı düşünme tarzının 
içinde durur. Henüz Hegel ve Nietzsche’de dilin mantığı önplandadır/hükmetmektedir. 
Dil böylece onu insan olarak niteleyen insanlara aittir. Bununla insan dilinin kökeni 
için üç temel olasılık ortaya çıkar:

1. İnsandaki hayvani doğadan çıkan
2. Tanrı’nın hediyesi olan
3. İnsanın akılsal özünden çıkan.
Böylece Herder insanın dili icat edebileceğini ve icat etmesi gerektiğini söyler. 
Biz daha Herderci yaklaşımın temelinde yatan insanın özü hakkındaki belirli 

metafizik bir görüşün ve insanın doğal donanımının mükemmelliğinin nasıl yer aldı-
ğını göstereceğiz.

Şimdiye kadarki bütün dil incelemeleri dile sahip olan hayvan (ζῷον λόγον 
ἔχον [zōon logon ekhon]) olarak insanın betimlenmesine dayanmaktadır. Fakat bu 
belirlemenin hiç de bu kadar açık olmaması olası mıdır? Belki de dilin özünü başka 
yollarla daha kökensel olarak kavramayı başarabiliriz.

>İnsan dile sahiptir< – Buna karşı şu cümleyi ileri süreriz: >Sözcük insana sahip-
tir.< Biçimsel açıdan baktığımızda sadece bir tersyüz etmedir, bununla beraber >söz-
cük< ve >sahip olmak< ifadelerinin burada başka ve açıklanmaya muhtaç anlamları 
olması gerektiği açıktır.

Bununla bizim sözcükle kökensel bir ilişkiyle uğraştığımız gösterilmiş olur –yeni 
bir dilbilimsel bakış anlamında değil, aksine şimdiye kadarki dil felsefesinin tutumunun 
bizim için alışıldık olmadığıdır. Bu insanı yüklemsel >dil< aracılığıyla belirler. –Dil, 
zaten olan ve daha sonradan belirlemeye devam eden bir şeydir. Fakat bununla bera-
ber böylesi felsefe yapmanın kendisi sonradan yapılmış olana/eklemeye dönüşüyor.

İlk olarak Herder’deki soru tarzını takip ediyoruz! Daha şimdiden, onun çelişkili 
konumunu gösteren iki cümleyi seçiyoruz.

I. Hayvan olarak insan zaten dile sahiptir.” (s. 5) Bunun sonucu olarak:
1. İnsan hayvandır; burada geleneksel >homo est animal rationale< tanımlaması 

çınlar.
2. Herder için bir hayvan dili vardır; Herder çok daha geniş bir dil kavramına 

sahiptir.
3. Dil burada sözcük dili değildir. 
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Hayvanın duygularındaki çınlamalar Herder için dildir, çünkü o bir kendini ifade 
etmedir, bir bildirimdir, belirli bir etki çerçevesinde ve aynı türden öze yönelmiş bir 
bildirmedir. Buna karşın çınlayan kirişler hiçbir >sesliliğe/seslenirliğe< sahip değildir; 
onlar bir şey söylemez ve bu anlamda dile sahip değildir.

Bu dil kavramı insan dili olarak tamamen farklı bir şey midir ve burada bir birliği 
oluşturur mu? Bu bizim için problem olmalıdır. Herder’in başka bir cümlesi şöyle 
seslenir: 

II. “İnsanlar bizim için, bildiğimiz biricik dil yaratıklarıdır. O hâlde insanlar diğer 
hayvanlardan dil aracılığıyla ayrılırlar.” (s. 21) Bu her iki cümledeki birlik incelemenin 
bütününden anlaşılmalıdır.

Herder I. kısmın 1. parçasında, insanlar da dâhil olmak üzere hayvanların dilinden 
bahseder. Herder “doğanın dili”ni (s. 7 ve 8) bilir. İnsandaki hayvanilik burada en geniş 
anlamıyla bir “doğa” olarak adlandırılır.

O hâlde bu hayvan dili >bildirim<, >seslenirlik<, >bildirme<dir. Herder hayvan 
psikolojisi yapmak için bunu söylemiyor, aksine ilk iki parçanın amacıyla bağlantılı 
olarak söylüyor: İnsan ve hayvandaki ortaklık dil bakımından ortaklığı belirleme ve 
buna karşın insana özgü olanı öne çıkarma – ve bunu da yine diğer çağdaş denemeler 
bağlamında insan dilinin gelişmesini hayvani ünlemler ve seslilerden hareketle açık-
lamak. Öte yandan Herder seslilerin yazı işaretlerinden daha ötesine ulaştığını, ses 
durumunun sadece eksik olarak yazı diline girdiğini, burada üstünkörü nefes aracılığıyla 
açıklanır ve örneğin İbranicede bütünüyle eksik olduğunu gösterir.

Sesliler “kökler” değildir, dili canlandıran “özsuları”dır. (bkz. s. 9) Yalın “duy-
gulardaki tınlamalar” adeta “duygulu bir makinenin doğa yasası”nı takip eder. (s. 17)

O hâlde insan dili nitelik açısından hayvani olandan farklıdır; yani o sadece hay-
vani olmayan kökenin temeline sahip olabilir. Bununla birlikte Herder için tutumun 
temel cümlesini verir: Soru hayvan ve insan arasındaki fark üzerine kurulmalıdır. 
Fakat bu farkın kendisi dilin özünün ve kökenin belirlenimi olarak farklı değildir. 
Hemen başlangıçta bir çember oluşmasın diye, Herder öncelikle dili gözetmeksizin 
farkı belirlemeyi dener.

Yüzeysel bakıldığında şimdi hayvan ve insandaki içgüdünün özü hakkındaki 
inceleme başlayacak.

Hayvanın belirleyici özelliği iki tarzda gerçekleşir:
1. Her canlıda görülen alanı, çevresi aracılığıyla
2. Ters orantı yasası aracılığıyla
Herder şöyle der: “Her hayvan doğumdan itibaren ait olduğu, içerisine hemen 

girdiği, orada yaşamını sürdürdüğü ve öldüğü kendi çevresine sahiptir.” (s. 22) Biz 
bunun dürtülerin sonradan uyumlu hâle geldiği hayvanın mekânsal çevresi olmadığını 
aksine dürtülerin bizzat burada çevre olarak adlandırılan şeyi belirlediğini daha sonra 
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göreceğiz. Her ikisi birdir. Böylece çevre güdüleri besin çevresine, av çevresine, 
düşman çevresine, tür çevresine ve topluluk çevresine göre düzenler. (Bkz. Uexkülls 
“Çevrenin Biyolojisi”)5

Fakat yaşam çevresi düşüncesi, Leibniz’in Monad öğretisinin temel bir düşüncesi 
önceden beri vardır. Herder bu noktada Goethe ve Schelling’e aracı olur.

Ters orantı yasasının ikincisi olarak alan düşüncesi gelir. Yaşam çevresinin daha 
geniş, o ölçüde daha yaygın ve daha belirsiz olması bir canlının yetenekleridir. Örne-
ğin: Örümcek –sınırlı bir yaşam çevresindedir ve orada büyük bir içgüdüsel güvenlik 
içindedir. Fakat kartal çok daha uzağı ve buna rağmen daha keskin görmez mi diye 
soralım? Peki, buradaki “daha uzak” ne demektir? “Çevre”nin mekânsal anlamda 
kullanılmadığını göz önünde tutalım! Olasılıkla kartal yeryüzünün görünür olan pek 
çok şeyine kördür. Çevre ilgi bağlamında belirlenir. Bu anlamda sinek örümceğin 
çevresine aittir, fakat onun bir parçası değildir. Çevre nicel ve gerçek değildir.

Bütün bu belirlemeler insandan hareketle düşünülmüş ve kabul edilmiştir. Uex-
küll’ün de vurguladığı gibi, temelde hayvan ve onun çevresine ilişkin çok az şey 
biliriz. Herder, kavramsal tam taslağını çizmeksizin alan kavramını daha çok sezgisel 
olarak tasarlar. 

İncelemeyi izlemeye devam ediyoruz. Herder şöyle der: “Bütün olasılıklara ve 
benzeşimlere göre bütün sanatsal güdüler ve sanatsal yetenekler hayvanların tasavvur 
gücünden yola çıkarak açıklanabilir ...” (s. 23)

Ancak: Güdülerin kökeni –genel olarak pratikteki teorik yetiler– tasavvura daya-
nıyor olabilirler mi? Buna karar vermek için öncelikle Herder’in “tasavvurlar” derken 
neyi kastettiğini bilmeliyiz. Alıntılanan cümle ters orantı yasasını zikretmenin ardında 
tesadüfen durmuyor. Herder çevrenin nesneleştirmesini bir tasavvur olarak düşünür, 
ancak bu perceptio (algı) ve appetitus (arzu)’un birliği Leibnizci kavramlarının yük-
sekliğine erişemez: Perceptio kendi başına appetitus’tur ve appetitus’ta zaten tasavvur 
edilen appetitus’tur.

Tasavvur aracılığıyla yaşam çevresinin belirlenimi Herder’e insani yaşam çevresine 
geçişi olanaklı kılar – burada sadece tasavvur düşünceye dönüşür, bu ise “temkinlilik”e, 
yani akla.

Ters orantı yasası hayvanın diline de uyarlanır. “Duyumsayan makine”nin “ses-
lenirliği” dışında “etkileri çevresinde, aralarındaki kendi belirlenimleri hakkında bir 
hayvan türünün karanlık duyusal kabulü” olarak bir hayvan dili daha vardır. (s. 24) 
İnsan böylesi bir içgüdüsel dilden bütünüyle yoksundur. 

İncelemenin ikinci parçası insanın özünün belirlenmesi hakkındadır. İnsan belirli 
bir çevreye bağlı değildir: İnsan bağlanmamıştır, özgürdür. Başka bir ifadeyle: İnsan 
çevresidir – her şey. İnsan her şeyle ilgilidir. İnsan en büyük çevreye yerleştiği için 

5  J. v. Uexküll, Çevre ve Hayvanların İç Dünyası, 2. Baskı, Berlin 1921.
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yetileri yayılmıştır/dağınıktır. Herder yeni doğmuşların çaresizliğine ve yetenekleri 
ile ihtiyaçları arasındaki büyük oransızlığa işaret eder. Bu, bütün canlıları “akıl ve 
hakkaniyete göre” donatan doğaya ters düşer. Bunun arkasında eski metafizik cümle 
durur: Omne ens est bonum (perfectum). Bu ifade sonraki delillendirme gidişatını 
taşır. Herder şu şekilde bitirir: Bu yüzden böyle bir karakter aracılığıyla boşluğun 
doldurulması gerekir, o insana büyük bir çevre içerisinde bulunmayı olanaklı kılıyor. 
Bu karakter hem eksikliğin/yetersizliğin nedeni hem de onu aşmanın nedeni olmalıdır.

Bu karakter temkinliliktir – biçimsel olarak: Bilincin yetileri, Herder için güçlerin 
bilinçli olarak “düzenlenmesi”; bir şeyin bilincinde olmak yani Leibnizci monadolojik 
ifadesi anlamındaki akıl –(bu yüzden Herder tarafından “yansıma” olarak ele alınır)-, 
Leibniz’den Kant’ın transdental felsefesine geçen bir kavram: Nesnelere gitmeyen 
aksine tasavvur güçlerinin kendi aralarındaki ilişkisine giden düşünme olarak reflexio.

Heinz Maeder
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ÖZ
Heidegger, 2. Dünya Savaşının artık sona erme eğilimi gösterdiği 1944-45 kışında 
üç yazı kaleme alır. Yazılar farklı zamanlarda ayrı ayrı basılmakla beraber ancak 
1995 yılında Feldweg-Gespräche (Kıryolu-Sohbetleri) adı altında toplu eserleri 
içerisine dâhil edilerek yayımlanır. Yazıların her biri iki veya üç kişi arasında geçen 
diyaloglar şeklinde tasarlanmış olup her diyalogda karakterlerden bir tanesi ya 
bilgi birikimi ya da yaşam tecrübesiyle karşı karakter veya karakterlerden farklı-
lık göstermektedir. Burada çevirisi yapılan bölüm kitabın ikinci bölümünde yer 
almaktadır. Bu metin Heidegger’in geç dönem metinleri arasında olmasının yanı 
sıra, felsefe tarihinde alışıldık düz bir makale tarzında olmayıp karşılıklı konuşma 
şeklinde ilerlediği için ayrı bir öneme sahiptir. Konuşmanın içeriği ve konusu 
belli noktalarda sürekli değişse de, Heidegger burada genel olarak, ilk döneminde 
başarısız olduğunu iddia ettiği düşünme anlayışından farklı bir düşünme tarzını 
denemektedir. Bu denemenin belli sabit bir konusu olmasa da ağırlıkla sanat 
eseri ve özne arasındaki ilişki üzerinden varlığa dair yeni bir düşünsel söylemin 
peşinden koşulmaktadır.
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sanat, varlık.
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ABSTRACT
Heidegger writes up three manuscripts in the winter of 1944-45 when the World 
War II is about to end. The manuscripts have been published in different dates 
separately, nevertheless, only in the year of 1995, being included in collected works; 
they have been published under the title of Feldweg-Gespräche (Country Path 
Conversations). Each manuscript is designed as dialogues between two or three 
people, and one of the characters differs from the other character, or characters 
with his knowledge or life experience in each dialogue. The part translated here 
appears in the second part of the book. This text is –beside it is among Heidegger’s 
late era texts– also important because it is not a normal article which is something 
familiar to see in history of philosophy but has a conversation-style structure. Even 
though conversation’s content and subject are constantly changing in certain points, 
in here, Heidegger mainly tries a different manner of thinking than previous one 
which he claims that had failed in his early era. Even though this attempt has a 
fixed subject, it mostly follows a new thinking-saying about Being through the 
relationship between artwork and subject of it.
Keywords: Heidegger, Late era thinking, Herakleitos, artwork, art, being.

...

[163] ÖĞRETMEN: Çok geç kaldım sanırım.
KULE BEKÇİSİ: Ne için?
ÖĞRETMEN: Beni gün boyunca huzursuz eden, o tuhaf olan şeyi çözmek için.
KULE BEKÇİSİ: Nedir ki o?
ÖĞRETMEN: Siz kesinlikle bilmek zorundasınız.
KULE BEKÇİSİ: Sanmam, zira ben tuhaf olan bir şeye, onu çözmek için dikkatimi 

artık çok nadiren veriyorum.
ÖĞRETMEN: Ve bu [tuhaf olan] da, düşünülmeye değer birçok şey gibi bize miras 

bırakılmış olmasına rağmen.
KULE BEKÇİSİ: Gerçekten de öyle; çünkü düşünülmeye değer olan her şey, bizi, 

kendisini içinde hareket ettiğimiz düşünme tarzına göre ölçer.
ÖĞRETMEN: Düşünmenin artık tuhaf olanı aramadığını ve kendisini, hayret et-

mekten özgür kıldığını söylüyorsunuz. Ama böyle olursa tüm bilme-istenci temelinden 
sarsılmaz mı? Bir dünya soruşturulması nasıl hâlâ ulaşılabilir ve önemli kalabilir ki?

KULE BEKÇİSİ: Belki de biz, kendi tasarımımızın ürünüymüş gibi görerek ve bize 
göze çarpmadan dokunan o şeye duyarsız kalarak, onun niyetini ve ona katkıda bu-
lunduğumuz şeyi abartıyoruzdur. Kulenin tepesinde yaşayan biri dünyanın titremesini 
daha erkenden ve daha güçlü sarsıntılar ile hisseder.

ÖĞRETMEN: Böylesi bir deneyimden doğru düşünüyor olduğunuz her sohbet et-
tiğimizde kendisini her defasında açıkça gösteriyor. Ama yine de onu iyice incelemek 
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ve böylece onu elde etmek için neden tuhaf olana tutunmayalım ki? 
[164] KULE BEKÇİSİ: Çünkü ondan önce, nadir olan bizim onu bulmamız için vardır.
ÖĞRETMEN: Ve sadece bulma, bizim için yeterli oluyor.
KULE BEKÇİSİ: Hakiki bir bulma asla, hâla başka bir şeye ihtiyaç duyan bir bulma 

değildir. O her şeydir.
ÖĞRETMEN: Bunun için, siz tuhaf olanın aksine, nadir olanı düşünüyorsunuz.
KULE BEKÇİSİ: İkincisi, bizim sorgulamamızı kışkırtır; ilki de kendisine geri 

işaret eder.
ÖĞRETMEN: Tuhaf olana dair söylediğinizi anlıyorum, zira sormak bizim için 

bir alışkanlıktır. 
KULE BEKÇİSİ: Çünkü bu alışkanlık, bizim inceleme ve temellendirme istencimizi 

yerine getirir.
ÖĞRETMEN: Ve biz bu istencin tamamen doğal olduğunu düşünürüz.
KULE BEKÇİSİ: Ama yine de doğal olanı kendisine bırakırız, sanki her zaman 

doğru olanmış gibi.
ÖĞRETMEN: Gerçekten de öyle. Tuhaf olanın doğası böyledir.
KULE BEKÇİSİ: Hatta belki de nadir olan da böyledir.
ÖĞRETMEN: Ve bu yüzden de [nadir olan] doğal olandan hiç de daha az değildir.
KULE BEKÇİSİ: Aynı durum, sorma istenci içindeki inceleme ve temellendirme 

içinde de sürüp gider.
ÖĞRETMEN: Daha açık söylemek gerekirse: İstenç olarak sorma içinde.
KULE BEKÇİSİ: O zaman siz, başka tarzda bir sormanın mümkün olduğunu dü-

şünüyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Kesinlikle –ama onu kendime tarif edemiyorum.
[165] KULE BEKÇİSİ: Ona ulaşmak daha zorunlu olsa gerek.
ÖĞRETMEN: Ki bu, tuhaf olandan vazgeçilmesini içerebilir–
KULE BEKÇİSİ: Nadir olanın lehine.
ÖĞRETMEN: Az önce bahsetmiştiniz, kendi kendisine işaret edenden. Bununla 

neyi kastettiğinizi anlayamadım; Ben nadir olanı, daha ziyade, seyrekliğinden hare-
ketle belirliyorum.

KULE BEKÇİSİ: Çok olmayan –çokluk ve yığınlar hâlinde vuku bulmayan olarak, 
ama daha çok tek tük ve aniden olan olarak.

ÖĞRETMEN: Umulmadık.
KULE BEKÇİSİ: Ve yine de umulmadık olan, her zaman sadece o, umulur olanlara 

erişir.1

1 Heidegger büyük bir olasılıkla Herakleitos’un şu fragmanına gönderme yapıyor olmalı: “Eğer um-
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ÖĞRETMEN: Ama bu, kuşku ve bulanıklık içinde el yordamıyla aramak anlamına 
gelmez mi?

KULE BEKÇİSİ: Ve temeller için aramak, onun aracılığıyla bir temel istenci olarak 
sorgulama içine yeniden düşeceğimiz.

ÖĞRETMEN: Nadir olana giden yoldan çok uzağa götürülmüş olan.
KULE BEKÇİSİ: Gerçekten de öyle.
ÖĞRETMEN: Bundan sizin ummayı farklı bir şekilde düşündüğünüzü çıkarıyorum.
KULE BEKÇİSİ: Ne kuşku karakteri açısından ne de bir açıklama olarak.
ÖĞRETMEN: O hâlde bu umma en az nadir olan kadar nadirdir.
KULE BEKÇİSİ: Muhtemelen. Ama umulmadık olan, apansız ve tamamen yakının 

kendisi olmasına rağmen, umma, hoşgörülü kalır, yolda kalır, uzağa bakar, umulmadık 
olanın varışına bir ön avlu hazırlar. 

[166] ÖĞRETMEN: Bu zannetme, eğer doğru görüyorsam, herhangi bir teminat 
gerektirmez. Onun hoşgörüsü, herhangi bir acelecilik tanımayan kendine has bir güven 
tarafından taşınır.

KULE BEKÇİSİ: Acelecilik yine de bir tehlike olarak kalır.
ÖĞRETMEN: Söylediğiniz şey beni şaşırttı. Eğer benim için; sizin umulmadık ola-

nın umulması dediğiniz şeye dair ürkütücü bir şey varsa, o da böylesi bir umulmadık 
olanın güvenini destekleyen şeyin ne olduğu sorusudur.

KULE BEKÇİSİ: Bunu, bir kez daha ve hep olduğu gibi, destekler ve dayanaklar 
aradığın için soruyorsun.

ÖĞRETMEN: Temeller aradığınız için, demek istediniz sanırım.
KULE BEKÇİSİ: Onu ve başka bir şeyi de. Biz, ummanın temeli ve onun güveni 

hakkındaki sorunun ısrarından hemen hemen hiç kaçamayız. Bu soru yine de kuşkulu 
olarak kalır. Ama bizim temelini araştırma isteği içinde uzun süredir var olan alışkan-
lığımız daima yeniden bizi alıp götürür. Kendimizi bu alışkanlıktan özgür kılmayı 
denediğimizde hepimiz yine kolaylıkla acelecilik içine düşeriz.

ÖĞRETMEN: Neyin yerine?
KULE BEKÇİSİ: Kendi içimizde hoşgörülü bir şekilde uyanan ummanın yerine.
ÖĞRETMEN: Yani, tuhaf olan için bir anlam yerine.
KULE BEKÇİSİ: Bazı ölümlüler nadir olanın yerlisi olsa bile, durum böyledir.
ÖĞRETMEN: Biz ise, öte yandan, nadir olanın ve onun temelini araştırmaya can 

atmanın geçip gitmesine izin vermek zorundayız.

mazsa, ummadığı şeyi bulamayacaktır, hem izi bulunmaz hem de ulaşılmazdır o”, Herakleitos, Frag-
manlar: Testimonia-Fragmenta-Imitationes, Çev. Güvenç Şar-Erdal Yıldız, Dergâh Yayınları, İstanbul 
2016, DK 22B18. [Ç.N.]
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KULE BEKÇİSİ: Bu sözcük uygun düşüyor. Geçip gitmesine izin verme, ama 
ötesine geçme ve üstesinden gelmeyi isteme değil.

ÖĞRETMEN: Ve siz, tehlikenin bu isteme olduğunu kastediyorsunuz. 
[167] KULE BEKÇİSİ: Evet öyle. Az önce buluştuğumuzda, ben onun tuzağına 

düştüm. Sizi gün boyunca ürküten tuhaf olanı çözmek için geldiniz.
ÖĞRETMEN: Ve siz de beni bundan uzaklaştırdınız.
KULE BEKÇİSİ: Bu tuhaf olan ile bir kez olsun bile oyalanmayı, onu anlamayı 

istemeyen hazmedilmesi zor bir telaş yüzünden.
ÖĞRETMEN: Ayrıca bu tuhaf olanı bileceğinizi de söylemiştim.
KULE BEKÇİSİ: Nasıl bilebilirim ki?
ÖĞRETMEN: Dün geceki kararsızlığım gözünden kaçmış olamaz.
KULE BEKÇİSİ: Kule odasındaki mi?
ÖĞRETMEN: Evet.
KULE BEKÇİSİ: Resmin önündeki?
ÖĞRETMEN: Evet. Buraya yanına çıkmış olmam ondan dolayıdır.
KULE BEKÇİSİ: Bu sırada ben de aşağı indim.
ÖĞRETMEN: Herakleitos bize aşağıya ve yukarıya yolun aynı olduğunu öğretir. 

Fragman 60’ı bilirsiniz: ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή [hodos anô katô mia kai hôutê].
KULE BEKÇİSİ: Bir Kule Bekçisi için teşvik edici bir düşünce.
ÖĞRETMEN: Tamamen öyle, eğer sözü özenle çevirirsek: “Yukarıya ve aşağıya 

giden yol birdir ve bu şu anlama gelir: Aynı.”2

KULE BEKÇİSİ: Böyle bir yol hususunda Aynı hakkında dair bir şey deneyimleriz.
ÖĞRETMEN: Yukarıya ve Aşağıya birbirlerine aittir, iki ayrı parça olarak değil 

ama daha çok yukarıyanın zaten [168] aşağıyaya ait olduğu ve aşağının, kendi tarzında 
kendisinde yukarıyayı açtığı bir anlamda.

KULE BEKÇİSİ: Çıkmak ve inmek, merdiven ve patika [Stieg und Steg]3 kendile-
rinin hareketli uyumlu yapısını gösterir.

ÖĞRETMEN: Kulenin içindeki.
KULE BEKÇİSİ: Sadece içinde mi? Sadece kulenin içinde mi? Hakkında konuştu-

ğumuz Aynı belki de tek bir tarzda kendisini kule içinde bir araya toplar ve onun nadir 
olması görünmeyen görünüşe gelir.

2  “Yol yukarı doğru da aşağı doğru da bir ve aynıdır”, Herakleitos, Fragmanlar: Testimonia-Fragmen-
ta-Imitationes, DK 22B60. [Ç.N.]

3 Stieg herhalde bir merdivenin dikey eğilimine gönderme yaparken, Steg herhalde birisi bir merdiven-
den inerken ya da çıkarken baş aşağı getirdiği yatay patikaya gönderme yapmaktadır. [Ç.N.]
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ÖĞRETMEN: Şu an kulenin nadir olması olarak işaret ettiğiniz şey benim için 
karanlıkta kalıyor.

KULE BEKÇİSİ: Bu, kulenin dibinde güçlükle söylenilebilir. Kuleyi uzaktan görmek 
bizim için daha iyi olacaktır.

ÖĞRETMEN: “Biz” diyorsunuz –ve yine de aynı zamanda kabul etmelisiniz ki 
kuleye uzaktan bir bakış Kule Bekçisinin deneyimine aittir.

KULE BEKÇİSİ: Kuleden uzağa doğru bakan–
ÖĞRETMEN: Ki böylece burada Aynı olan hüküm sürsün, yukarıyanın ve aşağı-

yanın Aynılığında olduğu gibi.
KULE BEKÇİSİ: Biz her yerde Aynının içinden akıp gideriz. Bu yüzden akış karanlık 

ve sersem bir kışkırtma değildir ama daha çok aynının sadeliği içinde yatar, düşünme 
kendisini özellikle Aynı içinde serbest bırakılmış hâlde bulduğunda, böylece her şey 
aynı anda parlak ve geniş hâle gelir.

ÖĞRETMEN: O zaman, sizde az önce fark ettiğimi sandığım ummanın nadir hu-
zursuzluğu uyanıyor. Burada daha fazla durmak istemiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla 
sizi tutuyorum.

KULE BEKÇİSİ: Ama rahatsız etmiyorsunuz, bu yüzden benimle gelin lütfen.
ÖĞRETMEN: Seve seve, çok fazla uzaklaşmadığımız müddetçe. 
[169]KULE BEKÇİSİ: Sadece kır yolu boyunca.
ÖĞRETMEN: Kuleyi görebileceğimiz uzaklığı temin edecektir bu.
KULE BEKÇİSİ: O zamana kadar Herakleitos’un sözünü bir kez daha düşünebiliriz.
ÖĞRETMEN: Neden sadece kır yoluna kadar, neden kır yolunun kendisini de 

yürümeyelim ki? Zira birçok yürüyüş, umulmadık iç görüşlere yol açmıştır.
KULE BEKÇİSİ: Tam da bu nedenden dolayı, senin de katılacağın başka bir sohbet 

için özgür kalmalıdır o, zira görünen o ki böylesi daha uygun olacak.
 ÖĞRETMEN: Ben her zaman hazır olacağım, çoğunlukla hazırlıklı olmasam bile, 

sizin cüret edip girişeceğiniz yollar için.
KULE BEKÇİSİ: Ve aynı zamanda adımlar için de, zira siz sıklıkla beni kulede 

ziyaret ediyorsunuz ve çaba harcamadan çıkmak ve inmek ile uğraşıyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Ancak sizin kule odanızda o resimle yüz yüze geleceğimi bilseydim, 

dün akşam basamaklardan kaçınırdım. Ama şimdilik resmi terk edelim. Bunun yerine 
sizinle kır yolu üzerindeki sohbetimizi dört gözle beklemek isterim.

KULE BEKÇİSİ: Madem öyle, o zaman terk etmeyelim resmi.
ÖĞRETMEN: Yani, gitmeyelim mi diyorsunuz–
KULE BEKÇİSİ: Evet, aksine ilk olarak gelelim.
ÖĞRETMEN: Ne şekilde?
KULE BEKÇİSİ: Buluşacağım misafir geçenlerde kule odasındaki resmi getirmişti.
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ÖĞRETMEN: Yani o bana resim hakkında bazı doğrudan bilgiler verebilir. 
[170]KULE BEKÇİSİ: Eğer misafirin, sizin istediğiniz gibi, resimdeki tuhaf olanı 

çözebileceği beklentisi içindeyseniz, hayal kırıklığına uğrayacağından korkuyorum.
ÖĞRETMEN: Ama belki de bize nadir olanı gösterir.
KULE BEKÇİSİ: Büyük ihtimalle o da olmaz, hatta o hiç olmaz.
ÖĞRETMEN: Ancak resmi size o hediye ettiyse, o zaman kesinlikle onunla bir 

tanışıklığı vardır.
KULE BEKÇİSİ: Bu sözcüğü nasıl kullanıyorsunuz?
ÖĞRETMEN: Bir keresinde siz konuşmanızda kullanmıştınız. O zaman bu sözcüğü 

yeterince açıklık ile duymaya yetili değildim, ama o zamandan beri hoşuma gitmeye 
başladı.

KULE BEKÇİSİ: Misafirin kesinlikle resim ile ilişkisi içinde bir tanışıklığı vardır.
ÖĞRETMEN: Şimdi yine dikkatli bir tarzda konuşmaya başladınız.
KULE BEKÇİSİ: Bu zorunlu; zira biz resmin tanışıklığını mı yoksa resim vasıtasıyla 

tanışıklığı mı kastediyoruz, ayırt etmeliyiz.
ÖĞRETMEN: Bunlardan birinde, tanışıklık, uzmanlık ile aynı kapıya çıkar.
KULE BEKÇİSİ: Öyleyse ölümlüleri [ilgilendiren] bir meseledir.
ÖĞRETMEN: Peki ya diğerinde?
KULE BEKÇİSİ: Bir mesaj hediyesi, eğer gerçekten de asıl bir tanıklık değilse; 

bununla bu mesajın bize asli olarak geldiğini kastediyorum.
ÖĞRETMEN: Biz böyle bir tanışıklığı asla yapamayız ama o bize gelir. 
[171] KULE BEKÇİSİ: Ve bu bile sadece, eğer biz zaten korumaya hazırsak olur.
ÖĞRETMEN: Komşu ile eski bir sohbette, sınırsız bir şekilde sahip olmaktan ayrı 

olduğunu düşündüğümüz bir şeydir korumak.
KULE BEKÇİSİ: Uygun bir an geldiğinde, misafirin kendisi kule odasındaki resim ile 

bir tanışıklığının olup olmadığını ya da bu tanışıklığın nasıl olduğunu bize söyleyecektir.
ÖĞRETMEN: Bu sırada, görebiliyoruz artık kuleyi belli bir uzaklıktan-
KULE BEKÇİSİ: Ve kır yoluna yaklaşıyoruz, Herakleitos’un sözü ile kulenin özünün 

iç içe geçen oyununa girmeden.
ÖĞRETMEN: Çünkü ben tekrar resmin beni içine soktuğu huzursuzluk hissinin 

olmasına izin verdim.
KULE BEKÇİSİ: Bu olmasına izin verme iyidir, özellikle resim kule odasına ait 

olduğunda.
ÖĞRETMEN: Misafirin aklına resmi size getirme fikri geldiğinde, en azından bana 

henüz gizli olan ait-olmayı duyduğunuzdaki gibi.
KULE BEKÇİSİ: Bu yüzden resmin nadir olması ile kulenin nadir olmasını birbi-

rinden ayırmamalıyız.
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ÖĞRETMEN: O hâlde asıl konuya, öyle gözüktüğünden daha yakınız.
KULE BEKÇİSİ: Sizin kastettiğiniz asla yeterince yerli yerine oturtulamayan dü-

şünmenin konusudur.
ÖĞRETMEN: Bunu kastediyorum ve aynı zamanda sizin düşünme tarzınıza doğru 

başarılı bir geçişin sürekli benden kaçtığını bilerek.
KULE BEKÇİSİ: Siz bir geri dönüşe izin vermek yerine bir geçişte boğuştuğunuz 

sürece, bu durum değişmeyecektir. 
[172]ÖĞRETMEN: Nereye?
KULE BEKÇİSİ: Bizim çoktandır asıl olarak olduğumuz o yere.
ÖĞRETMEN: Ama bu ölümlüler yöresinde, sizin de bazen öyle isimlendirdiğiniz 

gibi, benim için bir karanlık yatıyor.
KULE BEKÇİSİ: Memnun olun bundan. Bugün her şeyi aydınlatan o yapay/sanatsal 

ışıktan, öyle ki [bu yapay ışıkta] ne aydınlık ne de karanlık –hatta loşluk bile– sürmez, 
çok daha fazla yardım eder o.

ÖĞRETMEN: Ve biz, bilgiye boğulmuş olarak, hiçbir yerde artık yolumuzu bu-
lamayız.

KULE BEKÇİSİ: Her şeye nazaran, kendimizle ilgili olarak; zira orada, asıl olarak 
bulunduğumuz yerde, ilkin bizim ben’imiz, ya da, eğer hâlâ bunu öyle isimlendirmek 
istiyorsan, bizim varoluşumuz durmaktadır.

ÖĞRETMEN: O hâlde biz asıl olarak olduğumuz yeri ne zaman deneyimleriz, eğer 
insanın açgözlü bir şekilde sürekli kesip parçalara ayırması asla onun özüne ulaşamı-
yorsa? O zaman asıl olarak olduğumuz yeri bulmak için bakışlarımızı kendimizden 
başka yöne çevirmemiz gerekmez mi? Ama burada “asıl” ne anlama gelmektedir? Ve 
nereye doğru bakmalıyız?

KULE BEKÇİSİ: Her yere doğru –bakışa sahip olduğumuzda; kendimiz hariç her 
yere.

ÖĞRETMEN: Bu bakışı nereden alırız?
KULE BEKÇİSİ: Onu asla almayız ama sürekli olarak kabul ederiz. O, bizi gö-

rünür olmayanın önüne getirir, örneğin kulenin ya da resmin, eğer buna hâlâ böyle 
denilebilecek ise.

ÖĞRETMEN: Nasıl kulenin önüne?
KULE BEKÇİSİ: Onun kule ile birlikte nasıl durduğuna dair Herakleitos’un sözü 

bir ipucu vermektedir.
ÖĞRETMEN: Yukarıya ve aşağıya birbirine aittir. 
[173]KULE BEKÇİSİ: Ancak bu, sadece kulenin içindeki merdivenlerin yukarı 

ve aşağı doğru olmasıyla ilgili değildir. Yukarıya ve aşağıya, ilk olarak merdivenler 
aracılığıyla kendilerini mevcut kılmaz ama daha çok kule onları kendisi içinde getirir.

ÖĞRETMEN: Yani yukarıya ve aşağıya, kule aracılığıyla olur.
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KULE BEKÇİSİ: Asla. Kule sadece yukarıyayı ve aşağıyayı kendi içinde ve kendi 
etrafında toplar.

ÖĞRETMEN: Böylesi bir şey hangi tarzda olup biter?
KULE BEKÇİSİ: Kulenin yukarıyayı ve aşağıyayı, bir araya gelmenin birbirine ait 

olmasını, içerisinde görünebilir olmayanın görüntüsünün oyun oynadığı açık alana 
çıkaracak şekilde bir araya getirmesiyle olup biter.

ÖĞRETMEN: Bu anlattığınızı neredeyse hiç kimse anlamayacaktır.
KULE BEKÇİSİ: Çünkü burada anlaşılacak bir şey yok, zira her şey bakışa bağlıdır.
ÖĞRETMEN: Bunu göz önünde bulundurdum; ama bir araya toplama, serbest alan 

ya da görülebilir olmayanın görünüşü gibi sözlerden uygun bir açıklık talep edilmesini 
engelleyemezsiniz.

KULE BEKÇİSİ: Bir söz ancak, göstermek istediği yere doğru işaret ederek ve ona 
uygun olarak söz hâline geldiği söylemenin alanı içinde göstererek anlamını açıkla-
maya yetili ise açıktır.

ÖĞRETMEN: Anlam vermekte ve onun anlamsallığında söz konusu olan bütünüyle 
sözlük anlamı değildir. 

KULE BEKÇİSİ: Bütünüyle değil. Biri sözcükleri sözlük tanımlarına atfettiği sü-
rece, onların anlam vermelerinin konuşmasına, yani “söze gelmesine” izin vermez.

ÖĞRETMEN: O zaman sözcükler grubu tümce değildir. Onlar hiçbir şey söylemez.
[174]KULE BEKÇİSİ: Eğer “söyleme” şu anlama geliyorsa: Görülmesi gerekenin 

bir gösteren-işaret eden-çağıran görünmeye bırakılması.
ÖĞRETMEN: Ama bu, söyleme’nin oldukça keyfi bir belirlenişi.
KULE BEKÇİSİ: En azından öyle gözüküyor, çünkü söyleme, dil temelinde açık-

lanır, dil bir ifade olarak tasarlanır.
ÖĞRETMEN: Bununla birlikte, dilin işaret eden karakterine de dikkat edilmiştir 

ve bu eski zamanlardan beri bizim düşünme geleneğimizin içindedir.
KULE BEKÇİSİ: Haklısınız. Dilin işaret karakterine dikkat edilmiştir ama bu işa-

retlerin gösterme tarzı düşünülmemiştir. Muhtemelen söyleme içindeki gösterme tarzı 
eşsiz olarak kalır. Onun eşsizliği kendi başına sadece eşsiz olana ait olabilir.

ÖĞRETMEN: Bununla, sözün ve onun anlam vermesinin, söylemenin ve onun 
göstermesinin, başka bir şey olmadığını, örneğin işaretin ve ifade etmenin biçimsel-
genel bir tanımı olmadığını, böyle açıklanmadığını ima etmek istiyorsunuz.

KULE BEKÇİSİ: Onların sadece başka bir şey aracılığıyla açıklanmadığını değil 
ama herhangi bir şekilde açıklanmadığını da; ama daha çok onların sadece bir an için 
göze ilişebileceğini ima etmek istiyorum.

ÖĞRETMEN: Konunun eşsizliğinde kalmamızı talep eden şey bu.
KULE BEKÇİSİ: Ve bu en zor olandır.
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ÖĞRETMEN: Konunun kendisi içinde kalmak için, onun kendisi zaten hâlihazır-
da bizimle birlikte kalıyor olmalıdır. Bana öyle geliyor ki biz, sizin sözün anlamını 
verme olarak bahsettiğiniz şeyi duymaya çalıştığımızda –az önce benim de başıma 
gelen– sürekli olarak aynı zorlukla karşılaşıyoruz. Biz anlam vermeyi sadece eğer 
göze ilişecek olanın bir ön bakış anında tutuluyorsa takip edebiliriz. 

[175]KULE BEKÇİSİ: Sizin şu an değindiğiniz durum salt bir zorluktan daha faz-
lasıdır. O, eşsiz bir durumdur.

ÖĞRETMEN: Ve bu yüzden belki de o eşsiz olanın bir işareti. Ama siz bakıştaki 
hangi durumdan bahsediyorsunuz?

KULE BEKÇİSİ: Onun benim gözüme ilişmesinin tek nedeni bizim, sizin de tıpkı 
benim gibi onun içinde kalmamızdandır.

ÖĞRETMEN: Böylece o sürekli olarak ve çeşit çeşit şekilde dünyaya gelir, bu 
yüzden ben bu durumu, uygun bir sözün içinde kavramayı faydalı bulurum.

KULE BEKÇİSİ: Bu her seferinde iki parçalı bir amaç olarak kalır, şüphesiz ki, bu 
iki parçalılık bile duruma tekabül eder.

ÖĞRETMEN: Bunu sadece eğer bizim için durumu basit bir biçimde söylerseniz 
öğreneceğim.

KULE BEKÇİSİ: Çoktan söyledim aslında, düşünmenin konusu hakkında konu-
şurken biz.

ÖĞRETMEN: Sizin takip ettiğiniz düşünmenin konusunu.
KULE BEKÇİSİ: Sizin düşünme tarzınızda, ki ona açık bir metafiziksel tavır demek 

istiyorum, geçiş yoktur.
ÖĞRETMEN: Neden açık?
KULE BEKÇİSİ: Kendi düşünme tarzınızdan benim imalarımı takip etmeye yönelik 

bir eğilim ortaya koyduğunuz için.
ÖĞRETMEN: Eğer bir geçiş yoksa bu esasen imkânsızdır.
KULE BEKÇİSİ: Çok fazla ısrar ediyorsunuz, çünkü böyle bir geçişe gerek yok.
ÖĞRETMEN: Siz bir geri dönüşten söz ettiniz ve ben derhâl [176] sordum: Nereye? 

Ama benim için [kısa süre içinde] bu sorunun yetersiz kaldığı da açıkça belli oldu. Zira 
o, bir düşünmenin Seyrinin sadece yönünü değiştirmesi gerektiğini varsaymaktadır, 
türünü değil.

KULE BEKÇİSİ: Ama olası yönler zaten düşünme tarzı aracılığıyla önceden be-
lirlenmiştir.

ÖĞRETMEN: Bu yüzden bu düşünme tarzını terk etmemiz en iyisi. Bu görüşe 
sadece ölçüsüz olduğu için değil tüm geleneksel Batı düşünmesini tanımlayan hâliyle, 
aynı zamanda temelsiz olduğu için de karşı koyulabilir.

KULE BEKÇİSİ: Eğer temelsiz olanı sadece keyfi olan ile eşit görüyorsanız, o 
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zaman sizin görüş dediğiniz şey, yani kurulmuş olan düşünme tarzını terk etmeye 
yönelik cüretkâr istek, hiçbir şekilde temelsiz değildir, zira o belirleyici bir çağrının 
içinden doğar. Ama belirleyen her şey zorunlu olarak temelin bir türüne sahip değildir.

ÖĞRETMEN: Belirleyici şekilde bizi kurulmuş düşünme tarzını terk etmeye ça-
ğıran, nedir o zaman?

KULE BEKÇİSİ: Sorunuza yeterli bir şekilde cevap verebilmek için, kapsamlı bir 
yerli yerine oturtmaya/tartışmaya gerek vardır. Sizin de anımsayacağınız gibi, kısa 
bir süre önce komşumuzla bir sohbet içinde aynı soruna tamamen farklı bir açıdan 
değinmiştik.

ÖĞRETMEN: Şimdi siz bahsedince aradaki bağlantı bana aşikâr ve kesinlikle daha 
önce olduğundan daha acil gözükmeye başladı.

KULE BEKÇİSİ: Bu yüzden bu meseleyi bugünlük bırakalım ve bunun yerine ben 
düşünme tarzının bir dönüşümünde neyin içerildiğini daha açık bir şekilde tekrar ede-
yim: Her yerden biz devamlı bir şekilde asıl olarak olduğumuz yere geri dönmeliyiz.

ÖĞRETMEN: Söylediğiniz şey, ilk ifade ettiğinizden çok daha muğlak geliyor 
kulağa. Buradaki her söz bir yerli yerine oturtmayı/tartışmayı çağırıyor/talep ediyor.

[177] KULE BEKÇİSİ: Uygun bir fırsatta –zira bu gerekir– bunu denemek isteye-
biliriz. Ama bununla birlikte bir sona ulaşmamalıyız.

ÖĞRETMEN: Ama belki de bir başlamaya?
KULE BEKÇİSİ: Ya da hatta başlamaya.
ÖĞRETMEN: İnsan düşünmesi asla oraya erişemez.
KULE BEKÇİSİ: Bu konudaki kararı açık bırakalım. Onu, ima ettiklerimin/işaret 

ettiklerimin tartışmasıyla birlikte daha sonraki bir ana saklayalım.
ÖĞRETMEN: Kesinlikle katılıyorum size, başka bir nedenden olmasa bile sürekli 

yeni soruların bizi yönlendirmesinden ve bizi yoldan uzaklaştırmasından kaçınmamız 
gerektiği için.

KULE BEKÇİSİ: Bizim zaten her zaman güvenilir olan kır yolunda yürüdüğümüzü 
fark etmediniz mi? Eğer şimdi durup dönersek, kule bu sırada daha da uzakta kalmış 
olacaktır.

ÖĞRETMEN: Bana öyle geliyor ki şimdi o gözümüze daha açık şekilde ilişiyor.
KULE BEKÇİSİ: Kulelikten mi bahsediyorsunuz?
ÖĞRETMEN: Evet, tam olarak bundan. Sadece bize kulenin özü üzerine düşünme 

fırsatını veren şeyi unuttum şimdi.
KULE BEKÇİSİ: Birkaç şey. Herakleitos’un Yukarıyanın ve Aşağıyanın aynılığı 

üzerine sözü–
ÖĞRETMEN: Bunu bizzat ben söylemiştim.
KULE BEKÇİSİ: Ama sizin, bizim aslında hâlihazırda olduğumuz yere nasıl var-
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dığımız ile ilgili sorunuza yönelik olarak.
ÖĞRETMEN: Sizin nadir bir üslupla kendi özümüze ulaşmak için bakışlarımızı 

kendimizden uzağa çevirmemiz gerekir şeklinde cevaplandırdığınız o soru.
KULE BEKÇİSİ: Nereye [çevirmemiz]? 
[178] ÖĞRETMEN: Daha açık şekilde görüyorum: Her yere –sadece kendimize hariç.
KULE BEKÇİSİ: Kendimizi bir var olmakta olan Ben olarak tasarladığımız ve buna 

uygun olan bakışa sahip olduğumuz sürece.
ÖĞRETMEN: Her tarafa -örneğin kuleye. Kulelikte gözümüze ne ilişir?
KULE BEKÇİSİ: Eğer Herakleitos’un sözünün ışığında ve şimdi kır yolundan doğru, 

bakarsanız bulacaksınızdır onu.
ÖĞRETMEN: Ama merdivenlerin yukarıya ve aşağıya yolu görünmez hâle geldi.
KULE BEKÇİSİ: Bu nedenden dolayı kendisini daha açık bir şekilde ve hatta kendi 

birbirine ait olması içinde gösterir.
ÖĞRETMEN: Belki de tüm kulenin yukarıyalığı – kule gibi yükseldiği.
KULE BEKÇİSİ: Onun yükselmesi –Nereye?
ÖĞRETMEN: Ve onun aşağıya [doğruluğu].
KULE BEKÇİSİ: Nasıl birbirine gömülü kaldığı–
ÖĞRETMEN: Neyin içine?
KULE BEKÇİSİ: Biz hâlâ alışkanlıktan soruyoruz: Neyin içine?
ÖĞRETMEN: Ve uzun zamandır bildiğimizden-
KULE BEKÇİSİ: Ya da aslında, en nihayetinde, onu bilmediğimiz için, eğer “bilme” 

şu anlama geliyorsa: Bir an için gözüne ilişmiş olması.
ÖĞRETMEN: Bizim düşünme tarzımıza ve tarzımız için çağrılan o bakış ile.
KULE BEKÇİSİ: Bu bakışta kendini gösteren: Kule, gökyüzüne doğru yükselir ve 

yeryüzüne gömülmüş hâldedir.
ÖĞRETMEN: Bu tespit için özel bir bakış gerekmez; bu sadece gündelik bir ta-

sarımı ifade eder. 
[179] KULE BEKÇİSİ: Bugün, bu tasarımın artık gündelik olmadığını aksine çök-

mek üzere olduğunu söylemek istiyorum.
ÖĞRETMEN: Çünkü o artık modern doğa bilimlerinin tasarım tarzının ilerleyişine 

karşı daha fazla ayakta duramaz.
KULE BEKÇİSİ: Bilim tek başına asla bu değişikliğe neden olamazdı.
ÖĞRETMEN: Eğer teknik bilimsel tasarımları gerçekliğin yerine koymasaydı.
KULE BEKÇİSİ: Bu tarzda düşünülmeye alışılmıştır. Ama teknik, gerçekliği değiş-

tirme gücüne bilimsel tasarımlar –ki bu tasarımların tekniği gerçekleştirmeyi başardığı 
söylenir– zaten hâlihazırda tekniğin kendine has özünden doğduğu için sahiptir sadece.
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ÖĞRETMEN: Bilim ve teknik arasındaki ilişkiyi bu tarzda tarif ettiğinizde düşün-
celerini takip etmekte hep zorlanıyorum.

KULE BEKÇİSİ: Bu durum sadece sizin için geçerli değil. İnsanın, modern bilimin 
modern tekniğin özünden kaynaklandığına dair iç-kavrayış ile bir bağlantı kurması 
için hâlâ çok zaman geçmesi gerekecek. 

ÖĞRETMEN: Böyle bir yükü neden bu iç-kavrayışa yüklüyorsunuz?
KULE BEKÇİSİ: Çünkü sadece iç-kavrayış, insanların teknik dünya ile uygun bir 

ilişkiyi ondan doğru başardığı deneyimlere izin verir.
ÖĞRETMEN: Eğer durum böyle ise –ki açık sözlü olmak gerekirse, bunu tam 

olarak anlamıyorum– o hâlde özsel iç-kavrayışı uyandırma girişiminde kaybedecek 
zaman yoktur.

KULE BEKÇİSİ: Kesin değil –ama bu iç-kavrayışı sadece talimat ve bildirme ile 
zorlayamayız. 

[180]ÖĞRETMEN: Neden olmasın? Lütfen kulenin varlığının gözümüze ilişmesinden 
bizi uzağa götüren bu soruyu mazur görünüz.

KULE BEKÇİSİ: Kuleyi sessizlikte durmaya bırakalım. O, durduğu gibi durur ve 
belki de şimdi karşılaştığımız sorulara bir açıklık getirdiğimizde bir şekilde o gözü-
müze daha açık ilişir.

ÖĞRETMEN: Benim için çok daha fazlası bu açık-kılmaya dayanıyor. Ama bunu 
sizin misafirinizle karşılaşana kadar gerçekleştirmeyi başarabilecek miyiz?

KULE BEKÇİSİ: Bunu dert etmeyin. O dinleyebilir ve gerçekten de bu dinlemeyi 
öyle bir hürmetkâr beklenti ile yapar ki, benim için o, onun bu galip gelen tavrı ve 
jesti yüzünden, eşi benzeri olmayan bir misafir gibidir.

ÖĞRETMEN: O hâlde sohbetimizin bu konu dışı sözünü sakince düşünüp tartabiliriz.
KULE BEKÇİSİ: Özellikle kendisinin hiç de bir konu dışı söz olmadığını gösterecek 

olduğu için.
ÖĞRETMEN: Şimdi kasıtlı olarak konunun etrafında dolaşacak şekilde soruyorum, 

belki de hatta onun yanından geçecek şekilde; ama cevabınız bana yardımcı olacaktır. 
Bilim ve teknik arasındaki ilişkiyi teori ve pratik arasındakine aktarma eğilimi tuzağına 
neden kolaylıkla düşülür?

KULE BEKÇİSİ: Çünkü bu dört terim ile isimlendirdiğiniz tüm bu şeyler yüzeysel 
düşünülmektedir: Yani insan bilincinin edimleri olarak. Kendiniz daha iyi bilirsiniz, 
metafizik ve tarih bilginizden dolayı, bunun nasıl gerçekleşmiş olduğunu.

ÖĞRETMEN: Ama bu bilgi, dört terimin nasıl yüzeysel düşünüldüğünü ortaya çı-
karacak olan görüş eksik olduğu sürece yardımcı olmaz. Bu eksiklik nasıl giderilebilir?

KULE BEKÇİSİ: Yine sadece şunu söyleyebileceğim yere geldik bile: Her yerden 
biz devamlı bir şekilde asıl olarak olduğumuz yere geri dönmeliyiz. 
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[181] ÖĞRETMEN: Tekrarlanmasıyla birlikte bu söz gerçekten de daha akılda kalıcı 
hâle geldi, ama hiçbir şekilde daha anlaşılır değil.

KULE BEKÇİSİ: Şayet sormama izin verirseniz, yukarıda isimlendirilmiş terimleri 
insanın bu davranış tarzlarına uyarlayacak olursak, insanın tasarlaması, üretmesi ve 
düzene koyması aslında nerededir?

ÖĞRETMEN: Felsefe öğretilerine uygun olarak şu açık kılınabilir: Tasarlama, 
üretme ve düzene koyma bilinç edimleridir, insandaki. Başka nerede olacak ki?

KULE BEKÇİSİ: Ama tasarlama, üretme ve düzene koyma her zaman mevcut-
olanın kendisini bize kendi mevcudiyeti içinde onun aracılığıyla ifşa ettiği tarzlardır.

ÖĞRETMEN: Bu ifşa etme tarzları, her bir durumda kendi yoluyla onlara giden 
mevcut-olan ile birlikte olarak zaten hâlihazırda oradadır.

KULE BEKÇİSİ: Bahsettiğimiz hâl ve gidişin tarzları bu yüzden insanın bir ika-
metine aittir.

ÖĞRETMEN: Orada mevcut olanın bakışındadır onun yeri.
KULE BEKÇİSİ: Eğer o, ikamet etme olarak hatta onun /o yerin kendisi değilse.
ÖĞRETMEN: Bana öyle geliyor ki siz bu ikamet etmeyi benim henüz yapmaya 

yetili olduğumdan daha tam olarak düşünüyorsunuz.
KULE BEKÇİSİ: Öyle. Ama şimdi size açıklayabileceğim şey size zoraki gö-

zükecektir; böyle olması da normal, zira insan dilin gizemli, etkileyen yeteneğini 
dinlemesini unuttu.

ÖĞRETMEN: Yine de buna cesaret ediniz; zira ben şimdi bir şekilde konuyu 
düşünme ve sözcükleri artık bizim kör bir şekilde tertipleyip düşündüğümüz anlam 
taşıyıcılar gibi değil, durumdan tınladıkları gibi duyma konusunda birtakım deneyim-
lere sahip olduğuma inanıyorum.

[182] KULE BEKÇİSİ: Durum bize gösterilir: Mevcut-olanın görüş alanı içerisinde 
insan.

ÖĞRETMEN: Örnekle konuşacak olursak: Kıyıda, Okyanusun karşısında olan 
insan. Ama “….karşısında” burada şu anlama gelir: Okyanus gözlerine göründüğü 
esnada ve ona baktıklarında. 

KULE BEKÇİSİ: Bu aynı zamanda “mevcut olanın görüşünde” tabirinin de anlamı-
dır. Ama aslında “…karşısında”, mevcut olanın bizim bu seyredilme içinde olmamız 
nedeniyle bizi seyrettiğini söyler, öyle ki o aynı zamanda bizi içerir, bizi muhafaza 
eder ki böylece biz kendimize uygun olarak bu içinde-tutma’da davranalım, seyret-
menin-gördüğünün bizim için saklı tuttuğuna uygun olarak: içinde-tutmada-durma.

ÖĞRETMEN: Güzel bir söz.
KULE BEKÇİSİ: Ve oldukça zengin de bir söz, eğer içinde-tutmada durmanın 

geride-tutulması içinde tutan şeyi deneyimlemeyi başarabilirsek.
ÖĞRETMEN: Buna göre, ikamet hem insana –onu seyrederken– sunulan şey ile 
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ilgili bir konudur, çünkü onu içerir; hem de kendisini böylesi bir görünümün ve ka-
çınmanın içinde tutan insana dair bir konudur.

KULE BEKÇİSİ: İyi –ama şimdi, insan kimdir?
ÖĞRETMEN: Bunu söyledik: İçinde tutmada durarak ikamet eden–
KULE BEKÇİSİ: Onun her şeyden önce kendini-tutarak-davranan [olarak ] tanım-

lanmasının nedeni de budur.
ÖĞRETMEN: İnsan: Kendini tutarak davranan.
KULE BEKÇİSİ: Dikkat et: İkamet etme olarak isimlendirdiğimize.
ÖĞRETMEN: Kendini tutarak davranan böylece sadece şu anlama gelmez: Şu ya 

da bu tarzda davranan, farklı durumlarda şu ya da bu şekillerde tepki gösteren.
KULE BEKÇİSİ: Bu görüş ile biz insanın bir organizma ve bilinç öznesi olarak 

tasarımlanmasına [183] geri düşeriz.
ÖĞRETMEN: Buna biliçdışı da ve sadece bilinçdışı aittir. Bilinçdışına doğru bilinçli 

bir şekilde manevra yapılarak dönmüş olan ilgi, insanı bir bilinç öznesi olarak gören 
anlayışın son zaferinin işaretidir.

KULE BEKÇİSİ: İnsan: İkamet etme olarak kendini tutarak davranan. Uzun ve 
itinalı bir dikkat etme gereklidir bu belirlemeye hak ettiği düşünülmeyi vermek için.

ÖĞRETMEN: Ancak bize şimdilik buradan hareketle hangi belirlemenin tasarla-
mayı, üretmeyi ve düzenlemeyi ve böylece tekniği ve bilimi karşıladığını gösterirseniz 
yeterli olacaktır.

KULE BEKÇİSİ: Artık bu uygun olarak davranma tarzlarını yüzeysel bir şekilde de-
ğil, ama daha çok kendi genişliğinde, yani, ikamet etme içinde olduğu gibi düşünüyoruz.

ÖĞRETMEN: İkamet etmenin içinde tutmasından doğru, mevcut olma insanı kendi 
hak iddia etmesi içine alır–

KULE BEKÇİSİ: İnsanın tüm bu uygun davranması ve ikamet etmesi bizim, açık-
tır ki henüz belirlemeye yetili olmadığımız durmakta olmaya ait olduğu sürece, her 
defasında zaten aldığı gibi.

ÖĞRETMEN: Ama şimdi bilimin ve tekniğin özüne dair olarak göstermek istediği-
niz şeyi yavaş yavaş görebiliyorum sanırım. Bana tanıdık olan dil içinde düşündüğüm 
şeyi söylememe izin verin lütfen.

KULE BEKÇİSİ: Memnuniyetle– şu âna kadar bu hâlâ sadece düşünülenin ifade 
edilmesi için değil ama her şeyden önce düşünmenin nüfuz alanında kalma için de 
yeterlidir.

ÖĞRETMEN: Sadece bir inceleme buna karar verebilir. Düşünme tarihinde gidile-
bildiği kadar geri giderek bunu denemek istiyorum [184] özellikle şimdi bunu yapmaya 
sizin de katılacağınız sözünü alınca.

KULE BEKÇİSİ: Sadece tek bir şartım var– tarihsel olarak olmuş olana geri git-
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menin gelecekte olacak olanın, bize uzun süredir yaklaşmakta olanın bir ön-seyri 
olması şartıyla.

ÖĞRETMEN: Ve herhangi bir haddini bilmez tahmine gerek duymayanın şartıyla.
KULE BEKÇİSİ: Ama yine de aynı zamanda tarihsel olarak geçmişin herhangi bir 

modernizasyonu ile eşit olmaması gerekir.
ÖĞRETMEN: Benim çabalarım zaten, tarihsel olanı az önce konuştuğumuz tarzda 

deneyimlemeye doğru yönelmiş olsa da, tarih ile bu ilişkiyi bir kez daha açık kılmış 
olmamız gerçekten iyi oldu.

KULE BEKÇİSİ: Tarihin özü, bize ikamet etme denilen şeyden doğru belirlenir. 
Eğer bu ikamet-etmeye girme konusunda başarılı olursak, o zaman tarihten bir özgür 
kalma gerçekleşebilir.

ÖĞRETMEN: Ve bu da, tarih biliminin kendisini, içerisine günümüzde “kültür” 
kavramı ile tedavülde olan her şeyi koyabileceğimiz bilgi endüstrüsü yoluyla büyük 
ilerleme ile karşı karşıya gördüğü bir zamanda.

KULE BEKÇİSİ: Teknik dünyanın içine adapte olmak açısından, biz –ve bunu şu an 
söylemenin zorunlu olduğunu düşünüyorum– bu teknik dünyanın özünü bizim nadir 
olan dediğimizin görüş alanı içinde düşünmek zorundayız.

ÖĞRETMEN: Kır yolunun onun içinden geçerek götürdüğü kırsal, bizim birazcık 
da olsa bereketin farkına vardığımız yer –onun sade manzaraları ile bize gösterilen.

KULE BEKÇİSİ: Ve bizim beklentilerimize karşıt olarak, sohbetimizin yolu üzerinde 
olan ikametlere bizi getiren manzaralar.

ÖĞRETMEN: Hiçbir şekilde bunları gecikmeler olarak kavramıyorum. 
[185] KULE BEKÇİSİ: Ve eğer gecikme olsalardı bile, yine de bizi asıl ikamet 

etmeye yakınlaştırırlardı.
ÖĞRETMEN: Ki bu, kendi dilim içinde izah etmek istediğim bir şey ve bu yüzden 

de tasarlamayı, üretmeyi ve düzene koymayı yüzeysel bir şekilde düşünmekten nasıl 
kaçınabileceğimizi önermek istiyorum.

KULE BEKÇİSİ: Aklında nasıl bir şey var?
ÖĞRETMEN: Uzun zamandır alışık olunan bir şey, sizin de yeteri kadar bildiğiniz 

ve yine de benim aklıma yeteri kadar gelmeyen bir şey: Herakleitos’a bir geri dönüş.
KULE BEKÇİSİ: Görülen o ki siz onu en eski köklerin peşinden gittiği düşünülen 

mistikler arasında saymıyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Mistisizm ve en eski köklerin ikisi de Grek dünyasına yabancıdır. 

Her şey –karanlık ve acı da dâhil olmak üzere– mevcut olma, bir araya toplanma, 
yalın ve saf görünmedir.

KULE BEKÇİSİ: Asıl Grek dünyasının dilini duyuyorsunuz. Bunun için, şimdi 
rahatça konuşunuz.
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ÖĞRETMEN: Deneyeceğim konuşmayı, bilim ve teknik arasındaki hâlâ çözülmemiş 
sorunun geniş bir taslağını çizmek zorunda olsam bile.

KULE BEKÇİSİ: Çözülmemiş yerine şöyle desek daha iyi: Sorgulanmamış. Bize 
bu soruda yardım etmen, bizi hem tekniğin hem de bilimin özsel kaynağına geri gö-
türecek şekilde, en iyisi olur.

ÖĞRETMEN: Bunu birçok kez denedim, hiçbirinde başarılı sonuçlara ulaşamadım: 
Tekniğin, bilginin ve doğa bilimlerin teorilerinin gerçekleştirilmesi fikrine genelde 
düşüncesizce sarılınır.

KULE BEKÇİSİ: Ne zamandan beri sonuçları ve sonuçların olmayışını hesaba 
katıyorsunuz?

[186] ÖĞRETMEN: Onları hesaba katmıyorum. Ama bilim ile teknik arasındaki 
ilişkinin baskın tasarımının inatçılığı beni rahatsız ediyor.

KULE BEKÇİSİ: Haklısınız bu konuda. Zira bu tasarım tarzının egemenliği bom-
balar ve füzelerden daha tehdit edicidir. Bu konuda pek fazla konuşmaya gerek yok.

ÖĞRETMEN: Yine de bu tasarım tarzının egemenliğini kırmak için çabalamalıyız.
KULE BEKÇİSİ: Ölümlüler tek başına asla bunu yapmaya yetili olmayacak.
ÖĞRETMEN: O hâlde biz ne yapabiliriz?
KULE BEKÇİSİ: Düşünme. Düşünme ve onun sessiz hüküm sürmesi çobanların 

hoşgörüsü ile uyum içindedir.
ÖĞRETMEN: Düşündüğüm şeyi açıklamak için gereken cesareti şimdi vermiş 

oldunuz bana. Burada bir kez daha Herakleitos’un bir sözünü düşünüyorum. Fragman 
112’yi bilirsiniz: σωφρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη, καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν 
κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας [sôphronein aretê megistê, kai sophiê alêthea legein kai poiein 
kata physin epaïontas].4

KULE BEKÇİSİ: Herakleitos’un bu sözü aracılığıyla şunu söylemek istiyorsunuz: 
Tasarlama, üretme ve düzene koyma sadece mevcut olan ile ilgili değil ama buna 
öncel olarak, onların hepsi mevcut olanın mevcut olması tarafından mevcut olan ile 
ilişki içinde tutulur.

ÖĞRETMEN: Doğru. Ama bu gönderme ile benim çekindiğim bir şey hâlâ sürüyor: 
Siz tasarlama, üretme ve düzene sokmanın, mevcut olanın mevcudiyeti tarafından 
tutulduğunu söylediğinizde sahip olduğunuz görüşü nasıl düşüneceğimize dair eski 
düşünürlere geri dönmenin bize sarih bir açıklama sağlayıp sağlamayacağını düşünmek 
istiyorum. Kritik nokta burada “tutulma” sözcüğünde yatar. Düşünmenin krizinin yerini 
kastederek, bir noktadan bahsetmenin uygun olmadığını biliyorum.

[187] KULE BEKÇİSİ: İster metafiziğin izlerini takip etsin, ister–

4 “Ölçülü olmak en büyük erdemdir; bilgelik doğaya kulak vererek doğruyu söylemek ve yapmaktır”, 
Herakleitos, Fragmanlar: Testimonia-Fragmenta-Imitationes, DK 22B112.
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ÖĞRETMEN: Bu diğer olasılığa dair sönük bir önsezim var, ama aynı zamanda 
biliyorum ki bunun düşünce dolu bir takibi ile kati ve derinlemesine bir şekilde uğ-
raşmış değiliz.

KULE BEKÇİSİ: Zira biz hâlâ güvenden yoksunuzdur, ya da hatta metafiziksel-
olmayan düşünmeyi çağıran ve taşıyan şeyin içindeki güvene yatkınlıktan bile.

ÖĞRETMEN: Yani siz de bir yandan sürekli metafiziğe gözatmadan ilerleyemi-
yorsunuz.

KULE BEKÇİSİ: Kesin değil ve her konuda da değil, diğer düşünmenin ilk belir-
tisi söz konusu olduğunda, metafizik üzerine hiçbir üstünlük anlamı ima etmeyen bu 
isimlendirmeyi kullanmama izin verin lütfen.

ÖĞRETMEN: Ben de diğer düşünmenin teşebbüsünü bu tarzda hiç değerlendirme-
miştim. Ama bana hep öyle geldi ki ve hâlâ öyle geliyor, bu diğer düşünme, özellikle 
başlangıçsal düşünme olduğu için, kendi bolluğu ile gerçekleşmeye yetili olup kendisini 
doğrudan doğruya sunması gerekirdi.

KULE BEKÇİSİ: Metafiziğe karşı herhangi bir hareketin ve ondan sadece geri 
dönmenin bile, her zaman hâlâ metafiziksel tasarlama içinde asılı durduğu konusunda 
hemfikiriz.

ÖĞRETMEN: Eğer biri, Nietzsche gibi, metafiziğe karşı hareketi sanatın içinde 
görmezse.

KULE BEKÇİSİ: Bundan ötürü onun düşünmesini sadece metafizik içine yerleş-
tiremeyiz artık.

ÖĞRETMEN: Nietzsche kendisinin çizdiği bir sınır çizgisinde hareket etti; ama 
bu sınır çizgisinin ayırdına varmak zordur, zira değer düşüncesi onun düşünmesinin 
–en azından onun ifade tarzına uygun olarak– metafiziğe geri düşmesine neden oldu. 

[188] KULE BEKÇİSİ: Buna rağmen Nietzsche’nin metafiziğin karşı hareketi olarak 
deneyimlediği sanatı sadece anti-metafiksel, yani yine de metafiziksel olarak yorum-
laması, bana diğer konuya karşılık olarak daha çok ufak bir engel gibi gözüküyor.

ÖĞRETMEN: Başka ne yapabilirdi ki, etrafındaki her yerde sadece metafizikten 
türemiş bir sanat bulurken.

KULE BEKÇİSİ: Metafiziksel olmak zorunda olmayan herhangi bir sanat var mıdır 
ki o zaman?

ÖĞRETMEN: Görünen o ki, yok, bu birlikte düşünmeyi takip ettiğim sürece.
KULE BEKÇİSİ: O hâlde bugün hâlâ sanat olarak gözüken şey –yani metafiziksel 

tasarlamanın hükmeden görüş alanı içindeki– aslında artık sanat değildir.
ÖĞRETMEN: Ama nedir o zaman? Dün sizin kule odanızdaki resim beni bu so-

ruyla heyecanlandırdı. Onu tuhaf olan bir şey olarak düşündürttü. Siz ise onu nadir 
olan diye adlandırıyorsunuz.

KULE BEKÇİSİ: Her şeyden önce bütün metafiziksel tasarımları reddederek. 



Öğretmen Kule Merdivenlerinin Kapısında Kule Bekçisiyle Buluşur 109

ÖĞRETMEN: Yine de her zaman metafizik. Bu [metafizik] kır yolundaki sohbette 
bile bizi rahatsız ediyor.

KULE BEKÇİSİ: Ait olmadığı yer; ama aynı zamanda sizin ona dair şikâyet etme-
nize de değmeyecek bir şey. Metafizik asla rahatsız etmez, eğer biz izin vermezsek.

ÖĞRETMEN: Ki az önce ki durum buydu.
KULE BEKÇİSİ: Sadece görünüşe göre. Siz kritik noktaya dokunduğunuz sürece, 

çoktan diğer düşünme yolunu görmüşsünüzdür.
ÖĞRETMEN: Henüz görmüyorum bunu; ona dair sadece bir önsezim var. 
[189] KULE BEKÇİSİ: Bir önseziye sahip olma, kendisinden aşırı emin olan iddia 

edilmiş dikkatli görmeden daha çok meyve verir.
ÖĞRETMEN: Eğer bizim önsezimiz asıl refakat edilmeyi alırsa.
KULE BEKÇİSİ: Eğer almaya kudreti yetiyor ise.
ÖĞRETMEN: Zira arzulama olarak salt isteme yeterli değildir.
KULE BEKÇİSİ: Kritik noktaya dair düşünmeniz sadece salt arzulamadan daha 

fazlasını ifşa eder.
ÖĞRETMEN: Yine de çabalarımın yardıma ihtiyacı var.
KULE BEKÇİSİ: Bu yardım ansızın gelecektir, yolumuzu kaybetmediğimiz sürece. 

Bu konuda yeteri kadar şey yapmış oluruz, eğer zaten çoktan başlamış olanı takip eder 
ve zaten hâlihazırda gözümüze ilişmiş olanın elimizden kaymasına izin vermezsek.

ÖĞRETMEN: Bugünkü yolun çoktan kritik noktanın karanlığı hakkında bana ışık 
tutabilecek bir şeyi gösterdiğini kastetmek istiyorsunuz.

KULE BEKÇİSİ: Evet kastettiğim bu. Bundan ötürü, kritik noktayı bir kez daha 
izah etmen faydalı olacaktır.

ÖĞRETMEN: Bizim mevcut olanı tasarlamamız, üretmemiz ve düzene koymamız 
burada ve orada mevcut olanın mevcudiyeti tarafından tutulur. Burada tutulur ile 
kastedilen nedir?

KULE BEKÇİSİ: Büyük ihtimalle desteklenir.
ÖĞRETMEN: Ve böylece temellenir.
KULE BEKÇİSİ: Mevcut olma temeli verir; o, mevcudiyetin neyi mevcut edebi-

leceği gerçeği için temeldir.
ÖĞRETMEN: Ama temelin bizim tarafımızdan temel olarak tasarlanması gerekir, 

[190] sonradan değil ama mevcut olan ile tüm ilişkilere öncül olarak.
KULE BEKÇİSİ: O zaman bu ilişkiler esasen bizim mevcudiyeti tasarlamamız tara-

fından tutulur-temellenir. Bizim tasarlamamız ve üretmemizin tutuluyor olması sonuçta 
hepimizin içine yerleşmiştir. O, mevcudiyetin mevcudiyetinde durmaz. Mevcudiyetin 
bu mevcudiyeti bizim tasarlamamızı nasıl tutabilir ki?

ÖĞRETMEN: Benim sorum da tam olarak bu.
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KULE BEKÇİSİ: Az önce yaptığınızdan başka bir şekilde asla cevaplayamazsınız.
ÖĞRETMEN: Mevcudiyetin mevcudiyeti temel olarak gözüktüğü sürece asla 

cevaplayamam.
KULE BEKÇİSİ: Ama eski zamanlardan beri bu hep böyle gözüktü.
ÖĞRETMEN: Buna göre, tüm tasarlama, üretme ve düzen kurma şunun tarafından 

tutulur: Temelin aslını araştırma ve her bir durumda mevcut olanı temele dayandırma.
KULE BEKÇİSİ: Bu sırada bu düşünme tarzı o kadar olağan hâle geldi ki onu 

özellikle açıkça ifade etmeye neredeyse hiç cüret edilmemektedir.
ÖĞRETMEN: Tüm bunlara rağmen, arka planda açıklanmamış bir şey hâlâ duruyor.
KULE BEKÇİSİ: Sizin kritik nokta dediğiniz şey.
ÖĞRETMEN: Ki şimdi –bilmiyorum neden– biraz daha yaklaşıyorum.
KULE BEKÇİSİ: Söyleyiniz.
ÖĞRETMEN: Sadece sorabilirim. Mevcut olan ile ilişki içinde bizim tasarlamamızı 

ve üretmemizi tutan mevcut olma zorunlu olarak temel olma karakterine sahip midir? 
Mevcut olmanın kendisi, tutmaya yetili olacak şekilde nasıl olabilir ki? [191] Bu tutma 
zorunlu olarak temellendirme olarak bir destekleme midir? Tüm bunları soruyorum 
çünkü mevcut olmanın φύσις [physis] ve λόγος [logos] olarak eski belirlemeleri 
türünde en küçük bir şey bulamıyorum.

KULE BEKÇİSİ: Ve yine de aynı zamanda mevcut olanın ve mevcut olan ile ilişki 
içinde bizim tasarlamamızın ve üretmemizin, mevcut olma tarafından tutulduğunu 
inkâr edemiyorsunuz.

ÖĞRETMEN: Hangi anlamda tutulduğunu?
KULE BEKÇİSİ: Sanırım bizim tasarlamamızın ve üretmemizin mevcut olma ile 

ilişkiye dayandığı, ya da daha doğru şekilde, bu ilişkiye alıştırıldığı anlamında.
ÖĞRETMEN: Ne tarafından alıştırılır?
KULE BEKÇİSİ: Mevcut olmanın kendisinin dışında başka hiçbir şey tarafından.
ÖĞRETMEN: O hâlde mevcut olma, alıştıran şey anlamında tutan şeydir.
KULE BEKÇİSİ: O sadece eğer zaten tasarlama ve üretmeyi kendisine yönlendirdi 

ise, gerçektende başlangıçsal olarak zaten kendi içine alıp getirdiyse alıştırabilir.
ÖĞRETMEN: Bu, şu anlama gelir: Daha sonradan mevcut olma tarafından alınıp 

getirilmiş olan bir insan tasarlaması ve üretmesi en başta bulunmaz.
KULE BEKÇİSİ: Daha çok bu alıp içeri getirme, başlangıçsal başlama içinde özsel 

olandır, yani, muhafaza etme ve koruma altına alma olarak bir tutma anlamında bir 
ele alma ve böylece, içinde tutma olarak bir içerme anlamında.

ÖĞRETMEN: Sizin ikamet etme olarak isimlendirdiğiniz şeyi açık kıldığımızda 
bundan bahsetmiştik.

KULE BEKÇİSİ: Oradan gelen yolda, mevcut olmanın nasıl tuttuğunu düşünebiliriz. 
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[192] ÖĞRETMEN: İkamet etme şu anlama gelir: İçinde tutmada durma; bu anlam-
da, mevcut olma, bizim tasarlamamızda ve üretmemizde mevcut olur –onları kendi 
özleri içinde başlatarak.

KULE BEKÇİSİ: Ama ikamet etme aynı zamanda şu anlama da gelir: Tasarlama 
ve üretmeyi ikamet etme olarak belirleyen içinde tutma.

ÖĞRETMEN: Belirleme derken burada kastedilen nedir?
KULE BEKÇİSİ: Sorduğunuz soru meşru ama aceleyle sorulmuş.
ÖĞRETMEN: Nasıl yani?
KULE BEKÇİSİ: Onun içinde sizin sorunuz kendi cevabını bulacaktır eğer biz ilk 

olarak şimdi verilmiş olanda kalırsak.
ÖĞRETMEN: Bizim için ikamet etme denilen şeyin iki katlı karakterini mi kas-

tediyorsunuz?
KULE BEKÇİSİ: Evet. Ve ben seve seve içinde tutma ve ikamet etme sözcüklerinin 

iki katlı imasına, yani, onların birbirlerine ait olmasına giden yolumuzu kolaylıkla 
bulamayacağımızı kabulleniyorum.

ÖĞRETMEN: Ama o zaman bile, birçok şey benim için karanlıkta olacak.
KULE BEKÇİSİ: Benim için de öyle ki bu kendisinden hareketle ikamet etmeyi 

düşündüğümüz alana ait olan karanlığa vardığımızı doğrulayabilir.
ÖĞRETMEN: Ve yine ondan da düşüncelerimizi buraya getiren bütün bu şeyler 

–bilim ile teknik arasındaki ilişkiyi kastediyorum, az önce tasarlama ve üretme açı-
sından belirttiğimiz.

KULE BEKÇİSİ: Ama bunun hakkında konuşmak istemedik.
ÖĞRETMEN: Özellikle daha önceki bir sohbette doğa bilimleri ve teknik arasındaki 

ilişkiye dair sorunun kapsamlı bir açıklama gerektirdiğini gördükten sonra.
KULE BEKÇİSİ: Ve bu, onun her zamanki ele alış biçimlerinin görüş-alanının dışına 

çıkaracak bir kavramı da gerektirir. 
[193] ÖĞRETMEN: Bu her zamanki ele alış biçimlerinde bilimin egemenliğinden 

vazgeçme konusunda genellikle gönülsüz olunur.
KULE BEKÇİSİ: Çünkü genelde tekniğin özünün kaynağını düşünmeye direnilir.
ÖĞRETMEN: Ama bana öyle geliyor ki, az önce başlamış olduğumuz şey buna 

doğru gitmektedir.
KULE BEKÇİSİ: Belli bir anlamda, evet; ama aynı zamanda bu yolda olmanın 

görünürden kaybolması tehlikesiyle de karşı karşıyayız.
ÖĞRETMEN: Bununla neyi kastediyorsunuz?
KULE BEKÇİSİ: Yolda olma sadece ileri bakışa değil ama aynı zamanda geri 

bakışa da aittir.
ÖĞRETMEN: Kuleden geldik.
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KULE BEKÇİSİ: Ve şimdi kulenin gözümüze ilişmesini istiyoruz.
ÖĞRETMEN: Bunu yaparak, bizim kuleyi görüşümüzün –göğe yükselen ve yeryüzü 

ile kenetlenmiş olan kuleyi– hükmeden doğa bilimsel-teknik bir dünya görüşüne uygun 
düşmeyen bir tasarımımıza ait olduğunu keşfederiz. Ama bu anda, ne ileri bakış ne 
de geri bakış benim için yeteri kadar uzağa ulaşmaz. Nereden doğru ve nereye doğru 
yolda olduğumuzu bilmiyorum.

KULE BEKÇİSİ: Bu tespit ile bizim kuleye dair ön bilimsel tasarımımızı, bilimsel-
teknik bir tasarım için terk etmeyi isteyip istemediğimizin ya da ona sıkı sıkı tutunmayı 
isteyip istemediğimizin hâlâ belirsiz kaldığını söylemek istiyorsunuz.

ÖĞRETMEN: Ve tasarlama ile üretmenin birbirine ait olmasını sadece bilimsel-
teknik dünya görüşünü metafiziksel olarak haklı çıkarmak için mi düşündüğümüzü, 
yoksa –burada daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum.

KULE BEKÇİSİ: Bilim ile tekniğin özsel kaynağı üzerine düşünmenin [194], bilimin 
ve tekniğin hakikat iddiasını sarsan bir şeyin kendisini onun içinden geçerek gösterdiği 
manzaralar açmasının olası olduğunu düşünüyorsunuz.

ÖĞRETMEN: Sizin şimdi verdiğiniz işaretlerin yardımıyla bunu tahmin etmek 
istiyorum. Sadece, bahsettiğiniz bu sarsmanın nereye götüreceğini göremiyorum, 
çünkü bu sarsma ile modern insanın kendi işinin, onun içinde, eskiden de olduğu 
gibi, ikamet içinde kalmadan peşinde koştuğu tüm diyar sallanmaya başlayıp kendi 
temellenmesini kaybedecektir, çünkü insan kısa sürede sizin henüz bilimsel olmayan 
olarak adlandırdığınızın bilim dışı ilan edildiği bir yere varacaktır. O zaman teknik-
bilimsel dünya yapay bir dünya olmakla beraber yine de, dünyamızdaki kararlı bir 
şekilde büyüyen insan güruhunun devam eden varoluşunu koruma altına aldığı için 
yine gerçek olanın da o olduğu kabul edilecek.

KULE BEKÇİSİ: Teknik-bilimsel dünya hiçbir şekilde yapay bir dünya değildir, ne 
de doğal bir dünyadır; o daha çok dünyanın metafiziksel tasarımının sonuçsal olarak 
oluşan bir şeklidir,

ÖĞRETMEN: Öyle ki onun içinde doğa ve sanatın ikisi de kaçıp gidiyor-
KULE BEKÇİSİ: Ve bugün kültürler denilen şeyin içinde çözülüyorlar. Bugünün 

egemen bilgi endüstrisinin kültürel hakikatler başlığı altında sunduğu şeyi bir an için 
gözden geçiriniz.

ÖĞRETMEN: Bu yüzden bütün kültür eleştirisi verimsizdir.
KULE BEKÇİSİ: Kültür eleştirisi anlamsızdır. Bu yüzden onun yanından geçip 

gitmekle doğrusunu yaparız.
ÖĞRETMEN: Bizi onun içine ne sıkıştırdı?
KULE BEKÇİSİ: Sohbetlerimizde genellikle söz konusu olan, modern olanla uğ-

raşarak gerçek olanda kalmaya yönelik daima çok yetersiz kalan çaba. 
 [195] ÖĞRETMEN: Ki bu bizim asıl olarak ilgilendiğimiz bir şey değil. 
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KULE BEKÇİSİ: Bundan ötürü siz ummaya eriştiğinizde daha önce çok memnun 
olmuştum.

ÖĞRETMEN: Günümüz dünya görüşünün olası sarsılmasından bahsettiğim zaman.
KULE BEKÇİSİ: Evet –sadece sarsılma herhangi bir şeye neden olmaz, daha eski, 

dayanıklı bir dinlenmeye getirme içinde sarsmadığı sürece.
ÖĞRETMEN: Bu şey bize nereden gelebilir ve nereye götürebilir sarsılma?
KULE BEKÇİSİ: İki soruda da Aynı’yı umuyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Karanlık konuşuyorsunuz.
KULE BEKÇİSİ: Evet ve hayır. Hayır -bilimsel dünya görüşünün sarılmasının ön 

bilimsel olanı geri getirebileceğini düşündüğümüz sürece-
ÖĞRETMEN: Ve bu anlamda kurtaracağını.
KULE BEKÇİSİ: Bu suretle çok az şey başarılabilir. Zira doğal dünya görüşü –bu-

rada doğal denilenin ne olduğu hakkında açık olunmadan, kısa bir şekilde hâlâ böyle 
adlandırılmaktadır– muhtemelen teknik-bilimsel dünya görüşünden talan edilir, çünkü 
o kendi kaynağına kendisinin olarak sahip değildir.

ÖĞRETMEN: Bu yüzden de onu bilmiyordu.
KULE BEKÇİSİ: Belki de onu bilmeye bile yetisi yoktu, onu bilmesine asla izin 

verilmemişti. Ve ben bundan bahsettiğimde, konuşmamın karanlık olduğunu kabul 
etmek zorundayım.

ÖĞRETMEN: Bunun nedeni ne olabilir ki?
KULE BEKÇİSİ: Eğer bunu bilseydim, benim konuşmam artık daha fazla karanlık 

olmazdı. 
[196] ÖĞRETMEN: Ama doğal dünya görüşünün kaynağına ilişkin olarak bir şeyi 

umuyorsunuz.
KULE BEKÇİSİ: Onun kaynağının benimsenmesi uzakta kalır çünkü kaynağın 

kendisi kendisini saklı tutar.
ÖĞRETMEN: Sadece ummalar içinde konuşuyorsunuz.
KULE BEKÇİSİ: Kesinlikle. Bu ummanın, serbest alanın içine gelmesine de izin 

verebiliriz hatta.
ÖĞRETMEN: Nasıl yani? Doğal dünya görüşünün kaynağından bahsediyoruz.
KULE BEKÇİSİ: Modern metafiziksel tasarlama içinde kök saldığı için bu baş-

lıktan kaçınmayı tercih ederim ve onun yerine şeylerin bizle olan daha dayanıklı bir 
ilişkisinden söz ederim.

ÖĞRETMEN: Ve bu ilişkinin kaynağı saklı mı olmalı?
KULE BEKÇİSİ: Evet öyle ve bu ilişkiyle birlikte şeylerin şey karakteri de öyle 

olacak.
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ÖĞRETMEN: Böylece kendi şeylikleri olmadan mevcudiyete gelen şeyler düzgün 
ve asıl bir şekilde öyle olup biterdi.

KULE BEKÇİSİ: Evet kastettiğim bu; ayrıca, şeylik saklı kaldığı için, şeylerin 
kendilerinin nesnelere dönüşmeye yatkın olduğunu da sanıyorum –

ÖĞRETMEN: Ki bu sırada şeyler sadece stoklar hâline geldiler. Bu değişimde 
aslında ne değişti? Kesinlikle şeyler değil.

KULE BEKÇİSİ: Daha çok onların şey karakteri içinde o, belirişin ve benimsemenin 
kendisinin içine gelme yerine, saklı bir tarzda mevcut olanın nesne karakteri için yer 
açmıştır. [197] Burada söylediklerim sesli varsayımlardır.

ÖĞRETMEN: Onları bu şekilde göreceğim ve bu şekilde soracağım: Nesne ka-
rakteri nereden gelir?

KULE BEKÇİSİ: Daima kaynak sorusundan.
ÖĞRETMEN: Biz aynı zamanda bu sorunun da nereden geldiğini bilmiyoruz-
KULE BEKÇİSİ: Bilemeyiz de bunu, burada kaynak ile kastedilen şeyin ne olduğunu 

kendimize söylemediğimiz sürece.
ÖĞRETMEN: Bununla ilgili belirsizlik beni zaten rahatsız ediyordu, bilimin ve 

tekniğin kaynağını, yani onları tasarlamaktan ve üretmekten hareketle düşündüğümüzde.
KULE BEKÇİSİ: Bu bizi tasarlama ve üretmenin kaynağı hakkında düşünmeye 

yönlendirdi.
ÖĞRETMEN: Ama bana öyle gözüküyor ki biz tam da bunu yapmayı ihmal ettik.
KULE BEKÇİSİ: Bunu kendinizin fark etmiş olması güzel.
ÖĞRETMEN: Iskalanmış olanı tekrar bulup getirmek istiyoruz.
KULE BEKÇİSİ: Bunu yapmaya yetili isek bile, yine de yeterli değil.
ÖĞRETMEN: Ne için yeterli değil?
KULE BEKÇİSİ: Bilim ve teknik tarafından yapılan hakikat iddiasının sarsılması 

ile ilgili olarak umduğun açıklama için.
ÖĞRETMEN: Bu sarsmanın manzaralar açtığını umuyordum, ama nereye açtığı 

konusunda şimdi bir şey söyleyemem.
KULE BEKÇİSİ: Belki de mevcut olanın nesne karakterinin kaynağı ve onun mey-

dana gelmesi üzerine. 
[198] ÖĞRETMEN: Bir iç görüşün, şeylerin şey karakterinin saklılığına verileceği türde.
KULE BEKÇİSİ: Böyle bir saklılığın oyunda olduğu bir iç görüşü kastediyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Ve hâlâ da oyunda olduğu; yoksa kulenin kuleliğinin tanımlanması 

bu kadar çok zahmetli ve dolambaçlı olmazdı. Kule, ne de olsa, bir şeydir.
KULE BEKÇİSİ: Evet. Sadece, bizim düşünme yolumuzda zahmetli ve dolambaçlı 

herhangi bir şey bulamıyorum; daha çok bizim ikimizden “çok daha büyük” olanla, 
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düşünmenin bir festival olduğunu söyleyen kişiyle hemfikirim.
ÖĞRETMEN: Festivale misafirler aittir.
KULE BEKÇİSİ: Misafirimizin oradan geldiğini görüyorum.
ÖĞRETMEN: Neredeyse çok erken, zira biz kulenin bir şey olarak gözümüze 

ilişmesine dair girişimimizde ilerleme konusunda başarılı olamadık.
KULE BEKÇİSİ: O hâlde nereye varmak istiyoruz?
ÖĞRETMEN: Eğer sizin düşüncenizi takip ediyorsam, hiç de kulenin ya da şeyin 

sözde daha iyi bir kavranışına değil.
KULE BEKÇİSİ: Biz daha çok kuledeki odama ulaşmalıyız.
ÖĞRETMEN: ve gerçekten de resmin önüne, onun tuhaflığı ile karşılaştığım andan 

beri benim için artık bir nesne olmayan resmin.
KULE BEKÇİSİ: Biz onu nadir olan olarak adlandırdık.
ÖĞRETMEN: Ve o andan beri ondan kendimizi olabildiğince uzaklaştırdık, kulenin 

kendisinden de uzaklaştığımız gibi.
KULE BEKÇİSİ: Ve bunun yerine kendimizi misafirin daha da yakınına getirdik.
ÖĞRETMEN: Belki de bize şen olanı getirenin [yakınına]. 
[199] KULE BEKÇİSİ: Onun iddiası pek muazzam değil. Ama o, –onu tanıdığım 

kadarıyla– bizim kır yolumuzun şenliğini daha erkenden uyandırabilirdi.
ÖĞRETMEN: Eğer bu, bizim için zaten halihazırda yeteri kadar açık bir düşünme 

yolu olsaydı, ki en azından benim için, henüz değil.
KULE BEKÇİSİ: Neden değil?
ÖĞRETMEN: Çünkü etrafım çok fazla soru tarafından çevrilmiş durumda ve hiçbiri 

yeterli cevap bulmuyor. Bugünkü kısa yolumuzda tartıştığımız az şey aracılığıyla bile, 
sohbetimizin basit bir düşünmenin içinde beni asıl tedirgin eden şeye yöneltebilece-
ğinin ipuçlarını göremedim. 

KULE BEKÇİSİ: Kuledeki odamda olan resmi kastediyorsun.
ÖĞRETMEN: Sadece bunu.
KULE BEKÇİSİ: Basit olana düşündüğünden daha yakınız.
ÖĞRETMEN: Bu, benim düşünmem henüz ona erişmediği için de olabilir.
KULE BEKÇİSİ: Daha çok, düşünmemizin onun içinde yine de zaten başlamış 

olduğu o şey ile henüz yeteri kadar samimi olmadığımız için.
ÖĞRETMEN: Bunu nasıl tanıyabiliriz?
KULE BEKÇİSİ: Her yerde Aynı hakkında nasıl soruşturduğumuza dikkat ederek.
ÖĞRETMEN: Kaynak sorusunu mu kastediyorsunuz?
KULE BEKÇİSİ: Evet, ve ne soruşturduğumuzu değil ama aynı zamanda nasıl 

soruşturduğumuzu da kastediyorum.
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ÖĞRETMEN: Nereden sorusu bize o kadar tanıdıktır ki doğuştan gibi gözükür. 
[200] KULE BEKÇİSİ: Onun, insanın doğasına ait olduğunu kastediyorsunuz.
ÖĞRETMEN: Bunu kısa bir an için düşündüm, ama şimdi insanın doğasına baş-

vurarak herhangi bir şey elde etmediğimizi kabul etmek zorundayım.
KULE BEKÇİSİ: En fazla bu doğanın, sıklıkla başvurulan, kendisinin kaynak dışında 

herhangi bir anlama gelmediğinin farkına varırız.
ÖĞRETMEN: O hâlde kendimizi kaynağın kaynağı ve böylece meşhur sınırsız geri 

çekilme sorununa yönlendirilmiş buluruz.
KULE BEKÇİSİ: Kesinlikle, eğer her şeyden önce kaynak denen şeyi açık kılmayı 

göz ardı edersek.
ÖĞRETMEN: Buna sanırım bir katkıda bulunabilirim. Grek düşüncesinin gidişatında 

ortaya çıkanı esaslı bir şekilde düşünmek bile yeterli olacaktır, bunun için yapmam 
gereken sadece ἀρχή [arkhe] ve αἰτία [aitia] terimlerini anmaktır.

KULE BEKÇİSİ: Ve biz bir çırpıda genellikle temel olarak adlandırdığımızın di-
yarında oluruz tamamen.

ÖĞRETMEN: Eğer onun özünün aslını araştırmaya girişirsek, biz temelin temelini 
görürüz ve boşluğa düşeriz.

KULE BEKÇİSİ: Eğer doğru bir anda ummaya izin vermezsek, orada kendisini bize 
sunan, her zaman eşit olanı böyle adlandırmak istersen, bizim temel olarak adlandır-
dığımız şey kaynak denilen şey ile örtüşmez.

ÖĞRETMEN: Her tür temel bir kaynak temin eder; ama her kaynak bir tür temel 
değildir. Ve bu yüzden kaynak, temelin olmadığı yerde oyunda olmalıdır.

KULE BEKÇİSİ: Uçurumlar bile yokken ki onlar sadece temellere doğru bir geri 
bakış dâhilinde üstün gelirler.

ÖĞRETMEN: Bu yüzden biz kaynağı hem temelsiz hem de uçurumsuz olan aynı 
tarzda kalarak [201] düşünmeliyiz –cesur bir istek, kesinlikle, uzun süredir düşünme 
için ölçü standardını tedarik etmiş alışılmış tasarlama tarzından istenen. Bu kadar uzun 
süredir alışılmış bir düşünme tarzını bu cesur isteğe rıza göstermeye nasıl zorlamayı 
planlıyorsunuz?

KULE BEKÇİSİ: Bir şeyi cesur bir isteğe rıza göstermesi için zorlayamayız, ama 
daha çok onun için bir şeyi özgür kılabiliriz.

ÖĞRETMEN: Bu yüzden onun bize gelmesine izin veririz.
KULE BEKÇİSİ: Ama yolun dönemecinde gelmekte olan bir misafir var.
ÖĞRETMEN: Bununla siz kaynağın üstün gelmesi ve özsel olarak vuku bulması 

hakkında başlamış olduğumuz bu sohbeti başka bir zaman için saklamamız gerektiğini 
de söylüyorsunuz.

KULE BEKÇİSİ: Hiç de bile; misafirin severek dinlemek isteyeceğini söylemiştim.
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ÖĞRETMEN: Kaynağın kaynağı gibi genel ve geniş kapsamlı bir soru ile ilgili 
olsa bile mi konu?

KULE BEKÇİSİ: Eğer dilerseniz, soruyu bırakalım, olduğu gibi, kendi hâline.
ÖĞRETMEN: Misafir, kendisini ilgilendiren hakkında kendi açısından konuşmalı.
KULE BEKÇİSİ: Yanılıyor olabilirsiniz.
ÖĞRETMEN: O hâlde biz kendimiz başka bir sohbet seyri başlatmalıyız.
KULE BEKÇİSİ: Eğer isterseniz –ama işte geldi o da; sizi hemen onunla tanıştı-

rayım. Belli bir anlamda sizi aslında zaten tanıyor, zira dün akşam kule odasında ona 
ilk olarak bizi senelerdir hareket ettiren şey hakkında bir şey söyledim.

MİSAFİR: Sohbetinizde ikinizle de karşılaşmaktan [202] memnun oldum –sizin 
üzerine konuştuğunuz şey hakkında zaten birçok şey duyduktan sonra.

KULE BEKÇİSİ: Benim öğretmen arkadaşım aslına bakılırsa sohbetimizi yarıda 
kesmek üzereydi.

MİSAFİR: Ne için?
ÖĞRETMEN: Sizin iyiliğiniz için.
MİSAFİR: Bu bir hataydı.
ÖĞRETMEN: Ama daha ne hakkında konuştuğumuzu bile bilmiyorsunuz.
MİSAFİR: Evet, bunu bilmiyorum.
KULE BEKÇİSİ: Yine de size söylediğimden ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.
ÖĞRETMEN: Uzun süredir kendimizi hareket ettiriyorduk bir ara alanda.
MİSAFİR: Kır yolundaki tarlalar arasını mı kastediyorsunuz?
ÖĞRETMEN: Bu göz kamaştırıcı olurdu.
KULE BEKÇİSİ: Ama değil; kır yolunda yürümek, bu yolda artık yol açılmasına 

gerek yok demektir–
ÖĞRETMEN: Bizi hareket ettiren bu yolda.
MİSAFİR: O hâlde üçümüz de aynı durumdayız ve başladığınız sohbeti yarıda 

kesmek için herhangi bir neden yok.
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ABSTRACT
Heidegger writes up three manuscripts in the winter of 1944-45 when the World 
War II is about to end. The manuscripts have been published in different dates 
separately, nevertheless, only in the year of 1995, being included in collected 
works; they have been published under the title of Feldweg-Gespräche (Country 
Path Conversations). Each manuscript is designed as dialogues between two or 
three people, and one of the characters differs from the other character, or char-
acters with his knowledge or life experience in each dialogue. The part trans-
lated here appears in the third and the last part of the book. As the setting of the 
conversation, war prison camp in Russia has been chosen and the conversation 
is between a young and an old man. The desertification of the earth and human 
and the source of this desertification constitute the major issue of the manuscript. 
And the answer to the question with reference to the manuscript: the desertifica-
tion in question stems from the fact that the earth, the world, and human have 
been abandoned by the Sein [Being].
Keywords: Heidegger, thinking, being, desertification, conversation, devasta-
tion, desolateness.

...

[205] GENÇ ADAM: Bu sabah çalışma yerimize doğru yürürken, engin ormandan 
gelen hışırtılardan aniden iyileştiren bir şeylere kapıldım. Tüm gün boyunca, bu iyi-
leştiren/şifa veren şeyin neden ileri geldiği konusunda derin derin düşündüm. 

YAŞLI ADAM: Belki de, Rusya’nın bu ormanlarında etrafımızda kısa süreliğine 
bulunan şey bu kendini gizleyen enginliğin bitip tükenmezliğidir. 

GENÇ ADAM: Muhtemelen, enginlikte hüküm süren bu genişliğin bize özgürleş-
tirici bir şeyler getireceğini kastediyorsun. 

YAŞLI ADAM: Sadece enginlikteki genişliğin değil, aynı zamanda bu enginliğin 
bize yol gösterdiğinden ve süreklilik kazandırdığından bahsediyorum. 

GENÇ ADAM: Ormanların genişliği görünmez bir uzaklığa doğru sallanıyor, fakat 
aynı zamanda bize geri sallanıyor, bizimle bitmeksizin. 

YAŞLI ADAM: Bu açık fakat gizli enginlikten, kendisini özümüzün önüne kaya-
cak ve onun izlediği yolu engelleyecek bir şeylerin ansızın ortaya çıkabilmesi adeta 
imkânsız gibi. Öyleyse bizim özümüzü geriye büken ve onu kendi içinde isyankâr 
yapılması aracılığı ile darlığa mahkûm eden hiçbir şey ile karşı karşıya kalınamaz. 

GENÇ ADAM: Bizi soyut olan şeye taşıyan enginlik, aynı zamanda bizi onun 
içinde erimekten de koruyor. Enginlik özümüzü meydana koyuyor ve aynı zamanda 
onu basit olanda bir araya getiriyor, öyle ki baki kalması adeta bizim girişi olduğumuz 
saf varış gibidir.  

YAŞLI ADAM: Bu enginlik bize özgürlük sağlıyor. Biz [206] buradayken –bu 
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kışlaların duvarlarının arasında, dikenli tel örgülerin arkasında– biteviye neyin nesnel 
olduğu konusunda göğüs gerip kendimizi yaralarken bizi özgürleştiriyor.   

GENÇ ADAM: Ancak sabah ilk olarak, aslında bu iyileştirici tecrübenin kampın 
bu iyileştirmeyen darlığına karşıt duygudan kaynaklandığını, bu gibi kendi kendini 
aldatmalara kısa süreliğine izin verildiği bir bereketin geçici görünüşünden başka bir 
şey olmadığını düşündüm. Fakat bu sabahın erken saatlerinden beri bu genişlik etrafıma 
öylesine serbest bırakan, anlam kazandıran ve toparlayan bir şekilde yerleşti ki, artık 
bu iyileştirici olanı saf bir aldatmaca olarak yorumlayamayacağım. 

YAŞLI ADAM: Bu iyileştirici genişleme ormanın değil, ondan ziyade ormanın 
kendi enginliği iyileştirici olanın içerisine alınmış. 

GENÇ ADAM: Fakat orman iyileştirici enginliğin saf sembolü olmuyor, o muhte-
melen görünümünün yalın nedeni olmaktan başka bir şey, her ne kadar neden olmanın 
gizemi, kendimizi böylesi tecrübeleri çabucak alışılmış olandan hareketle açıklamak-
tan alıkoymamız için bize yeteri kadar düşünecek şey veriyorsa da. Ormanın neden 
oldukları göz önüne alındığında, bunun aksine neyin tecrübe edildiğini söyleyemem. 

YAŞLI ADAM:  Ve fakat sen büyük olasılıkla iyileştirici şeylerin kendini sana 
gösterdiği bazı işaretleri adlandırabileceksin. Bununla birlikte, geçen aylarda burada 
başımıza gelen zorlukları nasıl sert bir şekilde sessizliğine gömdüğünü bildiğimden 
sana daha fazla baskı uygulamak istemiyorum. Buna rağmen, senin için iyileştiren 
şeylerin ne olduğunu anlayabilmek için, senin içinde neyin yaralandığını bilmem 
gerekliydi.  Kendi halkının üstü örtük yanılgısını oldukça acıklı bulan bizlerin içinde, 
memleket topraklarını ve onun çaresiz insanlarını kaplayan tahribata rağmen bir çığlık 
atabilecek durumdayken, tamamen yaralanmamış ve parçalara ayrılmamış ne kaldı ki. 

[207] GENÇ ADAM: Fakat sen hâlâ esarete toplu yürüyüşümüz üzerine aldığımız, 
uzun bir süre bu tahribat hakkında konuşmama kararını düşünüyorsun. Her ne zaman 
bunun hakkında konuşmak kaçınılmaz olsa, yüksek standartlara göre, böyle bir konuşma 
sadece toplu bir şekilde ve yanlış tutku olmaksızın gerçekleşmelidir. Çünkü ne de olsa, 
düşündüğümüz tahribat daha dünden beri varolan bir şey değil. Ve o görünen ve somut 
olan şeyden de bitap düşmüyor. O aynı zamanda,  bunların tek sonucuymuşçasına, 
tahribat olaylarının sayımı ve insan yaşamlarının yok edilmesi ile de asla izah edilemez. 

YAŞLI ADAM: Fakat tahribat daha derinlere giden ve uzaklardan gelen bir öze 
sahip olduğu için, yansımalarımız tekrar ve tekrar ona dönecektir. Böyle yaparak, her 
zaman çok daha net anlayabiliriz ki dünyanın tahribatı ve onunla birlikte gelen insan 
özünün yok oluşu bir şekilde kötü olanın ta kendisidir. 

GENÇ ADAM: Kötü olanla, tabii ki, ahlâki olarak kötü olanı ve kınanmaya değer 
olanı kastetmiyoruz, aksine melaneti kastediyoruz. 

YAŞLI ADAM: Fakat öyleyse biz, açık bir biçimde düşünürsek, kötünün melanet 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Daha ziyade, isminden de anlaşılacağı gibi, melanet 
kötünün mayası ve ondan dışarıya taşan şeydir. 
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GENÇ ADAM: Tabi melaneti ahlâki olan dışında bir temele dayandırarak düşün-
memiz koşuluyla. Fakat “kötü” kelimesi ile daima sadece ahlâki açıdan kınanmaya 
değer olan kastedildiği sürece, kötü melanettir önermesinin pekâlâ bir anlamı olabilir. 

YAŞLI ADAM: Başka neyden yola çıkarak düşünebiliriz ki?
GENÇ ADAM: Tam olarak “melanet” kelimesinin bize nereyi işaret ettiğinden yola 

çıkarak. Melanet kızgınlığın içinde gömülü olan isyankârlıktır, aslında böylesi bir 
kızgınlık [208] belli bir bağlamda öfkesini gizler, fakat aynı zamanda onunla daima 
tehdit eder. Kötünün özü, asla tamamen ortaya çıkmayan, ortaya çıktığında da daima 
kendini gizleyen ve onun gizli tehdidi de genellikle sanki öyle değilmiş gibi olan, 
isyanın öfkesidir. 

YAŞLI ADAM: Bu nedenle, kötü melanettir dediğimizde, bunun derin bir anlamı 
olabilir. 

GENÇ ADAM: Kötülükte hüküm süren kızgınlık, isyanı ve durdurulamazmış gibi 
görünen bir çözülme ile karşı karşıya olduğumuz bütün hâllerde sezdiğimiz karmaşayı 
salıverir. 

YAŞLI ADAM: Bununla birlikte, eğer kötü, kendi içerisinde kendi öfkesine hiddet-
lenen melanetin içinde gömülü ise, bu yolla sürekli daha da hiddetli ise –bu durumda 
ben neredeyse melanetin istenç ile ilgili bir şey olduğunu düşünebilirim. 

GENÇ ADAM: Belki de kötü olan istencin tam da kendisidir. 
YAŞLI ADAM: Bu kadar cesur bir şeyin sanısına kapılmaktan bile çekinirim. 
GENÇ ADAM: Ben de sadece “belki” dedim ve söylediğim şey de benim düşüncem 

değil, her ne kadar sadece bir kanı olarak ifade edilen bir ortamda duyduğum andan 
beri yakamı bırakmamış olsa da.

YAŞLI ADAM: Kötüye yapılan bu gönderme, en önemlisi, tahribatla nasıl yüz yüze 
gelebileceğimize, demek istediğim onunla nasıl hiçbir surette yüz yüze gelmememiz 
gerektiğine istinaden, tahribat hakkında söylediğimiz şeyleri biraz daha net görmemde 
bana yardımcı oldu. 

GENÇ ADAM: Şu an düşündüğün şey benim için anlaşılır değil. 
YAŞLI ADAM: Kastettiğimiz ve üzerinde [209] kesinlikle daha katı bir şekilde 

düşünmek zorunda olduğumuz tahribat, sözde yaratıcılarının kastettikleri ahlâki ku-
surluluk anlamında kötü değil. Daha ziyade melanetli olan olarak kötünün kendisi 
tahrip edicidir. Dolayısı ile ahlâki bir öfke, dünya kamuoyunu kendi sözcüsü yapsa 
bile, tahribat karşısında herhangi bir şey yapabilecek yeterlilikte değildir. 

GENÇ ADAM: Peki neden değildir? 
YAŞLI ADAM: Çünkü ahlâki üstünlük, kötüyü ortadan kaldırmak ya da bir nebze 

yumuşatmak şöyle dursun, hiçbir şey idrak edecek durumda değildir.
GENÇ ADAM: Hatta Ahlâk [Moral]’ın kendisi ve bütün o acayip denemeleri, onlar 

aracılığıyla halklarının görüş alanı içerisine bir dünya düzeni ve kanaatleri içerisine 
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de bir dünya emniyeti yerleştirildiğinden kötünün hatalı ürünü dahi olabilirler; aynı 
çok şey atfedilen dünya kamuoyunun da özü ve oluşumu itibarı ile büyük olasılıkla 
bizim tahribat olarak adlandırdığımız sürecin bir eseri ve ürünü olarak kalması gibi. 

YAŞLI ADAM: Bütün bu bağlamları tam olarak gördüğümü aslında söyleyemem, 
buna karşın ahlâkın kökeni ile ilgili olan kısım için ise, bana öyle geliyor ki benzer 
şeyler Nietzsche tarafından zaten söylenmişti. 

GENÇ ADAM: Fakat onun metafiziğine karşı içimizde nasıl bir kuşkunun yaşadığını 
elbette biliyorsun. Nietzsche tabii ki ahlâkı, yani Platoncu-Hıristiyan ahlâk öğretisini 
[Sittenlehre] daha sonra dünyevileşmiş bütün biçimleri ile birlikte –Aydınlanmanın 
ve sosyalizmin rasyonel etiği gibi– güç istencinin görünüşleri olarak yorumluyor. O 
kendi düşüncesini “iyinin ve kötünün ötesinde” konumlandırıyor. Fakat Nietzsche, 
bu “ötesinde”nin, katışıksız dünya olarak, yani kendisine geri dönmüş güç istenci 
dünyası olarak, sadece Platoncu olarak düşünülen dünyanın karşı-dünyası olarak 
kalması gerekebileceğini fark etmiyor. Dolayısıyla onun “disiplin [210] ve yetiştirme 
öğretisi” aynı zamanda sadece ahlâkın aşırı olumlamasıdır. Bunla birlikte istencin 
kendisinin kötü olan şey olduğunu varsayarsak, bu durumda saf güç istenci dünyası 
en az oranda bir “iyinin ve kötünün ötesinde”dir, tabii eğer diğer taraftan zerre kadar 
kötünün ötesinde diye bir şey mümkünse.

 YAŞLI ADAM: Anlıyorum ki Nietzsche’nin adını şimdi anmam benim düşünce-
sizliğimdi. Biz aslında sık sık Nietzsche’nin felsefesi hakkında bir düşüncenin ileri 
derecede bir özen ve Batılı düşüncenin bütünlüğüne en zengin ve en kapsamlı bakış 
ile ifade edilmesi gerektiği gerçeğini dile getirdik. Ahlâki öfke ve ahlâki kibir onun 
felsefesine karşı, tıpkı tahribat süreci karşısında olduğu gibi çok az şey yapabilir. 

GENÇ ADAM: Ve bu tahribat, yeni yeni sezmeye başladığımız bir şekilde kendi 
özümüzü ve onun dünyasını ilgilendiriyor. 

YAŞLI ADAM: Sözü bu nedenle her seferinde buraya getirme ihtiyacı duyuyorum, 
her ne kadar,  bir tutumdaki daha üstün duruşu tahribata bir daha geri dönmeyen yerde 
aramaya sevk ettiğinden, bir isteksizlik beni bundan alıkoymak istese de. 

GENÇ ADAM: Fakat isteksizlik tarafından sürüklenmemize izin verdiğimiz sürece, 
tahribatı ahlâki açıdan değerlendiriyor olacağız. 

YAŞLI ADAM: Henüz tam olarak onun özünün orta yerinde durmuyoruz. 
GENÇ ADAM: Ki bunu ancak gerçekten düşünmeye muktedir olduğumuzda ya-

pabiliriz. 
YAŞLI ADAM: Öyleyse sen bu düşünmenin ilk olarak bize daha bahşedilmesi 

gerektiğini kastediyorsun. 
GENÇ ADAM: Belki her ikimiz de burada bu kampta, bu ayrıcalığı almak için 

böyle sohbetler ile meşgul oluyoruz. [211] Biz daha önce, tahribatın muhtemelen geniş 
kapsamlı, sayesinde aslında tüm olanakların köklerinden boğulduğu, hâkimiyet alanı 
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içerisinde temel bir şeyin belirdiği ve yeşerdiği bir olgu olduğu düşüncesi üzerinde 
mutabakata varmıştık. 

YAŞLI ADAM: Ve bu boğucu olan kendisini sinsi, insanlığın en yüksek idealleri 
olarak varsayılan bir şekilde kendini tebliğ eden bir şeyin arkasına saklıyor, şunlar 
olarak: İlerleme, tüm üretim alanlarında başarının kontrolsüz yükselmesi, herkes için 
eşit iş bulma olanakları ve en önemlisi, iddia edildiğine göre en yüksek gerekçe: Tüm 
çalışanların eşit dağılımlı refahı. 

GENÇ ADAM:  Burada asıl tahrip edici olan yani melanet olan; insanlığın bu 
hedeflerinin muhtelif insan gruplarının saplantılı bir biçimde onlara ulaşmak için her 
yola başvurmaları, böylece tahribatı kayıtsız şartsız sürdürmeleri ve onu giderek kendi 
sonuçları içerisinde güçlendirmeleri gerçeğine dayanıyor. 

YAŞLI ADAM: Bir keresinde bir köy çeşmesinin başında –bizim mahkûm grubunun 
kaldığı eski bir köyde– bu tahribatın Dünya Savaşı’nın bir sonucu olamayacağını, aksine 
Dünya Savaşının sadece zaten yüzyıllardır dünyayı yavaş yavaş yok eden tahribatın 
kendisinin bir sonucu olduğunu söylemiştik. 

GENÇ ADAM: Bu yüzden, aslında asla tahribatın kendisi olmamalarına rağmen,  
tahribatın böylesine önemli bir olgusunu ayağa kaldırmak ve devam ettirmek zorunda 
olan tek tek insanlar ve insan grupları, daima sadece ast rütbede olabilirler. Onlar, 
kendilerinin gerçek sınırları içinde duran küçük ve acınasıdan daha alt rütbede duran 
kendi sıradanlıklarının öfkeli görevlileridir. 

YAŞLI ADAM: “Tahribat” ne de olsa bizim için her şeyin, dünya, insan ve toprağın, 
bir çöle dönüşeceği anlamına geliyor. 

[212] GENÇ ADAM: Bununla birlikte, bu çöl tahribatın yayılmasının sonucu olarak 
yavaş yavaş meydana gelmiyor. Çöl zaten daha önceden oradaydı,  demek istiyorum 
ki daha sonra her şeyi kendi içine çekmek için, sanki bir anda, yani çölleştirmek üzere 
oradaydı.

YAŞLI ADAM: Öyleyse o hâlde çöl nedir? Bu isimle birlikte biz susuz bir kum 
düzlük ve artan biçimde kuma dönüşme düşüncesini ilişkilendiriyoruz; her ne kadar 
aynı şekilde okyanusun Su Çölü’nden söz edilse de, bununla büyük bir ihtimalle bir 
cansızlık düzlüğü olarak onun ölçülemez yüzeyi kastedilir. 

GENÇ ADAM: Çöl çorak arazidir: Tüm yaşamın terk edilmişliğinin ıssız enginliği. 
Ve bu terk edilmişlik öylesine derinliklere uzanır ki, çorak arazi kendisinden ortaya 
çıkan hiçbir şeye izin vermez, onun ortaya çıkışında kendini gözler önüne serer ve 
gözler önüne serişinde diğerlerini de bir arada ortaya çıkmaya çağırır. Terk edilmişlik 
o kadar uzaklara uzanır ki artık hiçbir yok olmaya bile izin vermez. 

YAŞLI ADAM: Böylelikle biz coğrafik bir çöl düşüncesini, örneğin Sahra, dünyanın 
ve insanın varoluşunun ıssızlaşması sürecine aktarıyoruz. 

GENÇ ADAM: Öyle görünüyor. Bununla birlikte, bana öyle geliyor ki çölün coğrafi 
kavramı ıssızlığın sadece henüz yeterince tasarlanmamış, bu yüzden de sadece dünya 
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yüzeyinin belirli durumlarında ve koşullarında gözümüze görünen düşüncesidir. 
YAŞLI ADAM: Bu nedenle biz çölü tüm yaşam tarafından terk edilmişliğin ıssız 

enginliği olarak düşünüyoruz. Çöl asıl tahrip edendir. Dolayısı ile tahribat, her şeyin 
–dünya, insan, ve toprak– tüm yaşamın terk edilmişliğine ulaşmasına dayanıyor. 

GENÇ ADAM: Biz burada “yaşam” kelimesini –eski çağlardan beri batıya özgü 
düşünmede yapıldığı gibi anlam katmanı “Varlık” kelimesi ile örtüşecek genişlikte 
düşünüyoruz. 

[213] YAŞLI ADAM: Fakat şimdi, tahribat Varlığın terk edilmesine bağlı olduğun-
dan başka varolana izin vermez, bu nedenle ondan etkilenebilecek böylesi bir şeyden 
bütünüyle yoksundur. Biz burada bir “yaşam” biçiminin ne şekilde olursa olsun hala 
hüküm sürdüğü tarihsel bir döneme “tahribat çağı” diyebilir miyiz? 

GENÇ ADAM: Bunu yapabilirsek ya da yapmak zorundaysak, o zaman tahribata 
giren dünya, insan ve toprak var olabilir ve fakat tahribata girdiğinden, yine de “Varlık” 
tarafından terk edilmiş olarak kalabilir. 

YAŞLI ADAM: Bu durumda bir tahribat çağının mevcudiyeti tam olarak Varlığın 
terk edilişinden oluşuyor olmalı. Bununla birlikte, böylesine bir meseleyi düşünmek zor. 

GENÇ ADAM: En azından şimdilik ve sağlama alınan ve yükseltilen bir yaşam 
görüntüsü altında yaşamın yasaklanmasa bile sefilleştirilmesinin gerçekleşebileceği 
konusunda kafa yormayan günümüz insanı için zor. 

YAŞLI ADAM: Bu düşünceye yer verirsek, bu durumda, her şeyin varlığının, ne 
olduğu bakımından özünde çift anlamlı kaldığını düşünmek zorundayız. 

GENÇ ADAM: Ve başlangıçta bu çift anlamlılığın ne yönde temellendirildiğini 
ve bu Varlığın nitelendirilmesiyle ilgili en ufak bir şeyin söylenip söylenmediğini 
bulabilmeksizin. Burada muhtemelen sadece insani yorumlamanın “Varlık” ile ilgili 
bir mahcubiyeti hususunda konuşuyoruz, ancak Varlığın kendisi hususunda değil.  Bu 
durum bilmecemsidir.

YAŞLI ADAM: Yani, düşüş ve çıkışlarına göre tarihi ve tarihsel çağları acele ile 
değerlendiren,  neyin arzulanan ve neyin arzulanmayan olduğu açısından tüm tarihsel 
olayların çetelesini tutan sıradan anlayışın kastettiğinden daha gizemli.

 [214] GENÇ ADAM: Hatta bu türden tarihsel hesaplama, insanın daha şimdiden 
kendi özü içerisinde tahrip edilmesinin, yani bizim açımızdan Varlık tarafından terk 
edilmesinin bir sonucu olabilir. 

YAŞLI ADAM: Ve insan böylesine terk edilmiş olmasının yanı sıra, öyledir ki, 
bütün sahipleniş ve eylemleriyle hiçliğin içerisine yuvarlanır. 

GENÇ ADAM: Sen böylece kısa ve öz olarak Nihilizm’in tarihsel olarak sadece, 
varolanın Varlık tarafından terk edilmesi –ancak yine de varolanın olmasına hâlen izin 
veren bir terk etme– gibi bir durum meydana geldiğinde, gerçek bir şey olabileceğini 
söylüyorsun.
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YAŞLI ADAM: Nietzsche aslında nihilizmin görünüşünün farkına vardı; ancak 
onun özünü henüz kavramadı. 

GENÇ ADAM: Çünkü o, bu özü esaslı gerekçelerden dolayı henüz hiç de düşünecek 
durumda değildi. 

YAŞLI ADAM: Nietzsche’nin kendi düşüncesinin Nihilizm’e takılı kalmasının 
sebebi de budur. 

GENÇ ADAM: Ve bu öylesine bir kesinliktedir ki, ilk olarak Nietzsche’nin meta-
fiziği Nihilizm’in nihai olanın içerisinde tamamlanmasının ön hazırlığını yapmıştır. 

YAŞLI ADAM: Ve bu yüzden onun metafiziği bizzat tahribat sürecine aittir. 
GENÇ ADAM: İnsana tatmin edici bir yaşam standardını Dasein’ın en yüksek ama-

cı olarak dayatmak ve onun farkına varmasını garanti etmek için, tahribat dünyanın 
emniyetli halinin görünümüne yerleştiğinde, bu tahribatın melaneti uç noktalarına 
ulaşmış olacak. 

YAŞLI ADAM: Tahribat süreci bu nedenle, ahlâki olarak temellendirilmiş bir dünya 
düzeni kurmayla, sonlandırılmak şöyle dursun, dizginlenemeyecek. 

[215] GENÇ ADAM: Çünkü burada insanların aldığı “önlemler” –ve onların “bo-
yutları” ne kadar muazzam olursa olsun– hiçbir şey yapamazlar. Çünkü kendisini 
tahribat olarak olagetiren melanet, muhtemelen bizzat Varlığın bir temel niteliği olarak 
kalmayı arzuluyor. 

YAŞLI ADAM: Eğer farklı olarak, tahribat varolanın varlığı terk etmesinden kay-
naklanıyor ve bu terk etme varlığın kendisinden ileri geliyorsa. Fakat sen de varlığın 
özü temelinde melanet olduğu düşüncesinin, insani düşünmeye yönelik ciddi anlamda 
kötü bir istek içerdiğini düşünmüyor musun? 

GENÇ ADAM: Kesinlikle ve hatta bunun yanı sıra düşünme, kötü olanın varlığın 
özünde yer aldığı düşüncesini “pesimist” bulmayı bıraksa ve genel olarak değerlen-
dirmede bulunmaktan kaçınsa bile.

YAŞLI ADAM: Bütün bunlar tabii ki kolay değil.  
GENÇ ADAM: Özsel olanı düşünme olarak adlandırılan şeyin kolay olması gerek-

tiğinin düşünülmesi sadece tahribatın ruhundan gelen bir talep. 
YAŞLI ADAM: Tahribat, varlıktan ortaya çıktığı kadar, yeryüzünü saran bir dünya-

olayı olduğundan, insanlar onun üzerine yargıda bulunmaya asla cüret edemiyorlar: 
Çünkü sadece bireyler ve gruplar arasında günlük fikir yürütme kavramı her zaman 
çok dar olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok kolay yargıda bulunan kişi burada onu 
yiyip bitiren tartışma ve sıkıntının tuzağına düşüyor;  ya da kendi etrafına alelacele inşa 
ettiği ön cephenin ardını artık göremeyip kendini üstün görmenin kölesi hâline geliyor. 

GENÇ ADAM: Ve bize katlanmamız için yeteri kadar talihsizlik verildiğinden, biz 
kendimizi kötü huylu düşünceden yayılan rahatsız edici esintiden aklımızı ve kalbi-
mizi uzak tutmayı istiyoruz. Bir kavrayış ne kadar gerekli ise, ondan yetişen bilgi ile 
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hemcinslerinde uyandırdığı sezgi de o düzeyde büyük olmalı.
[216] YAŞLI ADAM:  Senin şimdi neden tam da buna vurgu yaptığını büsbütün 

anlamadım. 
GENÇ ADAM: Çünkü bir gün, tahribatın özündeki daha da aydınlatılmış kavrayıştan 

hareketle, tahribatın aslında insanların ve ülkelerin savaştan etkilenmediği yerde de 
ve asıl olarak orada hüküm sürdüğünü fark edeceğiz.

YAŞLI ADAM: Dünyanın ilerleme, kazanç ve zenginlik ile parladığı, insan haklarına 
saygı duyulduğu, mülki düzenin idame ettirildiği ve her şeyden önemlisi örselenmemiş 
memnuniyetin sürekli doygunluğu için arzın güvence altına alındığı o yerde, öyle ki 
her şey faydalı olabilmesi için gözlemlenebilir, düzenlenmiş ve açıklama getirilmiş 
olarak kalır. 

GENÇ ADAM: Her şeyden önemlisi, orada gereksiz olan şeyler asla günlük işlere 
engel teşkil etmez ve insanın kendi kendine sıkıcı olmaya başladığı korkunç, boş 
saatleri getirir.

YAŞLI ADAM: Bununla beraber yeryüzünün tahribatından kastettiğimiz şeyin ne 
suretle orada hükmetmesi gerektiğini tecrübe etmek büyük ölçüde zor ve düşünmek 
daha da zor. Fakat daha da zor olacak olan tahribatı ondan etkilenenlere küstahlaşmadan 
göstermek ve vesayetin bir nebze izi olmaksızın, insan suçluluğu ve kefareti dışında 
hüküm süren bir olay olma olarak tahribatla aşina olmayı gerektiren uzun soluklu 
bilinçlenme için onlara tavsiye vermektir. 

GENÇ ADAM: Bu yüzden, biz diğer bir yandan asla –sırf tahribatın sadece bir ka-
der meselesi olduğu bilgisini duymaktan kaynaklı– özellikle akla yakın gibi görünen 
bir şeyleri bitirme ayartmasının tuzağına düşmeyeceğiz, hele bir şeyi bitirmek asıl 
sakınmamız gereken şeyken.  

YAŞLI ADAM: Biz daha çok özümüz soylu ve yeterince özgür olana kadar, bu kade-
rin gizemi ile uygun bir şekilde bağdaşmak için, basitçe beklemeyi öğrenmek istiyoruz. 

[217] GENÇ ADAM: Bu itaat beklemeye bağlıymışçasına basitçe beklemek ve adeta 
beklemenin ölümden daha uzun ömürlü olması gerekiyormuşçasına uzun beklemek. 

YAŞLI ADAM: Ölümün kendisi bizim içimizde bekleyen bir şey gibi. 
GENÇ ADAM: Sanki bizim beklememizi bekliyormuş gibi. 
YAŞLI ADAM: Ve biz neyi bekliyoruz?
GENÇ ADAM: Biz asli bir şekilde bekliyorsak, bunu böyle sorabilir miyiz ki? 
YAŞLI ADAM: Bir şey için beklediğimizde, biz kendimizi beklenen şeye bağlıyo-

ruz. Beklememiz bu durumda sadece bir ummadır. Saf bekleme huzursuzdur, çünkü 
saf beklemede, bana öyle geliyor ki, biz hiçliği bekleriz.

GENÇ ADAM: Biz özellikle hiçliği bekliyorsak, o hâlde biz bu durumda aslında 
orada umulan hiçbir şeyin olmadığı umudunu koruyan ummaya hâlihazırda tekrar geri-
lemiş oluyoruz. Bu minvalde, biz hiçbir şeyi beklediğimiz sürece, sadece beklemiyoruz. 
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YAŞLI ADAM: Ne bir şeyi ne de hiçbir şeyi beklemek, fakat yine de beklemek ne 
kadar tuhaf. 

GENÇ ADAM: Zira saf bekleme ile örtüşen şeyi beklemek. Daha uygun bir biçimde 
şöyle söyleyelim: Saf bekleme tanımına uyan şeyi beklemek. 

YAŞLI ADAM: Sen bir şeyi beklemekten bahsediyorsun ve böylece beklemenin 
içerisinde koruma ve bakma gibi bir şeyi de düşünüyorsun, bu nedenle geriye şu soru 
kalıyor, o korumayla basitçe özdeşleştirilemeyecekse, öyleyse “bekleme” ne anlama 
geliyor? 

GENÇ ADAM: Sabahın erken saatlerinden beri sana nihayet söyleyebilirim ki: 
Beklemek gelmesine izin vermektir. 

YAŞLI ADAM: Neyin gelmesine izin vermek?
GENÇ ADAM: Saf beklemede, gelmeden başka neyin gelmesine izin veririz ki? 
[218]YAŞLI ADAM: Şöyle ki, gelen bir şeyi değil, her ne kadar öylesine bile olsa 

beklemede onun gelmesini de beklesek de.
GENÇ ADAM: Hayır; gelmesine izin vermede düşündüğümüz şey gelmedir. Gel-

meyi düşünmek,  bu bilmecemsi bir anarak düşünmedir. 
YAŞLI ADAM: Gelmesine izin verme beklemeyi karakterize ediyorsa, anarak dü-

şünme ile biz ilk olarak geçmiş olan ile bağlantıyı kastettiğimizi varsayarsak, öyleyse 
bekleme geleceğe yönelik ve bu nedenle tersine çevrilmiş anarak düşünmedir. 

GENÇ ADAM: Fakat belki de bu fikir bir keyfiliktir. Belki ilk olarak beklemenin 
geleceğe yönlendirilip yönlendirilmediğinin düşünülmesi gerekiyor; büyük olasılıkla 
bu sadece ümit etme için geçerlidir; Bir anarak düşünme olarak bekleme hakkında 
anlaşılmaz olan şey ne gelecekteki bir şeye, ne geçmişteki bir şeye ve ne de açıkça 
hâlihazırda şu an olana yönlendirilmiş kalmasında yatmaktadır.

YAŞLI ADAM: Neredeyse beklemenin hala gizli bir zaman boyutuna –onun içerisine 
mi yoksa dışına mı, karar veremedim– ulaştığı sanısına kapılmayı istiyoruz. 

GENÇ ADAM: Ve bu arada gelenin gelmesine izin verme olarak, koruma anlamında 
bekliyor.

YAŞLI ADAM: Fakat her şeye karşın, biz sadece bizim himayemize hâlihazırda 
emanet edilen ve bu sebeple varolan şeyi koruyabiliriz. 

GENÇ ADAM: Fakat o bize emanet edilmiş fakat aynı zamanda hâlâ elde tutuluyor 
olabilir.  

YAŞLI ADAM: Şu an bekleme hakkında söylediğin her şey o kadar basit ve fakat 
bir o kadar gizemli ki bu nedenle sana sormalıyım, nasıl oluyor da bunu böylesi bir 
açıklıkla, hem de bu sabahtan beri, bilebiliyorsun? 

GENÇ ADAM: Çünkü gelmenin tecrübesinde ve onun bizim beklediğimiz şey 
olmasında [219] ve böylesi bir beklemede ilkin özümüz özgürleşir, çünkü tüm bunun 
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basit tecrübesinde iyileştirici olan şey zaten yakınlaşır ve bize nasip edilir. 
YAŞLI ADAM: Sen “bize” diyorsun ve fakat bu iyileşme sadece sana nasip edildi. 
GENÇ ADAM: Fakat bu aynı günde, bunu seninle paylaşmak istiyorum, çünkü 

uzun zamandır yeterince açık olarak, savaştaki aralar esnasında, karargâhımızda, 
toplu yürüyüşlerde ve şimdi burada bu kampta, sık sık bölünen konuşmalarımızda 
aynı yaranın senin canını yaktığını hissediyorum. 

YAŞLI ADAM: Fakat ben kendim şu anda senin içinde böylesine sıra dışı sızlayanın 
ne olduğunu bilmiyorum. 

GENÇ ADAM: Bu sabah erkenden neyin iyileştirici olduğunu tecrübe etmeme izin 
verildiğinden beri, iyileşmeye başlayan yarayı da sana söyleyebilirim. Savaşta askeri 
hizmette geçen tüm yıllar boyunca, aslında bir anlamda daha önce üniversite öğreni-
mim zamanından bu yana, bana, sanki özümün etrafına duvar örülmüş ve düşüncenin 
açık enginliğinden bir bütün olarak dışarı atılmış gibi geliyordu. Bununla birlikte, 
aynı zamanda bu düşünmeyi uzak bir diyar gibi sezebiliyor ve sezmeyi öğreniyordum. 

YAŞLI ADAM: Yıllardır, kaçımız zihin dünyasındaki ziyaretlerinden yoksun kalmak 
zorunda kalmadı ki? Bazıları da ondan sonsuza dek kopartılmadı mı? 

GENÇ ADAM: Entelektüel faaliyetlerden feragati pek değil de, daha çok düşün-
menin temelinde yatan Dasein’ın geri çekilmesini kastediyorum. Şiddetli ağrı bizim 
gereksiz olan için orada [da sein] olabilmemizdir. 

YAŞLI ADAM: Biz genç olmaktan men edildik. 
GENÇ ADAM: Bize, bizim gençliğin hakları ile ilgili talepte bulunmamız gerektiği 

emredildiği hâlde, bu durum [220] tecrübesiz gençlerin yaşlıların bilgisine meydan 
okumalarıyla sonuçlanır. 

YAŞLI ADAM: Sonra bu gençlerin bir gecede aynı zamanda tekrar “adam” olduğu 
ilan edildi. 

GENÇ ADAM: Öyle ki gibi tüm kavramlar ve kelimeler altüst olur, çünkü her şey 
öncesinde karmaşadan doğuyordu. 

YAŞLI ADAM: Tahribat, yıkım başlamadan önce zaten iş başındaydı. 
GENÇ ADAM: Gerçeği söylemek gerekirse, diğer türlü yıkım başlayamazdı bile.
YAŞLI ADAM: Ve bununla birlikte pek çoğumuzun arasında sahici bir gençlik türü 

vardı, tüm sahici gençler gibi, herhangi bir zamanda, onların sadece genç olmalarına 
izin verilseydi, onlar yaşlı olanların ötesinde düşünebilirlerdi. 

GENÇ ADAM: Bu, onların saf beklemesine izin verilseydi anlamına geliyor. Her 
ne kadar gençlerin aceleci ve beklemekten aciz olduğunu söylense de. Fakat bana öyle 
geliyor ki, gençliğe özgü gelmekte olana yönelik acelecilik sadece henüz gerçekleşme-
miş beklemeden kaynaklanıyor ve bu onun, yaşlı olanların zamansız dondan koruması 
gereken, ilk çiçeklenmesidir; onlar bunu, tomurcuğu budamak ve onu yalın beklentilere 
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dönüştürmek ve böylelikle onu daha sonra suistimal etmek yerine, beklemekte olan 
şeyi gençlere berraklaştırarak ve yoluna koyarak yapmalılar. 

YAŞLI ADAM: Yalın ummanın tutkusu ve biriktirme hırsının saplantısı daima 
sadece gerekli olduğu varsayılan şeye sadık kalır. 

GENÇ ADAM: Onlar özümüzün gözlerini gereksiz olan lehine kör ediyorlar. 
YAŞLI ADAM: Ve gereksiz olanın her an hepsinin içinden en gerekli olan olarak 

kalacağı gerçeğine. 
GENÇ ADAM: Sadece gereksizin [221] gerekliliğini anlamayı öğrenen kişi, en azın-

dan insan düşünmeden men edildiğinde ortaya çıkan acının düzeyini az çok ölçebilir. 
YAŞLI ADAM: Bu nedenle düşünme gereksiz olandır ve fakat sen, insanın özünde 

düşünmeye yüksek derecede bir onur atfettiğini söylüyorsun. 
GENÇ ADAM: Hatta en yükseğini. Sen tabii ki, aynı zamanda, Batılı bilgeliğin eski 

zamanlardan beri insanı düşünen varlık olarak tasavvur ettiğini biliyorsun. 
YAŞLI ADAM: Aslında bunu çok iyi biliyorum. Fakat buna karşın sebebini tam 

olarak bilmiyorum. Ve hiçbir zaman bu bilgeliğin düşünmenin özünü neden alelacele – 
şüphesiz yüzyıllar alan süreçte– ratio [akıl] ve vernünftigkeit [akılsallık]’a aktardığını 
asla anlayamadım. 

GENÇ ADAM: Sanki Batı, belki de saf beklemeden ve bekleme yeteneğinden ibaret 
olan düşünmeyi kendisini kendi özü içerisinde buluncaya kadar bekleyememiş gibi.

YAŞLI ADAM: Belki de düşünmenin özü tam da bu yüzden telaşa karşı özellikle 
kırılgan ve hassastır. 

GENÇ ADAM: Çünkü biz saf beklemeyi sadece bekleyerek tecrübe edebilir ve 
özümüzü onun içinde muhafaza edebiliriz. Acele ile beklemeyi elde tutmayı dilemek 
birisinin kalbur ile su taşımaya çalışmasına benzer. 

YAŞLI ADAM: Bu elverişli fırsatta, sen de böylesine açık bir şekilde aceleciliğe 
karşı uyarıyorken, sana beni uzun zamandır tedirgin eden bir şeyi söylemek istiyorum. 

Biz bundan önce seninle ne zaman insanın özü hakkında konuştuysak –yani 
Batı dünyasının insanın öz belirlenimi hakkında– sen her defasında sadece insanın 
en belirgin özelliği olarak düşünen canlı olmasına odaklandın. [222] Her ne kadar bu 
belirlenim antik Yunan dünyasında hâlihazırda biliniyorduysa da. Fakat antik Yunan 
dünyasının en eski dönemlerinde insan farklı bir şekilde düşünülüyordu –şöyle ki, ὁ 
θνητός [ho thnētos] olarak, ölümsüzlerden, yani tanrılardan farklı olarak ölümlü olan.  
İnsana yönelik bu niteleme, bana öyle geliyor ki insanın kendi kendini1 yalnızlaştır-
dığı ve uygun bir şekilde ayakta tuttuğu büyük ilişkilerden soyutladığı fikrine sahip 
olma aracılığı ile kazanılan ilk nitelemeden kıyaslananamaz biçimde daha derin. Ve 

1  Nasıl? Bir canlı (ζῷον [zōon]) olarak diğer mevcut olanlar arasında yaşamdadır (ζωή [zōē])
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bu ilişkiler arasında, tanrılar ile olan ilişkisi tüm ilişkilerin ötesinde öncelik taşıyor.2 
GENÇ ADAM: Bu gönderme ile söylemek istediğin şey nedir?
YAŞLI ADAM: Bir kaygımı itiraf etmek istiyorum; bu da senin, insanın daha eski ve 

derinlikli özbelirlenimi olan, onun ölümlü varlık olması nitelenmesinden onu düşünen 
varlık olarak gören yeni ve yüzeysel nitelenmesi lehine aceleyle uzaklaşmandır. Aynı 
zamanda bu aceleciliğin neden kaynaklandığını da anladığımı düşünüyorum. 

GENÇ ADAM: Onun kaynağının ne olduğunu düşünüyorsun?
YAŞLI ADAM: Bu felsefede ve onun tarihinin tarihsel anlatımında nitelemesini 

adeta olağan bir şey olarak göz önünde bulundurmasından kaynaklanıyor. Bu tanım 
düşünürler arasında yaygın olmasına rağmen, kabul etmeliyim ki neden yaygın ol-
duğunu bilmiyorum. İnsanın ölümlü olduğu eski niteleme, buna karşın, Hölderlin’in 
şiirlerinde hâlâ görebileceğiniz gibi, daha çok şairlere/şiirleyenlere özgü.

GENÇ ADAM: Söylediğin şeyle, aslında sana bir cevap borçlu olduğum konuya 
değiniyorsun. Fakat şimdi sana bir kaygımı itiraf etmek istiyorum, şöyle ki, insanın 
özünün iki tanımını [223] ve onların birbirleriyle ilişkilerini yüzeysel olarak da olsa 
açığa çıkarmayı başaracaksak, bizim gece istirahatimizi ve bu gece başlayan sohbe-
timizi feda etmemiz gerekirdi.

YAŞLI ADAM: Niyetim akşam sohbetimizi aniden çok katmanlı ve bu nedenle çok 
anlamlı olan insanın özüne yönelik önermeye yöneltmek değildi. Bana sadece uzun 
zamandır kalbimde olan şeyleri önüne soru olarak koymak için iyi bir fırsat gibi göründü. 

GENÇ ADAM: Belki senin ara önermen bile bizim sohbetimize aittir. Bu nedenle 
seni birkaç açıdan yanıtlamak isterim. Çünkü ne zaman düşünsem, neredeyse her 
seferinde bu konuda düşünmem gerekiyor. 

YAŞLI ADAM: Eskiye, bana göre daha derinlikli olan ve insan özünün belirlenimini 
θνητός [thnētos], yani ölümlü olarak düşünene karşı olan tutumunu söylemen bile 
benim için yeterli olacaktır. 

GENÇ ADAM:  Onu çok iyi biliyorum; fakat eski tanım sadece yeni olan enine 
boyuna düşünülürse açıklanabilir. Yeni tanımın eski tanıma kıyaslandığında sığ kalıp 
kalmadığı konusunda şüphem var. Bana öyle geliyor ki sığ olan insan özünün tanımını 
ζῷον λόγον ἔχον [zōon logon ekhon] olarak düşünen yaygın yorumdur. Fakat biz 
λόγος [logos]’un aslında toplanma anlamına geldiğini düşünmeyi öğrenmeliyiz, o du-
rumda λόγος [logos]’a ilişkin insanın tanımı onun özünün toplanmaya, yani başından 
itibaren her şeyi birleştirici tek şeye dayandığı anlamına gelir.

YAŞLI ADAM: Daha sen bunları söylerken bile bu tanımın eski olanla içsel bağlantısı 
daha anlaşılır oluyor. Muhtemelen sen önceki eski tanımı yeninin lehine hızlandırmadın, 
aksine, bu durumda eskinin gerçekliği üzerine daha da katıksız bekleyebilmek için,  

2  Ölümlü (θνητός [thnētos]) ve ölümsüz (ἀ-θνητός [a-thnētos])de de mevcut olan.
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sadece yeniyi daha dikkatli düşündün. 
[224] GENÇ ADAM: Aynen öyle; ilk başlangıçta olan her şeydeki gibi, eski olanı 

düşünmek daha zor olduğundan. 
YAŞLI ADAM: Ölümlü olarak insan ölümsüz olandan ayrı tutularak tecrübe edilirse, 

bu durumda o açıkça tanrılar ve tanrısal olan bakımından düşünülmüştür. Ve λόγος 
[logos] başından itibaren her şeyi toplayıcı tek bir şey anlamına geliyorsa, toplayıcı 
o tek şey ise tanrısal olanın kendisi, bu durumda başlarda neredeyse uyumsuz gibi 
görünen ya da en azından biri diğerine yabancı olan iki gerekli tanım temelde aynıdır.  

GENÇ ADAM: İnsanın özünün iki en eski Batılı tanımlarının birbiriyle bağlantılı 
oluşunu açıklaman aslında güzel, ancak bana sanki bu açıklama insanı kendi ölüm-
lülüğünde tecrübe edenin, sözüm ona daha eski olanın üstünden aceleyle geçmiş gibi 
geliyor. 

YAŞLI ADAM: Ne suretle?
GENÇ ADAM: Senin bu insan tanımını, yani onun ölümlü olmasını, onu temelde 

ölümsüzlerden ayıran şey için ayırıcı bir özellik olarak alman suretiyle. “Ölümlü” 
olarak çevirilmeye alışılmış olan ὁ θνητός [ho thnētos] belirleniminde insanın ölüm-
süzlerle olan ilişkisinden çok ölümle olan ilişkisi tanımlanır. ὁ θνητός [ho thnētos] 
ölebilen varlıktır. 

YAŞLI ADAM: Fakat bir hayvan da bunu yapabilir ve bu açıdan θνητός [thnētos] 
nitelendirmesi hiç de insan özüne ait ayırt edici bir özellik olmazdı. 

GENÇ ADAM: Bu gerçekten de ayırt edici bir özellik ise, o halde biz hayvanın 
ölemeyeceği gerçeğine katılmak zorundayız. Ölmek ölüme doğru gitmek, ölüme sahip 
olmak anlamına geliyorsa hayvanlar ölemez.

[225] YAŞLI ADAM: Buna sadece ölümü tanıyan muktedir olur. 
GENÇ ADAM: Ya da en azından ölümü bilebilen birisi. Ve eğer diğer türlü ölüm 

bizi bekleyen ise, bunu sadece özü itibarıyla tıpkı ölümün bütün özümüzü beklediği 
gibi bekleyebilen biri yapabilir. 

YAŞLI ADAM: Ölebilen varlık olarak insan, bekleyen varlık.
GENÇ ADAM: Öyle düşünüyorum. 
YAŞLI ADAM: Güzel bir şey düşündün. Öte yandan öz belirleniminin bu eski 

yorumunda artık pek de yenisiyle bir bağlantı göremiyorum.
GENÇ ADAM: Eğer bununla birlikte dikkatlilik gibi bir şey olarak başlangıçtaki her 

şeyi bir araya getiren Bir’in toplamasının λόγος [logos]’un içerisinde hüküm sürdüğünü 
düşünecek olursan ve kendine dikkatliliğin aslında saf gelme olarak adlandırdığımız 
sabit bekleme ile aynı şey olup olmadığı sorusunu soracak olursan belki günün birinde 
öz belirleniminin sözüm ona yeni yorumunda insanın özünün bekleyen olarak tecrübe 
edildiğini hissedeceksin. Elbette insanın bu bekleyen özü burada olduğu gibi orada da 
konuşulmayanın içerisinde kalır. Bununla, şimdi söylenenin eskisi tarafından bilhas-
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sa düşünüldüğünü iddia etmek de istemiyorum, aynı şekilde doğrulukları açısından 
düşünüldüğünde iki öz belirlenimden hangisinin daha eskisi olduğu konusunda da 
karar vermek istemiyorum. Bana öyle geliyor ki her ikisi de aynı yaştalar, çünkü aynı 
kökenselliğe sahipler ve köken içerisinde aynı oranda saklılar. Ancak söyleneni sadece 
varsayım olarak kabul et.

YAŞLI ADAM: Sen-
GENÇ ADAM: Ne oldu ki?
YAŞLI ADAM: Sana, insanın sözüm ona yeni belirleniminin sözüm ona üstünlüğü 

hakkındaki şüphelerimi itiraf ettiğimden dolayı mutluyum.
[226]GENÇ ADAM: Ve ben de bu konuda bazı açıklamalarda bulunabildiğim için 

minnettarım. Daha dün bile bunu başaramazdım.
YAŞLI ADAM: Henüz bugün sabah erkenden sana yönelik iyileştirmeyi gerçekleşti-

ren şey, bizi bekleyen yaparak, seni ve şimdi tecrübe ettiğim gibi beni de iyileştirmeye 
başladığı için  

GENÇ ADAM: Onlar için uzakta olan her şey muhafaza edilenin yakınlığına yakındır 
ve yakın olan her şeyi nurlu olanın uzaklığına uzatır.

YAŞLI ADAM: Yani bekleyenler açısından uzak ve yakın aynı şeydir, her ne kadar 
yakınlık ile uzaklık arasındaki fark kendisini en saf hâliyle tam da onlara açık tutsa da. 

GENÇ ADAM: Bekleyenler bu yüzden bizzat iyileştiricinin ne olduğuna yönelik 
soruyu sormada adeta sakınacaklardır. Bütün bu gün boyunca bile böyle sormak beni 
sıkboğaz etti. Ve şimdi görüyorum ki bu tür soru sorma beklediğimiz şeye uygun 
düşmüyor

YAŞLI ADAM: Bana öyle geliyor ki bekleyenler doğru doygunluğu ancak öğre-
niyorlar.

GENÇ ADAM: Yoksulluğun büyük öğretmenleri olabilsinler diye. 
YAŞLI ADAM: Onu araştırmadan, iyileştirici olanı bilenler. 
GENÇ ADAM: Varlığımızı bekleten şeyden başka ne olabilirdi ki iyileştirici olan. 

Beklemede, insan varlığı dikkatlilik içinde ait olduğu yere toplanır, ancak kendisini 
saçıp yükselmeden ve onun içinde çözülmeden.

YAŞLI ADAM: Ancak bununla beraber, biz beklemede ve bekleyen olarak belirsiz 
olanın içinden dışarıyı duyarız ve böylece adeta kendimizi terk ederiz. Ve sen şimdi 
bizim beklemede ve bekleyenler olarak daha çok bizi kendi varlığımıza götüren yolun 
üzerinde olduğumuzu kastediyorsun.

 [227] GENÇ ADAM: Bekleme gidişimizi taşıyan bir patikadır, onun üzerinde daha 
olamadığımız, olduğumuz, olacağımız: Bekleyenler. 

YAŞLI ADAM: O hâlde, insanlardan biri bu yeteneğe sahip olsaydı, saf bekleme 
saf gelmenin yansıması gibi olacaktı.   
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GENÇ ADAM: O gelme ki her yerde ve her zaman, biz onun varlığını dikkate 
almasak da, bizi esasında oluşturur. Bekleme her türlü azmi aşan bir yapabilmedir. 
Kendisini bekleyebilmede bulan, [bir şeyleri] gerçekleştirmeyi ve onun başarılarını 
geride bırakır, bununla birlikte bekleme, geride bırakma üzerine hiçbir zaman düşünmez.  

YAŞLI ADAM: O rekabet gibi bir şeyi hiç düşünemez. Bekleyenler olarak biz, 
gelme için bir girişiz. Biz, gelmeyi içimize alarak, sanki önce kendimize geliyormuş 
gibiyiz –bunu da sadece gelmeyi karşıdan beklemek yoluyla kendilerini terk edip 
kendisi olanlar olarak yaparız.         

GENÇ ADAM: Biz beklemede saf şimdiyiz.
YAŞLI ADAM: Başka da bir şey değiliz. O kadar safız ki artık hiçbir yerde tutunabi-

leceğimiz ve içerisinde kendimizi hâlâ kurtarabileceğimiz hiçbir şey karşımızda durmaz.  
GENÇ ADAM: Biz beklerken adeta gözlemlenmeden ve adlandırılmadan geçmiş 

gitmiş gibiyizdir; sürekli sadece onu ve bunu bekleyenler ve ondan ve bundan kendi-
leri için bir şey bekleyen herkes için orada değil. Bekleme, aslında bekleyemeyen her 
türlü ummadan özünde farklıdır.  

YAŞLI ADAM: Biz aslında beklerken tamamen çekip gitmişizdir, hem de saf gelme 
tarafından ona cevap veren giriş olarak kullanılan özümüze. 

GENÇ ADAM: Bu şekilde kullanılanlar olarak, sedasında dünyanın çok eski oyu-
nunun yankılandığı kökleri çok gerilere giden telli çalgı gibiyiz.

[228] YAŞLI ADAM: İnsanın en eski öz belirlenimini düşün, belki de bu çalgı gizli 
olanın içerisinde yakışık alır biçimde saklandı. Bir de eğer sen bizim gelmenin özünde 
cevaplayıcı içeri alıcı olduğumuzu söylüyorsan, bu durumda “cevap” sözün içerisinde 
de “şimdi” ile aynı şey değil mi? 

GENÇ ADAM: Evet,  fakat sadece senin söylediğin gibi “sözün içerisinde de” değil, 
aksine tam da ve öncesinde hâlihazırda sözün içerisinde.

YAŞLI ADAM: Eğer şimdi ile zaman akraba ise, cevap ise sözle, bu durumda zaman 
ve söz özleri itibarı ile birbirlerine insanın bugüne kadar sezdiğinden çok daha yakınlar.

GENÇ ADAM: Böyle düşünmek için sebebimiz varsa, bu durumda sanırım zamanın 
özünü şu anda düşünülen şimdiye göre ve sözün özünü ise cevaba göre düşünmeyi 
öğrenmemiz gerekiyordu.

YAŞLI ADAM: İçerisinde ilk olarak doğrunun meydana geldiği uzun zaman için 
zamanları olan bekleyenler olduğumuzdan belki bunu daha sonra öğreniriz.

GENÇ ADAM: Ki onlara gelmenin uzun oyalanması hiç sıkıcı gelmeyecek. 
YAŞLI ADAM: Bunun nedeni ne olabilir?  
GENÇ ADAM: Sanırım gelmenin bekleyeni olarak pek çok başka şeyin de girişine 

izin vermemizden kaynaklanıyor.
YAŞLI ADAM: Nereye? İçerimize değildir umarım; çünkü öyle olması durumunda 
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o şeylerin karşısına onların özüne hükmedenler olarak dikilmemiz ve böylece onları 
daha biz olarak ortaya çıkacak özneler için nesnelere dönüştürmemiz gerekecek. 

GENÇ ADAM: Ancak tam da ve artık o öznelerden değilizdir, [229] eğer bekleyenler 
olursak. Bekleyerek daha çok nesneleri kendimizi de bekleyen olarak yerleştirdiğimiz 
yere yerleştiririz, yani ait olduğumuz yere. 

YAŞLI ADAM: Peki şeyler nereye ait?
GENÇ ADAM: Dayandıkları şeyin içerisine.
YAŞLI ADAM: Peki neyin içerisine dayanıyorlar?
GENÇ ADAM: Kendilerine geri dönüşün içerisine.
YAŞLI ADAM: İnsan böylece şeyleri sadece nesne olarak kabul ediyor ve sadece 

öyle kalmasına ve o anlamda mevcut olmasına izin veriyorsa, bu durumda şeyleri 
kendi hâline bırakmıyordur. 

GENÇ ADAM: İnsan, şeyleri ihtiyaçlarının malzemesi hesaplarının bekçisi yaparak 
ve böylece kendi entrikalarını arttırmanın ve sürdürmenin açık bir fırsatına dönüştü-
rerek, onları kendilerine yabancı bir huzursuzlukla orada burada avlıyor.

YAŞLI ADAM: İnsan şeyleri kendi haline bırakmayıp, aksine onları ahmaklaştırarak, 
kendi gelişimi içinde ahmaklaşır, onu aşarak uzun zamandır dünyanın karmaşası olan 
tahribatın öncüsü haline gelir. 

GENÇ ADAM: Ancak bekleyenler isek bu durumda belki de şeylerin bize doğru 
gelmelerine izin vermemeliyiz, bu durumda da bekleyenler olarak kısa süre sonra 
sadece şeylerden bir şey isteyen umanlara dönüşebiliriz. Biz şeylerin kendilerine geri 
dönmelerine izin verirsek bekleyenler oluruz. Şayet biz saf gelmeyi beklemiyor ve 
sadece daima ve daima bir gelen şeyi umuyorsak, böylesi kendine geri dönüşten bizi 
kendilerinden, kendi şimdilerine doğru götürürler ve böylece etrafımızda esneyip 
duruyormuş gibi görünen boşluğu önceden doldururlar.

[230] YAŞLI ADAM: Aslında onların, günümüz şeylerinin bir öngörüde bulunmaya 
yarayacak hiçbir boşluğa izin vermediklerini söylememiz gerekir, bu nedenledir ki 
boşluğu dolduracak fırsat da bulunmamaktadır.  

GENÇ ADAM: Beklediğimiz saf gelme akıp giden ve belirlenemez bir şey değildir. 
O biz insanların kendimizi elbette sadece yavaş olarak gönderdiğimiz yegâne ve basit 
kendisidir, çünkü biz onun dayandığı şeyin içerisine nadiren bir şeyin girmesine izin 
verebiliyoruz. 

YAŞLI ADAM: Bunu yapabildiğimiz anda, yani kendi özü olarak izin verilmiş bir 
şeyi onun içerisine [gelmesine] izin verirsek gerçek anlamda özgür oluruz. Özgürlük, 
talimat vermeden ve hükmetmeden değil olmasına izin verebilmeden kaynaklanır.   

GENÇ ADAM: Sadece o, yukarıda kalmak için altında kendisine destek olabilecek 
bir şey olmasına ihtiyaç duymayan gerçek üstünlüktür.

YAŞLI ADAM: Belki de özgürlüğün özü bizim düşündüğümüzden daha gizemlidir.  
GENÇ ADAM: Biz onu hükmetme ve etkilemeden hareketle düşündüğümüz sürece.
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YAŞLI ADAM: Sadece bu haliyle bile özgürleştirici olanın ormanın genişliğinin 
oyalanmasından seni ne dereceye kadar etkileyebildiğini ve özgürleştirici olanın içinde 
iyileştirici olanın yaklaşabildiğini daha açık sezebiliyorum.

GENÇ ADAM: O ağrıyı sakinleştirerek iyileştirir, fakat hiçbir zaman ortadan kal-
dıramaz.

YAŞLI ADAM: Senin de söylediğin gibi, yaralayıcı olan senin düşünmeden men 
edilmendi. Ancak şimdi bana öyle geliyor ki, yaralayıcı olan daha çok senin ne dere-
ceye kadar bir düşünen olduğunu ve bu da bütün bu konuştuklarımızdan sonra demek 
oluyor ki bir bekleyen olduğunu artık bilemiyor olmandan kaynaklanıyordu. Tahribat 
olayı sana [231] her sıkıntı verdiğinde zaten öyle biriydin. Özümüz itibariyle zaten 
bekleyen olmasaydık nasıl öyle birisi olabilirdik ki?        

GENÇ ADAM: Eski bir sözünde söylediği gibi, biz sadece olduğumuz şey oluyoruz.  
YAŞLI ADAM: Ve yeni bir söze göre ise, biz sadece aradığımız şeyiz.
GENÇ ADAM: Ve biz sadece beklediğimiz şeyi arıyoruz.
YAŞLI ADAM: Ve biz ait olduğumuz yeri bekliyoruz. 
GENÇ ADAM: Ancak biz, onu cevap vererek içeriye alan şimdi olarak gelmeye aitiz. 
YAŞLI ADAM: Özümüz onu zaten serbest bıraktığı için böylesi bir şimdi olarak 

kendimizi gelmeye serbest bırakırız.
GENÇ ADAM: Demek oluyor ki kendimizi serbest bırakarak ilkin kendi kendimiz 

oluyoruz.
YAŞLI ADAM: Birbirlerini çağrıştıran bu cümlelerin her biri aynı şeyi söylüyor.
GENÇ ADAM: Ve gelmenin içerisinde önceden düşündüğü için hiçbiri tasarlana-

bilir değil.
YAŞLI ADAM: Bu tahminen hakkında hiçbir şekilde düşünme olanağı olmayan 

şeydir: Önceden düşünülemeyen.
GENÇ ADAM: Bu yüzden de iyileştirici olan hiçbir zaman açıklayıcı cümlelerde 

ifade edilemez. 
YAŞLI ADAM: Bilakis, şimdi bize olduğu gibi, konuşma esnasında tahmin edilir. 
GENÇ ADAM: Belki de başlangıçta kendim için söylemeye çalıştığım şekilde, şu 

sözlerin istemeyerek beni cesaretlendirmesiyle:
[232] Ancak beklemenin içerisinde

Kendi kendimiz oluruz
Her türlü şeye izin veririz

Dayanmanın içerisine dönsün diye
Eski ana kemanın sesine

Benzer biçimde
Geçip giden

Kılıfları içerisindeki enstrümanlar tarafından duyulmadan.
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YAŞLI ADAM: Senin düşünme biçiminin gizli bir şiirleme olup olmadığını kendime 
sıklıkla sormuşumdur.  

GENÇ ADAM: Söylemeye çalıştığımız şeyi dizeler ve kafiyeler yardımıyla ifade 
ettiğim için şiirlediğimi söylemek istiyorsun.  

YAŞLI ADAM: Elbette onu söylemek istemiyorum; ben de dize ve kafiyelerin şiir-
selliğin ispatı olmadığını ve hatta gerçek şairlerin dize ve kafiyelerinin kurbanı haline 
gelebildiklerini gayet iyi biliyorum. Sıklıkla birlikte mektuplarını okuduğumuz Jakob 
Burckhardt bir keresinde çok iyi hatırladığım ve üzerinde sıklıkla düşündüğüm bir 
cümle yazar. O yüzden de onu ezberimden söyleyebilirim. Şöyle söyler: “Çok isim 
yapmış şairlerden öyle şeyler vardır ki içerik olarak değersiz ve boşturlar ve sadece 
kafiyelerin koltuk değnekliği ile gezintiye devam ederler.”

GENÇ ADAM: Ancak az önce ben de kafiyeli konuştum.
YAŞLI ADAM: Senin düşünme biçimindeki şiirlemeyi ben daha çok bu düşünmenin 

bir bekleme olmasında görüyorum ve bugün senin için açık bir bilgiye dönüşmeden 
önce aslında öteden beri de öyleydi.  

GENÇ ADAM: Belki de bir halkın şiirleyenleri ve düşünenleri, gelme içerisinde 
bulunmaları sayesinde sözün insan özünün cevabına ulaşması, yani [233] dilin içerisine 
getirilmesi nedeniyle en asil biçimde bekleyenlerden başka bir şey değillerdir.

YAŞLI ADAM: O hâlde bu durumda şairlerin ve düşünürlerin halkı, yegâne anla-
mıyla bekleyen halktır. 

GENÇ ADAM: İçerisinde tahribatın geçmiş bir şey olarak hâlihazırda geçtiği gelme 
için daha da bekleyen olsun diye, hâlâ önce ve belki de uzun bir süre bu kendi özünü 
beklemek zorunda olan halk.

YAŞLI ADAM: Bu bekleyen halk, özellikle özünün farkında olmadığı bir zaman-
da, tam da bu henüz tecrübesiz bekleyen öz dolayısıyla,  benzeri olmayan bir tehlike 
altında olacaktır. 

GENÇ ADAM: Hem de dışarıdan gelen bir tehditten dolayı değil, aksine kendisine 
kendi bilgisiz sabırsızlığıyla zulmetmesinden ve böylece kendisini devam eden yanıl-
gılara kışkırtmasından dolayı.

YAŞLI ADAM: Hem de bütün bunları, nihayet diğer halklar tarafından kabul görmek 
için mücale etmek zorunda olan kendi özünün peşinden gitme düşüncesiyle yapar.  

GENÇ ADAM: Oysa bu görüntüden ibaret öz aslında sadece yabancı olanın ebedi 
beceriksiz taklidi olarak kalır.

YAŞLI ADAM: Bu halkın da, şayet günün birinde bekleyen olabilse diğerlerinin 
onu duyup duymadığına kayıtsız kalması gerekirdi. 

GENÇ ADAM: Bu halk kendi özünü bilse de, hiçbir zaman kendi bekleyen özünde, 
özel tayininde ve mükâfatında ısrar ettiği gibi ısrar etmezdi. 

YAŞLI ADAM: Bulunmuş olan saf özlerinden dolayı kendilerini değerleriyle, onları 
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küçümseyerek ve büyükseyerek karşılaştırmak için hiçbir zaman yeterli zamanları 
olmayabilir.

[234] GENÇ ADAM: Hatta bekleyen halk diğer halklar için tamamen kullanışsız 
olmak zorundadır, çünkü bekleyen şey elbette öncelikle sürekli bekler ve daima hala 
gelmeyi bekler, başarı eğrisinin gelişimi ve yükselmesi ve işlerin hızlı yürümesine 
katkıda bulunabilecek elle tutulur bir şey ortaya çıkarmaz.

YAŞLI ADAM: Ve bu tamamen işe yaramaz halk, kimse onunla ilgilenmediği ve 
bir bırakma olan bu garip hareketini kullanıma alıp ve böylece ondan yararlanıp ve 
zamanından önce tüketmediği için en eski halk olmak zorunda.

GENÇ ADAM: Benzer bir şeye yönelse bile, ününü sadece gereksiz olanda heba 
edebiliyor olmasına borçlu olması gerekir. Öyle ya, beklemeden, gelmeyi bekleyen bekle-
meden daha gereksiz ne olabilir ki? Verili olanla işe koyulmaktan, mevcut olanı yeniden 
yaratmaktan ve şimdiye kadarkini ileriye götürmekten daha gerekli bir şey var mıdır?

YAŞLI ADAM: Yani insana ilkin iki ayağıyla sıkıca yeryüzünün üstünde durmasına 
izin verdiğini iddia ettiğiniz gerçeklik anlayışı. 

GENÇ ADAM: Halkları, kendilerine yeryüzü üzerinde gerçekliğe yakın biçimde 
durabilecekleri ve etkide bulunmak ve geçerli olmak üzere çabalayabilecekleri bir yer 
temin etmeleri için harekete geçiren gerçeklik anlayışı. Ve onların bu gerekli olanı 
hiçbir zaman gereksiz olansız olmayı başaramaz. 

YAŞLI ADAM: Ki geriye gereksizliğin gerekliliği üzerinde düşünmek kalsın.
GENÇ ADAM: Onu bekleme içerisinde düşünmüyor muyuz? Gelmenin içinde 

bekleme, böylesi düşünme, hatta belki de asıl düşünme değil midir? Benim şaşmaz 
duygularıma göre, başımızdan geçen iyileşme, onun bizi kişisel olarak içsel bir sefaletten 
kurtarmasından değil, aksine bizi alıp bekleyenler olarak mahvolmuş halkımızın hâlâ 
gizli özüne geri dönmeye başlayalım diye özün içerisine yerleştirmesinden kaynaklanır.

[235] YAŞLI ADAM: Bununla bizim ancak bekleyen olduğumuzda mı Alman ol-
duğumuzu söylemek istiyorsun?

GENÇ ADAM: Bunu sadece söylemek istemiyorum, sabahın erken saatlerinden 
beri biliyorum da. Ancak, “Alman olanı” sözüm ona “doğamızı” çözümleme yoluyla 
keşfetmeyi hedeflediğimiz sürece Alman olmayacağız. Böylesi niyetlerin içerisine 
hapsolarak sadece ulusal olan [National]’ın peşinden gideriz, oysa o, şu sözle ifade 
edildiği gibi, doğa vergisidir.  

YAŞLI ADAM: Ulusal olan’a karşı neden bu kadar hiddetlisin?
GENÇ ADAM: Tahribat olayı hakkında bahsettiklerimizden sonra ulusal olana hâlâ 

şiddetle karşı koymak gereksiz hale geldi.   
YAŞLI ADAM: Bunu tam olarak anlayamadım.
GENÇ ADAM: Ulus [Nation] ilkesi, bir halkın herhangi bir yerden verilmiş bir 

kabiliyetle kendisiyle başbaşa kaldığı ve kendisini –her şeyin kendisine nesnel olarak, 
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yani nesnelliğinin ışığında yansıdığı– özneye dönüştürdüğü çerçevesindeki düşüncedir.
YAŞLI ADAM: Ulusallık [Nationalität], her türlü etkinin kaynaklandığı ve her şe-

yin dayandığı gerçeklik olarak kendi “doğasına” yönelen bir halkın saf öznelliğinden 
başka bir şey değildir.

GENÇ ADAM: Oradaki öznelliğin özü, insanın, bireyin, grupların ve insanlıkların 
kendileriyle başbaşa kalmak ve gerçek olanın zeminini ve ölçüsünü iddia etmek için 
ayağa kalkmasından kaynaklanır. Öznellik içerisindeki bu ayaklanmayla birlikte, ayak-
lanma, sayesinde yeryüzünün her tarafında tahribatın hazırlığının yapıldığı ve nihayet 
[236] mutlak olanın tesis edildiği etkinlik biçimi olarak çalışmanın içerisine kaçar.   

YAŞLI ADAM: Böylece ulusal olan, ulusların uluslararası olan üzerinde uzlaşmaya 
vardıkları yerde de belirleyici kalır.

GENÇ ADAM: Ulusal ve uluslararası olan [Internationale] aynı şeylerdir. Kendisini 
gerçekten yayabilseydi uluslararası olabilirdi, bu sıradağın her bir dağla olan ilişkisinde 
olduğu gibidir. Ancak sıradağ hiç tek tek dağları kendisinin ötesine götürebilir mi? 

YAŞLI ADAM: Sıradağ yukarıya geldiğinde olsa olsa her bir dağı kendi başına buy-
ruklukları içerisinde bir arada tutar. Her ne kadar yapısı gereği dağlarının toplamından 
farklı olsa da aynı zamanda sadece dağların özünü sürdürenidir. 

GENÇ ADAM: Ulusal ve uluslararası olanın aynılığı öyle kesindir ki kendilerini 
öznelliğe dayandırarak ve gerçek olanda ısrar ederek, durmaksızın kimin işlerini yü-
rüttüklerini ikisi de aynı azlıkta bilirler ve daha da önemlisi bilebilirler.  

YAŞLI ADAM: Tahribatın işini yürütürler, yani arttırılan çalışma olanakları uğruna 
yapılan çalışmanın. Biz böylece Alman olmanın peşinden ulusal bir şey anlamında 
koştuğumuz sürece Alman, yani şiirleyen ve düşünen, yani bekleyenler olamayız.

GENÇ ADAM: Ancak Alman isek kendimizi muğlak bir uluslararasılık içerisinde 
de kaybetmeyiz. 

YAŞLI ADAM: O hâlde biz ulusal ve uluslararası olan açısından bakıldığında aslında 
ne olduğumuz hakkında daha fazla bir şey söyleyemeyiz. 

GENÇ ADAM: Bunu söylemek tam da gereksiz, çünkü özsel olan en sakin biçimde 
ifade edilmeyenin içerisinde oturur. [237] Sanırım buna karşın biz ise bekleyenler olarak 
en uzun tarih süresinin önümüzde olduğunu bilebiliriz 

YAŞLI ADAM: Baksana, bana öyle geliyor ki ben de iyileştirici olanı artık hissettim. 
Az önce söylediğin şey şuna işaret ediyor ki bir halkın tarihsel varoluşu ve bekası, 
insanların yalın doğalarından dolayı yok olmaktan kurtuldukları ve yaşamaya devam 
ettikleri ve belki de söylendiği gibi şimdiye kadar olanı değişime uğramış bir biçimde 
geçerli kılmak için yeniden inşa ettikleri şeklinde açıklanamaz. Kaderin katıksız bekası 
en iyi beklemeyle, gelmenin beklemesiyle açıklanabilir. 

GENÇ ADAM: Bu yüzden de kendimizi sakince beklemeye vermek için az olandan 
daha fazlasını yapamayız.
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YAŞLI ADAM: Ve gereksiz olanın hala içerisinde tutunduğu gereksinimi bilmeyi 
öğrenmekten fazlasını. 

GENÇ ADAM: Çünkü biz gereksiz olanın zorunluluğunu henüz çok az biliyoruz, 
bu yüzden gereksiz olan sanki ıssız bir terk edilmişliğe sürüklenmiş gibi görünüyor.

YAŞLI ADAM: Sanırım temkinli olma adına -miş gibi görünüyor diyorsun. Çünkü 
gerçekte gereksiz olan değildir bir terk edilmişlik içerisinde olan, aksine onun zorunlu 
olan olarak oradaki varlığını dikkate almayanlar olarak bizleriz terk edilenler. 

GENÇ ADAM: Haklısın ve belki de değilsindir. Gereksiz olanın bize ve bizim 
varlığımıza ihtiyacı var, tıpkı yavaş yavaş duyulmaz hâle gelmesi gerekse de tınının 
onu hediye edecek enstrümana ihtiyacı olması gibi. 

YAŞLI ADAM: Bu yüzden gereksiz olanın zorunluluğunu bilmeyi öğrenmemiz ve 
öğrenenler olarak onu halklara öğretmemiz gerekiyor. 

GENÇ ADAM: Ve belki de bunun uzun bir süreliğine öğretimizin tek içeriği ola-
rak kalması gerekiyor: Gereksiz olanın gereksinimi ve zorunluluğu. [238] Şimdi sana 
bize yönelik bugün gerçekleşen iyileşmenin beraberinde neyi açığa çıkardığını daha 
anlaşılır biçimde söyleyebilirim. Karanlık olan ve zor olan böylesi bir öğrenmenin ve 
öğretmenin omuzlaması gereken şeylerdir, bu nedenle öğrenme ve öğretme ilkelerini 
her zaman sadece beklemede bulmaları gerekir.    

YAŞLI ADAM: Tam olarak ne demek istiyorsun?
GENÇ ADAM: Öğrenme bir arayan ise bekleyendir ve öğretme nasihat etme olarak 

kalırsa bekleyendir. 
YAŞLI ADAM: Aramayı, bulunanla birlikte bir an önce arkamızda bırakmak isteriz 

ve nasihat etme ise kibirli bir etkide bulunma arzusu tarafından geride bırakılır. 
GENÇ ADAM: Fakat ben öğrenen öğretmenin ağır yükünden korkmuyorum. Bilirim 

ki yükü birlikte taşıyanlar akraba olacaklardır.
YAŞLI ADAM: Bu kampta daha bazı akşamlar, bizimkiler ve ötekiler arasında 

sadece gerekli olanı tanıyanlara, gereksiz olanın zorunluluğunun nasıl öğütlenebile-
ceği –öğüt verilenler tarafından böylesi bir öğretiden çabucak bir inanç ve bir dünya 
görüşü oluşturulmadan ve göklere çıkarılmadan– konusunda düşüneceğiz, 

GENÇ ADAM: Bütün “dünya görüşleri” içerik olarak ne öğretmek istiyorlarsa 
istesinler özleri itibariyle tahribatın dönemine ve hâkimiyet alanına aittirler.

YAŞLI ADAM: Bu cesur bir iddia. 
GENÇ ADAM: Söylediğim şey kulağa öyle gelebilir. Zihnimdeki şey günümüz 

düşünme biçiminin özü hakkındaki düşünme yoluyla bize açık hâle gelir. 
YAŞLI ADAM: Sanırım bunun için düşünme konusunda daha tecrübeli olmamız 

gerekir. 
[239] GENÇ ADAM: Ve bu akşamdan beri biliyoruz ki bunun anlamı şudur:  Bek-

lemeyi öğrenmemiz gerekiyor. 
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YAŞLI ADAM: Ve dostlara, onları uzun bir süre her seferinde yeniden düşünmeye 
sevk edecek şeyler söylenmeye çalışılmalı. Ancak insanı bitmez tükenmez düşüncelere 
sevk edecek bu şeylerin her zaman öncesinde bizim tarafımızdan tecrübe edilmiş ve 
soruşturulmuş türden olması gerekiyor.   

GENÇ ADAM: Öğrenme ve öğretmemiz sadece bu şekilde süreklik kazanır. An-
cak korkarım ki bugün iyileştirici olana yönelik sevincimize gereğinden fazla zaman 
ayırdık. Yarın bizi yine çalışmanın yalın hâli bekliyor. 

YAŞLI ADAM: Ancak sana iyi geceler dilemek ve belki de teşekkür etmek ama-
cıyla sana son olarak öğrencilik dönemimde Çin felsefesinin tarihsel gelişimini ortaya 
koyan bir kitaptan tam olarak açıklayamadığım bir nedenden dolayı beni etkilediği 
için not aldığım ve iki filozof arasında geçen bir sohbeti anlatmak istiyorum. Daha bu 
gece etrafım aydınlandı ve sanırım sohbeti de bu nedenle hatırladım. İki düşünürün 
isimleri aklımda değil. 

Sohbet şu şekilde:   
Biri konuşur: “Siz gereksiz olandan söz ediyorsunuz.”
Öteki konuşur: “Birisiyle gerekli olan üzerine konuşabilmek için öncesinde birinin 

gereksiz olanı fark etmesi gerekir. Yeryüzü geniş ve büyük, ancak insanın üzerinde 
durmak için ihtiyaç duyduğu yer sadece ayağını üzerine koyabileceği kadardır. Ancak 
ayağın hemen yanıbaşında dünyanın içlerine kadar giden bir yarık oluşsa üzerinde 
durduğu yerin ona hala bir faydası olur muydu?”

Biri konuşur: “Ona artık bir faydası olmazdı”.
Diğeri konuşur: “Buradan açıkça gereksiz olanın zorunluluğu ortaya çıkıyor.” 
GENÇ ADAM: Sana bu sohbet için teşekkür ediyorum.
[240] YAŞLI ADAM: Ben de sana içerisinde belki şiirleştirilmiş bir şey saklı olan 

şiirin için.
GENÇ ADAM: İzin verirsen şiirleme üzerine düşünelim. 
YAŞLI ADAM: İkimize ve kamptaki herkese iyi geceler diliyorum.
GENÇ ADAM: Ve memlekete, yazgısının bereketli olmasını.

*
Hausen Şatosu, Donautal, 8 Mayıs 1945.
Dünyanın kendi zaferini kutladığı ve aslında yüzyıllardan beridir kendi başkal-

dırısının mağlubu olduğunun henüz farkında olmadığı o günde.
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[241] EKLER

1. Gereksiz olanın gecikmesinin sefaleti
Kötü olan, melanet, kızgın olan, öfke, öfkelenmek.
Savaş bitti, değişen bir şey yok, yeni bir şey yok, aksine. 
Çoktan beri mevcut olması gerekenin fark edilebilir şekilde dışarı çıkması.
Tahribat –onun devam etmesi.
Devam? Mümkün olduğunca fazla.
Başlangıçta gelen şey, sadece dışarı çıkma, giderek daha az saklanma.
Varlığın [Seyn] düzensizliği–Kötü olan–istenç
Gereksiz olan için orada olamayacağımızın dağlayan sızısı ve sadece yararlı ola-

nın kölesi olmak ki o kendisi için hiçbir şeydir ve öylesine değersizdir ki insan özüne 
yönelik en derin aşağılamayı gerçekleştirir.  

Kaba kuvvetle gözetlensek bile
Riayet etmemiz gereken tek şey
Çobanı olmamız gerektiği
Uzun zamandır bizden esirgenen özümüzün.

2. Yok-etme ve varlığın unutulmuşluğu
En şahsi, üstü örtülü özü hiç olma içerisinde çözülmeye bırakmak, yani varlığın 

unutulmuşluğu içerisinde etkisinin kibri içerisinde nesneleştirme. Hafızanın olay olma 
içerisinde hiç olması.

[242] Unutulmuşluk ve öznellik (öznellik: insanlık, ulusallık, canavarlık, vahşilik), 
ancak saklı biçimde Varlığın [Seyn] doğruluğuna aitlik.

Ancak henüz düzensizliğin içerisinde bile olay olmanın hafızası olarak yadsına-
maz, yani istencin istence yönelik istemesi olarak.

İstenç ve fikir!
İstenç istemenin daha istekli ve daha elde edici bir şeklidir.
Antropomorfi ve entrika. κοινόν [koinon]
Yegâne isteme ve istencin gerçek özü olarak öz-istencin dışlaştırıcılığı içerisine 

tecrit edilme.
Kaçınılmaz şiddetin içerisine tecrit edilme. 

3. Nesneleştirme
Teknik olarak fizik –τέχνη–nesneleştirme. Nesneleştirme–nesne.
Nesneleştirme–nesne–dünya görüşleri.
Nesneleştirme ve insanın transendental-horizontal özü.
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Nesneleştirme ve metafizik.
Nesneleştirme ve başkaldırı.
Başkaldırı ve Varlığa aitliği dikkate almaya red.
Başkaldırı ve red – terk edilmişlikten unutmanın içerisine bırakılmışlık olarak.

4. Başkaldırı ve nesne
Başkaldırı ve nesneleştirme. 
Emniyete alınmış mevcudun temsil-edilmesi.
Temsil etme ve emniyete alma.
Nesneleştirme ve başarı.
[243]Başarı ve istencin istemesi. 
Muvaffakiyet, gelişim ve refah. 
Nesneleştirme ve başarı olasılığının düzenlenmesi. 
Tekniğin Varlık [Seyn] karşısındaki “tarafsızlığı” ve aslında insan özünü yok 

etmeye çalıştığı yerde felaket. 
“İnsancıllıktan, Ulusallık üzerinden canavarlığa (vahşete)” (Roma terimleri)  
Nesneleştirme ve beklemenin engellenmesi.
Serbest ve açık olan çevrenin önünü kapatır. 
Toplamanın dikkatinin patikasının üzerini kapatır. İnsanın özünü ürkütür ve onu 

başkaldırıya sürükler.
Kendisini kendinden daha yukarıya yükselterek böylece sadece kendini arar. 
(transzendenz, ufuk, antropomorfizm).
İnsanın kaçınılmaz şiddetin içerisine tecridi.
Tecrit etme insanın kitlesel özünü doğurur.
 
5. ἄνθρωπος [anthrōpos]
1. θνητός [thnētos] = ölümlü, ölmekte olan, ölümün önünde olması durumu, 

ona yakalanma. 
  (Ölümsüzler – tanrılar) süre açısından, özünü sürdürme, varlık. Φύσις [Physis] 

–gizli olanın içerisinde kalma, ancak varlık ilişkisi özellikle düşünülmemiş. 

2. ζῷον λόγον ἔχον [zōon logon ekhon]
λόγος τῆς φυχῆς [logos tēs phykhēs] Heraklit.
Toplanma–Birlik.
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[244] 6. En uç noktaya getirildiğinde

Ve aynı zamanda en uç noktada ve sadece o durumda gözetildiğinde.
Refah, işsizlik, saf sürüp gitme.
Yalın yaşamda kalma.
Savaş hiçbir şeye karar vermez.
Karar ancak şimdi kendisini hazırlamaya başlıyor –öncelikle de Batı Dünyası’nın 

kalbinin ortası olarak Almanların kendi tarihsel belirlenimlerinde başarısızlığa uğrayıp 
yabancı düşüncelerin kurbanı olup olmayacakları konusunda.

“Sefil arazi” – “mülk ve kazanç.”

7. Güvenlik (bununla söylenmek istenen)
Emniyet ve onunla ilgili önlemlerden doğmaz. Güvenlik dinlenmeden kaynaklanır 

ve onun aracılığı ile gereksiz hâle gelir. 
Ancak dinlenme, dinlenenin dayandığı şey olmadan nedir ki?
Sahip olma içinde bir ait olma olmadan dayanma nerededir ki?
Olay oluş olmadan böylesi bir ait olma nerededir ki?
Olay olma olmadan olay oluş nerededir ki?

8. Metafizik Ayrım
Schelling tarafından felsefenin olumlu ve olumsuz ayırımı için oluşturulan yeni 

dönem metafiziğinin temeli fikir ve gerçeklik arasında yer alır. 
Varlık varlığın fikridir,  Çünkü varlık = nesnelliğin temsili. Temsil-edilmişlik.
Varolan yaratandır, Varlık temin edendir, kendisini gerçekleştiren gerçek şeydir.
[245]Ancak daha başlangıçtaki olan Varlık ve Varolan (fikir ve gerçeklik) ayrı-

mının uyarlanamadığı Varlık [Seyn]’tır.
Varlık [Seyn], sadece Varlık [Seyn]’ın kendisiyle ilişkisi sayesinde kişi olan, her 

bir “kişiden” daha özseldir.  
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snake, Zarathustra’s animal, as an ethic value.
Keywords: Heidegger, Nietzsche, Zarathustra, animal, snake, eagle, 
metaphysics, human, value.

...

Bu noktada “Hayal ve Bilmece Üzerine” [Vom Gesicht und Rätsel] bölümünü 
yorumlamaya ara vereceğiz, bu bölümü daha sonra başka bir ders bağlamında tekrar ele 
alacağız, Nihilizmin özünü ebedi dönüş düşüncesinin hüküm alanı olarak resmettikten 
sonra, şimdi o bölümde ortaya çıkan şeyi anlamaya daha iyi hazırlanmış olmalıyız. 
3. Bölüm’ün geriye kalan kısmını göz önünde bulundurmayacağız ve sadece sondan 
dördüncü kısmın –“İyileşmekte Olan” kısmının– birtakım detayları hakkında değer-
lendirmelerde bulunacağız.

Bu sırada, Zerdüşt deniz yolculuğundan dağların yalnızlığına – mağarasına ve 
hayvanlarına geri dönmüştür. Onun hayvanları kartal ve yılandır. Bu ikisi onun hay-
vanlarıdır: Onun kendi yalnızlığında ona aittirler, Zerdüşt’ün yalnızlığı konuştuğunda, 
konuşmakta olan onun hayvanlarıdır. Nietzsche bir keresinde şöyle yazmıştı: (Sils-
Maria’da 1888 Eylül’ünde, Nietzsche’nin Böyle Söyledi Zerdüşt ve İyinin ve Kötünün 
Ötesinde eserlerine geriye dönük bir bakış gerçekleştirdiği Putların Alacakaranlığı’nın 
–günümüze ulaşmamış– önsözünün sonuç kısmında) “Hayvanlara yönelik sevgi – in-
sanlar her zaman münzeviyi/yalnız yaşayanı bu özelliğiyle tanıdı.” (XIV, 417) Buna 
rağmen, Zerdüşt’ün hayvanları keyfi seçilmemiştir, Onların özü, Zerdüşt’ün özünün, 
yani onun görevinin –ebedi dönüşün öğretmeni olma görevinin– bir imgesidir. Bu 
yüzden onun hayvanları –kartal ve yılan– sahneye keyfi bir anda girmez. Zerdüşt on-
ları ilkin güneşli bir öğle vakti uzaktan görür, günün bu kısmı Böyle Söyledi Zerdüşt 
eserinin tamamında özsel bir imge-üretme gücünü ortaya koyar. 

Zerdüşt güneşli öğle vaktinde kendi yüreğine konuşurken, bir kuşun keskin çığ-
lığını duyar ve meraklı bir şekilde gökyüzüne bakar:

Bakın hele! Bir kartal geniş daireler çiziyordu gökyüzünde ve bir yılan vardı, sarkıyordu 
üstünden, bir av gibi değil de, bir sevgili gibi: Çünkü dolanmıştı kartalın boynuna. 1 

Bu ihtişamlı imge görecek gözleri olan herkes için ışıldıyor! Böyle Söyledi Zerdüşt 
eserini daha özsel bir şekilde kavradıkça, bu imge o kadar çok sade ve tüketilemez 
hâle geliyor.

Kartal havada geniş daireler çizer, bu daire çizme ebedi dönüşün bir sembolü-
dür. Ama bu, eşzamanlı olarak havada dönüp duran ve kendini havada tutan bir daire 
çizmedir.

1 Giriş, 10. Kısım. Türkçesi için bkz. Friedrich Nietzche, Böyle Söyledi Zerdüşt, Çev. Mustafa Tüzel, 
İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2006, s. 25.
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Yılan, kartalın üstünden sarkar, onun boğazına dolanmış bir şekilde. Kartalın bo-
ğazında halkalar oluşturan yılanın bu sarmalanışı ebedi dönüş halkasının sembolüdür. 
Dahası, yılan kendisini, havada büyük daireler çizerek yol alan kartalın üstüne dolar 
-kendine özgü ve özsel ama bizim için hala karanlık olan birbirine geçme aracılığıyla, 
bu imgenin imge gücü kendi zenginliğini açığa serer. Yılan, kartalın pençelerinde 
yakalanmış ve böylece zapt edilmiş hâlde olan bir av olarak değil, kartalın sevgilisi 
gibi özgürce kendini onun boynuna dolayarak ve onunla birlikte daireler çizerek yu-
karı doğru dönüp dolanıyor! Aynının ebedi dönüşünün bu sembolize edilmesine –bir 
halka içinde daire çizerek ve bir döngü içinde sarmalanarak– hayvanların kendilerinin 
oldukları şeyi dâhil etmeliyiz.

Kartal en gururlu hayvandır. Gurur, kendi özsel mertebesinde kendisini tutanın –bu 
mertebe onun görevinden kaynaklanır– tamamen gelişmiş kararlılığı, kendisini artık 
başka biriyle karıştırmayanın güvencesidir. Yukarıda durmayla kendini tanımlayan 
yukarıda-olma olarak gurur özsel olarak kibir ve küstahlıktan farklıdır. Kibir ve küs-
tahlık kendilerinden aşağıda olanla ilişki kurma ihtiyacı içindedir: Onlar bu ilişkiden 
kendilerini kurtarmaya yönelik davranırlar ve böylece zorunlu olarak bu ilişkiye bağ-
lıdırlar, çünkü onlar kendilerini bir yukarıda-olma içinde hayal etmelerini sağlayacak 
herhangi bir güce sahip değildirler. Onlar kendi altlarında olan şey tarafından tanımlanır 
kaldıkları için yukarı doğru kaldırılabilirler; onlar sadece, yukarı-yükselmeyen ama 
ona dönüşmek istedikleri bir şey olmaya doğru yukarı çıkabilirler. Gurur ise farklıdır.

Kartal en gururlu hayvandır, her zaman yükseklerde ve yüksekler için yaşar, de-
rinlere daldığında bile bu derinlikler her şeyin düzlenip eşitlendiği düzlükler değildir, 
dağların yükseklikleri, yarıkları arasındaki derinliklerdir.

Yılan en bilge hayvandır. Bilgelik, gerçek bilme üzerindeki hâkimiyettir. Bu 
bilgelik, bilmenin kendisini her zaman ortaya koymasına, geri durmasına, kendisini 
öne sürüp ve yine de esnek kalmasına ve kendi tuzağına düşmemesine hükmetmedir. 
Bu bilgelik sadece basit bir kaypaklığı değil, kendini gizleme ve değiştirme gücünü, 
maskeye hâkimiyeti, kendini açık etmemeyi, görünenlerle oyunda görünenin ardına 
hükmetmeyi, Varlık ve Görünüş oyununa muktedir olmayı da içerir.

Zerdüşt’ün iki hayvanı, hayvanların en gururlusu ve en bilgesidir. Birbirlerine 
aittirler ve keşfe çıkmışlardır. Başka bir deyişle, kendi türlerine ve ölçülerine uygun 
birini ararlar, yalnızlıkta kendileriyle birlikte durabilecek birini. Zerdüşt’ün hâlâ yaşa-
yıp yaşamadığını, aşağı inmeye hazır biri olarak yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için 
bakınırlar. Bunlar, kartal ve yılanın evcil hayvanlar olmadığını bilmemiz için yeterlidir, 
onları kendimizle birlikte eve götürüp evcilleştirmeye çalışmamalıyız. Onlar evcil ve 
alışıldık olan her şeye, kelimenin basit anlamıyla samimi olan her şeye yabancıdırlar. 
Bu iki hayvan, ilk defa en yalnız yalnızlığı tanımlarlar; bu tanım alışıldık görüşün 
söylediğinden farklı bir şeydir; alışıldık görüşte yalnızlık bizi her şeyden çözen ve 
serbest bırakan şeydir; bu alışıldık görüşe göre, yalnızlık “Rahatsız Etmeyin” tabelası 
asıldıktan sonra meydana gelen şeydir. Ama bizim en yalnız yalnızlığımızda en tüyler 
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ürpertici ve en tehlikeli şeyler bizim ve görevimizin üzerine salınır ve bunlar başka 
şeyler ve başka insanlar üzerine yönlendirilemezler; onlar içimize tepeden tırnağa 
işlemek zorundadır, onlardan bir defada ve tamamen kurtulacak olduğumuzdan değil 
ama en yüksek bilgeliğin asli bilmesi içinde bu tür şeylerin bizimle ilişkili oldukla-
rının farkına varabileceğimizden dolayı. Onu kesin olarak bilmek, katlanılması en 
zor bilme’dir. Doğrudan doğruya böyle bir bilme en zor olandır: Uçuşup gitmesi ve 
kaçamak ve bahanelere, düpedüz ahmaklıklara sıvışması çok kolaydır.

Münzevi Zerdüşt’ün iki hayvanının sembolleştirici rolünü ve bu hayvanların 
kendilerini doğru kavramak ve romantik tahrifatlar içine düşmemek için bu ihtişamlı 
yalnızlık kavramını düşünmek zorundayız. Bu en yalnız yalnızlığı sürdürmek, bu iki 
hayvanı arkadaş olarak ya da hoş bir gönül eğlencesi olarak görmek demek değildir; 
bu [en yalnız yalnızlığı sürdürmek], kişinin bu iki hayvana yakınlığı içinde kendisine 
dürüst kalmasını ve onları gözden yitirmemesini sağlayacak kuvvete sahip olması 
anlamına gelir. Bu yüzden Böyle Söyledi Zerdüşt’ün sonunda şu sözcükleri buluyoruz:

Öyleyse her zaman bilgeliğimle birlikte yürümesini isterim gururumun! Ve gün olur 
bilgeliğim beni terk ederse: – ah, pek sever o, kaçıp gitmeyi! – gururum da uçup gitsin, 
budalalığımla birlikte! –
–Böyle başladı Zerdüşt’ün batışı.2

Kendisini Oluş ve Varlığın en yüksek olasılıklarına maruz bırakarak başlayan 
tuhaf bir batış, bunlar güç istencinin özünde birbirine bağlıdırlar; başka bir deyişle, 
onlar birdirler.

Burada yapmak için yola çıktığımız şey Zerdüşt’ün iki hayvanı kartal ve yılan 
figürünün neyi sembolize ettiğine kısaca işaret etmekti: 1. Onların daire çizmesi ve 
sarmalanışında: ebedi dönüşün dairesi ve halkası; 2. Kendilerinin özü gurur ve bilge-
lik olarak, bunlar ebedi dönüşün öğretmeninin temel duruşu ve bilme tarzı; 3. Onun 
yalnızlığının hayvanları [kartal ve yılan]: Zerdüşt’ün kendisi üzerindeki en yüksek 
istekler – Bu istekler, kendilerini kesin önerme, kural veya nasihat olarak ifade etmekten 
ziyade, duyusal imgelerin dolayımsız mevcudiyetlerinde özlerinden özsel olanın ne 
olduğunu işaret ettikleri oranda ödünsüzleşirler. Duyusal imgeler yalnızca onlara şekil 
veren kurucu güce sahip olanlara konuşurlar –ki böylece [duyusal imgeler] anlamlı hâle 
gelebilsinler. Daha yüksek bir kurucu güç olan şiirsel olan solduğunda duyusal imgeler 
dilsizleşir, donakalır; onlar [duyusal imgeler] düpedüz “yanılsama” ve “süs”e dönüşür.

2 Friedrich Nietzche, Böyle Söyledi Zerdüşt, s. 26. [Çeviri tarafımızdan değiştirildi.]
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Wir brechen die Auslegung des Stückes “Vom Gesicht und Rätsel” an dieser Stelle 
ab, um sie in einem späteren Zusammenhang der Vorlesung wieder aufzunehmen, 
wo wir —nach der Darstellung des Wesens des Nihilismus, als der Bereichs des 
Wiederkunftsgedankens— vorbereiter sind für das Verständnis des jetzt Folgenden. 
Wir übergehen die nächsten Stücke des III. Teiles und heben nur noch weniges heraus 
aus dem viertletzten Stück: “Der Genesende”.

Zarathustra ist inzwischen von seiner Meeresfahrt wieder in die Einsamkeit 
des Gebirges zu seiner Höhle und seinen Tieren zurückgekehrt. Diese Tiere sind 
der Adler und die Schlange. Die beiden sind seine Tiere, sie gehören ihm in seiner 
Einsamkeit spricht, ist es ein Reden dieser seiner Tiere. Nietzsche sagt einmal (Sept. 
1888, Sils-Maria, am Schluß einer verlorenen Vorrede zur “Götzen-Dämmerung” 
in welcher Vorrede rückblickend über “Also sprach Zarathustra“ und “Jenseits von 
Gut und Böse“ gesprochen wird): “Die Liebe zu den Tieren — zu allen Zeiten hat 
man die Einsiedler daran erkannt...” (XIV, 417) . Doch Zarathustras Tiere sind nicht 
beliebige Tiere, ihr Wesen ist ein Bild des Wesens von Zarathustra selbst, d. h. von 
seiner Aufgabe: der Lehrer der ewigen Wiederkunft zu sein. Diese seine Tiere —der 
Adler und die Schlange— treten daher auch nicht beliebig auf. Zarathustra erblickt 
sie erstmals am hellen Mittag, der gleichfalls im Ganzen des Werkes eine wesentliche 
sinnbildende Kraft entfaltet.

Als Zarathustra am hellen Mittag zu seinem Herzen spricht, hört er den scharfen 
Ruf eines Vogels, und Zarathustra blickt fragend in die Höhe:

Und siehe! Ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, 
niht einer Beute gleich, sondern einer Freundin: denn sie hielt sich um seinen Halls 
geringelt. (Vorrede, n. 10)

Diese große Bild leuchtet für den, der sehen kann! Je wesentlicher wir das Werk 
“Also sprach Zarathustra” begreifen, um so einfacher und unerschöpflicher wird 
dieses Bild.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 201-203
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Der Adler zieht seine weiten Kreise in der Höhe. Das Kreisen ist Sinnbild der 
ewigen Wiederkunft — aber ein Kreisen, das sich zugleich in die Höhe schraubt und 
in der Höhe hält.

Am Adler hängt die Schlange, um seinen Hals geringelt; wieder ist das Ringeln 
und Geringel der Schlange Sinnbild des Ringes der ewigen Wiederkunft. Aber mehr: 
sie hält sich geringelt um den Hals dessen, der weite Kreise in der Höhe zieht; eine 
eigentümliche und wesentliche, aber für uns noch dunkle Verschlingung, wodurch die 
Bildkraft dieses Bildes ihren eigenen Reichtum entfaltet. Die Schlange, nicht als Beute 
in den Fängen niedergehalten, vielmehr frei um den Hals sich ringelnd, als Freundin, 
und in Ringeln sich im Kreisen mit emporschraubend! In diese Versinnlichung der 
ewigen Wiederkunft des Gleichen —des Kreisens im Ring und des Sich-ringelns im 
Kreisen— müssen wir das einbeziehen, was die Tiere selbst sind.

Der Adler ist das stolzeste Tier. Stolz ist die gewachsene Entschiedenheit des 
Sichhaltens im eigenen wesentlichen Rang, der aus der Aufgabe entspringt, die 
Sicherheit des Sich-nicht-mehr-verwechselns. Stolz ist das aus der Höhe, aus dem 
Obensein sich bestimmende Obenbleiben, ist wesentlich anderes als Überheblichkeit 
oder Einbildung. Diese brauchen den Bezug auf das Untere als das, wogegen sie sich 
absetzen möchten und wovon sie deshalb abhängig bleiben und zwar notwendig, weil 
sie nichts in sich haben, kraft dessen sie schon ein Obensein darzustellen vermögen. 
Sie können sich nur hinaufheben, indem sie von unten her bestimmt bleiben, sie 
können sich nur zu etwas hinaufheben, was nicht oben ist, vielmehr nur eingebildet 
wird. Anders der Stolz.

Der Adler ist das stolzeste Tier, er lebt ganz in der Höhe und aus ihr, selbst wenn 
er niedergeht in die Tiefe, ist diese immer noch die Höhe des Hochgebirges und seiner 
Klüfte, nie die Ebene, wo alles gleichgemacht und eingeebnet ist.

Die Schlange ist das klügste Tier. Klugheit bedeutet Herrschaft über wirkliches 
Wissen, darüber, wie das Wissen sich je und je bekundet, sich zurückhält, vor- und 
nachgibt und nicht in die eigene Schlinge geht. Zu dieser Klugheit gehört die Kraft der 
Verstellung und Verwandlung, nicht die bloße niedrige Falschheit, gehört die Herrschaft 
über die Maske, das Sich-nicht-preisgeben, die Hintergründigkeit im Spiel mit den 
Vordergründen, die Macht über das Spiel von Sein und Schein.

Das stolzeste und das klügste Tier sind beiden Tiere Zarathustras. Sie gehören 
zusammen und ziehen auf Kundschaft aus. Das will sagen: sie suchen einen nach ihrer 
Art und ihren Maßen, einen, der es bei ihnen in der Einsamkeit aushält. Sie gehen 
auf Kundschaft, ob Zarathustra noch lebe als bereit für seinen Untergang. Damit ist 
angezeigt, daß Adler und Schlange keine Haustiere sind, die man ins Haus nimmt 
und dahin umgewöhnt. Sie entfremden allem Gewohnten und Gewöhnlichen und 
im kleinen Sinne Vertraulichen. Diese beiden Tiere bestimmen erst die einsamste 
Einsamkeit, die ein Anderes ist als das, was die gewöhnliche Meinung sich darüber 
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zurechtlegt; denn diese meint, die Einsamkeit mache uns von allem los und ledig; 
die gewöhnliche Ansicht denkt, man werde in der Einsamkeit “nicht mehr gestört“. 
Doch in der einsamsten Einsamkeit wird gerade das Schlimmste und Gefährlichste auf 
unsere Aufgabe und auf uns selbst losgelassen, und dies kann nicht an anderen Dingen 
und Menschen ausgelassen werden; es muß durch uns hindurch, nicht um beseitigt, 
sondern um aus dem eigentlichen Wissen der höchsten Klugheit als zugehörig gewußt 
zu werden. Gerade dieses Wissen ist das Schwerste; allzu leicht fliegt es davon und 
schleicht sich weg in Auswege und Ausreden, in die Torheit.

Diesen großen Begriff der Einsamkeit müssen wir denken um die sinnbildende 
Rolle der beiden Tiere des Einsiedlers Zarathustra und diesen selbst recht zu fassen 
und nicht ins Romantische zu verfälschen. Die einsamste Einsamkeit aushalten, heiß 
nicht, die beiden Tiere sich zum Zeitvertreib und zur Gesellschaft halten; es heißt, 
die Kraft besitzen, in der Nähe dieser Tiere sich selber treu zu bleiben und sie nicht 
wegfliegen zu lassen. Deshalb steht am Schluß der Vorrede “Also sprach Zarathustra”:

so bitte ich denn meinen Stolz, daß er immer mit meiner Klugheit gehe! Und wenn mich 
einst meine Klugheit verläßt: – ach, sie liebt es, davonzufliegen! – möge mein Stolz dann 
noch mit meiner Torheit fliegen! –
– Also begann Zarathustras Untergang.

Ein merkwürdiger Untergang, der damit beginnt, daß er sich den höchsten 
Möglichkeiten des Werdens und Seins aussetzt, die beide im Wesen des Willens zur 
Macht zusammengehören, d. h. eines sind.

Es galt, kurz auf das hinzuweisen, was die Gestalten der beiden Tiere - Adler und 
Schlange – als Tiere Zarathustras versinnlichen: 1. ihr Kreisen und Ringeln: Kreis und 
Ring der ewigen Wiederkunft; 2. ihr Wesen, Stolz und Klugheit: die Grundhaltung und 
die Wissensart des Lehrers der ewigen Wiederkunft; 3. die Tiere seiner Einsamkeit: die 
höchsten Forderungen an Zarathustra selbst – Forderungen, die um so unerbittlicher 
sind, je weniger sie sich als Satz und Regel und Mahnung aussprechen, je deutender 
sie in der unmittelbaren Anwesenheit der Sinnbilder aus ihrem Wesen das Wesentliche 
sagen. Sinnbilder sprechen nur für den, der die bildende Kraft zur Gestaltung des 
Sinnes hat. Sobald die dichtende, d.h. höher bildende Kraft abstirbt, verstummen die 
Sinnbilder: sie fallen herab zur “Fassade” und “Staffage”.
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ÖZ
Burada çevirisi sunulan metin, Heidegger’in çocukluk yıllarına ilişkin bir anısı-
nı içten bir biçimde anlatmasına dayanmaktadır. Ailesiyle birlikte yaşadığı kilise 
evinin içinde olup bitenleri, bir noel arifesinde yaşananları, çan kulesinin çalışını 
ve kulenin hem çanı çalanlara hem de dinleyenlere verdiği huzuru anlatmaktadır. 
İlk bakışta bir felsefe metninden çok bir anı yazısı gibi gözükse de, Heidegger’in 
düşünme yapısına gündelik dinsel ritüellerin ne kadar etki ettiğini göstermesi 
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Çan Kulesi, uyum, dinleme, ses, zocuk, varlık.

ABSTRACT
The text whose translation is presented here consists of Heidegger sincerely 
talking about one of his childhood memories. He tells about what happens in 
his childhood, where he and his parents had lived in a church house, during 
a Christmas Eve and how the bell rings from the bell tower and how it gives 
peace to both listeners of it and the ringers of the bell. Even though, at first 
sight, this text might seem like a memoir instead of a philosophical writing, it 
is important that it shows how daily religious rituals influenced Heidegger’s 
manner of thinking.
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Noel sabahının erkeninde, saat üç buçuğa doğru zangoç1-çocuklar2 zangoç evine 
gelirlerdi. Orda zangoç-ana onlara sütlü kahve ve kek ile sofra hazırlardı. Masa noel 
çamının yanında dururdu ve kutsal akşamdan3 kalma çam ve mum kokusu vardı hala 
odada. Haftalarca, belki de yıl boyu zangoç-çocuklar zangoç evindeki bu anı sevinçle 
beklerlerdi. Bu anın büyüsü nerede gizliydi? Elbette ki erken saatte kış gecesinden 
çıkıp odaya gelen çocukların “tattıkları” şeyde değildi. Onlardan bazıları evlerinde daha 
lezzetlisini yiyebilirlerdi. Fakat o anın büyüsü, binanın ve alışılmadık anın mucizesin-
de, çan seslerini ve bayram gününü bekleyişte gizliydi. Heyecan daha henüz zangoç 
evindeyken, karnı doymuş çocuklar koridordaki kandilleri yaktıkları zaman, başlardı. 
Kandiller sunak mumlardan arta kalanlar ile aydınlatılıyordu; zangoç bu amaçla onları 
levazım odasında bir sandıkta toplardı. Biz zangoç-çocuklar da bu sandıktan mumları 
kendi sunağımız için alır bir oyun ciddiyetiyle “kudas ayinini4 okurduk”. 

Bütün kandiller yakıldıktan sonra çocuklar karlara bata çıka baş zangocun ardından 
giderek kilisenin kulesinde kaybolurlardı. Çanlar, hele ki büyük olanlar, doğrudan çan 
odasında çalınırdı. Ve büyük çanların sallanışa geçişleri tarifsiz bir heyecan uyandırırdı. 
Bu çanların tokmakları çan halatları ile tutturulurdu, çanlar tam manasıyla sallanışa 
geçtiğinde büyük bir maharetle tokmakların halatları “salınırdı”. Bu böyle yapılırdı, 
zira çanların bir biri ardına tüm heybetiyle devreye girebilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 
her defasında “doğru” çalınıp çalınmadığını sadece tecrübeli bir kulak değerlendi-
rebilirdi, nitekim çanların çalınışının durdurulması da aynı şekilde sadece tersinden 
olurdu. Çanlar tam sallanış halindeyken tokmaklar halatların çekilmesi suretiyle tekrar 
“yakalanırdı”; hele bir de zangoçlardan biri sakar davranıp çanı “başıboş” bırakaydı.

Noel sabahı saat vuruşu dördüncü defa çalıp sustuğunda en ufak çan olan ve her 
gün öğleden sonra üçte çalınan “das Dreie” [saat üç çanı] devreye girerdi. Bu görevi 
zangoç-çocuklar üstlenirdi, dolayısıyla onların öğleden sonra kilise avlusunda veya 
belediyenin önünde “Marktbrückle” meydanındaki oyunları hep yarıda kesilirdi. Fa-
kat çocuklar –özellikle yaz günleri– oyunlarını sık sık çan odasına ya da kulenin saat 
kadranının bulunduğu en üst kirişine, karga ve sağanların yuvalandığı yerlere kaydı-

1 Zangoç, kilisede çanların çalınmasından, mumların yakılmasından, ayinlerin hazırlanmasından ve ge-
nel olarak kilisenin tertibinden sorumlu kişidir. [Ç.N.]

2 Metnin aslında kullanılan ve “oğlan”/“küçük erkek çocuğu” manasını taşıyan [Bube], metnin akıcılığı 
için kısaca “çocuk” diye çevrilmiştir. [Ç.N.]

3 Kutsal akşam [Heilig Abend], noel bayramının arife gecesidir. Geleneksel olarak noel hediyeleşmesi 
de [Bescherung] bu gecede yapılır. [Ç.N.]

4 Kudas ayini, katolik kiliselerinde pazar günleri yapılan ve kabaca dört kısımdan oluşan ayindir. Giriş 
kısmında dini şiir ve şarkılar okunur, günah itiraf edilir ve selamlaşılır. Bir sonraki kısımda İncil’den 
okunur ve üçüncü kısım olan Efkaristiya ayinine geçilir. Kapanış kısmında ise ayin, papazın kutsaması 
ve hatimesi ile kapatılır. [Ç.N.]
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rırlardı. Bu saat üç çanı olan “Dreie” aynı zamanda “işaret” çalınan cenaze çanıydı ve 
bu “işaret çalışı” daima zangoç-baba bizzat kendisi yapardı. 

Sabahın dördünde (kasabanın uykucularını uykudan “irkilten”) “Schrecke-läuten” 
[irkiltme çanı] başladığında, “Dreie” çanını “Alve” çanının koyu-tatlı sesi takip ederdi, 
onu da “Kinde” (bu çan çocukların İsa Mesih derslerinde ve dua vakitlerinde çalınır), 
sonra her gün çocuklar okulda olduğu için genelde zangoç tarafından çalınan “Elfe” 
[on bir çanı], sonra aynı şekilde saat on iki de çalınan “Zwölfe” [on iki çanı], sonra 
saat başı tokmağının vurduğu “Klanei” çanı ve son olarak da “die Große” [en büyük 
çan] çalınırdı. Bu dolu, ağır ve semayı sarmalayan ses ile yüce bayramın müjdelenişi 
sona ererdi. Ardından hemen melek makamına [Engelamt]5 çağıran çan çalınırdı. Bu 
şekilde çanlar bayram arifesinin [Vigil] akşamında da çalınırdı ve çoğu zaman zangoç-
çocuklar da orda bulunurdu, ama asıl vazifeleri kudas ayininde papaz yardımcılığı ve 
belirli bir yaştan sonra başyardımcılığı idi. Onlar [zangoç-çocuklar] özel seçilmiş erkek 
çocuklardan oluşan asıl çan çalan zangoçlardan olmasalar da, bu çocuklar muhtemelen 
asıl çan çalan zangoçlardan daha çok çan çalmanın çilesini çekmişlerdir.6

Bu bahsi geçen yedi çan dışında bir de çan odasına çıkan son merdivenin üzerinde 
“küçük gümüş kudas ayini çanı” [silberne Meßglöckle] asılı idi ve ince ipi yukardan 
aşağı kulenin içinden levazım odasının girişine kadar sarkardı. Bu çan ile ayini yöneten 
zangoç kuledeki zangoçlara Efkaristiya7 esnasında çanların çalınıp durdurulmasına 
dair “işaret” verirdi. 

Zangoç-çocukların hiç eksik olmadıkları diğer bir iş de “çakıldak çalmaktı”. Kutsal 
Perşembe’den matem Cumartesi’ne8 kadar çanlar sustuğunda, kutsal ayine çağrı olarak 
ve ibadet saatlerinde çakıldaklar devreye girerdi. Çevrilen bir kol ile harekete geçen bir 
sıra tahta çekiç sert ağaca vururdu ve bu şekilde matem haftasının [Karwoche] buruk 

5 Melek makamı [Engelamt] halk dilinde noel öncesindeki kısa dönem olan Advent’lerin kutlandığı 
ayinleri, melek olarak tanrıya göçtüklerine inanıldığı için çocuk cenazelerini ve gece sabaha karşı 
kutlanan ilk noel kudas ayinini ifade eder. Heidegger’in burada bahsettiği de ilk noel kudas ayinidir. 
[Ç.N.]

6 Heidegger’in burada tırnak içinde kullandığı “gelitten” kelimesi “geläutet” kelimesinin yöre ağzıdır, 
fakat “gelitten” Almancada aynı zamanda “çile çekmek” manası taşıyor. Dolayısıyla Heidegger bura-
da yöre ağzıyla kelime oyunu yaparak hem çan çalmaya hem de o işin çilesine dikkat çekmek istiyor. 
[Ç.N.]

7 Grekçede “şükretmek” manasını taşıyan ve en önemli hıristiyan ayinlerinden olan Efkaristiya ayinin-
de, İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği, ekmek ve şarap 
ile anılır. Efkaristiya ayini, kudas ayinin bir parçasıdır. [Ç.N.]

8 Kutsal Perşembe [Gründonnerstag] İsa’nın havarileri ile yediği son akşam yemeğini hatırlatır, ertesi 
gün olan matem Cuma da [Karfreitag] İsa’nın çarmıha gerildiği günü anıp, kırk günlük oruç dönemi-
nin son ve doruk günüdür. Bu matem haftasının [Karwoche] son günü olan matem Cumartesi [Kar-
samstag] ise İsa’nın cenaze gününü ve kabir huzurunu hatırlatır. Matem Cumartesini, İsa’nın Tanrı’nın 
oğlu olarak tekrar dirilip havarilerine göründüğü günün anıldığı ve bayram olarak kutlandığı paskalya 
pazarı [Ostersonntag] takip eder ve paskalya dönemi başlar. Paskalya pazarı kilise bayramlarının en 
önemli ve üstün bayram olarak kabul edilir. [Ç.N.]
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günlerine uygun ses çıkarırlardı. Çakıldakları çalmak için “Gätter”e [kulede çanların 
bulunduğu parmaklıklarla çevrili açık kısım] çıkılır ve dört köşeye yerleştirilmiş olan 
“çakıldaklar”, belediyeye bakan taraftan başlanarak sırayla çocuklar tarafından çalınırdı. 

Bu zamanlarda ilkbahar hareketleniyordu toprak üzerinde ve garip karanlık bek-
lentiler kulenin engin ufkundan yaz günlerin gelişini hayal ediyordu. 

O sırlı uyum ki kutsal bayramlar, arife günleri ve mevsimlerin değişimi ve her 
günün sabah, öğle ve akşam saatleri onda iç içe geçer ve bu şekilde mütemadiyen genç 
kalplerden, hayallerden, dualardan ve oyunlardan bir çan sesi geçer. Ve muhtemelen 
odur [uyum] ki kulenin en büyülü ve kutsal ve sürekli sırlarından birini gizler ve onu 
her daim dönüştürülmüş ve tekrarlanamaz bir şekilde ikram eder, ta ki Varlığın dağına 
doğru yankılanan son çan sesine kadar.
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ÖZ
Burada çevirisi sunulan metin, Heidegger’in belki de felsefi ve edebi yazma 
tarzının en iç içe girdiği metinlerden biri olması açısından önemlidir. Heide-
gger’in çoğu felsefi eserini Freiburg’a yakın bir dağ kulübesinde yazdığı göz 
önünde bulundurulduğunda, onun felsefi düşünme ile doğaya yakın olma ara-
sında doğrudan bir bağ kurduğu açık bir şekilde kendini belli eder. Bu yazı da, 
Heidegger’in kurduğu bu bağın en saf hâllerinden biri olarak okunmalıdır. Hei-
degger’in burada ortaya koyduğu düşünme tarzı, onun kehre döneminde kendini 
belli etmeye başlayan ve geç döneminde tamamen yer etmiş düşünmenin ilk 
esintilerini vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, kır, doğa, düşünme, felsefe, varlık, Kehre.

ABSTRACT
The text whose translation is presented here is important because it is one of 
Heidegger’s writing where philosophical and literal writing style mix with each 
other most. When it is considered that Heidegger wrote most of his philosophical 
works in a mountain hut near Freiburg, it is clear to see that he connects a direct 
relationship between philosophical thinking and being close to nature. This text 
also should be read as one of the purest circumstance of that relationship. The 
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manner of thinking that Heidegger shows here is first breezes of the thinking 
which shows itself in kehre era and then settles in late era of his thinking.
Keywords: Heidegger, countryside, nature, thinking, philosophy, being, Kehre.

...

Kıryolu, bahçe kapısından dışarı Ehnried’e doğru uzanır. İster Paskalya zamanında, 
serpilen ekinlerle uyanan çimenler arasında ışıl ışıl parlıyor olsun ya da ister Noel vakti 
kar yığınlarının altında en yakın tepenin ardında gözden kayboluyor, şato bahçesindeki 
yaşlı ıhlamur ağaçları duvarın üzerinden bu kıryolunu seyre dalarlar. Patika, Dörtyol 
ağzından sonra ormana doğru kıvrılır. Ormanın kıyısından geçerken, altında kabaca 
çatılmış bir bankın durduğu ulu bir meşe ağacını selamlar.

Bazen bankın üzerinde, gençliğin verdiği acemiliğin okuyup anlamaya çalıştığı, 
büyük düşünürlerden bazılarının şu ya da bu yazısı bulunur. Muammalar üst üste 
yığılıp hep birbirine dolandığında ve bir çıkış yolu yokmuş gibi gözüktüğünde, kıryolu 
yardıma koşar. Zira o, uçsuz bucaksız kıraç araziyi kateden kavisli bu yolda, yürüyen 
kişiye sessizce eşlik eder.

Zaman zaman, Düşünme bu yazılarda ya da kendi düşünme çabalarında sıkıştığında, 
kıryolunun kırda açtığı patikada yürür. Kıryolu, sabah erkenden ekinleri biçmeye giden 
çiftçinin adımlarına ne kadar hazırsa, düşünürün adımlarına da o kadar hazırdır.

Seneler içinde daha sık bir şekilde, yolun kenarındaki meşe ağacı erken oyunu 
ve ilk karara dair anılarımı akla getirir. Bazen ormanın derinliklerinde bir meşe ağacı 
balta darbesiyle devrildiğinde, baba hemen dikkatini ağaçlara vererek ormana girer ve 
şimdi kesilen ağaçların yokluğundan oluşan ormandaki güneşli aydınlık bölgeyi arardı, 
payına düşen odunları toplayıp atölyesinde kullanmak için. Zaman ve zamanda-gelip-
geçicilik ile kendi ilişkilerini sürdüren çan ve saat kulesindeki işine mola verdiğinde, 
ormanın bu kısmında özenle bir şeylerle uğraşırdı.

Meşe ağacının kabuğundan, ufak çocuklar gemiler yapıp bunları kayıkçı oturağı 
ve dümen ile donatır ve Metten Çayı’nda ya da okulun süs havuzunda yüzdürürdü. 
Oyunlarda çıkılan bu yolculuklarda kolaylıkla varış noktasına varılabilir ve başlangıç 
noktasına hemen geri dönülebilirdi. Bu tür yolculukların düşselliği her şeyi örten ve 
o zamanlar zar zor fark edilebilen bir parıltının içinde saklıydı. Bu yolculukların ger-
çekleştiği alan, annenin eli ve gözü ile çevrelenirdi. Sanki annenin söze dökülmemiş 
ihtiyatı, her şeyi koruyor gibiydi. Bu oyundan yolculuklar, tüm kıyıların geride bıra-
kıldığı gezinmelerden habersizdi henüz. Bu sırada, meşe ağacının kokusu ve sertliği, 
ağacın büyümesindeki yavaşlık ve kararlılık hakkında daha açık bir şekilde konuşmaya 
başlamıştır. Meşe ağacının kendisi süregiden ve meyve veren şeyin sadece böyle bir 
büyümenin içinde temelleneceğini söyler; büyümek, göğün enginliğine kendini açmak 
ve aynı zamanda yeryüzünün karanlığına kök salmak demektir; sahici olan her şey 
sadece; hem göğün en yüce çağrısı hem de sürüp giden yeryüzünün koruması altında 
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saklanmaya, doğru oranda, hazır olduğunda gelişip serpilir.
Meşe ağacı, yanından güvenle geçip giden kıryoluna sıklıkla bunu söyler. Kıryolu, 

özü onun çevresinde bulunan her şeyi bir araya toplar; bu yoldan geçen herkese 
kendilerine ait olanı verir. Sürekli değişen ama hep de yakında olan bu kırlar ve çayırlar 
her bir mevsimde kıryoluna eşlik eder. İster ormanların yukarısından Alp dağları akşamın 
alacakaranlığına gömülüyor olsun, ister kıryolunun gürleşen bayırlarda dolandığı 
yerde bir çayır kuşu yaz sabahında yükseklere doğru uçuyor olsun, ister doğudan 
eser rüzgârlar annenin köyünün bulunduğu yöreden bir fırtınayı getiriyor olsun; ister 
karanlık çökerken bir oduncu topladığı çalı çırpı yığınını ocağın yanına sürükleyerek 
taşısın, ister bir hasat arabası kıryolunu takip ederek sallana sallana eve doğru gitsin, 
ister çocuklar çayırın kenarındaki ilk çuhaçiçeklerini toplasın, ister sis kasvetli yükünü 
günlerce çayırların üzerine yıksın –her zaman ve her yerde kıryolunun çağrısı aynıdır:

Basit [olan]; sürüp gidenin ve yüce olanın gizemini güvenle muhafaza eder. O, 
insanlara ansızın gelir ama yine de olgunlaşması için uzun zamana ihtiyaç duyar. Her 
zaman aynı olanın tevazusunda kendi nimetlerini saklar. Kıryolunun etrafında yetişen 
ve büyüyen her şeyin enginliği dünyayı bahşedendir. Eski okuma ve yaşama üstadı 
Eckhart’ın da söylediği gibi; dilin söylenmemiş olan yanında, Tanrı ilkin Tanrıdır. 

Ama kıryolunun çağrısı ancak, oradaki iklimde doğmuş olan, bu çağrıyı duyabilen 
insanlar olduğu sürece konuşur. Bu insanlar kendi köklerinin hizmetçileridir, hilelerin 
ve dolap çevirmelerin kölesi değil. İnsan kıryolunun çağrısına uymadığı sürece, 
planlarıyla dünyaya düzen getirme çabaları nafile olacaktır. Bugünün insanının onun 
dilini duyamaması tehlikesi kol gezmektedir. Duydukları tek şey, neredeyse Tanrı’nın 
sesi saydıkları araçların gürültüsüdür. Bu yüzden insan kafası karışmış bir hâlde yolunu 
kaybetmiştir. Kafası karışmış olana, basit olan yavanmış gibi gözükür. Yavan [olan] 
bitkinliği getirir, bitkin [olan] ve sıkıcı [olan] sadece tekdüze olanı bulur. Basit [olan] 
kaçmıştır. Sessiz gücü tükenmiştir.

Basit olanı, çalışıp hakkıyla sahip oldukları bir şey olarak görenlerin sayısı 
kesinlikle hızla azalmaktadır. Ama her yerde, bu az sayıdakiler, baki kalanlar olacaktır. 
Kıryolunun nazik gücü aracılığıyla, bu kişiler bir gün, insanın kendi hesaplama yetisi 
ile yaptığı ve kendi eylemesinin prangası hâline getirdiği atom enerjisinin muazzam 
gücünden daha fazla hayatta kalma kudretine sahip olacaktır.

Kıryolunun çağrısı açık ve hür olanı seven ve elverişli bir durumda üzgünlüğün 
üzerinden sıçrayarak nihai bir sükûnete ulaşan bir duygu uyandırır. Bu sükûnet; kendi 
kendisi için yapıldığında sadece bir boşluk hissi yaratan sadece çalışmak için çalışmanın 
anlamsızlığına karşı koyar.

Kıryolunun mevsimden mevsime değişen havasında, hâli çoğunlukla hüzünlü 
olan bilge sükûnet gelişip serpilir. Bu huzur/neşe dolu bilme “Kuinzige”dir. Ona 
zaten sahip olmayan biri onu asla elde edemez. Ona sahip olanlar onu kıryolundan 
almıştır. Kıryolu patikası boyunca kış fırtınasıyla hasat günü karşılaşır, baharın kıpır 
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kıpır heyecanı güzün sakin ölümü ile buluşur, çocuğun oyunu ve yaşlının bilgeliği 
birbiriyle göz göze gelir. Yankısı kıryolu tarafından sessizce oradan oraya taşınan her 
şey huzur içindedir.

Bu bilge sükûnet ebedi ve ezeli olana açılan kapıdır. Onun kapısı, bir zamanlar 
işinin ehli bir demirci tarafından insan varoluşunun muammaları dövülerek yapılmış 
menteşelere bağlı olarak açılır.

Yol, Ehnried’den geriye doğru bahçe kapısına döner. Dar bir şerit şeklinde son 
tepeden belirip kentin surlarına ulaşana kadar alçak bir çukurluktan geçer. Yıldızların 
ışığı loş bir şekilde aydınlatır yolu. Orada, kalenin arkasından Aziz Martin Kilisesi’nin 
kulesi yükselir. Yavaşça, neredeyse duraksayarak, gecenin içinde saati haber veren on 
bir çan vuruşu duyulur. Gençlerin, ellerini ipine sürterek ısıttıkları eski çan; karanlık-
komik yüzünü kimsenin unutmadığı çan tokmağının darbeleriyle titrer.

Tokmağın son darbesiyle sessizlik daha da sessizleşiyor. İki dünya savaşı ile 
zamansız feda edilenlere bile ulaşıyor. Basit [olan] daha da basitleşmiştir artık. Daima-
aynı [olan] hayrete düşürür ve azat eder. Kıryolunun çağrısı şimdi oldukça açıktır. 
Konuşan ruh mudur? Konuşan Dünya mıdır? Konuşan Tanrı mıdır?

Her şey, tamamen feragat edip aynı [olana] dönmekten konuşur. Feragat etme 
almaz. Feragat etme verir. O, basit [olanın] bitip tükenmek bilmeyen gücünü bahşeder. 
Çağrı, uzaktaki köklerimize varışımızda bizi evimizde kılar.
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“faith”, “decision”, “history” and “humans as social beings actualizing them-
selves” are studied and presented in an analytical manner. Herewith, besides 
evaluating critically Heidegger’s monumental work, we elaborate and evaluate, 
to some extend, the general outlook of German philosophical thought of the 
1930ies. 
Unless otherwise indicated, thoughts and theses stated as well as translations of 
the quotations are all made by myself.
Keywords: national socialism, Heidegger, conscience, decision, time, history, 
temporality.

...

Heidegger’in Millî Toplumculuğa Bağlanışı

1- Aristoteles’e borçlu olduğumuz varlık öğretisini Heidegger, baş eseri “Varlık 
ile Zaman”da yeniden biçimlemeğe girişmiştir. Böylelikle sapasağlam bir varlık yapı-
lanışına temel oluşturma niyetindedir. Bu, yalnızca metafiziğin değil, bilimin de temeli 
olmalı. Böyle bir temel varlık öğretisinin baş ödevi, fenomenolojik çözümleme yoluyla 
yasamacı (Y®Fr nomothétique) ile fikirlemeci (idéographique) veya yorumlayıcı 
(herméneutique) bilimlerin ortak paydalarını aydınlatmalıdır. René Descartes’tan beri 
bilim teorisinin belirlediği felsefe geleneği, kendini ‘özne’ ile ‘nesne’ ayırımından bir 
türlü kurtaramamıştır. Böyle bir gelenek, varlığı sâdece ‘varlıksal (Y®Alm ontisch) 
varoluş’u1 çerçevesinde kavrayarak varlığın imkânına ilişkin şartları ve varlık öğreti-
sinin (ontologie) manâsına (Alm Sinn) dair soruyu gözden kaçırmaktaymış.

Heidegger’in felsefesi, buna göre, gerek gerçek Dekartcı gerekse biçimsel mantığa 
dayalı Kantcı öznenin sökülmesi2 programını öngörmektedir. Öznenin, varolma ile 
dünya arası transsendensteki varoluşu iki cepheden söküme uğrar. Vaktıyla ‘öznellik’ 
diye tanınan, Heidegger’de artık ‘varolma’ hâlini alıp düpedüz ortalıkta bulunandan 
ayırtedilmiştir. Varolma, varolan ne varsa onun, nesne olarak ufka dek uzayan bütünlüklü 
bulunuşudur. Mezkûr ufuk, anlamlandırılırlıkların son sınırıdır. Dünya ile varolmanın 
kesişme noktasından hareketle ‘benliğ’in karşısındaki ‘zât’ın keşfiçin ‘casusluğ’a luzum 
yok. Zihin karışıklığı son derece yanlış ve yanıltıcı olmalı. ‘Zât’ meselâ, daha ziyâde, 
varoluşun gündelik gerçeklik zemininde doğal hâliyle anlaşılmalı. Heidegger, “Varlık 
ile Zaman”ın birinci bölümünde yer alan temel çözümlemeyle yetinmez. Varolma, 

1 Alm Seinsbereich; Fr mode d’existence; Alm ontischer Seinsbereich yahut Fr existence ontique: ‘Var-
lıksal varoluş’ —tanrıtanımaz varoluşculuğun savunduğu ‘varlık’tan bağımsız ‘varoluş’un aksine 
‘varlık’ temeline dayalı ‘varoluş’

a ‘Varolma’: Alm das Dasein; Fr existence; ‘Varlık’: Alm das Sein; Fr être; ‘Varolan’: das Daseiende; Fr 
entité

2 Alm Destruktion; Fr déconstruction
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gündelik yaşamadan ibâret olmayıp varolanın nıhâî çözümleme sonucu gidip dayandığı 
varlık özünün keşfolunarak ortaya çıkarılmasıdır. Sonuçta kişi zâtını bulgulayamadık-
ca özünden uzaklaşır. Haddızâtında Heidegger’in man3 dediği, özünden kopuk, ona 
yabancı, demekki ‘öznesiz–kişiliksiz–herhangibiri’; buysa çağımızın en genelgeçer 
adamını temsil eder. Öznellik (Subjektivität) böylece yerini öylesine ortalıklarda özsüz 
bulunana bırakmıştır. Öznellik ile öylesine özsüz bulunan (der Vorhandene) arasındaki 
varoluş (Seinsweise) farkı esâstandır (grundlegend). Varoluş açısından özne ile nesne 
bir ‘aşkın birlik’ (transzendentale Einheit) hâlinde olup verilenin yahut karşılaşılanın 
ufkunda bütünlüğün (Integrität) parçasıdırlar. “Varlık ile Zaman”ın ikinci bölümünde 
göz önüne serilen varoluşun zamanlılığı (Zeitlichkeit), temel yapısı ‘dert’ (Sorge) olan 
varolmanın öz anlamını bizlere âşikâr kılabilir.

Peki, derdin temelinde yatan sorun ne? İnsanoluşun ve zâtının, ancak varlığın özü 
tarafından belirlenebileceğinin anlaşılmasıdır.4 

1930larda bahsi geçen felsefe, şîrâzesinden çıkmış bir dünyanın arzettiği tehdit 
ve ondan kurtulmağı vadeden bir hareketle karşı karşıyadır. Bu hareket, bozucu, 
bozguncu Amerikancılık kadar, yıkıcı Bolşevikliğe bir başkaldırmadır. Kendi deyim-
lendirmemize başvurursak, çağdaş küresel İngiliz-Yahudî medeniyetine karşı çıkış, 
ondan kurtulmanın yolunun yordamının hazırlanışıdır.5 İşte bu bağlamda Heidegger, 
‘zanaat eleştirisi’ (Technikkritik) ıstılahının ardısıra ‘İngilizamerikan feniktidarı’6 ile 
‘Avrupa ortakmülkcü zanaattaparlığı’7 deyimlerini de tedâvüle sokacaktır. Heidegger 
çağdaşlığa (Fr modernité) eleştirel tavır takınmıştır. Faşism ile millî toplumculuğa 
gelince; ikisi çağdaşcılığa (modernisme) hiddet ve şiddetle karşı çıkmış; bu yüzden de 
sermâyecilik ile toplumculuk–ortakmülkcülük neviinden çağdaşcı ideolojiler tarafından 
‘tepkici’ (réactionnaire) olarak suçlanıp reddolunmuşlardır. Ne var ki, Heidegger gibi, 
özde ikisi de toplumcudur. Ama nasıl?

3 Dilimizde tam karşılığı bulunmamakla birlikte, çoğunlukla edilgin fiille anlatmağa çalıştığımız, Al-
mancada geçen belirsiz zamir, özneye gerek göstermez, tatsız, soğuk, kişiliksiz bir ifâde biçimi: “Hier 
spricht man Türkisch … Deutsch … usw”, “burada Türkce … Almanca … v.s. konuşulur” gibi.

4 “Das Wesen und die Weise des Menschseins kann sich dann aber nur aus dem Wesen des Seins bes-
timmen” —bkz:“Einführung in die Metaphysik”, 148. s

5 Haddızâtında millî toplumculuk, küreselleşen Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyeti ile ona omuz veren 
mâlî sermâyecilik ile toplumculuğa karşı çıkmağı amaçlar bir yeni seçenek medeniyetin temel ideo-
lojisi olarak tasarlanmıştır. Birbirine karşı gibi gözüken sermâyecilik ile toplumculuğun ve mezkûr 
medeniyetin savundukları bilcümle fikre, iddiaya, sava, başlangıçta,  muhalefet etmesine rağmen, 
zamanla adı geçen medeniyetin öncelikle fennî (technologique) girdabına kapılmaktan, ana ideoloji-
si sermâyeciliğinse yörüngesine nisbeten girmekten kendini kurtaramamıştır. Çağdaş İngiliz-Yahudî 
medeniyetinin sivilliği ile barışcıllığına karşı çericillik (militarisme) ile savaşcıllığı ana dustur edinen 
millî toplumculuk, İkinci dünya savaşı uzadıkca Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyeti karşısındaki mâlî 
ile fennî eksiklikleri ve düpedüz geri kalmışlığını daha bir can yakıcı yeğinlikle duyar olmuştur. İşte 
bu durum, fenne, hangi raddede olursa olsun, sırt çevirerek Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetinin alt 
edilemeyeceği gerçekliğini bir defa daha açıkca göstermiştir.

6 Alm anglo-amerikanische Technokratie
7 europäisch kommunistischer Technizismus
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Çağdaşcılığın gereği gün ışığına çıkmış milletlerarasıcılığı (Fr&İng internatio-
nalism), toplumculuk–ortakmülkcülüğün tersine, faşism ile millî toplumculuk yekten 
reddetmiştir. Ayrıca, Rusyada patlak vermiş 1917 Ekim devrim hareketi ile Almanyada 
1918de ve yeryüzünün birçok başka ülkesinde başgöstermiş devrimci akımların başını 
çekmiş zevâtın silme Yahudî oluşu, Benito Mussolini misâli, önceleri toplumsal daya-
nışmacılıktan yana açıkca tavır takınıp aynı zamanda tarihî, manevî, millî değerlere 
bigâne kalmamış birçok muhâfazakâr siyâsetciyi, işci, zanaatkâr, esnaf, tacir, serbest 
meslek erbâbını, asker ile aydını, markscı ıstılahla anarsak, küçük kentsoylu zümre-
sinden olanı faşism ile millî toplumculuğa celbetmiştir. Başta Hitler olmak üzre, millî 
toplumcu ideologlar, markscılık–ortakmülkcülük–bolşevikliği,8 ad ne olursa olsun, 
hep bir yahudî intikam ile cıhan hâkımiyet mefkûresine gerçekleştirmeye yönelik 
teşkilâtlanma tarzında telâkkî etmişlerdir.

2- 1933te millî toplumcular iktidara gelmiş, bunların anlayışı ile Heidegger fel-
sefesi9 arasında şu veya bu biçimde bir bağ kurulmuştur. Kökten varlık öğretisinin10 
filosofu Freiburg Üniversitesinin başına getirilmiştir. Bu münâsebetle irâd ettiği rek-
törlük nutkunda11 daha Weimar Cumhuriyeti devrinde milliyetci kesimin tasvib edip 

8 Nasıl, Stalin başta gelmek üzre, ortakmülkcüler, faşism ile millî toplumculuğu ‘faşism’ şeklinde sövgü 
sözü kıvamında kullanmışlarsa, millî toplumculariçin de, markscılık, ortakmülkcülük ile bolşeviklik 
bir ve aynı şerri ifâde etmiştir. 

9 Yalnızca Heidegger felsefesiylemi? Hayır! Luther’in, Fichte, Hegel, Nietzsche, Schelling, von Clau-
sewitz, Frege, Haeckel, Uexküll, Rosenberg, Carl Schmitt, Lorenz ile adını zikredemediğimiz nice 
filosofun düşünceleri millî toplumculuk ideolojisinin öğretisini dokumuştur.

10 radikale Ontologie 
11 Bkz: “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität” (“Kendinden Emin Alman Üniversitesi”); 

Breisgau, 1. – 5. syflr, 1934.
a Mezkûr nutuktan bellibaşlı kesitler:
a “Alman üniversitesi, Alman milletinin kaderini elinde tutup onu biçimleyen, bilimin bağrında yetişe-

rek ondan çıkagelen, bahse konu millete önder olup onu koruyacak müstesnâ kişilerin sıkıdüzen içinde 
eğitildikleri bir yüksek okuldur. Alman üniversitesinin asıl istediği, Alman milletinin tarihî ile manevî 
görevinin bilincini taşıyan bilimin irâdesine mâlik milletin, öz devletinin bağrında yaşadığını bilme-
sidir. Öz irâdeleri icâbı iktidarı ele geçirme zorunluluğu bilim ile Almanın alınyazısıdır. Peki, bilimin 
özünümü kavrayacağız? O hâlde şu dağ deviren soryu da sormadan edemeyiz: Bilimi yaşatacakmıyız 
yoksa ölümemi terkedeceğiz? Yaşayacaksa, onu olsa olsa içleştirmiş Alman hocalar ile talebelerin 
ortak çabası diri tutacaktır. Şu da var ki, bilimin yaşaması şart değil. Ama en nıhâyetinde varolacaksa, 
üstelik bu bizimiçin ve bizden dolayıysa, o takdirde hangi şartlar altında olabilir?

a Manevî–tarihî kudretimizin başlangıç safhasına döndüğümüzde ancak, o, arzuladığımız gerçekleşebi-
lir. İşte söz konusu başlangıç safhası Yunan felsefesinin başgösterdiği merhaledir. Bahsettiğimiz ev-
rede Batılı insan ilk kez belli bir kavmin dil gücünü kullanarak varlığının bütünü ile kaynağını varlık 
olarak soruşturup kavramağa girişmiştir. İstese de istemese de, bilse de bilmese de her bilim, temelde, 
felsefedir. Her bilim, o felsefe başlangıcının tutsağıdır. Özsuyunu bahsi geçen menbâdan çeker çıkarır. 
Bundan yoksun kalanın bilim vasfı da dumura uğrar...

a Evet, bahse konu başlangıc  iki bin beş yüz yıl geride kaldı. İlerileme dedikleri, bilimi de değiştirme-
dimi? Elbette! Zamanca ileriki dönemde beliren Hırıstıyan–ilahıyatcı dünyayı anlamlandırma tavrı 
kadar sonraki matematik–teknik Yeniçağ düşünüşü, bilimi zamanca da nesnelce de aslından esâsından 
koparıp uzaklaştırmıştır. Yine de başlangıc aşaması aşılmış, hele hele ortadan kaldırılmış hiç değildir. 
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alkışladığı maneviyâtcı muhafâzakâr görüşü seslendirmiştir: Milletinin uğradığı kültür 
aşınması felâketi. Rektör Heidegger, Alman milletinin marûz bırakıldığı tehlikeli ge-
rilimi yalın sözlerle dile getirmiştir. ‘Aşınmış sözde kültür’ Batı dünyasını manen ve 
fikren karmakarışık hâle sokarak çıldırtmaktaymış. Dinleyenlerine ısrarla iknâ edici 
bir dille şöyle seslenir: “Sürüklendiğimiz facıanın mahvımızla sonuçlanıp sonuçlan-
mayacağı, tarihî ile manevî bir millet olup olmamak, vereceğimiz karara kalmıştır. 
Karardan kaçınmamız dahî karardır. Kaçmak, önünde sonunda, çöküşe seyirci kalmaktır. 
Bunun da vebâli ağır olsa gerek. Tersine, dur demeği seçenlere gelince; Batının makûs 
talihini döndürebilirler.” 

Nutkunda her nice Oswald Spengler’in süslü püslü deyişlerine, hantal anlatım 
tarzına yer vermiyorsa da, karamsar tarih felsefesine katıldığı gözden kaçmıyor. 

Mezkûr nutukta Heidegger, her nedense, çoğunlukla öz kavramlarından sarfınazar 
etmiştir. Bu, üstü kapalı, zor anlaşılır bir nutuktur. Sözleri olağanüstü çağrışıma açık 
olmakla birlikte, kendiliklerinden anlaşılır değildirler. Bir millî toplumun zorunlu, 
bağlayıcı kaderinden bahsetmek, hele nasyonal sosyalist propagandanın efsununa 
kapılmış bir talebe gençliğini çığırından çıkarması hiç de şaşırtıcı olmamalı. Peki, şu 
kader kavramının arkasına saklanmış teorik görüş ne ola ki?

Bu sorunun cevabını “Varlık ile Zaman”ın ikinci bölümünde varolmanın zaman-
lılığında, dolayısıyla da Heidegger tarih felsefesinin çözümlemesinde bulabiliriz. 
Öncelikle fenomenolojinin temel sorunlarına dair söylemi, sorunu açacak anahtar 
olabilir. Heidegger’in tarih felsefesi, peşin peşin tarihle hesaplaşmanın zeminini ha-
zırlamıştır. Zirâ mezkûr felsefe, varolmanın zamanca yapısını anlaşılır kılmaktadır. 
Bunun yanında kaygı, kararlılık, zamanlılık, tarihlilik kavramlarının ifâde ettikleri 
sorunların da irdelenmesini gündeme taşımıştır. Araştırma boyunca bahsi geçen temel 
kavramlar peyderpey su yüzüne çıkartılırlar. Bunların ışığında rektörlük nutkunun baş 
konusu kader kavramı, dayandığı tarih felsefesini aydınlatır.

3- “Varlık ile Zaman”da işlenip de zikrolunmuş rektörlük nutkunda12 temâs olunan 

Yunan biliminin aslı büyükse, pek önemliyse, başlangıcı muazzam olmalıdır. O başlangıcın muazzam-
lılığı olmasa, bugünkü ‘milletlerarası teşkilâtlar’ın uğraşıları ile çabaları sonucu bilim toptan tüken-
miş, tüketilmiş olmalıydı; herhâlûkârda sağ kalmıştır. O, geride buhar olup uçmuş değil; önümüzde 
sapasağlam ayakta durmaktadır ...

a Başlangıç safhasının büyüklüğü ülküsüne kendimizi adadığımızda ancak, bilim, varlığın derunundan 
neşet eden kaçınılmaz bir zorunluluk hâlinde karşımıza dikilecek, millî vasfımız olacaktır. Aksi takdir-
de, bilgilerin yığışması anlamında içi boş, kof ve tabîî ki huzur verici bir ilerilemenin sıradan, sessiz 
izleyicisi olmaktan öteye geçemeyeceğiz.” 

a Heidegger’in ülkü olarak görüp gösterdiği, Eflâtun’un episteme dediği, Almancası da Wissenschaft 
olan ‘başlangıç safhası Yunan bilimi’ne, biz, ‘ilim’ diyoruz. ‘Bilim’se, Çağdaş İngiliz-Yahudî medeni-
yetinin bilgi yığışmasından ibâret, maddî maddiyâtcı içi boş, kof sciencesına karşılıktır.

12 Martin Heidegger, “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, 27 Mayıs 1933”, “Reden und 
andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910–1976”, 107. – 117. syflr; Gesamtausgabe 16, Vittorio 
Klostermann Verlag, 1. Baskı, Frankfurt/Main 2000. 
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bir başka sorun, çözülmez gibi görünen fert – camia gerilimidir. Varolmanın bireysel 
özümü kaderi tayin eder, böylelikle de milletin alınyazısını belirler yoksa birey, maşerî 
(kollektiv) bilincin belirleyici kudretinemi kendini bırakmalı? Başka bir anlatımla, 
milletin refahını yahut mahvını kararlaştıran kim? Bireymi yoksa camia yahut halkmı, 
milletmi? Bireyin üzerinde milletin zorunlu belirleyiciliğinden bahsolunabilirmi? Cevap, 
evetse, bu durumda devletin ıstıpdata kayışı meşrulaştırılmış olmuyormu? Böylesi, 
haddızâtında, halkına düşman kesilmiş hâlis olmayan bir devlet değil de nedir? Peki, 
az önce bildirdiğimizin tersi varitse, o takdirde, bireyci serbestci sermâyeci sözümona 
halkidârelerinde (démocratie) beklenen olay kargaşa, düzentanımazlık, başıboşluk 
değilmidir? Ya, bir milletin alınyazısı nedir, nasıl olur ve bu, bireyinkiyle nerede, 
nice kesişir, etkileşir? İşte bu soruların cevabını, en azından, “Fenomenolojinin Temel 
Sorunları” başlıklı dersinde dile getirip “Varlık ile Zaman”da işlediği “Varolmanın 
Zamanlılığı”nda bulabiliriz. Heidegger’in tarih felsefesi onu doğrudan doğruya tarihle 
hesaplaşmaya; varolmanın zamanlılığıysa dert, kararlılık, zamana ve tarihe tâbi olma, 
kader ile becereklilik çeşidinden temel kavramları çözümleyerek çözmeğe, sevketmiştir.

Her varolan, mekânda yer almak zorunda olup sürece mahkûmdur. İnsansa, mekâ-
nını kendine ve ötekilere belirlemek suretiyle irdeler. Kendisiyle birlikte ‘mekân’ının 
tâbi olduğu süreçliliği çözümleyerek ‘zaman’a ulaşır. ‘Zaman’a mâlik olup ‘o’nda 
varolan, bir tek, insandır. ‘Zaman’ına göre, kişi, ‘mekân’ını tayin eder; ‘mekân’ına 
bakarak ‘zaman’ını ayarlar. Aklıyla, duygularına da ayar vererek, yürüttüğü bahse konu 
işlem, insana bilincini kazandırır. ‘Söz konusu işlemi yürüten kim?’ sorusuna ‘aklımla 
duygularıma da ayar vererek yürütülen işlem bana ait, benimdir’ cevabı, özbilinci tevlit 
eder. Akıl da duygu da yürütülen işlem de bende olup bendendir düşünüşü özbilinçtir.

Bir varolanı insan kılan ilk etken özbilinc olup bu, varoluşumuzun başında tam 
teşekküllü hâlde verilmiş değildir. Beşerlilikten insanlığa geçiş sürecini ifâde eden 
çocukluk günlerinde başta eğitim, akabinde öğrenim yoluyla dıştan maruz kalınan 
etkiler, bilinci olagetirir. Karşılaşılan dış etken, ilkin duyulur. Duyu verisi, duyulan, 
tanıdık bir varolana aitse, duygulanılır. Burada söz konusu olan, hayvanla ortak bir hâli 
ifâde eden ‘farkındalılık’tır. Duyulan ile duygulanılanın zihinde ayrıştırılıp özümsen-
mesinden düşünce neşet eder. Duyular ile duygular, fizik–fizyopsikolojik dünyalardan 
olmakla birlikte, neye ve kime aid oldukları sorusunun cevabı düşünce kılığında 
özbilinc olarak karşımıza zihnî–manevî âlemde çıkar. Özbilinç zamana dayanırken, 
bilinç mekânı gerektirir. Sav – karşısav dialektik karşıtlığında karşımıza çıkan özblinç 
– bilinç zıtlığı, sonuçta kişilik birleştiriminde (synthèse) mezcolunarak, ölüm dışında, 
bir daha ayrıştırılmamak üzre, bütünlüğe kavuşur. Bu süreç, elbette görünürlüklerden 
(phénomènes) değildir. Dimâğımızda çabamız ile denetimimiz altında cereyân eden 
bir işlemdir. Benim işlemi yürüten de ona konu olan da. Karşımdaki varolanın —kişi 
yahut nesne— sâdece bilincideyim. Özbilinci ona açık, banaysa kapalıdır. Ancak 
benimle paylaştığı, benim de onu anlayabildiğim ölçüde özbilincine ortak olabilirim. 
Öteki bana özbilincini izhâr etmedikce onu yine de içten içe tanıyabilirmiyim? Ya-
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radılışıma bağlı. Duygudaşlık kurma yahut hemlâl olma istidâdına mâlik müstesnâ 
insan bulunur. Müslümanlıkta Allahın ihsânı. Millî toplumculuktaysa ırkın dirim 
armağanı —önderin özelliği!

4- Zamanlı yürüyen ve yürütülen iç söyleşi13 nefs ile vicdân arasında cereyân eder. 
Bunlardan biri, “Varlık ile Zaman”da Heidegger’in deyişiyle, ‘bu-dünyada-varolan’ın 
(das Innerweltlich–Seiende) özündeki benimin (nefs), öbürüyse —kendi deyimlen-
dirmemle— ‘bu-dünyada-varolmayan’ın sesidir (vicdân). Şu durumda içte cereyân 
eden, tek yönlü14 söyleme (Fr discours) değil, çift yönlü söyleşidir (Y&Fr dialogue). 
Bunu bizlere vazedense vahdet–vahiy dinleri, öncelikle de Müslümanlıktır. Buna 
göre, Tanrının, insana yönelik iki çeşit hitabı var: Biri elçileri aracılığıyla insanlığa, 
öbürüyse doğrudan, ‘basıret’ dediğimiz, her bir ferdin ‘iç kulağı’na. Bu öteki hitabın 
sedâsı vicdândır. Ancak, ‘iç kulak’ta işitilenleri kavramakiçin vahiyle tanışmış olmak 
gerekir. Vahiye muhatab olan Tanrı elçisi, aldığı iletiyi cemaatının anlayabileceği bir 
ifâde çeşidine tercüme eder. Yoldaşları, yanî havarileri yahut ashabı tebliği yakın ile 
uzak çevrelere taşıyarak ilân ederler. Bilgeler, gerek mezkûr tebliği gerekse Tanrı 
elçisinin sözleri ile yaşantılarını yorumlayıp yapılandırarak cemaatlarına, giderek 
camialarına ve nıhâyet insanlığa ahlâk manzumesi şeklinde sunarlar. Mezkûr manzu-
me o belirli dine intisâb etmiş toplumların geleneği, göreneği hâlini alır. Her bala (L 
infantus), zamanla çocuk (L puer), evvelemirde annesinden, sonra da yakın ile uzak 
çevresindekilerden, vahiy-din esâslı görenek çerçevesinde eğitilir. İmdi her kişide 
bilkuvve varolan vicdânı etkin kılan, görülen terbiye, alınan eğitimdir. Kişi olgunlaşıp 
aklı işlerlik kazandıkca —âkıl bâliğ oldukca— vicdânı belirginleşir. Vicdâna kulak 
vermek, itaat etmek–dinî–vecibedir.15 Şu durumda ödeve dayalı edebin, giderek ahlâkın 
kökleri dine uzanmaktadır. Filvakî ödev duyuşu ve buradan gelişen edep, çocukluğun 
ilk günlerinden itibâren alınan eğitimin semeresidir. 

Gerek vahiyin gerekse vicdânın hitabı şartsız buyruk16 tarzındadır. Buysa, şartlı17 
buyruk doğrultusunda işleyen çağdaşcı–serbestci–sermâyeci söylemiyle çelişip kar-
şıtlaşır. Ahlâkın astarını teşkil eden vicdâna, demekki Tanrının gönlümüze seslenişine 
kulak kabartmağı öngörür hâlis şartsız buyruk gündemden kalkmıştır. Neden? Çağdaş 
İngiliz-Yahudî medeniyetinin temel ideolojisi kulakları Tanrı hitâbına sağırlaştırmıştır 
da ondan. Şartsız buyruğa meylettiğimizde dahî, dinlediğimiz artık kendi sesimizden, 
nefsimizden başkası değil. Vicdânı kabloya benzetirsek, bir ucu akla, öbürü de gönle 
bağlanmıştır. Akıl, Tanrı çıkışlı güç düşürücü merkez olup Ondan aldığı şartsız buy-
ruğu, bana ve ortamıma göre biçimleyerek, ‘duygular ocağı’ gönle iletir. Böylelikle 

13 Alm inneres Gespräch; Fr dialogue intérieur 
14 Y&Fr monologue 
15 Vecibe yahut ödev duyuşu, korkudan bağımsız değildir: “Hikmetin başı Allah korkusudur!” –Hadis ile 

Zebur 111/10 
16 Fr impératif catégorique 
17 Fr impératif hypothétique 
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karmakarışık, rengârenk duygulara çekidüzen verip onları tertipler. Aklın tertipleyici, 
yöntem sunan ilkeleri, kuralları ile kanunlarını içerip aralarında biçimsel bağları kuran 
merkez mantıktır. Tekmil mantık ilkelerinin, kuralları ile kanunlarının –daha başka 
temeli bulunmaz– esâsı üçtür: Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü şıkkın olamazlığı.

Nasıl Tanrı kutsal kitabında insana ebedî hayatı şartsız buyruk, yâni ‘imân et!’ 
şeklinde vadediyorsa, benzeri bir işi ideoloji, demekki millî toplumculuk da Alman 
milletine, şu üç şartsız buyruğun ifâsı hâlinde sonsuz yaşama vaadinde bulunuyor: 
Üre, savaş, hükmet.18

Duyguları tümüyle dışlayıp tamamıyla akla dayalı felsefe-bilim, mezkûr üç esâsa 
tavizsizce temellenmiştir. Buna karşılık, ilahî–uhrevî–manevî kudretin evren ile insan-
daki ızhârını ve öte ile bu dünya ilişkilerini bizlere duyuran din, akılaşkın, akılötesi olup 
bahsi geçen esâsları katıyetle kaale almaz. Evet, aklın düzenleyici gücü süzgecinden 
geçerek şartsız buyruk şeklinde Tanrı hitâbının tecellisini gönlümde bulmakla birlikte, 
aynı güzergâhı takib ederek Ona ulaşamam. Ben ‘şimdiburdolan’ım da ondan. Bu 
hâlimle varolanlardan biriyim. O, oysa, ‘şimdiburdolmalarötesi’dir. Mezkûr vasfıyla 
varolan olmadığı gibi, her dar veya geniş varolanlar öbeğinin kümeleştiği varlıkları dahî 
aşkındır. Bu bakımdan Onu, somut bir yana, fikrî cihetten bile, şekle sokarak tasavvur 
edemiyoruz. Şekillendirmeksizin düşünmekse imkânsıza yakın zordur. İlahiyâtın, 
ahlâk ile matematiğin ideal kavramları şekilsiz düşünülmelidirler. Bunu becermekse, 
pek az kişiye nasip. 

Düşünmek aklın işi, etkinliği olduğuna göre, Allahın gerek özüne gerekse sıfatlarına 
akıl sır ermez. O, yalnızca, vahiylerinde Kendini bildirdiği ölçüde, duygulanma yoluyla 
algılanıp tanınabilir. Sonuçta bu, kendiliğinden vukû bulmaz. Eğitilmeği gerektirir. Sıkı 
dinî eğitimden geçmiş mümin, tertipli, intizamlıdır (Fr discipliné). Geçmemiş olansa, 
tezelden dinsizliğe, öyleki tanrıtanımazlığa kayar. Mantığın üç esâsı ile aklın tekmil 
biçimsel taslaklarını çiğneyen ve kesinlikle kanıt tanımaz imân —Tanrıya kayıtsız 
şartsız inanma— varlık (ontologie) ile bilgi öğretilerince (gnosiologie) açıklanamaz. 
Olaya ilahiyât cihetinden bakıldığındaysa, Allahın dur durak bilmez, amansız gözle-
mi, denetimi müdhiş rahatsız edici; ama bir o kadar da huzur verici bir hâldir: “İnsanı 
yaratan Biziz. Nefsinin kendine telkin ettiklerini pekâlâ biliriz.19 Ona şahdamarından 
da yakınız da ondan.”20

Yukarıda, Tanrının duygulanma yoluyla algılandığından bahsettik. Düşünmeyle 
karışmamış duygu, gerek şekil (Fr figure) gerekse biçimden (forme) ârîdir. Düşün-
ceden ârî bu salt duygu hâli yalnızca iki ortamda yaşanabilir: Sevişmede ve halvete 

18 Bkz: Liliane Crips: Johann Chapoutot, “La Loi du Sang; et agir en nazi” 
19 Kişi duyayazdığında —demekki henüz tam duymadığında/hissetmediğinde— Allah, onun ne/ler du-

yacağını bilir; çünkü ona şahdamarından da yakındır —bkz: Abdullah Yusuf Ali: “Commentary” (“The 
Holy Qur’ân”), 1348. s, 4952. satır

20 Kur’ân Kerîm, Kâf suresi, 16. âyet 
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girip murâkabeye dalışta. Şu durumda dinî yaşantının şâhıkası, düşünmeden tümüyle 
tecrit olmuş salt duygu hâli murâkabeyken; duygudışı bırakılmış katışıksız düşünme, 
felsefe-bilimin fizik —yanî bilim—, metafizik ile mantık–matematik şubelerinde 
kendini gösterir. Metafizik ile mantık–matematikte, daha ziyâde, göze çarpan biçimsel 
düşünmeyken, tanıtlanmayı bekler denel bilimler, şekil ağırlıklıdırlar. Filvakî hâlis dinî 
yaşantı ile felsefe-bilimin dışında kalan hayatın tekmil vechelerinde tüm duygulanmalar, 
az yahut çok, düşünce aracılığıyla dile gelir/ getirilirler.

Duygulanılırken –fiil– ne çeşit bir ‘duygu’nun –veri– ortaya çıktığı anlaşılır. 
Ortaya çıkan duygunun düşünülmeği istenmesi ‘niyet’tir. Duyguyla yüklü bahse konu 
‘düşünce’nin —belirli gâyesi olan etkinlik anlamında— ‘eylem’e dönüştürme isteği 
ile kudreti ‘irâde’dir. Bütün bu etkinlikler aklın idâresi ile denetlemesi çatısı altında 
yürür, yürütülür. Niyet de irâde de, dirimdışı/abiotique din (kültür)–akıl–bilinç–vicdân 
varlığı insana mahsûstur. Dirimden hareketle beşerlilik seviyesine dek ‘canlılar bilimi’ 
çerçevesinde iyi – kötü çözümleyip irdeleyebildiğimiz söz konusu varlığı, insanlık aşa-
masından itibâren mantıklı ve nedensel biçimde açıklamak imkânını elden kaçırıyoruz. 
O, olsa olsa hurufumukattaadan21 olmalı. Öncelikle iyi de olsa kötü de, niyet ile irâde 
esrârengîz vakalardır. Haddını şaşırmış Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetine mensub 
kişi, bilinci, niyeti ve irâdeyi mantıklı ve nedensel tarzda —hadi, bilimden gayrı neye 
ve nereye benzetirseniz benzetiniz— ruhbilim ve bunun çıkıntısı konumundaki çakma 
zanaat ruhhekimliği aracılığıyla izâh ettiği zahabındadır. 

İyi niyet ve buna dayalı irâde, vicdânî şartsız buyruk doğrultusunda tecellî eder. 
Gerek kötü niyette gerekse bundan neşet eden irâdeyle şartsız buyruk hiçe sayılarak 
vicdâna aykırı tavır takınılır. Karar, artık, kişinindir. Tercih ve bunun verisi kararın özü, 
demekki niyet, kişinin dışında herkese kapalıdır. Niyet, insanın kesinlikle mahremin-
dendir. Bu yüzden eyleminden önce kişinin nasıl davranacağını, ne yapıp edeceğini 
kestirmek; bundan dolayı da insanı, genelleme ile soyutlama yolundan yürümek zorunda 
olan bilime koşmak mümkün değil. Tabiatı icâbı, zahiri nazarıitibara almak zorunda 
olan hukuk niyete bakmaz, bakamaz. Bilim gibi, hukuk, nesnel olmağa mecbur. O, 
ancak eylemi ve buna yol açan zahirî ve âşikâr âmilleri dıkkata alır.

5- İçinden tercihte bulunup karar verme zorunda olan vicdânlı varlığa 
‘hür’ diyoruz. İnsan özden hürdür. Beyni harab olup kendini yitirmedikce, serhoş 

olmadıkca, delirmedikce, kısaca yaşadıkca, bilinci de uyanık kaldıkca kişi hür olmak 
zorundadır. Başka bir deyişle hür kalıp kalmama tercihinde bulunma hürlüğünden 
yoksundur. Ne esirlik, ne hüküm giyme, ne bedence engelli yahut özürlü olma, hürlüğü 
ortadan kaldırır. Böyle durumlarda serbestlik ortadan kalkmasına kalkar da, hürlük asla. 

İşte cenneten kovulmanın hikmetisebebi: Hürriyetle birlikte günâh – sevâp ve 
buna koşut ödev – sorumluluk cendereleri belirmişler; hayat mümin-muhlise cehen-

21 Kur’ânda birtakım sûrelerin başındaki harflar. Kimi âlim bunları Kur’ânın esrârı addetmektedir.



228 Teoman Duralı

nem kılınmıştır. Buna karşılık, vicdânsıza, sorumsuza, utanmaz arlanmaza —mikroba, 
hayvan ile bitkiye olduğu üzre— cennettir —ne var ki virüs–bakteri, hücre, hayvan 
ile bitki, tabıatıyla, cennette yaşadıklarının farkında değiller.

Bilinç–vicdân–hürlük birbirlerini şart koşan ve ‘insanolma’yı belirleyen aklın 
idâresi ile denetimindeki üç temel duyuştur.22 Vicdânın karşısına nefs konuşlanmıştır. 
Vicdân insanın salt doğaötesi ve dirimaşkın vechelerini; nefsse, psychique cihetini 
ifâde eder. Buna göre, abiotique–transcendent–théologico–étique ile physico–physi-
ologico–psychique zıt kutupların kesişme noktasındaki insan, acıklı, yanî dramatique; 
üstelik, acıklılığının bilincinde, demekki tragique bir varlıktır. Mezkûr zıt kutupların 
geceli – gündüzlü dur durak bilmez hayat boyu mücâdelesine ömür denmiştir. Başka bir 
deyişle ömür, ahlâkî yaşama süresidir. Akıl esâslı vicdâna kulak kabartarak, demekki 
şartsız buyruk doğrultusunda hayat sürme usul ile uslubu, ahlâkı vermesine karşılık, 
ona kulakları tıkayarak seleserpe yaşama nefsîdir (psychique).

Önceki muntazam (discipliné), sonrakisiyse, intizamsız (indiscipliné) yaşamaya 
örnektir. İlki kişiyi adâlete, öbürüyse zulma taşır. Eflâtun’un “Lakhes” başlıklı söy-
leşisinde (193c) verilen örnek, savımızı aydınlatması bakımından önemlidir: Kırda 
yürüyen biri imdât feryâdı işitir. Sesin geldiği yöne seyirtir. Bakar, suya düşmüş çocuk 
boğulmak üzre. Ne yapmalı? Şartsız buyruk uyarınca boğulmak üzre olan çocuğu 
kurtarmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Nitekim Kur’ânın (Maide [5]/32) bizlere 
bildirdiği şöyledir: “…Bir kişiyi kurtaran, bütün insanları yaşatmış gibidir!” Evet, öyle 
olmasına öyledir de; “ya kurtarmağa soyunanımız,” diyor Sokrates, “yüzme bilmiyorsa.” 
Filvakî burada da başka bir şartsız buyruk işe karışır: “… canınıza kıymayınız!” (Nisâ 
[4]/29). Âyet, Sokrates’in –daha doğrusu, hocasının ağzından konuşan Eflâtun’un– 
içine doğmuşcasına: “Yüzme bilmiyorsa, adam çocuğu kurtarmaktan vazgeçmeli; aksi 
takdirde kurtarmağa kalktığıyla birlikte canınından olacaktır.” Karar kimin? Aklın. 

22 ‘Duygu’ (Alm das Gefühl), doğrudan doğruya dış dünyanın etkenleri tarafından belirlenen ‘duyu’lar-
dan (Sinn) yahut ‘duyu verileri’nden (Sinnesdaten) etkilenerek biçimlenir. ‘Duyuş’ (Selbstempfin-
dung) ise, tersine, dış dünyayla doğrudan bağlantılı olmayıp iç âlemimizin sezgi (L intuitio) vasfı taşır 
‘tasavvurgücü’nden (Kant: Anschauung) kaynaklanır. Tabîî ki, ‘tasavvurgücü’nün de menbaı, önünde 
sonunda, dış dünya tecrübesidir. Ama pek dolaylı. O kadar ki, hayâlhânemizde hasıl olan kimi tasa-
rımların, görüntülerin yahut biçimlerin olay menşeleri hatırlanmaz. Bu yüzden de zihinde uyananın 
yepyeni, öncesiz, eşsiz olduğu zahabına kapılınır. Bu görülmemiş, duyulur tecrübesi yaşanmamış, 
böylece fıtrî olduğuna inanılmış fikre, tasarıma, görüntü yahut biçime sezgi (L intuitio) denmiştir. 
Dine sırt çevirmiş kişinin de pekâlâ edepli olabileceği, yaşanmış örneklere dayanılarak, öne sürülür. 
Başka bir anlatışla, edepli olmanın yahut olmamanın, doğuştan getirilen –genetik– özellik olduğu 
kanısı zihinlerde yer etmiştir. Doğuştan birtakım kuvvelere mâlik olduğumuz muhakkak. Bunları fi-
ile dönüştüren eğitimdir. Her insan bağrına doğduğu toplumun eğitiminden geçip değer yargılarıyla 
yoğrularak yetişir. Söz konusu değer yargılarıysa, açık yahut kapalı, dinî unsurlarla dolar taşarlar. 
Oldum olası her din, hakîkat–maneviyât âleminin dile getiricisi, sözcüsü olup öteden beri hitâb ettiği 
toplumun yahut toplumların edebine veya edeplerine ilhâm kaynağı olmuştur. Felsefenin doğuşu ve 
bağrından metafiziğin çıkmasıyla edep, filosofun dimâğında mantıkla buluşturularak sistemleştirilmiş, 
buradan da ahlâk üretilmiştir.
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Yüzme bilip de suya atlayan kurtarıcı, cesur; bilmemesine rağmen, kurtarıcılığa 
soyunansa, gözüpektir. Cesâret, akıl buyruğuna itaat eden duygu olmasına karşılık, 
gözüpeklik böyle değil. Aklın dizginlerinden kopup başına buyruk duygulara heyecân 
deniliyor. Gözüpeklik veya, başka bir deyişle, cürret de böyle bir şeydir. Vicdânda 
işitilen, aklın şartsız buyruğuna tâbi duygunun sesidir. Gözüpek kişi, herhangi bir 
menfaatın cazıbesine kapılarak, nefsinin itişiyle, yüzme bilmediğini unutarak suya 
atlar veya bildiği hâlde atlamayabilir. Şu ikinci hâlde, korkaktır. Tıpkı cürretkârlık, 
gözüpeklik gibi, korkaklık da akla ters düşmek, vicdâna aykırı davranmaktır. Nefste 
çoğu kez dile gelen, getirilen, zekâdır, giderek kurnazlıktır. Akıl, zekânın âmiri olmak-
la birlikte, ikinci, birinciye her vakıt ve şartta itaat etmeyebilir. İlk bakışta böyle bir 
durum bireye yararlı bile olabilir. Zekâ kısa huzmeli ışığı andırır. Meseleleri çözermiş 
gibi gözükür. Gelgörki bu, görnüşten ibârettir. Çerçöpü halının altına süpürürcesine, 
düzme çözümdür. Ancak aklın hükmü ile buyruğundaki zekâ, tabîî ki, yine kısa vadeli 
olmakla birlikte, anlamlı iş görür. İster fennî, ister ahlâkî sahada olsun, esâslı, uzun 
vadeli, manâ dolu çâre arıyorsak, müracaat mercii hakîm, bilge aklıdır. Becereklilik, 
manâlı ve mantıklı çözümler ile üstün edep–ahlâk tutumları hep, doğrudan doğruya, 
ilahî talimat olduğuna inanılan akıl mahreçlidir.

6- Heidegger, özünün Alman orman köylüsü olduğu ve öyle kaldığı iddiasındadır. 
Bununla da iki duygu–düşünce hususunu vurgulamak istemiştir: Doğup büyüdüğü 
toprağa ve onun manzarasına tutkulu bağlılığının ızharı —son derece özlü bir Alman 
duyarlılığı: Yurttan kopma, uzaklaşma/uzaklaştırılma kaygısı ile acısı: Heimweh (sıla 
hasreti)— ve Alman milletinin, giderek Germen kavminin (öyle bir kavim varsa, tabîî) 
manevî–tarihî özüyle kendininkinin nice örtüştüğünü tebârüz ettirme isteği. 

‘Germen’ dendiğinde 1970ler öncesi Almanın hayâlhânesinde canlanan, artık 
gündemden tamamıyla düşmüş, tasavvur neydi, nasıldı? Evvelemirde Kuzeyli insan. 
Fırtınanın kol gezdiği, karlı buzlu, iğne yapraklı ağaçların kapladığı karanlık orman-
ların kuytularında sığınılan yuvalara (dik çatılı ahşap kulübe) çekilmiş ak tenli, soluk 
benizli, boylu poslu, sarışın, renkli gözleri olan fertlerden müteşekkil aile tarzında 
yaşayan topluluk. Almanın ‘yuva’ tasavvurunun benzeri kadîm Türkte de vardı. Daha 
doğrusu ‘yuva–içi–yaşama’ tasavvuru. Almanın ahşap kulübesi (Heim) yerini Türkte 
kıl çadıra (yurt) bırakır. Neden bu, böyleydi? İklim ve yaşama şartlarının benzerliğin-
den. İki millet aynı kuzeyin iğne yapraklı karanlık ormanlarının sâkiniydi. Biri Kuzey 
Avrupadan kıtanın dörtbir yanına, öbürüyse Kuzey doğu Asyadan Avrasyanın bütün 
köşe bucağına yayılmış. Sert, amansız iklimin bu iki kavmi/budunu asker–bilgeydi: 
Alperen!23

23 ‘Alplığ’ın Almanca mukabili das Rittertumdur. Ortaçağ Latincesi (Romanca): Cavalaria; Fransızca: 
Chevalerie (şövalöri). Roma Devletinin Dördüncü yüzyıldaki inkırâzıyla Avrupa doğudan batıya, ku-
zeyden güneye ve kuzey batı Afrikaya, Germen boylarının ıstılasına uğramıştır. Şu durumda Onbirinci 
yüzyılda Kuzey ile Batı Avrupada ‘alplığ’ı, yanî Rittertumu yahut cavalariayı icâd edip gündeme 
sokanlar Almanların atası Germenlerdir. Onaltıncı yüzyılın yarısına değin sürmüş bahse konu gelene-
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Heidegger, toprağından ilhâm alıp yerinden yurdundan hareket ederek felsefenin 
gerektirdiği evrenselliğe yelken açmış, değil Yirminci yüzyıl, gelmiş geçmiş çağların en 
özgün filosoflarındandır. Bu, çapsız şiirlere esin kaynağı olabilecek seviyesiz, yalapşap 
duygusallığı kabartır bir yalınkat manzara romantikliği olmayıp iklimiyle, çevresiyle 
ve hepsinden önemlisi, geçmişiyle yoğrularak kaynaşmış, bütünleşmiş, nıhâyet dilde 
yankılanan, cisimlenen bir toprak, bir yer yurttur. Kadının, erkeğin hayat arkadaşına, 
canyoldaşına imân,24 ameliyat olacak hastanın cerrahına duyduğu güven mesâbesinde 
Heidegger anadiline var gücüyle inanmış, bel bağlamıştır. Söz konusu inançla onun 
hemen her satırında karşılaşabiliriz. 

7- En geç 1970 öncesi, demekki artık varolmayan bir Almancaya vâkıf olmaya-
nın, giderek onu içleştirmemişin katıyetle sökemeyeceği, anlayıp kavrayamayacağı 
benzetmeleri, teşbihleri, hayâller ile tasavvurları, süslemek amacıyla değil, tasvir etme, 
çözümleme ile açıklama maksadına matûf, en çetrefil, girift metafizik manzaralara 
serpiştirerek merâmını anlatmağa çaba harcamıştır. Yeryüzünün ‘kerâmeti kendinden 
menkul’, âbıhayatını, yanî diriliğini kendinde bulan iki dilden bahseder. Bunlardan 
biri Yunancayken, öbürü Almancadır. Gerçi doğrudan yalnızca Yunancayı anar.25 Bu 
iki dilde –bunlara, elbette, Arapcayı da katmak şart– metafizikci, söz kökenlerini 
izleyerek eğildiği, incelediği varolanın varlık menşeine erişme imkânına sâhiptir.26 

ğe bağlı atlı, zırhlı savaşcılar, Avrupadaki çatışmalarının yanısıra Doğu Avrupayı Hırıstıyanlaştırma 
seferlerine girişmiş, Anadoluda, Suriye ile Filistinde Türklerle, Kürtler ve Araplarla döğüşmüşlerdir. 
Germenlerden neşet etmiş Ritterlikten, yaşlı – genç, kadın – erkek ilişkilerinden tutunuz çatışmalarda 
kimlere kılınç çalınır, kimler öldürülmez edep kurallarına; şiire (aşk ve yurt şiiri, destan), musıkiye 
(askerî musıkî), hitâbete varıncaya dek bir çericil (askerlik aşkı, tutkusu) kültür neşvunemâ bulmuştur. 
Millî toplumcu Almanyası Ritterlik geleneğini, öncelikle de çericil tutum ile görünümünü alabildiğine 
diriltmeğe gayret etmiştir. Birbirlerine karşıtmış görüntüsünü veren istisnâsız tekmil ideolojileriyle 
sivillik tarafdarı Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetinin tersine, millî toplumculuk, bir tek, Yunanın 
Ispartalısı ile Cumhuriyete değin, Türklerde görülmemiş, o asker – sivil ayrımını kaldırmış, sert sı-
kıdüzenle yetiştirilen erkek kısmına uniforma giydirmiş, musıkîden dil kulanımına dek toplumu ve 
onun hayatını bütün köşe bucağıyla askerleştirmiştir. Bunu faşism de denemeğe kalkmışsa da, İtalyan 
milleti böyle bir ‘elbise’ye uygun olmadığını göstermiştir. Demekki sırf ideolojinin istemesi ve diret-
mesiyle olmuyor. Toplumun, talebi karşılayacak kuvveyi taşıyıp taşımadığına bakmak lâzım. 

24 Sorgusuz sualsız, şeksiz şüphesiz, şartsız itaatı getiren ve gerektiren inanç. Tanrının yanısıra; bir tek, 
erkek, kadınına; kadın da, erkeğine imân edebilir, öyleki etmelidir de. Zirâ aileden başlayarak toplum, 
giderek insanlık, sevişen kadın ile erkeğin birbirlerine duydukları imân üzre yaşar. Kulun Allaha bağı 
ve sevişen kadın ile erkeğin ilişkisi dışında imân kudretinde inançla karşılaşılmaz. Çünkü imân, inan-
ma takatını (énergie) alabildiğine tüketir.

25 Almancayı açıkca zikretmemekle birlikte, ya satırarası sezdirir sâdece ya da başka yörelere gönderme-
lerde bulunarak merâmını ifâde etmeğe çaba harcar. İki dünya savaşından önceki eski nesil hemen her 
Alman gibi, Heidegger’in de zihninde hasım Fransızdır. Mekûr husumet, muharebe meydanından, 
siperden dile, düşünme gücüne dek devam edegider. Nitekim Almanca metafiziğin nice üstün kudretli 
anlatım aracıysa, Heidegger’e bakılırsa, Fransızca da onu dile getirmekten onca yoksundur. İşte buyu-
runuz, üstadın teşhisi: “Fransız düşünmeğe başladığında Almanca konuşur”!

26 Almanca ile Yunanca olağanüstü ifâde güçlerini nereden alıyor, nerede buluyorlar? Özlerinden alıyor-
lar! Her ikisinin özden gelen gücü Almancanın Urwüchsigkeit deyiminde ifâdesini bulur. Bunun Tür-
kcesiyse, ‘hudâyınâbit’tir. Karışıp kir kapmadıklarından, özlü kalarak Almanca ile Yunanca sözler, 
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Daha değişik bir ifâdeyle söz kazısı (Y®Fr archéologie) aracılığıyla varolan ile varo-
luş çözümlemesi (Alm Daseinsanalyse) gerçekleştirilir. Yine Heidegger’e bakılırsa, 
Yunancada –ve Almancada– söz, mukabili olan varlıkla örtüşür –Eflâtun’a geri dönüş! 
Metafizikci, varlığı örten peçeyi aralayarak, öyleki sıyırarak gerçeklikteki varolanın 
bağlı bulunduğu ve onu çerçeveleyen hakıkata,27 yanî varlığa geri dönebilir. Bu anlam 
ile bağlamda metafizikci varolanın arkeoloğu, varlığınsa filoloğudur.

8- Duyulur, görülür gerçeklik dünyası içi karanlık, yolsuz, korkutucu ormanı an-
dırır. Bizâtihi anlam yoksunudur da ondan. Mezkûr karanlığı aydınlatan ışık kaynağı 
akıldır. Güç merkeziyse maneviyât. Akıl maneviyâttan aldığı güçle karanlık, demekki 
anlam~ ve değerdışı evreni aydınlatır, değerlendirip anlamlandırır. Böyle değerlendi-
rilip anlamlandırılmış evren, dünyalaşır. Değer ile anlamdan yoksun salt fizik evren, 
maneviyat varlığı insanla dünya olur. Peki, maneviyât nerede? İnsanda. Onun, anlam 
ile değer yoksunu maddî–fizikî dünyayı akılla anlamlandırıp değerlendirme gücü, 
kudreti maneviyâttan neşet eder. Teşbihte hata olmazmış: Maneviyâtı, anlamlandır-
ma–değerlendirme güç merkezi (Fr centrale électrique) gibi görebilir; aklıysa, ışıldağa 
(projecteur) benzetebiliriz. Aklın ışığı dildir. Onun gerek içimizde kalan ürünleri,28 
gerekse dışa vurduklarımızla varlık özümüze göre varolanlığımızı inşâ ediyoruz.

Gerçeklik dünyasında, demekki ‘şimdi–buradolanlık’lar hâlinde insan, hakıkat 
âlemindeki varlık özünü örnekseyerek kendini imâl edegider. Varlık hakıkatından 
varolanlık gerçekliğine geçiş dil köprüsündendir. Varlık hakıkatı maneviyâtken, insan 
varolanlığının beşer kesimi maddîdir. İnsan, şu durumda iki tabakalı varlık olup hangi 
cephesi daha kudretliyse, o taraf hükümfermâdır. Manevî–insanî tarafı ağır basanın 

metafizikci–tefsirciyi tezelden anlam denizinin derinliklerine indirirler. Öncelikle Yunan felsefe-bili-
mi, ıstılahlarını özge menbalardan idhâl etmeyip kendi yaratmış, öz yağında kavruladurmuştur. İdhâl 
edemezdi de; zirâ önünde, öncesinde felsefe-bilimin dünyada henüz esâmesi okunmamaktaydı. Özgün 
yapıp etme her zaman taklide, apartmaya, uğruluğa üstündür.

27 ἀλήθεια: Hakıkat; λήθεια: Unutma, saklanmış/lık, gizli/lik; ἀ: Olumsuzluk öneki; Türkcedeki 
~sız/~siz/~süz sonekinin yahut ~ma/~me olumsuzluk ortaçının mukabili. Sonuçta, ἀλήθεια, saklan-
mamış/lık, gizlenmemiş/lik, peçesiz/lik, örtüsüz/lük demektir –ayrıca bkz: Eflâtun: “Sofistes”, GA 19. 
Peki, kime göre? Varolana bakan, bunu kendine nesne kılan düşünen özneye göre –bkz: “Dizionario 
della Filosofia Greca”, 16.s.  Heidegger’in ‘alētheia’ya Almancadaki karşılığı Unverborgenheitdır. 
Verborgenheit, yanî λήθεια, ‘gizlilik’, ‘saklanmışlık’, ‘unutma’, ‘unutulmuşluk’. Un-verborgenheit, 
ἀ-λήθεια, ‘gizlen-me-mişlik’, ‘unut-ma-ma’ … Bayağı garip bir mantık: Olumlu hâl (λήθεια; Ver-
borgenheit) dilbilgisince olumsuzlanarak (ἀλήθεια; Unverborgenheit) felsefece olumlu konuma ula-
şılmıştır. 

28 Aklın içte kalan verimi ‘özkonuşma’dır (Y®Fr Monologue). ‘Özkonuşma’nın ‘konuşma’sı, ‘tek’in, 
‘birey’in  monologueundan ziyâde ‘bir’den fazla, en az ‘iki’nin dialogueuna tekâbül eder. Türkcede 
~ş~ ortacı karşılıklılığı dile getirir. Konuşma, kuş misâli, ‘karşılıklı konma’; sözlerin, savların kâh de-
ğiştokuşu, kâh mücâdelesi. Daha önce bahsolunduğu üzre, kişinin iç âleminde vukû bulan özkonuşma, 
nefs ile vicdân arasında cereyân eder. Karşılıklılık sürdükce, sıkıntılar giderilir. Karşılıklılık, yerini 
‘nefs’in sözcüsü tek yönlü ‘eyitim’e (Y®Fr monologue) bıraktığında, kişilik, ikili yapısını, tabakalı-
lığını, sonuçta ilahî hitâbı, yanî vicdânı yitirir. Dünün insanı ‘söyleşi varlığ’ı (être dialectique) iken, 
günümüzünki ‘eyitim adamı’dır (homme monologuant).
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dili güçlüdür. Hegel’in ifâdesiyle “sözlerle düşünüyoruz.”29 Şu durumda düşün (Y 
Numenon) âleminin sınırlarını çizip belirleyen dildir. Maneviyâtın düşünüstü kesimi 
de bulunur. Dil, oraya uzanamaz; düşün30 çerçevesiyle sınırlıdır da ondan. Gelgelelim 
derdimiz, meselemiz maneviyâtın düşün mıntıkasıyla, demekki metafizikle sınırlı. 
‘Düşünüstü’ne gelince; ora mistikliğin kesimidir. Metafiziğin phénoménologiesi31 
‘düşünce–dil’ (pensée–langage)32; fiziğinkiyse, ‘takat–madde’dir (énergie–matière). 
Beşer, buna göre, duyup algılayan dirim–doğa (biophysique), insansa ifâdesini dilde 
bulup düşünen müdrik metafizik varlıktır. Beşer doğal süreçler ile dirim faaliyetleri 
çerçevesinde ‘yaşar’; insan dil ile düşünmenin metafizik ortamında ‘hayat’ sürer.

29 “Vorlesungen über die Ästhetik”, 242. s 
30 “Duyulur tecrübenin (demekki L coram intuitu intellectuali) sunamayıp da sırf zihne konu olanlar, 

düşündürler (Y Noumena yahut L Intelligibilia). Düşün âleminin karşısında görünürlükler dünyası 
bulunur …” –“Kritik der reinen Vernunft”, transzendentale Analytik, B.3.H.280ff

31 Buna Türkcede ‘görünürlükaslı’ diyoruz. Metafizikte geçen phénoménologienin ‘bilim’le (logie) ne 
ilgisi var? Bilim, temel birimi madde olan fizikte yer alır ancak. Phénoménologie, ontologie, gnoséo-
logie, psychologie, sociologie cinsinden logieler, olsa olsa tınıları itibârıyle ‘bilim’dirler. 

32 Langage karşılığı ‘bildirişme’yi kullanıyoruz. ‘Dil’ (langue), aslında ‘bildirişme’ (langage) camiasının 
azasıdır. Gelgörki burada lafı kısa kesmek maksadıyla bildirişme yerine dil diyoruz. 
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ÖZ
Bu yazıda ilk aşamada, Heidegger’in 1933’te Neler Oldu? adlı söyleşisi üzerin-
den, Türkiye’deki 1933 tartışılmaktadır: 1933’teki Üniversite reformu, 1933’te 
görevinden uzaklaştırılan felsefe bölümü hocası Babanzade Ahmed Naim ve 
1933 Nazi Almanya’sından kaçarak onun yerine Türkiye’ye gelen neo-pozitivist 
felsefeci Hans Reichenbach. İkinci aşamada ise, Heidegger’in anılan yazısından 
hareketle, bazı saptamalar yapılmaktadır: Türkiye’deki felsefecilerin, 1933’e 
dönük Heideggeryen türden bir hesaplaşma yapılma zarureti vardır. 1933’te, 
Reichenbach’ın Türkiye’de oluşu, ancak elsefenin -ek’li doğası içinde anlamlı 
olabilir. Bu ek olmaksızın düşünüldüğünde –ki tarihsel olarak böyle olmuştur– 
Reichenbach’ın konumu felsefeyi sadece bilime zorlayan bir şiddeti temsil eder. 
1933’e kadar, Türkçe felsefe bir şekilde, edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu ta-
savvuf, metafizik ve ilim üzerinden kendi yolunda ilerlemekte idi. 1933’e gelin-
diğinde, Reichenbach üzerinden edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu tasavvuf ve 
metafizik Türkçe felsefeden elenmiştir. Bugünden bakıldığında, kopan bağların, 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 233-248

*  Doç. Dr., İstanbul Universitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (recepalpyagil@
yahoo.com). Yazı geliş tarihi: 15.05.2016; kabul tarihi: 31.05.2016.
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yıkılan köprülerin yeniden kurulması gerekmektedir. Son olarak, işaret edilen 
bu hususlar Peyami Safa ve Heidegger ilişkileri üzerinden örneklendirilmeye 
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, 1933, Üniversite reformu, Reichenbach, Ba-
banzade Ahmed Naim.

ABSTRACT
In this article, we discussed the philosophical situation in Tukey in 1933 through 
Der Spiegel’s interview with Martin Heidegger (“Only a God Can Save Us”): 
University Reform, Babanzade Ahmed Naim’s dissolution from the philosophy 
department and H. Reichenbach’s coming to Istanbul instead of him. In this 
regard, 1933 was not an ordinary date. Displacement between Reichenbach and 
Babanzade is very crucial event for to understand the nature of philosophy in 
Republic. After this period, there are no supplements in Turkish philosophy, like 
metaphysics, literature and mystical element. This paper suggests that it is nec-
essary to make a Heideggerien payoff in Turkish philosophical academy. That 
is, it must be supplied again the essential elements of philosophy to itself (meta-
physics, literature and mystical element).
Keywords: Heidegger, 1933, University Reform, H. Reichenbach, Babanzade 
Ahmed Naim

...

Sanat ve şiir ve felsefeyi ilişkilendirmek …
Martin Heidegger1

Fakat zannetmeyiniz ki, ben felsefeyi hemen edebiyata mal et-
mek niyetindeyim, hayır; bilakis, ikisinin evlenmesinden yeni bir 
varlık doğacağına kaniyim. (Mevlana’nın şiirlerini hatırlayınız) 
Esasen vakıa olarak, bu böyle cereyan ediyor: ‘Intuition’a yeni 
bir kıymet verdiren Bergson’dan ve teessürî hallerimizi bir idrak 
vasıtası olarak ileri sürmek suretiyle bu Heidegger gibi düşünen 
birçok mütefekkirden sonra felsefe edebiyata çok dostane bakmağa 
başlamıştır; bunun gibi edebiyat da felsefeye gülümsüyor.

Peyami Safa2

Heidegger okurlarının gayet iyi bildiği üzere, 1933’te Neler Oldu? başlığı onunla 

1 Martin Heidegger, “Bizi Yalnızca Bir Tanrı Kurtarabilir”, çev. ve der. Ahmet Demirhan, Heidegger ve 
Nazizm, Vadi Yayınları, Ankara 2002, s. 270.

2 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933, s. 517-518.
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yapılan meşhur söyleşinin Türkçe çevirisine ait.3 Der Spiegel dergisi, 23 Eylül 1966’da 
Heidegger’le –ölümünden sonra yayımlanması koşuluyla– bir söyleşi gerçekleştirir. 
Nitekim onun vefatını müteakip, anılan söyleşi derginin 31 Mayıs 1976 tarihli sayısında 
yer almıştır.4 Almanca özgün başlığı “Nur noch ein Gott kann uns retten” [Sadece bir 
Tanrı bizi kurtarabilir] olan metnin, Türkçeye niçin “Tanrı” elenerek çevrildiği sorul-
maya değer. Bu söyleşinin diğer dillere çevirisinde Almanca metnin özgün başlığı [Nur 
noch ein Gott kann uns retten/Sadece bir Tanrı bizi kurtarabilir] hep korunmuştur.5 
Bu açıdan Türkçe çevirinin başlığı, başlı başına irdelenmeye değer. Ama öncelikli 
hedefimiz bu değil.

Anılan söyleşinin yapılma nedeni, 1933 yılında, Nazi iktidarı sırasında Heideg-
ger’in Freiburg Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmesi ve sonrasında yaptıklarıdır. Onun 
bu süreçte yaptıkları, eserleri üzerinde silinemeyen bir leke gibidir. Doğrudan doğruya 
felsefe ve politika ile felsefe ve akademik kuruluş arasındaki ilişkileri gündeme geti-
rir. Heidegger daha hayatta iken, bir tür hesaplaşma kabilinden bu söyleşiyi yapmak 
istemiş görünür. Fakat biz, bu meselenin onunla ilgili olan cihetine girmeyeceğiz. 
Konu hakkında –Türkçe de dahil olmak üzere– fazlasıyla yazı bulmak mümkün.6 O 
nedenle biz, Türkiye’deki 1933’te neler olduğuna dikkat çekeceğiz. Kesişen akademik 
yaşamlara ve felsefi sorunlara: 1933’teki Üniversite reformuna, 1933’te görevinden 
uzaklaştırılan felsefe bölümü hocası Babanzade Ahmed Naim’e, 1933 Nazi Alman-
ya’sından kaçarak Türkiye’ye gelen neo-pozitivist felsefeci Hans Reichenbach’a, 
Türkçe felsefede Tanrı’nın elenişine vd.

I. 1933’te [Türkiye’de] Neler Oldu?

6 Mart 1933’de, Yeni Türk Mecmuası’nda, Peyami Safa’nın “Felsefe ve Diyalektik” 
başlıklı bir makalesi yer aldı.7 Derginin aynı sayısında, Suut Kemal Yetkin’in “Martin 
Heidegger” adlı bir yazısı da neşredildi.8 Peyami Safa’nın anılan makalesi aslında, 
onun Yeni Felsefe Cemiyeti’nde sunduğu konferansın metnidir.9 Bir parçasını epigrafa 

3 Profesör Heidegger 1933’te Neler Oldu?: ‘Der Spiegel’in Heidegger’le Tarihi Söyleşisi, çev. Turhan 
Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993.

4 Bkz. “Nur noch ein Gott kann uns retten”, Der Spiegel, 31 Mayıs 1976, s. 193-219.
5 Bkz. “Only a God Can Save Us: Der Spiegel’s Interview with Martin Heidegger”, çev. Maria Alter ve 

John D. Caputo, Philosophy Today 20, Kış 1976, s. 267-284. [“Seul un dieu peut encore nous sauver”]
6 Bkz. Tom Rockmore, On Heidegger’s Nazism and philosophy (Hemel Hempstead: Harvester Wheats-

heaf, 1992); Emmanuel Faye, Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the 
Unpublished Seminars of 1933-1935, İngilizceye çev. Michael B. Smith, Yale University Press, New 
Haven 2009.

7 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933, s. 517-518.
8 Suut Kemal Yetkin, “Martin Heidegger”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933, s. 519-522.
9 Peyami Safa’nın bu metni, Türkçede felsefi düşünce tarihçiliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek 

açısından dikkate değerdir. Konuyla ilgili en kapsamlı monografın yazarı olan Beşir Ayvazoğlu maka-
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aldığımız bu metninde, Peyami Safa’nın bir edebiyatçı olarak felsefî sezgileri hem 
1933 olaylarını hem de bugünün felsefi ruhunu anlamak açısından oldukça önemlidir. 
Kendi döneminde Batıda felsefe sahnesinde yaşanan değişimleri yakından izleyen Pe-
yami, felsefe ve edebiyat yakınlaşmasını fark etmiş ve bu ikisinin evliliğinden yeni bir 
varlık doğacağını öngörmüştür. Buna örnek olarak da, Doğudan Mevlana’nın şiirlerini 
Batıdan Bergson’u ve Heidegger’i anmıştır.10 Burada Peyami’nin, Mevlana’yı anması 
ayrıca önem taşır. Bir parantez içinde kullanılan cümle, birçok hususu muhtevidir. 
Hem Mevlana’nın mirasında yer alan felsefi nükteler hem de onun metinlerinde nazari 
düşünce ile edebiyatın mezcolması bakımından dikkate değer bir nottur. Aynı yazıdan 
aldığımız aşağıdaki ifadeler, Mevlana’ya yapılan atfı daha da açıklayıcıdır:

Efendim, o dünyaya varmak için sanatkârın hür kanatları lâzımdır. Ne tecrübî usulle, 
yahut tayyare ile, ne mantık ve diyalektikle, yani lâf ebeliğiyle, ne felsefi intuition gibi 
yine mefhumlara boğulmuş kısır bir cezbe ile oraya gidemeyiz. Bunun için felsefe ve 
manevi ilimlerin edebiyatla bütünleşmesi ve madde ilimlerinden boşanması lazımdır. 
Belki edebiyat, felsefi ve insan ruhuna ait ilimleri madde ilimlerinden kıskanıyor; belki 
ben de şuursuz olarak asrımızın bu temayülüne tercüman oluyorum, … bana öyle geliyor 
ki, felsefe de insan ruhuna bakan ilimler de bu talâka dünden razıdırlar ve kollarını açan 
edebiyatın kucağına düşmek için fazla nazlanmayacaklardır.11

leyle ilgili şu notlara yer veriyor: 
a “… Cemiyetin tartışmalı konferanslarının ilkinde Felsefe ve Diyalektik konulu bir tebliğ sunar. 12 

İkincikânun 1933 tarihinde sunduğu, Yeni Türk Mecmuası’nda da aynı adla yayımlanan bu tebliğde 
…” [Beşir Ayvazoğlu, Peyami: Hayatı, Sanatı, Felsefesi, Dramı, Kapı Yayınları, İstanbul 2008, s. 
305].

a  Ayvazoğlu’nun verdiği tarih bilgisi hatalıdır. [Dahası bu hata, İslam Ansiklopesi’nde de aynı yazar 
tarafından tekrar edilmiş ve tabiatıyla bu kaynağı olduğu gibi kullananlarca da tekrar edilmeye devam 
etmektedir.] Oysa, basitçe, yazının Yeni Türk Mecmuası’nda Mart 1933’de çıktığı dikkate alınırsa, 
zaten sunulmuş olan tebliğin sekiz ay sonra [12 İkincikânun / Aralık 1933] yeniden sundurulma ha-
tası ortaya çıkar. Verdiği bilgiyi tam olarak nereden aldığını yazmayan Ayvazoğlu, ilginç bir şekilde 
dipnotta Hilmi Ziya’ya dolaylı bir atıf yapıyor. Şayet atıf yaptığı metne gerçekten baksaydı, şu bilgiyi 
okuyacaktı: 

a  “Temmuz 1932- …. Peyami Safa’nın “Felsefe bir diyalektikdir” adlı tebliğine ayırmıştır.” [Yeni Fel-
sefe Cemiyeti Bülteni, A.B.C. Kitabevi, İstanbul 1943, s. 33.]

a  Peyami Safa’nın “Felsefe ve Diyalektik” adlı yazısı ile ilgili bir başka tuhaf bilgi bir akademisyenden 
geliyor: 

a  “Temmuz 1932’den itibaren de, tartışmalı toplantıların sürdürülmesi kararlaştırılıyor. Bu toplantıların 
ilkinde de yeni üyelerden Peyami Safa ilk tebliğini sunuyor. Ancak bu tebliğin tam metni elimizde 
yok. Hayat Mecmuasında yayınlanan özetinden anladığımıza göre Peyami Safa Felsefe bir diyalektik-
tir başlığını taşıyan bu tebliğinde şunları söylüyor …”, Coşkun Değirmencioğlu, Türkiye’de İlk Türk 
Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler, Odak Yayınevi, Ankara 2004, s. 118.

a  Müstakil olarak Türkiye’de İlk Türk Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler’ini yazan bir isim, bu 
konudaki neredeyse tek kaynak olan Hilmi Ziya’nın, Yeni Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler 
adlı yazısında anılan tebliği nerede bulacağını görebilirdi. Daha da tuhaf olan husus, yazarın Hilmi 
Ziya’nın adı geçen yazısını kaynakçasında anmasıdır.

10 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933, s. 517-518.
11 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, s. 518.
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30 Temmuz 1933’e kadar Babanzade Ahmed Naim (1872-1934), İstanbul Darul-
fünûnu felsefe bölümünde metafizik dersleri vermektedir.

31 Temmuz 1933’de, Türkiye’de yüksek tahsil veren tek müessese olan İstanbul 
Darulfünûnu lağvedildi. Darulfünûnun 240 hocasından 157’si, bilimsel yetersizlik, 
yaşlılık, inkılaplara kayıtsızlık gibi gerekçelerle vazifelerinden alındı. Vazifesine son 
verilenler arasında en dikkate değer olanı, Babanzade Ahmed Naim’dir. Onun tasfiyesi, 
felsefenin ana ek-lemi olan metafiziğin ve onun adıyla beraber ilahiyatın tasfiyesidir.

1 Ağustos 1933’te, bir gün sonra, yeni adıyla İstanbul Üniversitesi açıldı.
18 İkinciteşrin 1933’te, Hans Reichenbach İstanbul Üniversitesi “Umumi Felsefe 

Açış Dersi”ni verdi.12 Bir neo-pozitivist olarak Reichenbach’ın en önemli vasfı anti- 
metafizikçiliğidir. 

Daha önceki bir çalışmada işaret ettiğimiz üzere bu son iki hadise, Türkçe felsefe 
gelen-ekindeki radikal kırılmanın, Türkiye’deki felsefe faaliyetlerindeki paradigmal 
sapmanın birer temsilidir.13 1933’e kadar, Türkçe felsefe bir şekilde, edebiyat, edebi-
yatın iç içe olduğu tasavvuf, metafizik ve ilim üzerinden kendi yolunda ilerlemekte 
idi. 1933’e gelindiğinde, Reichenbach üzerinden edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu 
tasavvuf ve metafizik Türkçe felsefeden elenmiştir. Geriye tek ilim kalmıştı. Felsefede 
ilim diğer üçlü ile birlikte anlamlıdır. Oysa tek başına ilim, Türkiye’deki o günkü tek 
Üniversite ve yine tek başlı politikayla ideolojik bir araca dönüşmüş görünmektedir. 
Bu felsefi travmayı ve neticelerini, düşünce tarihçisi Z. F. Fındıkoğlu şöyle anlatıyor:

Bu ecnebi zat [Reichenbach], 1933’te ecnebi bir mütehassıs tarafından her nasılsa üni-
versiteden çıkarılan muhterem Türk mütefekkiri Ahmet Naim’in yerine geçmek üzere, 
o sırada Alman nasyonal sosyalizminin zulmüne uğrayan ve İstanbul’a getirtilen Alman 
musevilerindendir. Bu zâtın İstanbul Üniversitesinde beş sene “yeni pozitivizm” tedris 
eylediği ileri sürülüyor. Fakat bu tedrisattan da ortada hiçbir objektif eser olmadığı gibi, 
yanında yetişmiş, yahut yetişmeye doğru yol almış hiçbir unsur da mevcut değildir. 
Yalnız Reichenbach’ın pozitivizmi, Edebiyat fakültemizin felsefe tedrisatına ayrı bir 
istikamet vermiş olmak bakımından idari ve ameli, fakat pek meş’um bir rol oynamıştır. 
Şöyle ki, 1933’ten sonra manevi ilimlerin tedrisatı zaafa uğramış, buna mukabil felsefe 
talebesine, müsbet ilimlerin tedrisatını diğer fakültelerde takip etmek mecburiyeti tahmil 
olunmuştur. Bu ecnebi hoca, bu arada içtimaiyat, estetik, ahlak, metafizik derslerini, bir 
aralık programdan bile çıkardı. Hocaları memur ya da talebe addetti. İçtimaiyatı, bütün 
müspet ilimlerin kubbesi haline getiren pozitivist Comte’un pozitivizmini yeni şekilde 
yaşatmaya çalışanlardan birinin, Hitler hadisesi neticesinde nasılsa İstanbul’a gelerek, 

12 Bkz. İstanbul Üniversitesi Açılış Dersleri: 1933-1934, İÜ, İstanbul 1937. 
13 Bkz. Recep Alpyağıl, “Türk Felsefesinde Dönememe Sendromu ve ‘Gel-en-ek’: Hermenötik Circle’ın 

İşlevi Üzerine Dönüşlü Bir Deneme”, Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, haz. Ş. Ural, İstan-
bul Üniversitesi Yay., İstanbul 2012.; Recep Alpyağıl, Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İm-
kanı ve Din Felsefesi: Paul Ricoeur Örneği Üzerinden Bir Soruşturma, İz Yayıncılık, İstanbul 2010.; 
Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan Seçme Metinler I, der. R. 
Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2010.; Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof 
Simalardan Seçme Metinler II, der. R. Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2011.
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keza nasılsa ele geçirdiği bir selahiyet ile yegane bir Türk üniversitesinin yegane Edebiyat 
Fakültesi’nde böyle bir ihraç ameliyesine keyfi ve şahsi olarak tevessül etmesi ve bunu ilmi 
felsefe namına yapması garip ve acayip değil midir? Bu ihraç ameliyesi üniversite dahil 
ve haricinde kimsenin farkında olmadığı bir emri vaki halinde hala devam etmekte olup 
liselerde felsefe ve içtimaiyat hocası yetiştirmek gayesiyle mükellef olan felsefe şubesinin 
yapısını altüst etmiştir. Türk fikir hayatı çevresinde adeta bir kuyruklu yıldız gibi gelip 
geçen, hakikatte ise, Almanya yapısına göre, yani ilmi ve felsefi işbölümü inkişaf etmiş 
bir memleket hayatına nazaran tabiatıyla dar ve bu yüzden külli bir felsefe kültürüne her 
şeyden önce muhtaç bir Türkiye için, bir taraflı, çok hamle kırıcı ve zararlı bir felsefe 
mensubu olan Reichenbach’ın pozitivizmi...

Özetle, 1933’de Reichenbach’ın Türkiye’de oluşu, ancak felsefenin -ek’li doğası 
içinde anlamlı olabilir-di. Bu ek olmaksızın düşünüldüğünde –ki tarihsel olarak, ma-
alesef, böyle olmuştur– Reichenbach’ın konumu felsefeyi sadece bilime zorlayan bir 
şiddeti temsil eder. 1933 sonrasında, felsefenin olmazsa olmaz ek-i, edebiyat, felsefenin 
dışında kalmış, metafizik ise çok açıkça bir yasaklı olmuştur. Bizatihi Reichenbach 
estetik, ahlak ve metafizik derslerini felsefe programından çıkartmıştır. Oysa Batı dü-
şüncesinde, 1933 sonrasında neo-pozitivizm etkisini yitirmiş, Peyami Safa’nın sezdiği 
felsefe ve edebiyatın izdivacından yeni felsefe medreseleri zuhûr etmiştir. Metafizik 
ise, felsefe sahnesinde eskisinde olduğundan çok daha güçlü bir biçimde yerini almıştır.

Yazının bundan sonraki kısmında felsefe ve edebiyat ilişkilerini, felsefenin do-
ğasını, Türkçe yazılan felsefede atıf alma şansı bile yakalayamamış olan Peyami Safa 
üzerinden irdeleyeceğiz. Kuşkusuz bu türden bir çalışma, çok farklı isimler üzerinden 
de yapılabilir. Dahası, meselenin metafizik ek-i de bu türden çalışmaları beklemektedir.

II. Felsefenin -ek’li Doğası: Felsefe ve Edebiyat İlişkileri

Felsefenin neliği hakkında, nelerin bu kavramın içleminde ve kaplamında yer aldığı 
hususunda bir hayli tartışma var. Söz konusu, edebiyat felsefe ilişkileri olduğunda ise 
bu tartışma ayrıştırıcı bir dile dönüşebilmektedir. Örneğin bugünkü felsefe sahnesinde 
Analitik felsefe (Analytic philosophy) ve Kıta Avrupası felsefesi (Continental philosophy) 
şeklindeki bölünmenin edebi olan ile felsefi olan arasındaki bağın mahiyetine dönük 
farklı kavrayışların yansıması olarak görünmektedir. Bu anlamda Analitik felsefeciler, 
Kıtasal felsefeyi küçümseyici bir edayla bir tür edebiyat olarak eleştirebilmektedirler. 
Vakıa, F. Nietzsche, M. Heidegger, J. Derrida, G. Deleuze, J. P. Sartre, A. Camus, G. 
Bataille, M. Foucault, M. Blanchot, A. Badio, G. Vattimo ve daha başkalarının eserleri 
üzerinde yapılacak bir tahlil felsefi olanla edebi olan arasındaki yakın alakaya işaret 
edecektir. Bugünkü Kıtasal felsefede, edebiyata atıfta bulunmayan filozof yok gibidir. 
Şöhret sahibi felsefecilerin, bir şekilde edebi metinleri de yorumladıklarına şahit oluruz; 
keza edebiyatçıların felsefecileri yorumladıkları gibi. Öyle zannediyoruz ki burada 
sorunlu olan husus, bu alakanın Analitik felsefe tarafından haksız yere eleştirilmesidir. 
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Zira felsefe doğası gereği, bir başka şeyle ek-lenmek suretiyle yol almaktadır. Bu yol 
bazen bilimle, bazen dinle, bazen de edebiyatın temsil ettiği türlerle dokuludur.

Kanaatimizce Peyami Safa 1933’teki yazısında felsefedeki bölünmeyi fark etmiş 
ve bir çözüm olarak da yeni felsefeye edebiyatın ek-lemlenmesini önermiştir. Peya-
mi’nin bizatihi kendi eserleri, işaret ettiği edebiyat ve felsefe izdivacının oldukça 
güzel örnekleridir. Bu anlamda biz, onun iki romanını konu edineceğiz: Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu14 ve Yalnızız.15

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu adlı romanda Ferit karakteri, tıbbiyeden felse-
feye dönmüştür. Ferit, Stefan Zweig’ın F. Nietzsche için yazdığı kitabın tercümesini 
okumaktadır: Demonla Muharebe.16 Keza Ferit’in aydınlanmasına yardım eden Yahya 
Aziz bir felsefe öğretmenidir. Peyami’nin Yalnızız adlı romanı da, edebiyat ve felsefe 
izdivacının harika bir meyvesidir. Romanda, filozof kimliğiyle karşımıza çıkan Samim 
karakteri üzerinden çok sayıda felsefi göndermeler vardır: Martin Heidegger, Abdülhak 
Hamid, F. Nietzsche, G. W. F. Hegel, Fuzuli, Jean-Jacques Rousseau, J. W. Goethe, 
Konfüçyüs, Pierre Loti, Platon, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal vd. Peyami Safa’nın 
eserlerinin felsefi cihetinin tam olarak anlaşılamadığının bir işareti de, Ayvazoğlu’nun 
Peyami’sinde Nietzsche’ye yer olmamasıdır. Haklı olarak sorulacaktır: Nietzsche’siz 
Peyami, nice olur? Yalnızız romanının son bölümü, Trajedinin Doğumu’ndan uzunca 
bir alıntıyla başlar ve şu yorumla devam eder: 

Vaktim olsaydı, bütün kitabı tercüme etmek isterdim. Mânasız bir tesadüfle Nietzsche 
öldüğü gün, ben doğmuşum. Onun ruhundaki hidayetsiz ve cürete vâris olmadığım halde, 
fikirlerinin barutunda, benim özlediğim zıddı bile olsa, bambaşka bir dünyaya hasret çeken 
zekâların ihtilâlci soyundan olduğumu bana haber veren bir dinamizmin içimdeki isyan 
kaynaklarına tıpatıp uygunluğu var.17

A. Bir Heidegger Okuru Olarak Peyami Safa

Peyami Safa’nın 1933’teki yazısında, Heidegger’e oldukça özel göndermeleri 
vardır. O, felsefenin ardı sıra olduğu hakikate “tecrübî bir usulle varılmayacağını, 
mantığın bizi safsataya veya hayale düşürdüğünü, diyalektiğin ise nihilist bir felsefenin 
usulü olduğunu” ifade ettikten sonra, belki intuition, hads veya sezişle, yahut ta İslâm 

14 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004. [Eserin ilk baskısı 
için bkz. Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1949.]

15 Peyami Safa, Yalnızız, Ötüken Yayınları., İstanbul 2004. [Eserin ilk baskısı için bkz. Peyami Safa, 
Yalnızız, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1950.]

16 Stefan Zweig, Nietzsche: Demonla Muharebe, çev. Hasan Cemil Çambel, Kanaat Kitabevi, İstanbul 
1940. Burada, ayrıca Ş. Mardin’nin roman yazmanın demonla alakası ve bizim demonsuzluğumuz 
hakkındaki oldukça sığ malum tartışması hatırlanacaktır: Şerif Mardin, “‘Aydınlar’ Konusunda Ülge-
ner ve Bir İzah Denemesi”, Toplum ve Bilim, 24, Kış 1984, s. 9-16. 

17 Peyami Safa, Yalnızız, s. 357-358.
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mistiklerinin cezbeye varmak dedikleri bir nevi yüksek teessürî haletle, vecit ile oraya 
varırız diyor.18 Bu görüşüne şahit olarak da Heidegger’i getiriyor:

Bugünün en büyük filozofu olduğu söylenen bir Alman mütefekkiri, Heidegger bu fi-
kirde görünüyor. (…) bazı parçalarını okuyacağım: “Angst kelâmı hareketsizleştirir ve 
karşısında bütün heyecan susar. Çünki bizzat varlığın esasile bizi karşı karşıya koymak 
için şahsımızın fevkine çıkar. Bize emsalsiz bir külliyet hissi verir. Bunun içindir ki onun 
önünde kâinat çekilir ve eşya erir. Bu öyle bir muallâkta kalış haletidir ki orada varlık 
bize muvazenesiz görünür; bütün olan şeyler, yalnız seyircisi kaldığımız bir uzaklaşma, 
kayma içinde erir, kaybolur.”19

Safa, oldukça ilginç bir şekilde Heidegger’in Angst’ı ile kendi roman kahramanları 
arasında bir karşılaştırma yapar:

… size, Heidegger in tasvir ettiği Angst halinde bulunan kahramanlarımdan birinin o 
tezatlar fevkindeki anını anlatan bir roman parçası okuyacağım. Mahşer ismindeki ilk 
eserlerimden birinin kısa birkaç satırıdır:
“O gün, akşama kadar, yüzü koyun yattı. Kımıldamıyor. Bir an için kendini ölü sanmak 
ne rahat! Sanki ruh, etin mesameleri arasından renksiz bir duman gibi dışarıya süzülüp 
gider; zamandan ve mekândan kurtulmuş, boşluğa yayılır; duvarsız ve hudutsuz bir sahada 
alabildiğine koşar. Havadan daha hafiftir ve ölçülemiyen bir genişlikle varlığı kuşatır.
Vücudun her uzvu ağır bir taşla kıyılmış gibi ezik, bitkin olduğu lâhzalarda, ruhun bu 
hürriyeti, bu başı boş ve avare cevelânı, işte vecit. Artık çekilen eziyetler bir noktaya 
dayanmışlardır ki orada, elem ve haz ayni şeydir, orada maddenin tezatları yoktur, orada 
kar sıcak ve güneş soğuktur, karanlıkların ışığı, aydınlıkların karanlığı, seslerin sükûtu 
ve sükûtun haykırışı vardır.20

Safa, 1951’de kaleme aldığı Yalnızız romanında, kahramanına Heidegger felse-
fesinin ötesine geçilebileceğini söylettirir: 

Varlaşma hamlesinin aktifi yanında yoklaşma pasif, yoklaşma hamlesinin aktifi yanında 
varlaşma pasiftir. Böylece, Heidegger’in tek taraflı tasavvurundan uzaklaşarak yokluğu 
bir zemin “fond” gibi değil, karşılıklı olarak, varlığı ve yokluğu birbirinin zemini gibi 
almak lâzımdır.21

Açıkçası bugünden bakıldığında Safa’nın, Heidegger okuyuşu hayranlık uyandırı-
cıdır. Heidegger felsefesinin çağdaş takipçileri de, onun eserleri ile mistik gelen-ekler 
arasında “hayli şaşırtıcı ve kışkırtıcı benzerlikler” olduğunu vurgularlar.22 Vakıa bugün, 

18 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, s. 516.
19 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, s. 516-517.
20 Peyami Safa, “Felsefe ve Diyalektik”, s. 517.
21 Peyami Safa, Yalnızız, s. 163.
22 Bkz. John D. Caputo, The Mystical Element in Heidegger’s Thought, Ohio University Press, Athens 

1978; Sonya Sikka, Forms of Transcendence: Heidegger and Medieval Mystical Theology, State Uni-
versity of New York Press, Albany 1997; [Türkçesi için bkz. John D. Caputo, “Heidegger’in Düşünce-
sinde Mistik Unsurlar”, Heidegger ve Din, çev. ve der. Ahmet Demirhan, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 
2004; Sonya Sikka, “Aşkınlık Biçimleri: Heidegger ve Ortaçağ Mistik Teolojisi”, Heidegger ve Din, 
der. ve çev. Ahmet Demirhan, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004; Jonathan Weidenbaum, “Eckhart, 
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bu türden alakalarla birlikte onun felsefesinin farklı boyutlarını daha iyi anlayabilmek-
teyiz. Özellikle geç dönem Heidegger’in, Safa’nın roman kahramanındaki benzer bir 
hamle yaptığını söylemek abartı olmayacaktır.

Esasında Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu adlı romanı Heideggeryen 
mistisizmle daha güçlü benzerlikler taşır. Romanın ana karakteri olan Ferit’i, henüz 
kemale ermemiş bir derviş ya da aylak metaforu etrafında okumak mümkündür.

Ben Türk değilim, insan değilim, hayvan değilim, tıbbiyeli değilim, felsefeci değilim, 
âşık değilim, zengin değilim, fertçi değilim, cemiyetçi değilim, milliyetçi değilim, Vafi 
Beyin ecinnileri arasında oturan, iradesi çarpılmış, bir hafta sonra ne yapacağını bilme-
yen, tenbel, hiç bir işe yaramaz, ve ömrünün yarısı Avrupa’da hariciye memurluklarında 
geçmiş, ayyaş, zanpara, Hedonist, ciddiyetin yalnız hayvanlara yakıştığına inandığı için 
dünyanın bütün dramlarına kahkahayı basan ve bunun için “Gülenler” soyadını alan bir 
baba ile, yarı sanatkâr, yarı deli, erkek düşkünü, veremli ve veremden iki yetişkin kızım 
kaybetmiş, ayyaş kokainman, Paris’te okuduğu için kültürlü, genç yaşında ölmüş bir ananın 
désencharte, démesuér, desoriente, deracine, dégenere bir oğluyum.23

Ferit bir seyr halindedir, bu seyirde adeta hayret makamındadır, şaşkındır. Ro-
man kahramanı Ferid-it, ferdiyetten vahdete yükselişinin, hayvan oluştan insan oluşa 
dönüşümünü hikayesi gibi görünür. Onun sorununu ve de sonunu, kemalini, Vafi Bey 
şu şekilde anlatır: 

Senin nasibin tünel gibi bir yerdedir, sonunda aydınlık vardır. Fakat çok muhtacı duasın. 
Şek ve tereddüt ve aciz ve noksanı irade içindesin. Nefsi natıkan inkisam içredir, birbi-
rileriyle cidal eyler. İtikadın zayıf olduğundan, nefsi emmarenin pençesindesin; velakin 
bundan bihuzursun.24

Sonunda aydınlık var; diyor Vafi Bey; ancak o aydınlığa ulaşmak hiç de kolay 
değil. Bu yol, hayalle hakikat arasında bir yolculuk olduğundan, her şeyden önce bir 
çıkrığa ihtiyaç var. O da Aziz Yahya olacaktır. Onu, dolaylı olarak tanırız, yer aldığı 
bağlam ise müthiştir:

Kaside-i Bürde ve Kaside-i Münferice şerhleri. Muhiddin-i Arabi ve Molla Cami Hazretleri-
nin, bütün külliyat-ı asarı. “Fütuhatı Mekiye”ler, “Fususü’l-hikem”ler, “Nefehatü’l-üns”ler, 
“Fâtihatü’ş-şebab”, “Vasıtaü’l-akd”, “Hatemetü’l-hayat”lar, hepsi çıktı elden. Fakirin 
hafızasında ne kaldıysa yadigârı nasibimiz odur. Velâkin haneye de erbabı namusu kabul 
eyledik... İlk müracaat eden Aziz Bey olup vekâlet emrine alınmış mağdur lise hocaların-
dandır. Senin katta oturur. Garik-i bahri irfandır. Odasında sandık sandık kitap vardır.25

Açıkçası bu isim, kitapta, günümüz edebiyat muallimlerince anlaşılamayan bir 
noktadır. Kitabın ilk bölümünde, zahirde onun adının hiç olmaması ikinci bölümde 

Luther ve Buddha Pazarda: Heidegger’in Mistik Olan ile Varoluşsal Olanı Büyük Sentezi”, Heidegger 
ve Din, der. ve çev. Ahmet Demirhan, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004; Heidegger, yay. haz. Ahmet 
Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul 2008.].

23 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 60.
24 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 102.
25 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 99.
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batında konunun hep onun üzerinden kurulması edebi üslup değişmesiyle açıklana-
mayacak kadar girift bir konudur. [Bu yönüyle ikinci bölümü, salt üslup düzleminde 
okumak, günümüzde yazıncılara özgü bir körlüktür.] Aziz, bir aydınlanmada olmazsa 
olmaz bir rehberi temsil eder. Aylaklık halinden çıkış için çıkrık-çıya ihtiyaç vardır. 
Yahya, can veren demektir; (Aziz Yuhanna ile olan bağ da dikkate değer). Fer-it’e bir 
ada önermesi hiç de tesadüf değildir. Keza ada da bir metafordur, dağ, ada, çöl, mağara 
yalnızlık deneyimi için, dur-ulmak için olmazsa olmaz mekânlardır.

Matmazel Noraliya metni ikiye yarılmakla, üslubunu ve karakterlerini ikiye 
bölmekle, bizi mistik zahir ve batın arasındaki düalizme taşımış olur. Matmazel No-
raliya’nın defterinin miladi ve hicri takvimle yazılması da manidardır. Sembolik bir 
okuyuşla bu bölümler akla ve aşka, dışrak olana ve içrek olana tekabül eder; ilk bö-
lümde yer alan her muamma ikinci bölümde gerçek anlamı kazanır.26 Garip bir yaratık 
gibi görünen Tahir Bey’in kalender bir derviş olduğunu, iyi yürekli görünen Tamburi 
Tosun Bey’in aslında seri bir katil olduğunu, Uyur Gezer görünen Zehra’nın kozmik 
güçleri olduğunu öğreniriz. İlk bölümde daha çok para psikolojik fenomenlerle izah 
edilmeye, belli kavramlara sığdırılmaya çalışılan fenomenlerin nasıl da daha derinde 
ya da ötede yer alan hadisler olduğunu anlarız. Kısaca her şeyin yerli yerine oturması 
için ikinci bölümü, koltukta gerçekleşecek olan deneyimi beklemek gerekecektir. 

B. Heidegger’in Muâsır Mahdûmları ve Peyami Safa’nın Mirası

Felsefe tarihinde oğul veren filozoflar arasında Heidegger’in yeri ayrıdır. Özel-
likle de muâsır Frenk felsefe sahnesi önemli ölçüde Heidegger’den mülhem metinlerle 
doludur. Onun mahdûmlarının başında felsefesini ad ve adlandırma sorununa adamış 
J. Derrida gelir. 

*
Bütün yazı hayatı boyunca, Türkçede yaşanan inkılabâta şahit olan ve bu inkıla-

bât içinde kalıcı eserler vermeye çalışan Peyami Safa kadar lisan meselesini derinden 
kim hissedebilir! 1942’de, Türk Dil Kurumu tarafından Felsefe ve Gramer Terimleri 
adlı kitapçık neşredilince27 şu sözleri söylemekten kendini alamayacaktır: “… felsefe 
terimi diye ortaya sürülen bu piç kurusu ordusundan yalnız bir mangayı huzurunuza 
çıkarabiliyorum. Daha neler, ne soysuz, ne düzme sözler var ki bu sütun ve sütunlar 
almaz.”28 Safa, M. Heidegger’in Türkçede en çok alıntılanan sözüyle ifade edilirse, 

26 Burada ayrıca vurgulanmaya değer ki, Cemil Meriç’in Mağaradakiler adlı eseri de iki bölüm ayrılmış-
tır: Doğal olarak onun içindekiler ve dışındakilere.

27 Bkz. Felsefe ve Gramer Terimleri: Ahlâk, Eğitbilim, Estetik, Fizikötesi, Gramer, Mantık, Ruhbilim, 
Toplumbilim, Türk Dil Kurumu, Ankara 1942.

28 Peyami Safa’nın, Felsefe Dili Olarak Türkçe hakkındaki görüşleri için bkz. Felsefe Dili Olarak Türk-
çenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz I: 1851-1952, der. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, 
İstanbul 2015.
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“varlığın evi olan dilin” yıkılışına, onunla birlikte Vucûd’un birliğinin de bozuluşuna 
tanıklık etmiştir. [Bugün, Peyami Safa’nın eserlerini lûgata müracaat etmeksizin 
Üniversite talebesi bile okuyamaz.]

Peyami, Felsefi Buhran adlı küçük ama önemli kitapçığında, felsefenin buhranını 
şuna bağlar: Mana tekamül ediyor fakat kelimeler sabit.29 Peyami için bu iki alanın 
kesişmesi ve gerilmesi ile hep bir meselesi olmuştur. Ki buna “çocukluktan bu güne 
değin” şeklinde atıfta bulunacaktır. Bu meselenin halli için de çalışmıştır; hatta onun 
çalışmalarında, bu buhrana direnen, onun üstesinden gelmeye çalışan bir yön vardır:

İçimizde bütün pencerelerin dışarıya açıldığını zannettiğimiz anlar vardır ki o zaman her 
şeyi sezer gibi oluyoruz; fakat dilimiz takatsiz kalıyor. Şiirin hususi kombinezonlarıyla 
bu takatsizliğe karşı çıkmak istiyoruz, yahut musiki gibi bizi kelimenin darlığından kur-
tarabilecek seyyal ifade sembolleri arıyoruz, resmin tonlarına, heykelin ve mimarinin 
hacimlerine koşuyoruz. Bütün güzel sanatlar, kelimelerin kifayetsizliği, hatta bazen me-
ramımıza ihanetle mücadeleden başka nedir?30

Açıkçası, Peyami’nin isim fetişizmi olarak adlandırdığı sorun da aynı yerden neşet 
etmektedir: “Bu bir isim, fetişizmi, midir? Eskiden ‘Selma’ adı sinirime dokunurdu. 
Arapçadan frenk ahengine uygun isim yapmanın moda olduğu devirlerin yadigârı: 
Selma, Sara, Leylâ, Necla, Azra, Feyha, Cevza, Semra, Harara... Şimdi bu isimlerin 
hepsi güzel geliyor bana.”31 Bu ikonacılığı, ikonaklasta uğratmak için olsa gerek çarpıcı 
bir başlık verir kitabına: Noraliya. Bu ismi sözlüklere ya da google’da bulamayız; o 
Peyami’nin yaratısıdır. Belli bir kalıpla düşünmeye karşı direnen bir yön vardır, Nora-
liya’da. O, bazen Nuran bazen Noraliya’dır, Müslüman Mecit’in Nuriye’si; Matmazel 
Giannet’in nikahsız kızı Noraliya’dır o. Babası Türk, annesi ise Selanik dönmesidir. 
Babası Tahsin Bey, histerik bir kadın olan Belkıs Hanım’la bir aşk mâcerası sonucunda 
evlenmiştir. Önce baba tarafından sağlam bir dini eğitim alır, sonra anne tarafından 
sağlam bir Hıristiyanlık eğitimi: 

babaannesinin evinde, duvarda Mekke resimleri, ipekli seccadeler, tespihler, kuran yazıları 
hep Müslümanca şeyler; anneannesinin evinde haçlar, meryemana tasvirleri, Hristos’un 
heykelleri...15 yaşına kadar camiye giden Nuriye nerede, haftada bir kiliseye götürülen 
ve zorla dua ettirilen Noraliya nerede...32 

Fotika, yorumlar: “ama yine de dininden dönmez. Zavallı Matmazel Noraliya! 
…” bak, hala Fotika, Nuriye diyemiyor. Tuhaf bir şeydir bu. İnadına gibi.”33 Doğru-
su, bu ifade edilenler bağlamında Noraliya ismini bir daha düşündüğümüzde, ismin 
öylesine bir isim olmadığı aşikardır. Bir Melami gibi artık isimden geçmiştir, ya da 
dünya adlarından bunalmış bir moriskodur. Hiç işittiniz mi, böylesini?! “Noraliya da 

29 Peyami Safa, Felsefi Buhran, Çığır Mecmuası Neşriyatı, Ankara 1939, s. 18.
30 Peyami Safa, Felsefi Buhran, s. 18.
31 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 136.
32 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 249.
33 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 252.
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hep Türkçe cevap verirdi. Ben çok şaşırdım. Hiç işittiniz mi böyle bir şey siz? Anası 
İtalyanca, Fransızca söyler, kızı Türkçe cevap verir.”34

Vakıa, Noraliya fenomeni tek değildir, her Türk Müslümanın bir Noraliya tarafı 
vardır. Şu halde, Ferit’in, Noraliya isminde başkalarını bulmasına hiç şaşmamalı:

Noraliya’nın Türklük ve Müslümanlıktaki ısrarı, babasının Türk olması, babaannesinin 
tesirleri altında kalmış, tamamıyla değilse de, hep Selma’yı andırıyor. Bakın hala Noraliya 
diyorum. Bu isim, onun içinde çırpındığı tezatları ve felaketleri canlandırdığı için ona 
‘Nuriye’den daha fazla yakışıyor. Ne hayat! Ne hayal kırıklıkları! İnsan buna inanamıyor.35

Son olarak, Noraliya’nın nur’la olan etimolojik bağı dikkate değerdir. Bu iki 
kelime öylesine birbirine geçmiştir ki, bize yine bir şeyler, söylemek ister gibidir. 
Heidegger mahdumu J. Derrida’nın bulunduğu yeri, eğer böyle bir yer varsa, anlatan 
eserlerinden biri de La dissémination’dur.36

Noraliya bir yerde, “Beni dağıt”37 diye dua eder. Saçılma, çokluğun, doğumun, 
tohumun bir habercidir. Dağılan bir metindir, Peyami’ninkisi. Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu palimsest bir yazıdır. Özellikle de Noraliya’nın günlüğünden yapılan aktarım-
lar müthiş bir alıntılar mozaiğidir, metinlerarasılıktır. Orada birçok metin katmanının 
iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Parçaların bir araya gelişi, parçalanmış zihinleri 
bekleyecektir anlaşılmak için. Aşağıda tam da, karnavalesk bir dil kullanır:

Pilâvın üzerine boşalan Ziya Gökalp salçası kadar lezzeti berbat edecek ne vardı? Komposto 
ile beraber Charles Maurras da teşrif etti. Arkasından bir tarifler, terimler, ilmî tabirler 
fırtınası. Eski Atina’dan bugünkü Paris’e kadar, tünel gişesinin önüne yığılan insanlar 
gibi, asırlar birbirini itiyor, Muhtarla Maurras’tan hangisine ait olduğu bu kargaşalıkta 
pek de iyi anlaşılmayan fikirler, kompostonun içine tatarcık sürüsü gibi hücum ediyordu. 
Eflâtun’un cumhuriyetinde sosyali keşfetmek için “ferdi”nin içinden geçmesinin tersine 
olarak (….) Ferid’in zihninde …. Roma’nın hala vahdet sembolü ve işareti olduğu …38

Peyami’nin, ancak Derrida okurlarınca hakkı verilebilecek bu güçlü dili, Türkçe 
yazan edebiyat eleştirmenlerince anlaşılmamıştır. Örneğin Berna Moran, Peyami’nin 
oluşturmaya çalıştığı mülemma yapıdaki bekareti keşfetmeye çalışacağına, ona bir 
baba arama telaşı içinde görünür.39 Muzmer olan, ama erbabına celi olan bir üsluptur 
onunkisi.

– Sen Beyzavî tefsirine itimat et, dedi. Kıtmir mağarada konuşmuştur. Sure-i Kehf’i ezber 
okurum sana, fakat anlamazsın. Lüzum da yoktur. Yalnız şu kadarı malûmun ola ki Ashabı 
kehfin köpeği mağarada konuşmuştur. Surede de bu muzmerdir, âyan değildir, velâkin 

34 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 255.
35 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 277.
36 Jacques Derrida, La dissémination, Éditions du Seuil, Paris 1972.
37 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 273.
38 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 59.
39 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış: Ahmet Mithat’tan A. H. Tanpınar’a, İletişim Yayın-

ları, İstanbul 1994. 
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erbabına celidir.[40] Vehim olamaz. Zinhar seninkini de vehim telâkki eyleme.41

Peyami’nin çoklu dili bazen kendini ayan bir şekilde beyan eder bazen de muam-
ma olarak kalır. Maatteessüf, edebiyat muallimûnu, muzmer olan bu hususu anlatma 
zorlanmışlardır. 

*
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda, Matmazel Noraliya’nın özel notlarının ol-

duğu bir defterden alıntılar vardır.42 Bu bölüm de her yönüyle derin felsefe okumalara 
müsait atıflarla doludur. Bunların için öyle bir not var ki, bugün o notta işaret edilen 
nüktelere bütün Heidegger mahdûmları meftun görünüyor:

...1328
Ve kim olduğunu bilmediğim Denys l’Aréopagite imzasiyle bir mukaddes metinler 

antolociyasında rastladığım şu satırlar dahi ayni haleti güzelce tasvir eylediğinden 
buraya aynen tercüme eylemek isterim:

Zira bu zulmetler, en derin karanlıklar dahi olsalar, şaşaalı bir aydınlıktırlar; ve rüyetin 
ve temasın ötesinde dahi olsalar, bizim kör ruhumuzu müteali bir güzelliğin şaşaalariyle 
doldururlar... Biz bu şeffaf karanlıklarda kalmayı hararetle arzu ediyoruz, ve, görmemek 
ve bilmemek yüzünden, gözümüzün ve bilgimizin ötesindekini yine görmemek ve bilme-
mek sayesinde görmek ve bilmek istiyoruz. Zira hakikî surette görmek ve bilmek budur, 
ve, herşeyi terk ederek herşeyin ötesinde ve üstündeki zatı medheylemek arzu ediyoruz. 
Zira bu çıplak bir taşa canlı bir şeyi andıran bir resim hakketmeye benzemez: o, kendi 
etrafında gizli bir şeklin görünmesine mâni olan herşeyi ortadan kaldırarak gizli olan 
güzelliği meydana çıkarır.43

Denys l’Aréopagite, Milattan sonra beşinci yüzyılda yaşamış bir mistiktir. Denys 
l’Aréopagite onun gerçek adı değil, takma adıdır. En meşhur eseri Divine Names’dir, 
ki Peyami’nin yaptığı alıntı da bu metindendir. Denys l’Aréopagite’nin bu metni, he-
men hemen her muasır Fransız filozofunca bir şekilde anılır. Bunlar içinde özellikle J. 
Derrida’nın neredeyse bütün yazılarının, Denys l’Aréopagite’nin alıntısında kendini 
gösteren negatif teolojinin etkisini taşıdığını söylemek bir abartı değildir. Ki sırf bu 
dil hakkında yüzlerce makale neşredilmiştir.44

Denys l’Aréopagite’nin bu metnine Fransız felsefeciler tarafından yapılan atıfların 

40 “celi” kelimesi maalesef eserin yeni baskılarında “delil” şeklinde çıkmıştır. Böylesine önemli bir me-
tinde, böylesine ciddi bir kelime değişimi affedilir mi?! Bkz. Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu, s. 94.

41 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 94.
42 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 262 vd.
43 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 270-271.
44 Bkz. Recep Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul 2007.; 

Arthur Bradley, Negative Theology and Modern French Philosophy, Routledge, London-New York 
2005.
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bir kısmı şöyledir:
G. Bataille: 
Denys l’Aréopagite’den okuyorum (Kutsal İsimler I, 5) “Entelektüel işlemin tam durul-
ması ile anlatılamaz ışıkla özden birleşmeye girenler Tanrı’dan ancak onu inkar ederek 
söz edebilirler” Deneyin açığa çıkardığı andan itibaren aynı durum söz konusu olur ve 
bu önvarsayım değildir (aynı kişinin görüşüyle ışığın “karanlığın ışını” olduğu noktasına 
kadar; hatta bu, Eckhart’da şunu söylemeye kadar götürür: “Tanrı yokluktur”)45

M. Foucault:
Bir gün bu “dışarının düşüncesi”nin biçimlerini ve kategorilerini tanımlamaya çalışmak 
gerekecektir. Aynı zamanda izlediği yolu bulmak, nereden bize geldiğini ve hangi yöne 
gittiğini aramak gerekir. Düzmece Dionysius’un metinlerinden beri Hıristiyanlığın sınır-
larında dolaşan bu mistik düşünceden doğduğunu varsayabiliriz; belki de bin yıldır negatif 
teoloji biçimleri altında varolmaya devam etmiştir.46

Matmazel Noraliya’nın özel notlarının olduğu bir defterde başka alıntılar da vardır. 
Dün gece büyük babamın İtalyanca kitaplarından birini açtım. Boece’in Felsefi 
Teselli namındaki eseri idi.47

...Fransızların contemplation dedikleri bu temaşa herkese nasip olsaydı, cihanda 
bu mecnunane ihtiraslar ve bunca felaketler olur muydu? İmitaton de Jesus-Christ 
nam eserde gördüğüm cümle beni böyle düşündürmektedir: “Pek az temaşa ehli 
vardır, zira ki ruhların arasında pek azı hakir ev mütavazidir.”48

Dilmestî Mevlâna nam eserden:
“Cihana hâkim dağın üzerinde, Simurg gibi, mevki al ve ayaklarının altında 
çalkanan bir bulut gibi hilkati seyret.
“Allah’ın ummanına dal; ummanı külliyette ifnayi nefs et. İhtilâfatı mütenahiyi, 
namütenahiyi, zamanı, ebediyeti unut. Bütün ruhları da orada temaşa etmek için 
hâlikin ruhunda mukim ol”
….. 49

III. Son-uç

1933’te Neler Oldu? başlıklı söyleşi, Heidegger’in geçmişle olan hesaplaşmasının 
açığa çıktığı bir metindir: Yer yer isteksiz, yer yer ümitsiz, yer yer kırılgan, yer yer 
de bağışlanmayı dileyen edası var. Vakıa bu türden bir hesaplaşmanın Türkiye’deki 
felsefecilerce yapılma zarureti bedihidir. 1933’te, H. Reichenbach’ın Türkiye’de oluşu, 

45 Georges Bataille, İç Deney, çev. Mehmet Mukadder Yakupoğlu, İstanbul, YKY, 2003, s. 
46 Michel Foucault, Maurice Blanchot: Dışarının Düşüncesi, çev. Ayşe Meral, Kabalcı Yayınevi, İstan-

bul 2005,  s. 16.
47 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 264.
48 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 268.
49 Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 272-273.
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ancak felsefenin -ek’li doğası içinde anlamlı olabilir-di. Bu ek olmaksızın düşünüldü-
ğünde –ki tarihsel olarak, maalesef, böyle olmuştur– Reichenbach’ın konumu felsefeyi 
sadece bilime zorlayan bir şiddeti temsil eder. 1933 sonrasında, Türkçe felsefenin kendi 
içine kapalı kalmasının en önemli amillerinden biri olarak görünmektedir. 1933’e ka-
dar, Türkçe felsefe bir şekilde, edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu tasavvuf, metafizik 
ve ilim üzerinden kendi yolunda ilerlemekte idi. 1933’e gelindiğinde, Reichenbach 
üzerinden edebiyat, edebiyatın iç içe olduğu tasavvuf ve metafizik Türkçe felsefeden 
elenmiştir. Bugünden bakıldığında, kopan bağların, yıkılan köprülerin yeniden ku-
rulması gerekmektedir, eğer otantik bir Türkçe felsefenin ortaya çıkması isteniyorsa. 
Peyami Safa’nın metinlerinde, kopan parçaların nasıl eklemlenebileceğinin numuneleri 
vardır, edebiyat cihetinden. Vakıa meselenin metafizik ciheti henüz çalışılmamıştır. 

KAYNAKLAR

“Nur noch ein Gott kann uns retten”, Der Spiegel, 31 Mayıs 1976, s. 193-219.
“Only a God Can Save Us: Der Spiegel’s Interview with Martin Heidegger”, çev. Maria Alter 

ve John D. Caputo, Philosophy Today 20, Kış 1976, s. 267-284. [“Seul un dieu peut encore 
nous sauver”]

Arthur Bradley; Negative Theology and Modern French Philosophy, Routledge, London-New 
York 2005.

Berna Moran; Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış: Ahmet Mithat’tan A. H. Tanpınar’a, İletişim 
Yayınları, İstanbul 1994. 

Beşir Ayvazoğlu; Peyami: Hayatı, Sanatı, Felsefesi, Dramı, Kapı Yayınları, İstanbul 2008.
Coşkun Değirmencioğlu, Türkiye’de İlk Türk Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler, Odak 

Yayınevi, Ankara 2004.
Emmanuel Faye; Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Un-

published Seminars of 1933-1935, İngilizceye çev. Michael B. Smith New Haven, Yale 
University Press, 2009

Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz I: 1851-1952, der. 
Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2015.

Felsefe ve Gramer Terimleri: Ahlâk, Eğitbilim, Estetik, Fizikötesi, Gramer, Mantık, Ruhbilim, 
Toplumbilim, Türk Dil Kurumu, Ankara 1942.

Georges Bataille; İç Deney, çev. Mehmet Mukadder Yakupoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
2003.

Heidegger, yay. haz. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul 2008.
İstanbul Üniversitesi Açılış Dersleri: 1933-1934 İ.Ü. Basımevi,  İstanbul 1937. 
Jacques Derrida; La dissémination, Éditions du Seuil, Paris 1972.
John D. Caputo; “Heidegger’in Düşüncesinde Mistik Unsurlar”, Heidegger ve Din, çev. ve 

der. Ahmet Demirhan, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004.
––––; The Mystical Element in Heidegger’s Thought Ohio University Press, Athens 1978.
Jonathan Weidenbaum; “Eckhart, Luther ve Buddha Pazarda: Heidegger’in Mistik Olan ile 

Varoluşsal Olanın Büyük Sentezi”, Heidegger ve Din, der. ve çev. Ahmet Demirhan, Ge-
lenek Yayıncılık, İstanbul 2004.

Martin Heidegger; “Bizi Yalnızca Bir Tanrı Kurtarabilir”, çev. ve der. Ahmet Demirhan, Hei-
degger ve Nazizm, Vadi Yayınları, Ankara 2002.



248 Recep Alpyağıl

Michel Foucault; Maurice Blanchot: Dışarının Düşüncesi, çev. Ayşe Meral, Kabalcı Yayıne-
vi?, İstanbul 2005.

Peyami Safa; “Felsefe ve Diyalektik”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933
––––; Felsefi Buhran, Çığır Mecmuası Neşriyatı, Ankara 1939.
––––; Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1949.
––––; Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2004. 
––––; Yalnızız, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1950.
––––; Yalnızız, Ötüken Yayınevi,  İstanbul 2000. 
Profesör Heidegger 1933’te Neler Oldu?: ‘Der Spiegel’in Heidegger’le Tarihi Söyleşisi, çev. 

Turhan Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993.
Recep Alpyağıl; “Türk Felsefesinde Dönememe Sendromu ve ‘Gel-en-ek’: Hermenötik Circ-

le’ın İşlevi Üzerine Dönüşlü Bir Deneme”, Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, 
haz. Ş. Ural, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012.

––––; Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din İz Yayıncılık, İstanbul 2007.
Recep Alpyağıl; Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi: Paul Rico-

eur Örneği Üzerinden Bir Soruşturma, İz Yayıncılık, İstanbul 2010.
Sonya Sikka; “Aşkınlık Biçimleri: Heidegger ve Ortaçağ Mistik Teolojisi”, Heidegger ve Din, 

der. ve çev. Ahmet Demirhan, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004.
––––; Forms of Transcendence: Heidegger and Medieval Mystical Theology, State University 

of New York Press, Albany 1997.
Stefan Zweig; Nietzsche: Demonla Muharebe, çev. Hasan Cemil Çambel, Kanaat Kitabevi, 

İstanbul 1940. 
Suut Kemal Yetkin; “Martin Heidegger”, Yeni Türk Mecmuası, 6, Mart 1933
Şerif Mardin; “‘Aydınlar’ Konusunda Ülgener ve Bir İzah Denemesi”, Toplum ve Bilim, 24, 

Kış 1984.
Tom Rockmore; On Heidegger’s Nazism and philosophy, Harvester Wheatsheaf, Hemel 

Hempstead 1992.
Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan Seçme Metinler I, 

der. R. Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2010.
Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-eki Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan Seçme Metinler II, 

der. R. Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2011.
Yeni Felsefe Cemiyeti Bülteni, A.B.C. Kitabevi, İstanbul 1943.



DASEIN’IN “NÜFUS CÜZDANI”:
HEIDEGGER’İN TÜRKİYE’DE ALIMLANMASINA 

BİR “GİRİŞ” DENEMESİ

Ahmet Demirhan*

THE ‘IDENTITY CARD’ OF DASEIN: AN INTRODUCTION 
TO THE APPROPRIATION OF HEIDEGGER IN TURKEY

ÖZ
Bu makalede, yirminci yüzyılın sonlarında Türkiye’de Heidegger’in nasıl alım-
landığı konu edinilmektedir. Birisi 80’lerde ve diğeri de 90’larda yapılan iki 
tartışmaya odaklanan makalede, bu tartışmaların –Heidegger üzerine olsalar 
da– Heidegger’in bir kesim sol entelektüelin kendilerini içinde buldukları ‘ay-
dın krizi’ne bir çözüm olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir. Söz konusu tar-
tışmalardaki görüşlerden birisi, Heidegger’in bir ‘düşünür’ olduğunu, düşünen 
insanın ‘faşist’ olamayacağını; ulus, ırk ve milliyetçilik gibi unsurlarıyla birlikte 
‘faşizm’in adım adım düşünülerek benimsenecek bir şey olmadığından düşünür 
Heidegger’in faşist olamayacağını iddia etmekteydi. Nazim ile faşizmi birbirle-
rine karıştıran ve Batı’daki ‘Heidegger meselesi’yle hiçbir ilgisi bulunmayan bu 
konum, kendi iddiasıyla “karşıt görüş” dediği bir konuma karşı Heidegger’i mi-
zansen olarak kullanmaktadır. Diğer konum ise, birincisinden daha sofistike olsa 
da, o da Heidegger’i Türk geleneğini yeniden keşfetmek için kullandığından, 
Heidegger’in düşüncesini Türk geleneği ve kültürü bağlamında taklit etmekten 
öteye gidememektedir. Bu konumun da ana amacı bir ‘aydın krizi’ne cevap bul-
mak olduğundan, Heidegger bu konumda da, kendi düşünce çizgisinden kopar-
tılarak yorumlanmaktadır. Makale, bu iki tartışmanın da, aslında tarihsel olarak 
sol-Kemalist olan bir aydın konumunu güçlendirmek için Heidegger’in nasıl 
sahiplenildiğini göstermekte ve sahiplenmenin anlamları üzerinde durmaktadır.
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ABSTRACT
This essay focuses on the issue of how Heidegger was appropriated in Turkey in 
the last quarter of the twentieth century. In doing this, it deals with two different 
discussions on Heidegger, one was held in 80’s and the other in 90’s. It is argued 
that although Heidegger was the main figure in these discussions, he was used 
as to answer a crisis situation in which some Turkish leftist intellectuals found 
themselves. In one of the positions in these discussions, it was argued that 
Heidegger is a ‘pure’ thinker and because he thinks, it’s impossible for him to 
become a fascist in that fascism cannot, with the components associated with 
it like nation, race and nationalism, be embraced by the way of thinking. By 
mistaking Nazism with fascism and by disengaging itself from the ‘Heidegger 
affair’, this position also held that all those who argues for all kind of nationalism 
are fascists who are soft in the head. But the main argument of this position was 
that it holds this position up against an opposing position in Turkey which is 
nationalistic and fascist in itself. So Heidegger was just a mise-en-scene for this 
position. The other one was a bit too sophisticated from the former and used 
Heidegger as to reinvent the Turkish tradition in order to understand the Turkish 
‘Being’ with its grammar and its way of thinking. Nevertheless this position did 
also try to overcome the crisis situation of the leftist intellectuals by imitating 
Heideggerian Dasein analysis in Turkish context, it missed the main lines of the 
Heidegger’s thinking and ended with posing a Turkish Dasein apart from the 
Western one. So although Heidegger was the main figure of these arguments, 
he used to strengthen an intellectual position which is, historically speaking, 
Kemalist-leftist.
Keywords: Heidegger, Dasein, the ‘idea’ of Europe, Nazism, fascism, Hölderlin, 
nation, nationalism, Turkey, a crisis situation of intellectuals, Kemalism.

...
 
I
Heidegger, 1959-1969 yılları arasında İsviçreli psikiyatrist Medard Boss’un teş-

vikiyle, Zürih Üniversitesi’nde bir klinikte ve Boss’un evinde bir dizi seminer verir. 
Seminerler, Heidegger’in tıp camiasıyla, özellikle de psikiyatri düşüncesiyle karşı 
karşıya gelmesi açısından ilginçtir. Lakin bizi burada ilgilendiren, onun 8 Eylül 1959’da 
Zürih Üniversitesi’ndeki ilk seminerinde, kendi eliyle çizdiği bir Dasein figürüdür. 
Maalesef Heidegger’in bu seminerinin sadece kendi el yazısı ile tuttuğu bir paragraf 
kadarlık bir bölümü yayımlandığından, seminerinin tamamını bilemediğimizden, onun 
kendi eliyle çizdiği figürü nasıl yorumladığını, kendi içinde, bütünüyle anlamamız 
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mümkün görünmemektedir. Yine de bu kısa bölüm bile bize, özellikle başka temsil 
biçimleriyle ve onların temsil etme tarzlarıyla kurduğu ilişki açısından, bazı fikirler 
verebilecektir. Heidegger’in çizdiği figür şudur:1

Kısa olduğu için Heidegger’in kendi çizimini nasıl yorumladığını alıntılayalım:
Bu çizim, en temel zemininde beşeri varoluşun, hiç de sadece mevcut olan bir nesne olma-
dığını gösteriyor olmalıdır; beşeri var oluş, kesinlikle müstakil bir nesne değildir. Aksine, 
bu tarz bir var olma, onun rastgeldiği ve yöneldiği şeyleri duymasına [Vernehmen] neden 
olan “saf”, görünmez, ele gelmez yetilerinden oluşur. Da-sein’ın analitiği perspektifin-
de, psikolojideki ve psikopatolojideki göreneksel, nesneleştirici bütün o kapsül biçimli 
(capsule-like; Kapsel-Vorstellungen) bir psuke, özne, şahıs, ego veya bilinç temsilleri, 
tamamıyla farklı bir anlayış lehine terk edilmelidir. Beşeri var oluşun temel yapılanışına 
dair bu yeni görüşe Da-sein veya dünyada-oluş denebilir. Kuşkusuz bu bağlamda Da-
sein’ın Da’sı, olağan anlamındaki şey –bir gözlemciye yakın bir konum– demek değildir. 
Aksine, Da-sein olarak var olmak, kendi “açıklığı”nda [Gelichtetheit] mucibince kendisine 
verilen ve kendisine yönelen şeylerin anlamını duyma yetisi vasıtasıyla bir alanı açık tut-
mak demektir. Duyma yetisine sahip bir alan olarak beşeri Da-sein, salt bir mevcut nesne 
değildir. Aksine, hiçbir koşulda nesneleştiremeyeceğimiz bir şeydir o.2

Bir figür olarak Dasein? Ne anlama gelir gerçekten bu? Heidegger’in hem “kap-
sül biçimli” olan “psuke, özne, şahıs, ego veya bilinç” temsillerinin terk etmesine yol 
açacak ve hem de hiçbir türlü nesneleştirmeye giremeyecek olduğunu söylediği bir 
figür, neyi temsil eder? Elbette burada Heidegger’in, felsefeye aşina olmayan, tıp, 
özellikle de psikiyatri uzmanları karşısında olduğunu, dolayısıyla belirli bir basitleş-
tirmeyle onlara ulaşmaya çalıştığını düşünebiliriz. Ne var ki, Heidegger’in Dasein’ı 
konusunda pek de dikkat çekmeyen bu çizimini, hem buradaki kısa ifadeleriyle hem 
de külliyatındaki bütün o Dasein analizleriyle nasıl bağdaştıracağız?

Kuşkusuz felsefe tarihindeki çeşitli anlayışları Varlık açısından yorumlayarak, 
dolayısıyla Sokrat-öncesi dönemden Nietzsche’ye, hatta kimi yerlerde kısaca değinse 
de çağdaşlarına kadar mevcut olan çeşitli ‘temsil’leri yorumlayan Heidegger’in, sözünü 

1 Bkz. Martin Heidegger, Zollikon Seminars: Protocols, Conversations, Letters, der. Medard Boss, Illi-
nois: Northwestern University Press, 2001, s. 3.

2 Heidegger, Zollikon Seminars, s. 3-4.
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ettiği “kapsül biçimli bir psuke, özne, şahıs, ego ya da bilinç” çizimiyle, Freud’a da 
en azından aşina olduğunu görürüz. Çünkü Heidegger’in, “kapsül biçimli” derken, 
Freud’un bir çizimini, Ben ve O’da yer alan kendi çizimini kastettiği aşikârdır.3

Ne var ki Heidegger’in, özellikle de felsefi eserlerde, Freud’un grafiği gibi başka 
grafiklerle de karşılaşmış olma ihtimalini yok sayamayız. Husserl’in On the Pheno-
menology of the Consciousness of Internal Time’da yer alan bir ‘fenomen’in tempo-
ralliğiyle, akıp giden, akış içinde olan bir özelliğiyle sabitleştirilmiş ‘görünüm’den 
ayrıldığını anlatırken çizdiği grafikle muhakkak karşılaşmış olmalıdır.4 Yine, Varlık 
ve Zaman’da, zamanı mekâna indirgemekle suçladığı Bergson’un Madde ve Bellek’te 
yer alan beş ayrı grafikle de karşılaşmaması mümkün değildir.5

Öyleyse Heidegger’in çizimini nereye yerleştireceğiz? Öncelikle Heidegger’i, bil-
mesi imkan dahilinde olan diğer grafiklerden ziyade, Dasein’ı grafik olarak resmetmeye 
sevk edenin, Freud’un “kapsül biçimli” grafiği olduğu bellidir. Heidegger doğrudan 
onu hedef alır çünkü. Ancak bu bize ne söyler? Hayli klasik bir anlamıyla felsefe 
yapmaya çalışan, hatta Antik Yunan’ın Logos’u ‘akıl’ veya ‘mantık’ gibi uylaşımsal 
şeylerle değil, her şeyden önce ‘söz’ olarak yorumlayan Heidegger’in her ne kadar 
kendi eliyle çizdiği bir grafik kendi düşünce sistematiği içinde pek de kendi ‘felsefe’ 
kavrayışıyla uyumlu bir şeymiş gibi görünmese de, ‘söz’ün yetmezliğini gösterir bir 
şekilde meramını grafikle anlatmaya kalksa da, aslında hiç de öyle olmadığını: Bizzat 
Dasein’ın kendi tarihselliğine ve zamansallığına dayalı analitiği değil ama Dasein 
kavramının felsefe tarihi içindeki tarihselliği böyle bir ‘figür’leştirmeden alıkoyamaz 
onu. Dasein, kendi analitiği içinde, bütün imkânları ile varlıkla ilişkisi bakımından 
bir analize tabi tutulabilir; ne var ki bu analiz de Dasein’ın aslında bir anlamda 
(Heideggerci açıdan ya da başka türlü)’metafizik’ de demek olan felsefe tarihindeki 
yerini figüratif olarak sunmaktan kaçınamaz.6 Heidegger, yorumlanması ayrı bir me-

3 Freud’un çizimi şöyledir: 

e Bkz. Sigmund Freud, Ben ve O, çev. O. Kasap, İstanbul: Telos, 2013, s. 48. Burada “Bö”, Bilinç önce-
si; “A-Bç” de “Algı-bilinç” demektir.

4 Bkz. Edmund Husserl, On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time, çev. J. B. Brou-
gh, Dordrecht: Kluver, 1991, s. 29.

5 Bkz. Henri Bergson, Matter and Memory, çev. N. M. Paul-W. S. Palmer, New York: Zen Book, 1988, 
s. 105, 132, 143, 152 ve 162.

6 Burada, Philippe Lacoue-Labarthe’ın Typography’de yapmaya çalıştığı şeyden çok gevşekçe yarar-
landığımı belirtmek isterim. Ancak bunu burada açmaya çalışmak bizi çok farklı yerlere götürür. Bkz. 
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sele, ancak Dasein’ı bir ‘figür’ olarak çizmekten kaçınamamıştır. Bunu yaparken de, 
karşılaşması ihtimal dâhilinde olan başka figürlerden ziyade, Freud’un ‘ben’ ve ‘o’yu 
analiz ederken resmettiği bir figürü karşısına almıştır.7

Burada elbette iki soru belirir: Birincisi, Freud’un bir çizimine karşı çizilen bir 
Dasein grafiği olmadan da Dasein’ın ‘grafik’ bir şey olup olamayacağı; ikincisi ise, 
eğer olabiliyorsa, onun başka türlü bir ‘figür’le ifade edilip edilemeyeceği. Mümkün 
müdür Dasein’ın kendi analitiğinin ihtiyaç duyabileceği bir ‘figür’ün var olması? 
Burada, bunun mümkün olduğunu; Heidegger’in özellikle ‘siyasal’ tavırlarıyla ve 
Nazi dönemi sonrasında, bütün ısrarlara rağmen Nazi dönemindeki tavırlarına karşı 
‘suskunluğu’nu sürdürmesinin veya ancak Varlık ve Zaman’la başlayan çizgisini yeni 
bir ‘söz’le ifade ederek o döneme dair kendi yorumunu sunmasının, başka tür bir 
‘figür’le gerçekleştiğini ileri süreceğiz.

Rektörlükten ayrıldıktan sonra Heidegger’in Hölderlin’e dair giderek artan ilgisi 
biliniyor. Bu konuda Orhan Koçak’ın aşağıda döneceğimiz “Heidegger’in sanata bakışı 
çok insan üzerinde etkili olabiliyor. Çoğu zaman şöyle oluyor bu etki: Sanatı hakikatin 
(“mesaj”ın) imtiyazlı alanı olarak görmeye başlıyorlar. Gaipten gelen bir ses, sanatta 
kendisini duyuruyor bu bakışa göre. Bu tutum, cahil ama kendisini yetiştirmek isteyen 
adamın sanata bakışına benziyor biraz… Bu safdilce tutumda, ‘dil, varlığın evidir’ 
gibi iri kıyım, tantanalı sloganların da payı yok mu? Heidegger’in sanat yazılarındaki 
olağanüstü amatörlüğe ne demeli? Yapıtın hiçbir biçimsel, içkin özelliğinden veya 
başka yapıtlarla ilişkisinden söz etmeyip de orada dile gelen ‘mesaj’ı araması– aslında 
sanata hiç mi önem verilmediğinin göstergesi değil mi bu?”8 şeklindeki hayli afaki 
ve hayli üstten bakış açılarından başlayarak, yığınla yorumla karşılaşmak mümkün. 
Bunların çoğunun da hareket noktası, Heidegger’in Naziliğini baştan bir veri olarak 
alması: Böylece sanat yorumları ile Naziliği arasında bir ilişki kurarak, Naziliğin 
barbarlıklarıyla bu sanat yorumları arasındaki acemilikleri, amatörlükleri, cahillikleri, 
bir sürünün peşine takılıp gitmeklikleri vesaire bağlantılandırma gayreti, kendisine 
ilerleyebileceği bir mecrayı kolayca bulabilmektedir. Bu aşırı indirgemeci tutumun 
sanata kendi bakışından başka bir bakışı, sanat üzerinden değil, barbarca bir ideoloji 
üzerinden meşrulaştırma çabası ayrıca üzerinde durulmaya değer bir mesele ve aşağıda, 
Heidegger’in Türkiye’de alımlanmasını incelerken bunun uzanımlarının neler olabile-
ceğine kısaca değineceğiz; ancak külliyatından bağımsız olarak, sadece Heidegger’in 
Nasyonal Sosyalist Parti’ye üye olması, sonradan istifa edecek olsa da Nazi döneminin 

Lacoue-Labarthe, Typography, ed. C. Fynsk, Stanford: Stanford University Press, 1998.
7 Burada elbette Heidegger’de, tuhaf bir biçimde “id” diye çevrilen Freud’taki “o”nun nereye kaybol-

duğunu araştırmanın bizi ilginç yerlere götürebileceğini hatırlatmakla yetinelim.
8 Bkz. Orhan Koçak, “Heidegger Üzerine Üç Soru”, Defter, no. 25, 1995, s.108-109. İtalikler eklendi. 

‘Mesaj’ı bir taraftan ‘hakikat’ olarak ve diğer taraftan da ‘dile gelen’ bir şey olarak ifadelendirmesi 
üzerinde düşünmeye başlasaydı Koçak, “cahil, ama kendisini yetiştirmek isteyen adam” ya da “olağa-
nüstü amatörce” gibi ifadelerinin ‘diyalektik’ olarak ne demeye karşılık geldiğini görebilirdi sanırım. 
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başlarında rektörlüğe getirilmesi, bu süreçte Nazi ideolojisiyle kolayca uyumlu olduğu 
gösterilebilecek konuşmalar yapması, Nazi dönemi sonunda da tüm ısrarlara rağmen o 
döneme ilişkin suskunluğunu sürdürmesi gibi birtakım donelerden yola çıkarak yapılan 
bu suçlama dışında, onu tamamıyla Nazilikten koparan hayli apolojetik yorumlar bir 
yana, hem Nasyonal Sosyalist ideolojiye (kısa veya uzun dönemli) bağlılığını konu 
edinen ve hem de sadece Heidegger külliyatından değil Kant sonrası bir gelenekteki 
çeşitli kavrayışlardan da yola çıkarak bu bağlılığı bir bağlama oturtmaya çalışan ça-
balarla da karşılaşırız.9 Belirli bir emek ürünü olan, sadece Heidegger’i veya Naziliği 
değil, belirli bir ‘Avrupa ya da Garp fikri’ni de düşünce ve felsefe tarihinde yer edinmiş 
temayülleriyle birlikte değerlendiren bu çabalar, onun sanat yazılarını da aynı çerçeve 
içinde değerlendirerek bu yazıların niye öyle yazıldıklarını da açıklamaya çalışır.

Örneğin Lacoue-Labarthe’ın “hipotez”iyle: “bir yandan, … [Heidegger’in] tama-
mıyla siyasal olan [Naziliğe] 1933’teki bağlılığı, gidişatında ve stilinde yatar ve netice 
itibarıyla, tür olarak felsefi olan ifadeler üretir ve bu haliyle [benzerleri] gelenekte 
de bulunabilir. 1933’ün bağlılığı, bizzat siyasal hegemonya üzerinde manevi [tinsel; 
spiritual] ve felsefi bir hegemonya fikri üzerine kuruludur … ki bu bizi, eğer Empe-
docles’e olmasa da, Platonik basileia’ya kadar geri götürür. Heidegger’in (Almanya, 
çalışma, üniversite vesaire) konusundaki ifadeleri, tamamıyla ve basitçe programatik-
tir ve üstelik bir dizi ‘seslenme’de [çağrı; müracaat; yakarış; appeal] örgütlenmiştir. 
Diğer yandan ise, eğer bu ifadelerin (çoğu acil siyasal olanlarının veya asgari olarak 
Nasyonal-Sosyalist Programdan uzak olanlarının) su götürmez bir biçimde bilahare 
terk edildiği ve reddedildiği doğruyken, 1933’ün görevlerine, en derin niyetleriyle 
ve en temel tutkularıyla, sonuna kadar sahip çıkılacaktır.”10 Elbette ki ana hatlarıyla 
Heidegger’in Naziliğin başlarındaki tutumunu çizen bu resmi, her zaman sonuna 
kadar savunmak mümkün olmayabilir; bu resmi yerli yerine oturtmak için daha geniş 
bir bağlamla, Batı’daki “düşünce”nin varlık kazandığı başka alanlarla; mesela, dev-
let formasyonlarından göçmenlik sorununa kadar uzanan (bir dizi bile değil) birçok 
alanla alakası gösterilmeden, sadece Heidegger üzerinden yapılırsa, onu Naziliğin tam 
göbeğinde de, aslında (en azından tinsel olarak) aynı hedeflere sahip olsa da pratikteki 
uygulamalarına bakarak Nazilikten vazgeçtiğini, dolayısıyla bu vazgeçişle birlikte artık 
ona Nazi denemeyeceğini ifade eden daha apolojetik tutumlara da yol açabilir. Zaten 
bir ‘Heidegger meselesi’ olmasının en anlamlı tarafı da budur: Heidegger Nazilikte 

9 Mesela, Heidegger’in Naziliği ile ilgili suçlamaları, daha geniş bir bağlamda, mesela “felsefi milletler 
ve milliyetçilikler” gibi bir bağlamda, daha çaba isteyen, metnin kendisiyle yoğrularak okuyan veya 
Heidegger’e yöneltilen Nazilik suçlaması karşısında apolojetik davranmayarak, ama bu yöndeki iddi-
aları düşüncesi içindeki başka unsurlarla da izah etmeye gayret ederek izah eden çalışmalar için Der-
rida’nın Of Spirit’ine veya Lacoue-Labarthe’ın Heidegger, Art and Politics’ine ya da Heidegger and 
the Politics of Poetry’sine bakılabilir: Jacques Derrida, Of Spirit: Heidegger and the Question, çev. 
G. Bennington-R.Bowlby, Chicago: University Of Chicago Press, 1991; Philippe Lacoue-Labarthe, 
Heidegger, Art and Politics: The Fiction of the Political, çev. C. Turner, Oxford: Blackwell, 1990 ve 
Heidegger and the Politics of Poetry, çev. J. Fort, Chicago: University of Illinois Press, 2007.

10 Bkz. Lacoue-Labarthe, Heidegger, Art and Politics, s. 13.
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ne bulmuştur ve ne bulamamıştır? Bu bulduğu ve bulamadığı şeylerle kendi Dasein 
analitiği ile koskoca bir Batı tarihine dair okumaları arasında ne gibi bir alaka vardır? 
Aksi takdirde Heidegger, hem yaşadığı dönem itibarıyla, hem Batı felsefe geleneği 
itibarıyla ve hem de kendi düşüncesini harekete geçiren manivelalar itibarıyla, aşırı 
bir soyutlamaya tabi tutulmuş olacaktır. Dolayısıyla Heidegger’i sıkıştırıp “Hadi, 
Nazi olduğunu itiraf et!” baskısının veya onu “cahil ama kendisini yetiştirmek isteyen 
adam”ın “olağanüstü amatörlüğü”ne sıkıştırıp bırakmanın, en azından, Heidegger’i 
Naziliğe bağlayan, ama aynı şekilde Nazilikten (görünüşte siyasal ve pratik olarak) 
vazgeçmesine de yol açan nedenleri gibi birtakım nedenleri olmalıdır.

Bu tespitin Türkiye’de Heidegger’in alımlanmasındaki ayağına, Heidegger üze-
rinden yürütülen bir tartışmanın aslında çok başka şeyler içerdiğini de gösterir bir 
ayağına aşağıda döneceğiz. Ne var ki sanki Heidegger’i Nazilikten kurtamış gibi 
görünen, ancak onu Lacoue-Labarthe’ın ifadesiyle daha geniş bir “gelenek” içinde 
yorumlarken Naziliğe bulaşmış olmasından da taviz vermeyen bu yaklaşımı biraz 
daha açmak gerekmektedir. 

Orhan Koçak’ın Heidegger’i alımlarken veya Heidegger’in şiire (veya ‘düşün-
ce’ye) yaklaşımını eleştirirken şikâyet ettiği meselelerin birçoğunu, Walter Benjamin’in 
Hölderlin yorumlarında da görebiliriz: 

Aşağıdaki incelemenin görevi, ilave açıklamalara ihtiyaç duymadan şiir estetiği başlığı 
altında sınıflandırılamaz. Bu disiplin, saf estetik olarak, enerjisini, şiirin tikel türlerinin 
–aralarında, en çok da, trajedinin– temelini izah etmeye adamıştır. Klasik edebiyatın bü-
yük eserleri dışındaki [yalnızca] birkaç eserde onlara dair yorum bahşedilmiştir; klasik 
drama dışındaki bir esere dair bir yorum, estetik olmaktan ziyade filolojik olma eğiliminde 
olmuştur. Burada, iki şiir üzerine estetik bir yoruma kalkışılacaktır ve bu amaç, yöntem 
konusunda başlangıçta bazı açıklamaları gerektirir. Bu şiirlerde, Goethe’nin içerik [Ge-
halt] diye nitelendirdiği içsel biçim gösterilecektir. Şiirin incelenmesinin başlangıç şartı 
olarak şiirsel görev saptanmak zorundadır. İncelemeye, şairinin görevini ifa etme tarzı 
rehberlik edemez; aksine, bizzat görevin ciddiyeti ve büyüklüğü incelemeyi belirler. Çünkü 
görev bizzat şiirden çıkarılır. Görev, ayrıca, şiirin önşartı, şiirin şahadet ettiği dünyanın 
tinsel-sezgisel [geistig-anschaulich] yapısı olarak anlaşılmalıdır. Bu görev, bu önşart, 
çözümlemeye açık nihai temel olarak anlaşılmalıdır. Burada lirik kompozisyon süreci 
hakkında, şahıs veya yaratıcının dünya görüşü hakkında hiçbir şey söylenmeyecektir; 
aksine, görevin ve şiirin önşartının yattığı özel ve biricik alana (sphere) yönelinecektir. 
Bu alan incelemenin hem ürünü ve hem de öznesidir. Bu artık şiirle kıyaslanamaz; aksine 
bu incelemede kesinleştirilecek tek şeydir. Her şiirin özgül bir konfigürasyonu olduğu bu 
alan, şairane (poetized; das Gedichtete) olarak nitelendirilecektir. Bu alanda, şiirin haki-
katini muhafaza eden o özgül saha, açılacaktır. Her ciddi sanatçının yaratımları için ısrarlı 
bir biçimde iddia ettikleri bu ‘hakikat’, üretimlerinin nesnelliği olarak, her bir durumda 
sanatsal görevin ifası olarak anlaşılacaktır.11

11 Walter Benjamin, “Two Poems by Friedrich Hölderlin”, çev. S. Corngold, Selected Writings, Volume 
1: 1913-1926 içinde, der. M. Bullock-M. W. Jennings, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, 
s. 18.
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1914-1915 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen ve Heidegger’in de, eğer 
görmüşse, ancak Hölderlin hakkındaki derslerinin ana hatları ortaya çıktıktan sonra 
görebileceği bir şekilde, Benjamin’in ölümünden sonra yayımlanan “Friedrich Höl-
derlin’in İki Şiiri” başlıklı bir yazının başından alınan bu satırları, yazarını bilmesek, 
belirli çekincelerle birlikte elbette, şöyle ya da böyle, Heidegger’e de atfedebiliriz. 
Burada (örneğin estetiğin niye trajik olanı göz önüne aldığına, lirik olanın niye filo-
lojiyle sınırlandırıldığına; “içsel biçim” veya “görevin ciddiyeti ve büyüklüğü” gibi 
ifadelerin Heidegger’de tekabül ettiği yere; bir sanat eserinin vücuda getirilmesinden 
bile önce onu temellendiren bir alanın, şiir konusunda şairane denilen bir alanın nasıl 
mevcut olduğuna; ya da şiirden bile önce var olan şairanelik alanının nasıl bir açıklık 
sergilediğine veya onu muhafaza ettiğine vesaire değinerek) bu satırların izinden git-
meyeceğiz. Veya Heidegger’in örneğin Varlık ve Zaman §62’de Dasein’ın “ayıklığı” 
ile Benjamin’in bu metnin sonunda kaçındığını söylediği Hölderlin’deki “ayıklık” 
anlayışı12 veya Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı’nda, Romantik sanat 
felsefesine hâkim olduğunu söylediği “nesir olarak şiir” anlayışının “tin”i olarak Höl-
derlin’deki “sanatta ayıklık” anlayışı13 arasındaki benzerliklerin ya da farklılıkların 
izinden de. Nihayette bunlar bizi, genel olarak ifade edilirse, Kant sonrası estetiğin 
nasıl mesele edinildiği gibi geniş bir konudan başlayarak bunun Benjamin ve Hei-
degger’deki izlerini araştırmaya yöneltir.14 Söylemek istediğimizi kısaca özetlersek, 
Hölderlin üzerinde bir anlaşma var gibidir. Yukarıdaki alıntıda da gördüğümüz üzere, 
nerede farklılaştıkları, hatta bu farklılılarda bile buluşabilecekleri bir yer olup olmadığı 
gibi meseleler bir yana, neredeyse Heidegger’e koşut bir şekildeki bir başlangıçla bir 
Hölderlin okuması yapan Benjamin’in ifadesiyle “Hölderlin, tindir”. Ancak onun neyin 
“tin”i olduğu konusunda uzlaşımlar yanında uzlaşmazlıklar da vardır.15

1955 gibi erken bir tarihte yayımlanmasına ve dikkat çekici tezleri olmasına rağmen 
neredeyse gözlerden kaçmış bir Heidegger-Hölderlin çözümlemesinde Paul de Man, 
Heidegger’in Hölderlin yorumlarına dair eleştirilerin çoğuna katılır: “Şiirleri birbirinden 

12 Bkz. Benjamin, “Two Poems by Friedrich Hölderlin”, s. 35.
13 Walter Benjamin, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, çev. E. Gen ve M. Tüzel, İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2010, s. 161; Benjamin, “The Concept of Criticism in German Romanticism”, çev. 
D. Lachterman, H. Eiland-I. Balfour, Selected Writings, Volume 1 içinde, s. 175.

14 Ancak okuyucu, örneğin yukarıda verilen Lacoue-Labarthe’ın eserleri ile şu esere bakabilir: A. Benja-
min-D. Vardoulakis (der.) Sparks will Fly: Benjamin and Heidegger, New York: SUNY Press, 2015.

15 Adorno da, Heidegger’in Hölderlin’i nasıl yanlış okuduğunu göstermeye çalışırken, dahası Hölder-
lin’i (denebilirse) Hegelci bir gözle değerlendirirken, Hölderlin’in tam da Heidegger için bir ‘figür’ 
olmasını gerektirecek bir sonuca ulaştığını fark edemez. Bkz. Theodor W. Adorno, “Parataxis: On 
Hölderlin’s Late Poetry”, Notes to Literature, Volume Two, çev. S. W. Nicholsen, Gözden Geçiril-
miş Baskı, New York: Columbia University Press, 1992, s. 109-149. Yukarıda alıntıladığımız Orhan 
Koçak’ın cümlelerinde geçen “mesaj” anlayışı da, muhtemelen, Adorno’nun bu makalesinden mül-
hemdir. Bkz, Adorno, “Parataxis”, s. 114. Yine de Benjamin’in de Adorno’nun da Hölderlin okuma-
larında Heidegger’den farklılaştıkları en önemli nokta, kısaca ifade edilmesi gerekirse, Benjamin’de 
“hayat”ın (“deneyim”in), Adorno’da da “refleksif” olanın bu okumalarda temel alınmasıdır.
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bağımsız olarak yorumlar ve yalnızca kendi tezlerine destek mahiyetinde analojiler 
kurar. Bir pasaj kendi yorumuyla çeliştiğinde … bir kenara koymayı yeğler. Bağlamı 
görmezden gelir, şiirdeki özgül işlevine hiç bakmaksızın cımbızla söküp aldığı dizeleri 
ya da sözcükleri birbirinden yalıtır ve bunlara mutlak bir değer yükler… Hölderlin 
açısından kesinlikle büyük anlamı olan şiir tekniği meselelerini tümüyle görmezden 
gelir” vesaire, ancak şunu da ekler: “Heidegger için Hölderlin şair-i azamdır.”16

Yine de Paul de Man’ın, (birincisi ve üçüncüsü Orhan Koçak’ın da merak ettikleri 
arasında yer alan) üç soru (“Heidegger’in Hölderlin incelemelerinin toplamına katkısı 
nedir”; “bu tefsirlerin Heidegger’in kendi felsefi eserleri arasındaki yeri nedir ve ge-
lişimine hangi oranda katkıda bulunmuştur” ve “Heidegger’in kendi tefsir yöntemi” 
nedir?) ile ilgilenen makalesinde, Hölderlin’in Heidegger düşüncesindeki yerine dair 
yaptığı yorum, bu ikili arasındaki ilişkiye dair birçok yorum arasında, hayli ilginçtir. 
De Man için, Heidegger açısından Hölderlin’in şair-i azam olması, onun sadece şiirin 
özüne nüfuz etmesiyle alakalı değildir. Ya da Benjamin’in ifadesiyle söylersek, bir 
eserden önce bile kendisini gösteren “şairane” tutum değildir sadece. Bunun yanısıra, 
Hölderlin’in “metafizikçi”lerden farklı bir Varlık anlayışına sahip olmasıdır: “Hölderlin 
Varlık’ın huzurunu (presence) dile getirir, onun sözü Varlığın sunulu (present) olduğu-
dur ve bunu bilir; metafizikçiler ise Varlığın huzuruna dair arzularını belirtirler, ama 
Varlığın özü kendisini [kendisi] olmayanda saklayarak açığa çıkarmak olduğundan, 
onu asla adlandıramazlar”.17 Dolayısıyla de Man’ın Heidegger’ine göre, metafizikçiler, 
bilmeseler de Varlık diye bir şeye arzu duyarlar; oysa Hölderlin Varlığın ne olduğunu 
bilir. Çünkü “şair, bütün metafizikçilerden daha fazla görmüş ve düşünmüştür, zira 
Varlık’ı aslında neyse o haliyle görmüştür”. Metafizikçilerin Varlık’tan bahsederken 
bile takındıkları veya Varlık’a taktıkları “aldatıcı maske”nin de ötesine geçerek onun 
“sahici yüzü”nü görmüş ve bunu anlatmıştır. Onun şair-i azam olmasının nedeni de 
budur: Varlık ona görünmüştür, Varlığı aracısız olarak bilmektedir ve onu bu haliyle 
dile getirmektedir.

Peki, ama bir Varlık filozofu (veya daha sonraki dönüşümüyle düşünürü) olan 
Heidegger? De Man, Heidegger düşüncesinin tarihsel gelişiminden ziyade Hölderlin 
üzerine yorumlarındaki anlam ve yönteme değindiğinden, buna dair açık bir ifadede 
bulunmaz; ancak onun okumasına dayanılarak şu söylenilebilir: Belki Heidegger bir 
dönem (diyelim ki 1933’ün hemen sonrasına kadarki bir dönem) kendisinin de Varlığa 
bir erişimi olduğunu (veya en azından Dasein analitiğinden yola çıkan çözümlemelerinin 
Varlığı erişilebilir kılacağını) düşünmüş olabilir. Ancak 1933 sonrası yaşadığı ‘hayal 

16 Paul de Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, Körlük ve İçgörü, çev. F. B. Aydar, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2008, s. 283. Bu metin Körlük ve İçgörü’nün ilk baskısında yer almamış, daha sonraki ge-
nişletilmiş baskısına Fransızcadan W. Godzich tarafından çevrilerek ilave edilmiştir.

17 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 284. Türkçe çeviriyi değiştirdim, bkz. Paul de Man, 
Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Gözden Geçirilmiş Baskı, 
Londra: Routledge, 1983, s. 250.
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kırıklığı’, onu bu iddiasından vazgeçmeye zorlamış görünmektedir. Artık Heidegger, 
Varlığı şekilden şekle büründürmekle birlikte ona erişemeyen “metafizikçiler” ile ona 
bir erişim sağlayan şair-i azam arasında bir yerdedir. De Man, buna, “meta-metafizikçi” 
adını verir: “Onlar [metafizikçiler], Varlık’ın bahanesinin kuklalarıdır; hatta aşırı-bilinçli 
olduklarını iddia etmelerine karşın naiftirler, zira özsel diye adlandırdıkları şey kılık 
değiştirmiş Varlık’tan başka bir şey değildir ve özsel olanın yadsınması diye bir kenara 
koydukları şey aslında bu aynı Varlık’ın sahici yüzüdür. Hakikati dile getirirler ama 
bunu bilmeden yaparlar ve bu hakikat yalnızca meta-metafizikçi (metafizikçi-ötesi) 
için (yani Heidegger için) açıktır.”18 De Man, ilginç bir şey daha yapar ve bu “meta-
metafizikçi”yi, Hegel’le kıyaslar: “Kendisini Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde Mutlak 
Tin’e sahip olan ‘filozof’unkine benzer bir durumda bulur meta-metafizikçi: Nasıl ki 
‘filozof’ bilincin hareketine nüfuz etmiş ve kendi bilincinin [consciousness-of-the-
self] mutlak hakikati adına doğal bilincin naif kesinliğini reddedebilmişse, Heidegger 
de Varlık’ın hareketine nüfuz etmiştir ve Varlık’ın parousia’sı adına, var olanlarda 
(etant) tezahür ettiği şekliyle Varlık’ın huzur istencinin maskesini düşürebilmiştir”.19 
Gerçi de Man’ın bu yorumu, Heidegger’in Varlığı felsefenin sorusu olmaktan çıkarıp 
‘düşünce’nin sorusu haline getirmeye başlamasını sanki önemsizleştirir; ancak şunu 
da belirginleştirir: Heidegger Varlığı ‘düşünce’nin sorusu haline getirirken de aslında 
filozofun programatiğinden çok daha fazla uzağa gidememiştir ve Varlığın ‘figür’ü 
olarak Hölderlin’i şahit tutmak durumunda kalmıştır. Çünkü Heidegger’in kendisi Var-
lığı bilmemekte; sadece ona nasıl erişilebileceğini görmektedir: “Heidegger, kendisine 
ilişkin olarak, Varlık’ı gördüğünden pek emin değildir ve her hâlükârda bu konuda, 
onun kendisini sakladığı dışında söyleyebilecek bir sözü yoktur”. Oysa saklı olanın 
ardına ermiş Hölderlin böyle değildir; Hölderlin Varlığın bilgisi ile Varlığın sorgusu 
arasındaki o ara yerde bir aracı durumundadır: “Bize onu [Varlığı] gördüğünü söyleyen, 
dahası onun hakkında konuşabildiğini, onu adlandırabildiğini ve tanımlayabildiğini 
söyleyen birisi” olarak “Hölderlin Varlığı ziyaret etmiş, Varlık da icabeten ona bir 
şeyler söylemiştir ve o da bunları toplayıp insanlara getirmektedir.”20

Ancak belki de Heidegger’in Hölderlin okumalarının ‘edebi’ ve ‘eleştirel’ değerine 
odaklandığından, Paul de Man, bu hayli ilginç yorumunu sonuna kadar götürmez. Böyle 
bir girişimin “Heidegger, [Hölderlin] yorumlarını İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve 
esnasında düşünmüştü ve bunlar doğrudan doğruya Almanya’nın tarihsel kaderiyle 
ilgili kederli bir düşünceyle” bağlantılı olduğunu söylese de “bu bizi asıl konumuzdan 
uzaklaştıracak ikinci bir meseledir” diye onu bağlar.21 Dolayısıyla doğrusu bizi burada 

18 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 284.
19 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 284. Türkçe çeviri değiştirildi, bkz. de Man, Blindness 

and Insight, s. 250.
20 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 286.
21 Paul de Man’ın ikincil dediği meselelerin “şiir” üzerinden ele alındığı bir okuma için Lacoue-Labart-

he’ın, Heidegger, Art and Politics’ine bakılabilir.
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doğrudan ilgilendirmeyen, Varlığın ister Hölderlin isterse de Heidegger tarafından 
“söz” aracılığıyla, “sözde” taşınmasının, hem Heidegger’in Hölderlin yorumlarını nasıl 
etkilediğini ve hem de bu yorumların Hölderlin külliyatındaki yerini (başta verdiğimiz 
üç soru eşliğinde) araştırmaya girişir. Ne var ki Heidegger için Hölderlin’in Varlığın bir 
‘figür’ü olduğunu görebilmemizi sağlayacak kadar da ilginç bir noktaya temas etmiştir.

Ancak bu ‘figür’ü Freudçu bir figürün karşısına yerleştiren bir Dasein figürüyle 
ilişkili kılabilir miyiz? Heidegger Freud’un karşısına yerleştirdiği ‘figür’le bir an-
layış lehine başka bir anlayışın nesneleştirici tavrından vazgeçmeye çağırmakta ve 
Dasein’ı bir ufka doğru yönelen bir okla (veya beş tane aynı işlemi yapan bir çizimle) 
göstermektedir. Ancak bu figür her şeye rağmen oldukça soyuttur ve her ne kadar 
onun başka benzeri figürlerle birlikte Batı felsefe tarihine ait olmasının, onu Dasein 
analitiğinden ayrı bir şekilde değerlendirmemizi de mümkün kıldığını görmemizi 
sağlamasına rağmen, Hölderlin ‘figür’üyle henüz bir ilişki kurmakta güçlük çekeriz. 
Ne var ki Varlığın aracısız aracısı olarak ya da Heidegger için Varlığı duyan, onunla 
görüşen tek bir kişi dahi olsa olmak zorunda olduğundan, onu dile getiren birisi olarak 
Hölderlin’in eserlerini yorumlamak, aynı zamanda Varlığı muhafaza etmek anlamı-
na da gelecektir. Zaten Heidegger’in Hölderlin’in şiirlerini kimi zaman tamamıyla 
Hölderlin’i yanlış anladığı iddia edilecek derecede yorumlamasının nedeni de budur: 
Heidegger, Varlığı kendi açıklığına eriştirmiş bulunan Hölderlin’in salt bir yorumcusu 
değildir; ona bile isteye söylediğinin tam tersini bile söyletirken onunla (Attike’deki 
gibi mi, yoksa başka türlü mü ayrı bir mesele, ama) Antik Yunancadaki bir ‘diyalog’u 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, Heidegger’in Hölderlin’e söylemediğini söyletirken 
dahi, “Heidegger ve Hölderlin’in aynı şeyden bahsettikleri söylenebilir; diğer türlü 
Heidegger’in yorumlarında başka bakımlardan eleştirilebilecek şeyler kuşkusuz olsa 
da, bu yorumların en önemli meziyeti tam da Hölderlin’in eserlerindeki merkezi 
‘kaygı’yı açığa çıkarmış olmalarıdır”.22

Dolayısıyla birçokları gibi Paul de Man’ın da Heidegger’in Hölderlin okumalarını, 
kendi tezlerini destekler mahiyette yorumlaması, şiirleri birbirinden kopuk olarak de-
ğerlendirmesi, kendi okumasıyla çelişen bir pasajla karşılaştığında bunu görmezlikten 
gelmesi, şiirlerden cımbızla seçer gibi birkaç kelimeyi alıp bunlar üzerinde yorucu 
bir yorumlamaya girişmesi, Hölderlin’deki şiir tekniğine hiç aldırmaması gibi genel-
geçer kurallara aldırmayan bir okuma olarak eleştirse de, bu okumaların, nihayette, 
Varlığı “dil”de veya “söz”de taşıyabildiği kadar muhafaza eden bir okuma olduğunu 
ileri sürer. Böylece Heidegger’in Hölderlin ‘figür’ünde, “[ü]ç şeyin aracısız birliği” 
vardır: “Varlık, şair ve dinleyen Dasein, kendimizi içine yerleştirmeye başlayabilece-
ğimiz bir yapı kurar”.23 Öyleyse Heidegger’in kendi eliyle çizdiği figürü bu üçlü yapı 
içinde kavrayabiliriz: Dasein, kendisini nesneleştirici her türlü temsilden ırak olarak, 

22 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 289.
23 De Man, “Heidegger’in Hölderlin Tefsirleri”, s. 288.
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şairin (şiiri aracığıyla) “dil”de muhafaza ettiği Varlığı dinleyen bir ‘figür”dür. Heide-
gger ise, ister Batı felsefe tarihinin metafiziği dediği şeyle filozofça (veya düşünürce) 
uğraşan bir “meta-metafizikçi” olarak olsun, ister belirli bir felsefe yapış tarzına yeni 
bir ‘dil’ kazandıran ‘filozof’ olarak olsun, isterse Almanlığın sadece Nazi döneminde 
değil ondan çok öncesinde (ve hatta şimdi) bile kendisine tayin ettiği (Latinlikten ve 
Latin “din”inden ayrı) bir ‘kutsal”24 veya ‘manevi’ görevi üstelenen bir oluşumun25 
kısa bir süre Nasyonal Sosyalist hareketle ‘siyasal’ olarak yolu kesişen, sonra da onun 
pratik yönelimini olmasa da ‘manevi’ hedeflerini şöyle ya da böyle benimseyen bir 
‘düşünür’ olarak olsun, Varlığın sorgulanmasını felsefe tarihiyle veya (başka şairleri 
de yorumlasa da) Hölderlin’le söyleşerek, onunla ‘diyalog’ gerçekleştirerek muhafaza 
edebileceğini26 düşünen bir yorumcudur. Dasein, analitiği ayrıca ele alınmak duru-
munda olsa da, ancak böylece kurulmuş bir “yapı”nın içinde kendisi olabilecek bir 
‘figür”dür. Öyleyse bu “yapı”nın keyfiyetinden ziyade öncelikle mahiyeti önemlidir. 
Bu “yapı” bize ne söyler? Burada, ayrıntısına girmeden, buna, kendisini Latinliğe 
karşı tanımlayan bir Germenliğin Batı felsefe tarihi ile söyleşerek kendisini kurma ve 
kendisini bu söyleşide açığa çıkan Varlık yorumunun içine yerleştirerek onu muha-
faza etme gayreti diyeceğiz.27 Dolayısıyla, Nazilik, kendisini başka türlü tanımlayan, 
kendi tarihiyle başka türlü söyleşerek kendisini var kılan bir başka Avrupalı ‘idea’ya, 
Heidegger’in ancak Batı tarihinin yanlış bir parantezi olarak gördüğü Romalı Latin bir 
Avrupa ‘idea’sına (zaten Avrupalı olan başka bir ‘idea’yla) ‘tinsel’ olarak karşı çıktığı 

24 Heidegger, “kutsal” ile “dinsel” arasındaki farkı yine şairler üzerinden kurar: “Şairler, tabiatları icabı 
peygamberanedirler [prophetic]. Ancak onlar terimin Yahudi-Hıristiyan anlamınca ‘peygamber’ 
[prophet] değillerdir. Bu dinlerin ‘peygamberleri’, kutsal olanın asli sözünü önceden söylemekle kal-
mazlar. Aynı zamanda selameti semavi bahtiyarlıkta güvence altına aldıkları Tanrı’yı önceden haber 
verirler [prophesy]. Hölderlin’in şiiri insanlar ile tanrılar arasındaki ilişkinin Romalı yorumunu ifade 
eden bir ‘din’in [religion] ‘dinsel unsuru’yla çarpıtılmasın. Kimse bu şairane çağrının özüne, şairi ga-
ipten haber veren anlamında bir ‘kâhin’ yaparak aşırı yük yüklemesin. Şairane olarak bildirilen kutsal 
[holy; das Heilige], tanrıların görünmesinin zamanının mekânını açar sadece ve tarihsel insanın bu arz 
üzerindeki meskuniyetinin yerini işaret eder”. Bkz. Martin Heidegger, “Rememberence”, Elucidati-
ons of Hölderlin’s Poetry, çev. K. Hoeller, New York, Humanity Books: 2000, s. 136-137, altını ben 
çizdim. Heidegger’in tanrı anlayışını bu anlamda sorgulayan bir makale için Bkz. Ahmet Demirhan, 
“Sofia’sını Arayan ‘Varlık’: Heidegger ve ‘Tanrı’”, Heidegger ve Din, der. A. Demirhan, İstanbul: 
Gelenek Yayınları, 2004, s. 11-53.

25 Bu “oluşum”un, Kant’tan Habermas’a kadar nasıl şekillendiği veya Hegel’de ne şekilde tezahür ettiği 
ayrı bir husus ama, en dikkat çekici örneklerinden birisi olarak Fichte’nin “Alman Ulusuna 
Nutukları”nın hem metnine ve hem de verilme nedenlerine bakılabilir mesela. Bkz. Johann Gottlieb 
Fichte, Addresses to the German Nation, der. G. Moore, Cambridge: Cambridge University Press, 
2009.

26 Heidegger’in sanat anlayışını iyi bir biçimde betimleyen bir makale için Bkz. Zeynep Direk, “Heide-
gger’in Sanat Anlayışı”, Cogito, no. 64, 2010, s. 106-122.

27 İsteyen bu yorumun ayrıntısı için şu esere bakabilir: Denis Guénoun, About Europe: Philosophical 
Hypotheses, çev. C. Irizarry, Stanford: Stanford University Press, 2013. Ayrıca Bkz. Rodolphe Gasché, 
Europe, or The Infinite Task: A Study of a Philosophical Concept, Stanford: Stanford University Press, 
2009.
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oranda, Heidegger için problem teşkil etmemiştir. Ne zaman ki bu ‘idea’ Heidegger’in 
kavrayışında ‘teknik’ bir yıkımı içermeye başladı, Heidegger o ‘idea’yı muhafaza etme 
adına bir ‘figür’ olarak ve Dasein’ıyla birlikte Hölderlin’e sığınmıştır. Bu sığınmada 
kendi edimlerini meşrulaştıracak bazı gerekçeler icat edip etmediği ise, Aydınlanma 
sonrası Batı felsefesinin nasıl ‘felsefi milliyetler ve milliyetçilikler’ icat ettiği soru-
sundan bağımsız olarak ele alınamaz.

II

Peki, ama bu hayli muhtasar; hem gelişimindeki birçok yan unsuru atlayarak, 
hem aynı konuyu kendisinden farklı bir kanal açarak yorumlayanlarla benzeyen ve 
farklılaşan yönlerini çok fazla irdelemeyerek, hem nihayette ulaşılan neticeyi (mesela 
bir ‘Avrupa fikri’ veya ‘felsefe’nin nihayette edindiği mahiyet ya da “felsefi milletler 
ve milliyetçilikler” gibi) başka türlü ifade etmeden, sadece bir siluet halinde sunarak 
ve hem de Heidegger’i (varsa) Varlığa dair iddiasından vazgeçerek Varlığın zaten dile 
getirilmişliğini sadece yorumlayan bir düşünüre dönüştüren bu tabloyu, Türkiye’de 
Heidegger’in alımlanmasıyla nasıl irtibatlandırabiliriz? Neden belirli bir Dasein anali-
tiğini de kat ederek Dasein’ı hem Varlığın bir ‘figür’üne doğru hamle yapan bir taşıyıcı 
ve hem de bu ‘yapı’sıyla Batı felsefe tarihi içinde başka ‘figür’ler yanında başka bir 
‘figür’ olarak resmeden bu tabloya, Türkiye’de Heidegger’in alımlanmasına dair bir 
yazının girişinde ihtiyaç duyuldu?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Bu yazıya, Türkiye’de birincisi 1980’lerin, 
ikincisi de 1990’ların ortasında yapılan iki ayrı ‘Heidegger tartışması’nı Heidegger’in 
Türkiye’de alımlanmasına bir giriş niteliğinde değerlendirmek üzere başlandı. Yazının, 
sonradan bazı bölümleri değişse de, aşağıda büyük bir bölümü yer alan kısmında belirli 
bir noktaya gelindiğinde, söz konusu tartışmalarda aslında neyin tartışıldığı konusunda 
ortaya çıkan belirsizliklerin sadece tartışmaların içeriğinden hareketle giderilemeyeceği 
fark edildi. Bu elbette (bu satırların yazarınınki de dâhil) Türkiye’de Heidegger’in 
alımlanmasıyla doğrudan ilgiliydi. Ancak daha çok da söz konusu tartışmaları bugün-
den kalkarak yeni bir gözle değerlendirmeye çalışan herhangi bir kişinin meseleye 
nereden bakıldığını kaybetmeden tartışmaları değerlendirmesi mümkün görünmemek-
teydi. Elbette aşağıda özetlenecek her iki tartışmayı da başka bir göz, farklı açılardan 
değerlendirebilir. Ne var ki her iki tartışmanın seyrinde de var olan belirli veriler, bu 
verilerden kalkarak oluşan bir Heidegger portresini başka türlü olsa da yeniden ifade 
etmeyi zorunlu kıldı. Dolayısıyla, yukarıdaki kısım, aşağıdaki çözümlemelere bir 
‘derkenar’ olsun; bu çözümlemelerdeki iddialara bir ‘çerçeve’ sunsun diye yazıldı.

Ne var ki yukarıda çizilen Heidegger (veya ‘Dasein’) portresi için bu zorunluluk 
da kendi başına yeterli değil. Meselenin bir de burasıyla alakalı tarafı var. Heidegger 
(veya Marx yahut Hegel, Habermas, Lacan vesaire) tartışılırken belirli bir düşünürün 
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veya düşünce ekolünün ‘acentalığı’nı yapmanın kendi başına suçlanacak bir tarafı 
yok. Ancak ‘acentalık’ yapmanın neyi ne şekle büründürdüğünün farkına varmak 
koşuluyla. Heidegger’in “Dil varlığın evidir” cümlesinin sloganlaştırıldığını iddia 
eden, örneğin Hegel’in “Gerçek bütündür”ünü ya da Adorno’nun “Yanlış bir hayat 
doğru yaşanmaz”ını bir slogan gibi kullanıyorsa, ‘acentacılık’ değildir yapılan. Ya da 
diyelim ki Adorno’nun (veya onun da yer aldığı geniş bir çizginin) ‘acentalığı’nı yapan, 
sadece Adorno Heidegger’e husumetini hiçbir zaman saklamadığı için Heidegger’e 
husumet besliyorsa, bunun, Adorno’yu (veya onun da yer aldığı geniş bir çizgiyi yahut 
bu çizginin de yer aldığı daha geniş bir bağlamı; mesela Heidegger’in de yer aldığı 
daha da geniş bir Avrupa düşüncesini) yeniden üretirken ne yaptığının farkında olup 
olmadığını bilip bilmediği ciddi bir mesele haline gelir.

Elbette burasına dair Zeynep Direk’in “… Batılı felsefelerin Türkçe’ye aktarıl-
ması, [yalnızca] bunları kendi dilimizde okuma, anlama ve yorumlama çabası değil, 
[aynı zamanda] Türk entelektüel kültürüne kaynaklık eden yeraltı nehirlerine de yeni 
yataklardır” tezinin geçerliliğini kabul etmemek mümkün değil.28 Ancak bu felsefelerin 
kendi mecralarında neye “yataklık” ettiklerini de görmek şartıyla.

İşte burada söz konusu edilen iki ayrı Heidegger tartışmasını değerlendirirken 
yukarıdaki hususlar bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulduğunun dikkate alın-
ması gerekmektedir.

Öte yandan, biri neredeyse 30, diğeri ise yaklaşık olarak 20 yıl kadar önce ya-
pılmış iki ayrı, yine de birbirleriyle bazı açılardan ilintili ‘Heidegger tartışması’na 
bugünden bakmanın elbette bazı başka sakıncaları var. Öncelikle her iki tartışma da 
dar bir alanla sınırlı kaldı ve birisinde, Yeni Gündem dergisinde gerçekleşeni, derginin 
kendisini yenilemek için ara verdiği bir dönemin son sayılarında gerçekleştiği için 
muhtemelen, çok fazla süremedi. Diğeri, Defter dergisindeki ise, ilk tartışmanın izini 
bir biçimde sürdürse de ve belki de ilk tartışmanın tortusu üzerinden yapılması ne-
deniyle, artık bir biçimde gelişmeye başlamış Heidegger uzmanlığının hiç de ilgisini 
çekmeyecek bir mecraya doğru yönelerek, kendi kendisini tüketti. Ancak bir ‘aydın 
krizi’ne Heidegger üzerinden çözüm arayışı olarak, zaten var olan bir konumu tahkim 
etme işlevi gördü. Bu nedenle, her ikisi de, Heidegger üzerine Türkiye’de gelişmeye 
başlayan daha ‘içerden’ külliyatın pek de dönüp bakmaya ihtiyaç duymadığı birer 
tartışma olarak kalsalar da, belirli bir kültürü ve bakış açısını yansıtan bir yönleri 
oldu. İkinci olarak, her iki tartışma da, Heidegger’den ziyade Heidegger üzerinden 
birer tartışma şeklinde gelişti ve bu nedenle Heidegger’den ziyade başka meselelerle 
yüklüydü. Birincisinde tartışmanın seyri Heidegger’in faşist (veya Nazi) olup olmadığı 
üzerinden yürüdüğünden ve göreceğimiz üzere, bu soruyla ilintili veya ilintisiz başka 
birçok meselenin gündeme getirilmesi nedeniyle, sanki Heidegger’e neredeyse hiç 

28 Bkz. Zeynep Direk, “Türk Başkalığını Felsefi Olarak Düşünmenin Yolları”, Toplum ve Bilim, no. 98, 
2003, s. 28-29.
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ilişmemiş bir tartışma olarak kalırken, ikincisinde ise Heidegger’e iliştiği yerlerde bile 
Heidegger ismi bir kaldıraç hüviyetine büründürüldü; hep onun yanından yöresinden 
dolaşılmaya çalışıldı. Demek ki Heidegger’in kendisi (ve kendisiyle birlikte daha geniş 
bir bağlam) bu tutumda da yoktu. 

Ancak, tam da bu nedenlerden dolayı, birisi 1984 yılında, o zamanlar onbeş günde 
bir yayımlanan Yeni Gündem dergisinde Oruç Aruoba ile İsmet Özel arasında yaşanan, 
sonradan İskender Savaşır’ın da katıldığı, aralarında Mahmut Mutman gibi isimlerin 
de bulunduğu kimi okuyucuların mektuplarıyla da katkıda bulunduğu ‘Heidegger tar-
tışması’ ile 1995 yılında üç aylık olarak yayımlanan Defter dergisinde, Orhan Koçak, 
Oruç Aruoba ve İskender Savaşır arasında gerçekleşen, daha sonra Saffet Murat Tura 
ile Oruç Aruoba arasında devam eden ‘Heidegger tartışması’, Türkiye’de Heidegger’in 
nasıl alımlandığına dair bir yazı için önemli dayanak noktaları sağlamaktadır. Yani, 
yukarıda bahsi geçen sakıncalar, Türkiye’de Heidegger’in alımlanmasına dair bir yazı 
için bir avantaj; üstelik örneğin bir Bergsonculuk kadar etkili olamamış bir Türkiye’de 
Heideggercilik meselesi için de bunun nedenlerini arayabileceğimiz bir başlangıç nok-
tası olma hüviyetindedir. İkinci olarak, tartışmaların Heidegger üzerinden yürütülmüş 
olması, Heidegger’i alımlamayanlar (veya başkaları tarafından alımlandığı ithamında 
bulunanlar) üzerine daha çok şey söylememizi mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla He-
idegger’den ziyade Türkiye’de Heidegger’in tartışılma biçimi daha ilginç özellikler 
barındırmaktadır. Bu açıdan, her iki tartışma, aslında buraya dair bir kısmı gerçekten 
dikkat çekici hususların varlığını ortaya koymaktadır. Son olarak, tartışmaların devam 
edememesi, dahası sanki bıçakla kesilmiş gibi bitivermesi, belki de tartışmaların en 
ilginç yönlerindendir. Bu yazıda, bu durumun, tartışmaların muhtevasından kaynak-
lanan bir yönünün olduğunu ileri sürerek, yukarıda sıralamaya çalıştığımız iki ayrı 
dönemde iki ayrı dergide yürütülen bir Heidegger tartışmasının bugünden kalkarak 
değerlendirmenin sakıncalarını ve avantajlarını birbirine katıp kapsayan bir yönünün 
olduğunu göstermeye çalışacağız: Her ne kadar Heidegger, Varlık ve Zaman’da, belki 
de eserin en çok yorumlanan kısmı olan §6’da, Batı ontoloji tarihinin yapısını sök-
me ödevine değinirken bir “doğum belgesi”nden bahsetse de ve dolayısıyla aslında 
Batı felsefe tarihinde hükmünü yürüten ontolojinin temel kavramlarına bir menşe 
atfederek bunları menfi olarak değerlendirmediğini, sadece sınırlarını göstererek bu 
sınırlar dâhilinde sorulmayanı sormaya yeltendiğini ileri sürse de, kısacası Dasein’a 
şöyle ya da böyle bir ‘nüfus cüzdanı’ çıkardığını ilan etse de, buradan, özellikle söz 
konusu ettiğimiz tartışmalar çerçevesinde, Heidegger’in aslında kendisine has olma-
yan, Alman felsefe geleneğinde şöyle ya da böyle bir kullanımı bulunan Dasein’a, 
Heidegger’inkinden farklı, bu farkla bile yetinmeyerek birbirlerinden bile farklı birer 
‘nüfus cüzdanı’ çıkarılmaya çalışılmaktadır. İşte bu makalede, Heidegger’in aslında 
Batı felsefe tarihi ile, hatta onun kendi kendini tarihselleştirmesi ile ilgili olan, bu 
tarih içinde geliştirilmiş bulunan ontolojinin, bir geçmiş ve gelenek olarak, Dasein’a, 
bu gelenek ve tarihselleşmeyle söyleşi gerçekleştirerek (Varlık ve Zaman’ı Türkçe’ye 
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çeviren Kaan H. Ökten’in tercihiyle, “muharebe”de bulunarak29), bu sebeple bu gelenek 
ve tarihselleştirme içinde, kendi imkanlarını bütünüyle kullanmadığı da göstererek, 
yeni bir bakış sunduğu çalışmalarının, neden buradaki alımlamada farklılaştırıldığı 
sorusu sorulmaktadır.

III

Yeni Gündem’in 8. Sayısında Oruç Aruoba, “Heidegger Neden Faşist Olamaz?” 
başlıklı bir yazı yayımladı.30 Yazı, aslında Aruoba’nın İsmet Özel ile yaptığı sözlü bir 
tartışmanın devamı niteliğindeydi. Anlaşıldığı kadarıyla Özel, Aruoba’nın ifadesiyle, 
“Heidegger faşisttir” demiş, Aruoba da buna karşı çıkmış; yazısıyla karşı çıkışının ne-
denlerini belirtme gereği duymuştu. Elbette 12 Eylül’ün hemen sonrasında (veya hem 
öncesinde ve hem de günümüzde) “faşist” olmanın ya da birisinin ya da bir tutumun 
“faşist” diye adlandırılmasının belirli bir anlamı olduğunu unutmadan okunamayacak 
bir yazıyla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Olabildiğince sadık kalarak özetlemek 
gerekirse, bu ilginç yazısında Aruoba, kısaca şunu ileri sürüyor: “Bir kişi, derinleme-
sine düşünerek, adım adım kavrama sürecinden geçerek, faşist olamaz –veya tersi”; 
yani: “Faşizm, bir kişi tarafından derinlemesine düşünülerek, adım adım kavranılarak 
benimsenmeye elverişli değildir.” Heidegger de bir “düşünür”dür, dolayısıyla İsmet 
Özel’in iddia ettiği gibi, “faşist” olamaz. Eğer Aruoba’nın bu cümlelerini Heidegger-
ci bir gözle okuyabilseydik, elbette hayli saçma ve abes kaçacak, biraz da meseleyi 
parodileştirecek ama şunu diyebilecektik: Dasein, “faşist” olamaz; çünkü o Varlığı 
düşünerek sorgulamak için vardır; dolayısıyla “faşist”, Dasein-olmayandır veya tersi: 
Kim ki Varlığı sorgulamaz, “faşist”tir.

Peki, ama eğer “faşist”, parodileştirilmiş bir şekilde, Dasein-olmayan ise, düşünme-
yen, sorgulamayan bir şey ise, onu nasıl tanıyabiliriz? Aruoba, faşizmin “bazı bulanık, 
tutarsız, kaypak; çözümlemeye uğrayınca içlemi boşalan ve herhangi bir kaplama da 
sahip olmadığı da ortaya çıkan kavramlara” dayandığını belirterek bu kavramlardan 
birisi olarak “ulus”u gösterir; bu “kavram”ın gerisinde de “soy” kavramı durur. Tabii ki 
bunların ‘kavram’ haline gelmesi için bir düşünme çabası gereklidir; eğer ‘ulus’ veya 
‘soy’, kendi oldukları halde değil, birer kavram olarak da ‘faşist’liğin bir işareti ise, onda 
yine de belirli bir düşünme edimi olduğunu kabul etmek gerekecektir; ancak Aruoba bunu 
aşmanın yolunu kolayca buluverir: “‘Ulus’, Batı’da gelişen çağdaş örgütlenme biçimi olan 

29 Bkz. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, İkinci Baskı, İstanbul: Agora Kitaplığı, 
2011. Bu makalede Varlık ve Zaman’a dair kısa değinilerde mevcut iki ayrı İngilizce çeviriden ziyade 
Türkçe çevirisine bakılmıştır.

30 Oruç Aruoba, “Heidegger Neden Faşist Olamaz?”, Yeni Gündem, no. 8, 16-31 Ağustos 1984, s. 37. 
Bundan sonra bu yazıdan alıntılarda dipnot verilmeyecek. Dolayısıyla aksi belirtilene kadarki alıntılar, 
bu yazıdan. İtalikler orijinalinden.
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kapitalizmin, toplum yapısı için öngördüğü ekonomik düzenleme biçimlerine dayanır”. 
Bu oldukça basit, şematikliği içinde bile saçma (‘ulus’un kaynağı ‘soy’ mudur mesela, 
yoksa kapitalizm midir?) iddianın açmazlarının elbette farkındadır Aruoba. Bu nedenle 
hem Avrupa için ve hem de Türk ‘ulus’u için bu şematikliği aşmanın yollarını da bulur: 
Avrupa, kapitalizmin uluslararasılaşmasıyla birlikte, Avrupa Birliği’ni oluşturarak ‘ulus’a 
dayalı sistemin bir adım ötesine geçmiştir ve ‘ulus’un, arkasındaki ‘dil’, ‘din’, ‘toprak’, 
‘kültür’ gibi unsurlarıyla birlikte ‘ulusal yurt’a dayalı biçimlerini ortadan kaldıran bir 
evrilmeyle dönüştürülmüştür. Türk ‘ulus’u içinse, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’le 
birlikte ‘ulus’ ‘soy’a dayalı bir tanımlama olmaktan çıkarak tercihe dayalı bir tanımla-
maya dönüşmüştür (“tercih” varsa, “düşünce” de vardır: Demek ki Cumhuriyet’le Dasein 
oluverdik!). Bu gelişmelerle birlikte “bir tarihsel olguyu niteleyen ‘ulus’ sözcüğü”nün, 
“belirli toplum biçimlerine, devletin belirli bir örgütlenme tarzına takılmış bir addan 
öteye; verilmiş bir ‘gerçekliği’; tarihsel (dolayısıyla geçici) bir anlamdan öte, ‘kendi 
başına hakikat’ taşıyan bir ‘nesne’yi nitelemek isteyen bir kavrama bağlanmaya itilince, 
anlamsızlaşmak zorunda” kaldığı kolayca görülecektir. Artık bir ulusu tanımlayan ‘dil’, 
‘kültür’, ‘din’ veya ‘ırk’ birliğini aşan veya bölen çeşitli ulusal topluluklar vardır ve 
bunlara düşüne düşüne, adım adım gelişen bir düşünceyle erilmiştir.

Yine de emin olmamayız: Bu evrilme gerçekten adım adım düşünce yoluyla mı 
gerçekleşmiştir, yoksa kapitalist gelişmenin bir aşamasında kapitalizmin zorlamasıyla 
mı olmuştur veya bu şematikleştirmede bilemediğimiz, künhüne vakıf olamadığımız 
başka nedenler mi vardır; elbette ciddiye alınsa, sorulması gereken çok soru var, ancak 
bizi burada ilgilendiren, Aruoba’nın bunu Heidegger’le, Heidegger’in “faşist” olama-
yacağıyla nasıl bağdaştırdığı. Aruoba, faşizmin “ideolojik olarak benimsenme”sinin, 
örneğin sosyalizmi benimsemek gibi olamayacağını; bu iki ideoloji de “eşit saçmalık-
lar” taşısa da, sosyalizmin “içkin kavramsal tutarsızlıklar” taşımadığı için faşizmden 
farklı olduğunu ileri sürer: “Bir kişinin derinlemesine düşüne düşüne sosyalist olması 
(sosyalizmi bir dünya görüşü olarak benimsemesi) olanaklıdır… Oysa faşizm, bir 
sistem haline getirilmeye çalışılınca, tutarsız hale düşmeye mahkûmdur, çünkü en 
temel kavramları bozukluklar içerir.” Ayrıca ‘faşist’ olmak, “aklın buyrukları”nı askıya 
almayı; ‘heyecanlar’ın gemlerini çözmeyi; ‘mantığa’ yer tanımamayı gerektirir. “Sürü” 
ideolojisidir. Bu açıdan, “[f]aşist olmak için belli bir anlamda kafasız olmak gerekir. 
Heidegger gibi kafalara kafasızlığı yakıştırabiliyorsak, geriye, bize ne kalıyor?...” 
Sahiden düşünmeyi bile beceremeyen “biz”e ne kalıyor?

Doğrusu, Aruoba’nın kendi ifadesiyle “düşünsel dizge”sini kavramak güç. Neyi 
neyle nasıl bağlantılandırdığına girersek, işin içinden çıkamayız. Ancak şurası açık: 
Aruoba’nın, bu yazısına konu olan İsmet Özel ile tartışmasında Özel’i yanlış anladığı 
gayet net. Bunu Özel’in Yeni Gündem’in 11. Sayısında Aruoba’ya cevaben yazdığı 
“Heidegger’in Naziliği ‘Farklı’” başlıklı yazıdan öğreniyoruz :31 “Aruoba … benim 

31 Bkz. İsmet Özel, “Heidegger’in Naziliği ‘Farklı’”, Yeni Gündem, no. 11, 1-15 Ekim 1984, s. 11, s. 37.
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‘Heidegger faşisttir’ dediğimi sanmış…Ben kelimenin ifade ettiği sınırlar içinde 
kullanılmasına dikkat ederek Heidegger’in Nazi olduğunu söyledim…. Heidegger’in 
Nazizm’i Hitler’inkinden farklıdır. Ama aralarındaki fark bir mahiyet farkı değil, bir 
derece farkıdır.”

Kendi içindeki ironik yanlar bir tarafa, Aruoba’nın yazısındaki bu yanlış anla-
masının da bir anlamı olduğunu görebilmeliyiz ama. Özel de bunu ima eder aslında. 
Aruoba’nın neden Nazizm yerine artık “özel anlamı”ndan kopuk bir “cins isim” 
gibi kullanılan “faşizm” kelimesini tercih ettiğini sorgular. Bu “faşizm”in bu “cins 
isim” olarak kullanımında, hemen herkes herkese “faşist” diyebilir (ve nitekim de 
denilmektedir).32

Aruoba’nın yazısına konu olan İsmet Özel ile sözel tartışmasında aralarında 
geçenleri bilemiyoruz; ne var ki her iki yazıdan da anladığımız (özellikle de Özel’in 
“faşist” sıfatının artık nasıl kullanıldığına değinerek onun muhatabını suçlamak, “yen-
mek ve yemek” için kullanıldığına dikkat çekmesine bakıldığında) taraflardan birinin 
diğerini bu sıfatla itham ettiğini, en azından bu sıfatı taşıdığını ima ettiğini; dolayısıyla 
Heidegger üzerinde diğerine nazaran hak sahibi olduğunu; çünkü Heidegger’in “faşist” 
olamayacağını, “faşist” olanın da Heidegger’i zaten baştan yanlış anladığını iddia 
ettiğini anlayabiliyoruz. Özel’in Heidegger’i Nazi olarak tanımlamak ile muhatabını 
“faşist” olarak (hani denebilirse vampirce) “yemek” arasındaki farka dikkat çekerken, 
Aruoba için “yazar ya çarpık toplumun kavramları çarpıtma, gerçekleri perdeleme 
tuzağını yakalamıştır veya bizzat kendisi bazı düşünce sansürlerinin kalkmasından 
korkmakta, bulanık bir düşünce ortamından yarar ummaktadır” demesinden de yola 
çıkarak, Aruoba’nın kendisini bilerek yanlış anladığını ima etmesi ise, aslında mese-
lenin Aruoba’nın kendi yazısında serdettiği (hadi itiraf edelim hayli tutarsız, çarpık ve 
yine kendi ifadesiyle, “bulanık, tutarsız, kaypak”) birtakım ‘düşünce’lerin içeriğiyle 
ilgili değildir. Bir on yıl sonraki tartışmada daha net olarak göreceğiz, ama Aruoba 
Heidegger üzerinden bir ‘düşünür’ portresi çizerken, aslında hem bir sahiplenme 
ve hem de belirli bir sahiplenme zemini üretme gayretindedir ve bunu yaparken de 
söylediklerinden çok söylemedikleriyle dikkat çeken bir tablo ortaya koymaktadır. 
Bu sahiplenme zeminine, aşağıda göreceğiz, Savaşır bir ‘aydın krizi’nin üstesinden 
gelme ödevi diyecektir. 

Dolayısıyla Özel’in Heidegger’in Naziliğine bakışı genel olarak literatürdeki al-
gıyla örtüşse de, Aruoba’nın onu (muhtemelen kasti33) yanlış anlaması, bu tartışmaya, 

32 Aruoba’nın yazısına bir mektupla cevap veren Mahmut Mutman’ın ifadesiyle, Aruoba’nın tanımına 
göre, “bir dans salonunda toplu olarak dans eden, şarkı söyleyen, eğlenen insanlar ‘faşist’ olabilir. Hat-
ta bir futbol maçındakiler de”. Bkz. Mahmut Mutman, “Heidegger, Faşizm… Ve ‘Biz’”, Yeni Gündem, 
no. 11, 1-15 Ekim 1984, s. 6.

33 Yoksa Aruoba’nın “ulus”, “soy”, “ırk”, “kapitalizm”, “ulus devlet”, “Avrupa”, “Avrupa Birliği”, “mil-
liyetçilik”, “Türk milliyetçiliği” gibi kavramları ya da oluşumları hiç bilmediğini varsaymamız gere-
cek. Yani Özel’in Aruoba’nın kendisini bilerek yanlış anladığı yönündeki imasının hem Aruoba’nın 



Dasein’ın “Nüfus Cüzdanı”: Heidegger’in Türkiye’de Alımlanmasına Bir “Giriş” Denemesi 267

dahası böyle bir tartışmanın başlamasına Özel’in gölgesinin (imgesinin) düştüğünü 
gösterir. Tartışmada söz konusu olan, Heidegger değildir; Aruoba’nın Heidegger 
üzerinden (ne içerdiğine bakılıp bakılmaksızın) ‘düşünce’ konusunda belirli bir hak 
iddiasında bulunması, basitçe “faşist” olarak karşısına aldığı şey ve nihayette bunları 
yaparken kullandığı yöntemdir.34

Tartışmaya katılan İskender Savaşır ise her ne kadar Aruoba’nın “faşizm” ifade-
sinden kendisini kurtaramasa ve onun faşizmden esirgediği “akılcılığın” (yani ‘kafalı 
olma’nın) faşizmle de ilişkisi bulunduğunu söylese de, bunun dışında bunların Heide-
gger’le ilişkisi bağlamında üç şey yapar.35 Heidegger’in Batı’nın akılcılığını aşmaya 
çalıştığını iddia eder; Aruoba’nın tamamıyla “faşizm”le bağlantılı olarak kurguladığı 
“soy”, “ulus” gibi kavramların Heidegger’de (“gelenek, miras, tarih, yazgı” gibi) farklı 
bir bağlamda yeni şekiller aldığını gösterir ve üçüncü olarak, Heidegger’le ilgili bir 
tartışmanın o günün Türkiyesi için ne anlama geldiğini sorgular. Tartışmada, kimi 
genelleştirmelerinin eleştiriye açık olması dışında Heidegger üzerinden bir şeyler söy-
lemekten ziyade Heidegger’i Heidegger olarak konumlandırmaya en yakın isim olan 
Savaşır’ın böyle bir tartışmanın niye ortaya çıktığını, o günlerde “Türkiye’de aydının 
kimliği[nin] çok yönlü bir tehdit altında” olmasına bağlaması kendi başına ilginçtir. 
Savaşır bu “tehdit”i bir yanıyla “Batı’nın üzerimizde kurmuş olduğu tahakkümün çok 
boyutlu bir mesele olduğunu, bugüne dek aydın kimliğimizi tanımlamakta en önemli 
unsur olagelmiş düşünce biçimlerinin de (sözgelimi aydınlanma akılcılığının) bu ta-
hakküme aracı olduğunu sezmeye başladık” diye açıklar. “Tehdit”in bu yanı, aslında 
postmodernizm tartışmalarına kadar da uzanabilir veya onun etkisiyle de hissedilmiş 
olabilir; Batı dışındaki çeşitli Heideggercilik biçimlerinin nüve halindeki bir biçimi 
de olabilir; (bunu on yıl kadar sonraki tartışmada daha net olarak göreceğiz, ama şu 
aşamada şunu belirtmek gerekir ki) Savaşır’ın doğrudan Heidegger’le ilişkisini kura-
madan bıraktığı bu değerlendirmesinin çeşitli Batı dışındaki Heideggerciliklerden en 
bariz farkı, ‘Batı’nın çöküşü’ ya da benzeri söylemlere değil daha çok Türk aydınının 

kendi yazısına bakıldığında hem de Özel’in cevabındaki yaklaşımına bakıldığında haklı tarafları mev-
cut.

34 Başka bir yazıda Türk edebiyat eleştirisinde “baba” meselesinin üzerine de Özel’in ‘gölgesi’nin düş-
tüğünü ileri sürmüştüm. Bkz. Ahmet Demirhan, “‘Hepimiz Husule Geldik, Hepimiz Oğullar ve Kızla-
rız’: Edebiyat Eleştirisinde ‘Baba’ ve ‘Toplum’”, Tezkire, no. 52, 2015, s. 69-93. Elbette İsmet Özel’in 
hem Yeni Gündem’deki söz konusu yazısında, hem aynı dergide özellikle Halkın Dostları dergisi 
ertrafında oluşan edebiyat anlayışının anlamına dair yazdıklarında ve hem de daha sonra geliştirdiği 
‘dünya sistemi’ veya ‘Türklük’ tezlerinde bu tartışma bağlamında ortaya çıkan atmosferin izlerinin 
aranması da ilginç olabilir. Yeni Gündem’deki yazısıyla sınırlı kalırsak, Özel’in de Heidegger’i tartış-
madığı; Heidegger üzerinden ve Aruoba’ya cevaben tartışmayı farklı bir mecraya sürüklediği rahat-
lıkla görülebilir. Ancak Özel, Heidegger’e dair bir hak iddiası taşımadığından, burada, bu konulara 
girmeyeceğiz.

35 Bkz. İskender Savaşır, “Heidegger’in Faşizmle İlişkisi ‘Akıldışı’ mı?”, Yeni Gündem, no. 11, 1-15 
Ekim 1984, s. 11, s. 36.
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zeminini kaybetmesi tehdidine dönük olarak gelişmesidir.36 Ancak bu durumun Sa-
vaşır’ın bahsini ettiği “tehdit”in ikinci yanıyla da alakası vardır; çünkü “tehdit”in bu 
ikinci yanını, “aydın olmanın neredeyse tezahürü olarak algılayageldiğimiz mevkilerden 
dışlanır olduk” diye izah eder ve birinci yanına “kuramsal”, ikinci yanına ise “pratik/
toplumsal düzey” adını verir. Savaşır, bu ‘aydın krizi’nin, aydınların Aydınlanmacı 
kafa konforu ile toplumsal mevkilerini kaybetmekten doğan krizin, ancak “hiçbir ga-
ranti olmadan düşünmeyi sürdürmek”le aşılabileceğine inanmakta ve “Heidegger’in 
faşizmle ilişkisinin bir önemi”nin, “vazgeçmenin, teslimiyetin bir bedeli hakkında 
bir fikir vermesi” olduğunu söylemektedir. Heidegger’in (muğlak bir ifade olarak) 
“faşizm”le ilişkisinden bedeline de göğüs gererek nasıl “vazgeçme”me, “teslimiyet” 
göstermeme gibi şeylerin çıkabileceğini, elbette, anlayamayız. Ancak Heidegger’le 
bağlantılı olmadan da 12 Eylül sonrası atmosferinde, hemen hemen her kesimin, ko-
layca ifade edebileceği bir cümledir bu nihayette. Ne var ki Savaşır bağlamında bu, 
‘aydın olma’ mevkilerinin kaybedilmemesi için, nihayette ‘faşist’ olsa da Heidegger’i 
alımlamaya açık olmayı mı içeriyor, belli değildir.

Dolayısıyla Aruoba’nın (kendi başına, kendi kavram algısıyla ve bu tuhaf algısının, 
hiçbir engelle karşılaşmadan, öylece boşluğa bırakılmışcasına söylenivermişliğiyle) 
neredeyse bütün bir tarihi kendi yazacak denli bir tutku içinde, Heidegger’in “faşist” 
olamayacağını iddia etmesi ile Heidegger’i daha ‘içerden’, okuyarak, en azından onu 
belirli bir Aydınlanma geleneği ile negatif de olsa ilişkilendirerek sunan Savaşır’ın 
Heidegger’in “faşizmle ilişkisi”nden “vazgeçmenin, teslimiyetin bir bedeli hakkında 
bir fikir vermesi” gibi sonuç çıkarması arasında bir ilişki yok mu? Savaşır’ın dikkat 
çektiği ‘aydın krizi’nin Heidegger üzerinden halledilmeye çalışması ne anlama gelir? 
Aruoba’nın Heidegger’i [“faşist” (!), “kafasız” (!)] İsmet Özel’e karşı savunmaya 
yeltenmesi de, Savaşır’ın Heideggerci bir düşünme yoluna girerek aydınların kaybet-
tikleri eski mevkilerini kazanmaya çabalaması arasındaki ilişki, elbette, bu anlamda 
sorgulanmaya açık.

Zaten Aruoba’nın on yıl kadar sonra aynı tartışmayı yeniden gündeme getiren 
bir söyleşide dile getirdikleri, bu sorulara cevap verirken bize yardımcı olabilir. 1995 
yılında, bu kez, Orhan Koçak’ın Oruç Aruoba ile İskender Savaşır’a yazılı olarak sor-
duğu, bu ikilinin de birbirlerinin cevaplarını bilmeden, yazılı olarak gerçekleştirdikleri 
“Heidegger Üzerine Üç Soru” adlı bir söyleşi yayımlanır Defter dergisinde.37 Koçak, 

36 Bu türden bir Batı dışı Heideggercilik için Bkz. Ali Mirsepassi, Political Islam, Iran, and the Enlighten-
ment: Philosophies of Hope and Despair, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, özellikle, 
“Heidegger and Iran: The Dark Side of Being and Belonging” başlıklı 4. bölüm. Söylemeye bile gerek 
yok, Mirsepassi, Heideggerci olmayanları, mesela Şeriati’yi Heideggerci olarak okuyor. Heidegger’i 
de, belirli bir oranda, ‘Batı’nın çöküşü’ cephesine yerleştiren bu okumanın ciddiyeti ise ayrı bir mesele.

37 Bkz. Oruç Aruoba, Orhan Koçak, İskender Savaşır, “Heidegger Üzerine Üç Soru”, Defter, no. 25, 
1995, s. 96-113. Bu söyleşiden bundan sonraki alıntılarda, gerekli olmadıkça, sayfa numarası verilme-
yecektir. Aksi belirtilmedikçe bütün çift tırnak içindeki ifadeler söz konusu söyleşidendir.
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birincisi Heidegger’in (evet, bu kez 1984’teki tartışmadan bile önce Batılı literatürde 
var olan bir tanımlamayla) Naziliği ile; ikincisi Marx ile Heidegger arasındaki ben-
zerlikler, ama daha önemlisi ‘özcü’ farklılıklar ile; üçüncüsü de Heidegger’in sanat 
üzerine görüşleri ve şiir üzerine denemeleri ile ilgili üç soruyu, kendi bakışını yansıta-
cak derecede yaptığı bir sunumla muhataplarına sorar. Bu üç soru ile sorulara Aruoba 
ve Savaşır’ın verdiği cevaplar da bize Türkiye’de Heidegger’in nasıl alımlandığına 
dair kapsayıcı bir şeyler söylemez; ancak yine de, ilk tartışma gibi, bu alımlanmayı 
yansıtabilecek bazı hususları göz önüne serer. Özellikle Aruoba’nın birinci soruya, 
Savaşır’ın ise üçüncü soruya verdiği cevaplar daha dikkat çekicidir.

Aruoba, bu söyleşiden on yıl kadar önce Yeni Gündem dergisindeki tartışmada 
Heidegger hakkındaki düşüncesini aynen sürdürdüğünü iddia eder. Oysa on yıllık arada 
Aruoba’nın iddiasında ciddi bir kayma gerçekleşmiştir. Bu kaymanın nasıl gerçekleş-
tiğine geçmeden önce, Koçak’ın “‘Heidegger Nazi olamaz, çünkü Nazilik düşüncenin 
karşıtıdır, düşüncenin tahribidir. Oysa Heidegger düşüncenin kendisidir, öyleyse Nazi 
değildir’ -80’lerde yaklaşık olarak böyle bir savlamayla çürütmeye çalışmıştın ‘Nazi 
Heidegger’ düşüncesini. Ama tam da son dönemde Heidegger’in Nazi partisiyle aktif 
ilişkilerini ve üniversitede yediği herzeleri (ihbarcılık, vb.) belgeleyen ve bununla da 
kalmayıp Heidegger’in düşüncesiyle Nazi pratiği arasında bir içkin bağ olduğu belli bir 
tutarlılıkla öne sürebilen çalışmalar yayımlandı, Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da. 
Bunların ışığında, ‘Nazi olamaz, çünkü düşünüyor’ savına şimdi nasıl bakıyorsun” 
sorusunun, iki açından dikkat çekici olduğunu belirtmek gerek. Koçak, Aruoba’nın 
“80’lerde” Heidegger’in Nazi olamayacağını, çünkü düşünür olduğunu iddia ettiğini 
belirtir. Oysa tartışmada bunu söyleyen İsmet Özel’dir; Aruoba Heidegger’in ulusla, 
yurtla, milliyet ve milliyetçilikle bağlaşık olduğunu öne sürdüğü “faşist”likle alakalı 
olamayacağını iddia etmişti. Bu açıdan, Koçak, tartışmadan İsmet Özel’i silerek ve 
İsmet Özel’in iddiasını da Aruoba’ya atfederek sormaktadır sorusunu. Bunun, kendi 
başına, bir ‘aydın krizi’nin uzantısı olup olamayacağını uzun uzadıya ele almaya gerek 
yok. Ancak bir ‘aydın ahlakı’ ile karşı karşıya kaldığımız da bir gerçek.

İkinci olarak, Koçak, “Heidegger’in düşüncesiyle Nazi pratiği arasında bir içkin 
bağ” olduğunu iddia ederken, altını çizdiğimiz “Nazi pratiği”nin aslında Heidegger 
üzerinden nasıl bir Avrupa ‘idea’sının da üstünü çizdiğine dikkat çekmek gerekmektedir. 

Aruoba ise, her ne kadar Koçak onu bir ‘bellek sürçmesi’ yardımıyla düzeltse de, 
asıl konumuna geri dönmekten kurtaramaz kendisini. Ona göre “Heidegger, şu kadar 
cilt ve şu kadar sayfalık bir metin toplamıdır”; “bu metinlerin yazarı olan Martin, başka 
ne yapmış olursa olsun, bu, benim için bu metinler üzerine düşündüklerimi etkilemez 
ya da değiştirmez”; “inanmış, iflah olmaz bir Nazi olduğu, olgusal olarak kanıtlansaydı 
bile, bu, benim düşünür Heidegger konusundaki değerlendirmelerimde nebze fark 
yaratmazdı”; çünkü geçmişteki Yeni Gündem tartışmasında da zaten “Heidegger ve 
onun gibi düşünür olan kişilerden, mesleği düşünmek olan kişilerden” söz etmekteydi. 
Hem zaten Yeni Gündem’deki yazısında da belirttiği gibi “düşünür sayılabilecek kişiler 
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arasında … ‘adım adım kavrama’ sürecinden geçerek faşist olmuş bir kişi yok. Hatta 
… ister Faşizm ister Nazizm adı verilsin, iyice genel çizgileriyle ‘milliyetçilik’ denen 
anlayışın, bütünlüklü bir dünya görüşü, toplum anlayışı ve eylem ölçüleri içeren bir 
düşünsel yapı olarak herhangi bir felsefi temeli yoktur”. Söz konusu tartışmada Özel’in 
tezini Aruoba’ya hamleden bir soru sorarak Koçak Aruoba’yı düzeltmiştir düzeltme-
sine; onu Heidegger’i asıl tartışılması gereken mecraya sokmuştur sokmasına; lakin 
Aruoba, her ne kadar bu kez “faşizm”i (büyük harfli) Faşizm olarak belirginleştirse 
de ve her ne kadar artık işin içine Nazizm’i de katsa da, yerinden zerre kadar oyna-
madığını gösterircesine, bütün “milliyetçilik” biçimlerinin bir şekilde Faşizm veya 
Nazizm olduğunu38 söyleyiverir. Ancak buna bir ekleme daha yapar: “Karşıt görüş”. 
Şunu söyler: Yeni Gündem’deki tartışmada “[b]ir karşılaştırma yapmıştım: Bugün 
çeşitli biçimler almış Marksist düşüncenin arkasında, büyük bir kafanın ürünü olan 
önemli ve değerli düşünsel bütün, yani Marx’ın yapıtı yatar. Oysa (hangi adla anılırsa 
anılsın) ‘karşıt’ görüşün arkasında böyle bir bütün yoktur.”

Heidegger’i konu alan, onu faşistliğin, ayrıca Faşizm’in ve Nazizm’in dışında 
tutan bir ‘düşünür’ olarak ele alan bir söyleşide söylenmiş olan bu sözleri, Marx’ın 
adını büyük bir ‘düşünür’ olan Heidegger’le değiştirerek söylemekte bir beis yok 
elbette: ‘Heideggerci düşüncenin arkasında, büyük bir kafanın ürünü olan önemli ve 
değerli bütün, yani Heidegger’in yapıtı yatar’. Aruoba bu cümleyi kurabilir mi(ydi) 
gerçekten? Mantıken kurması gereken bu cümleyi kurmuş olsaydı, ne demiş olurdu?

Ancak açıktır ki Aruoba için sorun Heidegger (veya Marx) değildir, “karşıt 
görüş”tür:

[Yeni Gündem’deki] yazımdaki kaygım, bu ‘karşıt görüş’ anlayışına yönelikti (bulanık bir 
biçimde): Şimdilerde ’12 Eylül öncesi’ denmesi adet olmuş dönemde, yazımda ‘eşit ölçüde 
saçmalıklar’ dediğim ideolojiler karşı karşıya geldi. O biçimleriyle aralarında hiçbir fark 
yoktu –ne duvarlara boyanan sloganlarında ne de tetik çeken parmaklarında…
Ama, bu farksızlık ’12 Eylül sonrası’nda iyice ileriye itildi: Sanki, o biçimleriyle ortaya 
çıkışları, kendileri sayıldı. Arkada yatan düşünsel temeldeki düzey farkı tamamiyle gözardı 
edilerek, ‘İşte, karşıt iki görüş, iki ikisi de…’ denmeye başlandı. Oysa bu iki görüş ara-
sında, hem düşüncel yoğunluk ve hem de felsefi düzey açısından dağlar kadar fark vardır.

Farkı önce yok sayan sonra da “yoğunluk” ve “düzey” açısında yeniden var kılan 
bu sözler, işte Türkiye’de en azından burada söz konusu ettiğimiz Heidegger tartışmala-
rının (hiç de ‘düşünsel’ olmayan) arka planını sunar. Artık açıkça ifade etmek gerekir ki 
Aruoba’nın sözlerindeki tutarsızlıklar ve kavramları algılayışındaki kendince tutumlar, 

38 Şunu da yazar: “Milliyetçilik (ya da Faşizm, ya da Nazizm; sözünü ettiğim açıdan bunlar arasında bir 
fark yok) ideolojik oluşum bakımından, tek kişilerin benimsemelerine, ‘sunulan’ biçimiyle, düşünül-
memiş bir tutum ve tavırdan öte bir şey değildir…Milliyetçilik düşünülmeden edinilen bir tutum ol-
mak zorundadır, çünkü zaten düşünmeye, düşünülmeye elverişli değildir.” Aruoba’nın “milliyetçilik” 
tanımını hadi kabul ettik diyelim, ama onun niye “düşünülmeye elverişli” olmadığını nasıl kabul ede-
lim? Heideggerci bir bağlamı hadi unutalım ve Aruoba’nın dediğini kabul edelim, ancak “milliyetçi-
lik” konusundaki literatürde yer alan onca çalışmayı ne yapalım?
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hatta muhataplarını (örneğin bir Koçak’ı) daha on yıl önceki tartışmada kendisini 
gösteren tutarsızlıklarına katlanmak zorunda bırakışı ve (Koçak tarafından da) buna 
rıza gösterilmesi, Defter’deki söyleşide, Heidegger’i (en azından Yeni Gündem’deki 
tartışmada öyle göründüğünden, İsmet Özel’e karşı) sahiplenmesinin de çok ötesine 
geçmiştir. Kendiliğinde bir mağruriyet üreten bu tutumu ayrıca ele almak gerekir.39 

Yine de konumuz Heidegger’in Türkiye’de alımlanma biçimleri olduğundan Aruo-
ba’nın on yıl kadar önce sadece adı etrafında yürüttüğü bir tartışmadan on yıl kadar sonra, 
bir “düşünür’”, bir “metin toplamı” olarak Heidegger’e nasıl baktığına dönmekte yarar 
var. Mesleği “düşünür” olan Heidegger, Aruoba’ya göre, “temel (belki de tek sayılabi-
lecek) kitabı Varlık ve Zaman” dikkatle okunduğunda, hatta Yeni Çağ felsefesine biraz 
bulaşmış bir gözle okunduğunda, “yepyeni bir ‘insan’ anlayışı” ortaya koyan birisi olduğu 
görülebilecek bir portre sunmaktadır. Aruoba bunu Heidegger’in ‘modern’ düşünceye 
getirdiği eleştirilerle izah eder. Demek ki Aruoba için Heidegger, artık, “karşıt görüş”e 
karşı sahiplenilmesi gereken bir “düşünür” olmaktan başka, modernliğe getirdiği eleş-
tirilerle, onun ‘insan’ anlayışından farklı bir ‘insan anlayışı’ ortaya koyan önemli birisi 
olmaktadır. Bunu da şöyle sunar Aruoba: Hem Descartes sonrası “tek insanı ‘bilgi öznesi’ 
olarak gören görüşlerin” ve hem de yine “tek insanı ‘toplum üyesi’ olarak görüşlerin 
temelinde yatan insan anlayışlarının billurlaştığı noktalar”a eleştiriler yönelten Heidegger, 
Aruoba’ya göre, birincisinde “Hıristiyanlığın ‘ruh’undan başlayarak, Yeni Çağ ‘episte-
moloji’sinin ‘süje’sine” ve ikincisinde de “Hegel’in ‘birey’inden başlayarak, Marksçılığın 
‘sınıf üyeliği’ne” kadar uzanan anlayışları hedef alır. (Hegel’in ‘birey’i denilen şeyin ne 
olduğu bir yana, Marx’ın bu kez yukarıdakinden farklı bir gözle görüldüğünü, tabii ki, 
not etmek gerek; ama artık böyle tutarsızlıklara fazla takılırsak, ilerleyemeyiz.) Bunun 
karşısına ise, “Eski Yunan (Sokrat-öncesi) ‘metafiziği’ ve Ortaçağ (yerleşik Kilise öğretisi 
öncesi) ‘mistisizmi’ne geri giderek, ‘modern’lerden yalnızca (kısmen) Kant ve (büyük 
ölçüde) Nietzsche’ye dayanarak, kaynaklarını da sanattan, özellikle şiirden (Hölderlin, 
Rilke, George…) çekerek, yepyeni bir insan anlayışını getirmeye çalışır.” Aruoba, bu 
“insan anlayışı”nın “Türkçe ‘kişi’ sözcüğünde (üstü örtük de olsa) bulunan anlamı” 
içerdiğini iddia eder ve sonra da şunu ekler:

Belirli bir yaşam dizisi içinde belirli olaylarda belirli ilişkilere giren ve çıkan bir tek insan… 
Her biri ayrı bir kişi olan bütün öteki insanlardan apayrı, biricik ve örneksiz, bir defalık ve 
geçici olan bu ‘varlık’ türü için Heidegger ‘Dasein’ terimini kullanır… Bu ‘varlık tarzı’, 
ayrı tekler olan ‘olgusal Dasein’lar’ın (bir ad-soyadı ile nitelenen, doğum-ölüm tarihleri 
olan tek insanların) varlık tarzıdır. 

Bu varlık tarzının çeşitli özelliklerini (‘kaygı’, ‘tasa’, ‘kapalı-kararlılık’, vb) ir-
deleyen Heidegger, Dasein’ın en önemli varlık temeli olarak ‘ölümüne (doğru) olma’ 
dediği tutumu gösterir. Gün gelip öleceğinin bilinci, Dasein’ın ‘varlığı’ ile ‘zamansallığı’ 

39 Başka bir bağlamda gerçekleştirilmiş böye bir ‘mağruriyet’ okuması için bkz. Ahmet Demirhan, “Pay-
laşılamayan ‘İdeal’: ‘Mağrur’un Dili ve Edebiyat Eleştirisi”, Sosyoloji Divanı, no. 5, 2015, s. 159-209.
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arasındaki ilişkiyi kurar. Bu bilinci canlı tutan, ‘unutkanlığa’ düşmeyen Dasein, elde 
edeceği ‘özgürlük’ yoluyla ‘sahiciliğe’, ‘kendi kendisi olma’ya ulaşabilir.

Elbette yukarıda Heidegger’i ‘figür’ bağlamında ele aldığımız kısımları da, Hei-
degger üzerine on yıl arayla söylenmiş şeyleri de unutarak, bunun, Heidegger üzerine 
belirli bir yorum olduğunu söyleyebilirdik; Heidegger’in tam olarak bunu yapmaya 
çalışmadığı iddia edilse de, onda, şöyle ya da böyle, bu yorumdaki gibi bir şeyler bu-
lunduğunu da kabul edebilirdik. Aruoba’nın Heidegger’in belki de tek sayılabilecek 
dediği eseri Varlık ve Zaman’a bu kadar bağlılığını ise, II. Dünya Savaşı sırasında Hei-
degger’de yaşanan dönüşümleri, Hölderlin, Rilke, George şiirleri üzerine yorumlardan 
bahsetmesine rağmen, Aruoba’nın tam olarak göremediğine bağlayarak anlayabilirdik; 
ama ‘Dasein’a (“bir ad-soyadı ile nitelenen” diyerek) bir ‘nüfus cüzdanı’ çıkarmasını, 
hatta onun için (“doğum-ölüm tarihleri olan” diyerek) bir mezar taşı dikmesini nasıl 
izah edeceğiz? Hıristiyanlığın “ruh” anlayışına da, modernliğin kadir-i mutlak ‘sü-
je’sine de, ‘insan’ı toplum içinde kendisine yabancılaşmış bir halde bırakan toplumcu 
(Marksist-sosyalist?) görüşlere de karşı çıkan bu yeni ‘düşünce’, doğar doğmaz mezara 
mı girmiştir? Sahi Dasein’ın, Aruoba’nın verdiğinden başka, yukarıda ‘figür’ etrafında 
muhtasar olarak kurulmuş olan kendisine ait bir ‘nüfus cüzdanı’ gerçekten yok mudur?

Dasein’a bir şekilde bir nüfus cüzdanı çıkarsa da, Aruoba, onda böyle bir şey 
olmadığını iddia eder; hatta ona göre, Heidegger’in Naziliği ile ilgili tartışmalardaki 
tutumunu belirleyecek derecede Dasein ‘milliyetsiz’dir. Çünkü, der Aruoba, Fransız 
Devrimi’nden sonra gelişen ve burjuva toplumunu biçimlendiren milliyetçilik, bi-
reyleri, içinde bulundukları toplumdaki yerlerine göre belirlemektedir. Kişinin “ne 
olarak” görüneceği, toplumsal ilişkiler ağındaki konumlarına göre tespit edilmektedir. 
Şurası ise daha da ilginçtir: “Batı felsefesinde bu indirgemeye karşı çıkan ve insanın 
kişi olan yanı üzerinde duran gelenek, Kant’la başlar, Schopenhauer/Kierkegaard 
yoluyla Nietzsche’ye ulaşır. Heidegger de dolaysız olarak bu çizgi üzerinde yer alır. 
Bu geleneğin günümüze dek uzanan çizgisinin ucunda da Foucault durur.” Ayrıca 
üzerinde durulması gerekecek kadar (yine) şematik olan bu çizginin şimdilik bizim için 
önemli yanı, onun “Faşizm ve Nazizm” ile en uç noktasına varan burjuva bireyciliği 
ile bireyi toplum içinde yabancılaştıran totaliterliğe (reel sosyalizm mi acaba bu?) 
karşı çıkışıdır. Hatta “Heidegger’in üzerinde yer aldığı gelenek ve kendi geliştirdiği 
felsefe görüşü, her türden milliyetçilik anlayışına taban tabana karşıttır”. Elbette ki 
kendiliğinden, sui generis bir şekilde ortaya çıkıvermiş bir mağruriyet vardır; ancak 
bu mağruriyet, aynı zamanda, belirli bir Avrupa ‘idea’sını da, en başından, aklamakla 
da çalışmaktadır. İnanç mıdır bu aklama, yoksa düşüne düşüne, adım adım ilerleye 
ilerleye mi ortaya çıkmıştır, tam bir muamma. Ne var ki bu aklama tam işlemez, işle-
mediğini Aruoba hiç görmese de: “Heidegger’in üzerinde yer aldığı gelenek ve kendi 
geliştirdiği felsefe görüşü, her türden milliyetçilik anlayışına taban tabana karşıt” olsa 
da, bir şeyler de karışmıştır elbette ona. Çünkü Heidegger, “‘canlı’, ‘yepyeni’ ‘güçlü’ 
bir toplum (‘tarihsel bir Dasein’) oluşmakta” olduğunu görmüş; “insanlar”ın “silkin-
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mekte, yeni bir yaşam biçimine yönelmekte” olduğunu farketmiş; “kafasındaki insan 
ülküsü doğrultusunda bir bilim/öğretim düzenlemesini”, “binlerce yıllık ‘metafizik’ten 
uzak, ‘geleceğe dönük’, ‘insanın varlığını açıklığında ortaya koyacak’ bir eğitim, bir 
aydınlanma” gerçekleştirebileceği umuduyla atlayıvermiştir (eğer atladıysa) Nazilik 
trenine.40 Demek ki Aruoba aslında “düşünür” olarak Heidegger’in de artık Naziliğe 
bulaşıp bulaşmamışlığından emin değildir: “Ancak düşünür Heidegger konusunda şu 
sorulabilir: Nasıl olmuş da, 20. yüzyılın en aydınlık, en yoğun düşünsel yapıtlarından 
birini yazmış bir düşünür, aynı yüzyılın en karanlık, en kanlı sayfalarını yazmış bir 
siyasal akıma, ne biçimde olursa olsun, bulaşmış olma kuşkusunu uyandırabilecek 
bir şeyler yapmış?” Burada altını çizdiğimiz “ne biçimde olursa olsun” kısmı önemli 
elbette. Hani “düşünür”, adım adım giderek, düşüne düşüne ilerlerdi ve dolayısıyla, 
faşist, Nazi ya da milliyetçi olamazdı? Hani Dasein “milliyetsiz”di? Hani onun ‘nüfus 
cüzdanı’ ancak mezar taşına yazılı birkaç tarihten ibaretti? Artık Aruoba Heidegger’e 
şu ‘karşıt görüş’ü temsil ettiğini düşündüğü ‘faşist’lere, Heidegger’in kendisine, 
hatta Derrida’nın tabiriyle felsefe tarihinde bol bol görülebilecek ‘felsefi milletler ve 
miliyetçilikler’e, İsmet Özel gibilerine ya da bu satırların yazarına karşı sahiplenme 
işlemini gerçekleştirmiş olmalıdır. Artık emin sulardadır ve bir şekilde düşünür Heide-
gger’in de (“kafasındaki insan ülküsü doğrultusunda bir bilim/öğretim düzenlemesini”, 
“binlerce yıllık ‘metafizik’ten uzak, ‘geleceğe dönük’, ‘insanın varlığını açıklığında 
ortaya koyacak’ bir eğitim, bir aydınlanma” gerçekleştirebileceği umuduyla: Pedagojik 
olarak yani) Nazizm’e bulaşıvermişliğini kabul edebilecek salim sulara ermiştir. Hem 
zaten, (insan okurken komik bile bulamıyor, ama Aruoba ekler ki) “[ş]u filozoflar, hiç 
öğrenmezler ki”; sen onları “düşünür” sanırsın, ama bir bakmışsın Nazi oluvermiş!

Eğer kendisini salim sulara atarkenki tutumu, Türkiye’de hala geçerli olan, Ko-
çak’ın “80’lerde”ki tartışmadaki İsmet Özel’in yerini silme gayreti de dâhil, belirli 
bir kültürü ve tavrı yansıtan bir bakış açısının, boş bir mağruriyet dediğimiz bir bakış 
açısının en nadide örneklerinden birisini sunan bir tutumu temsil etmese dönüp ba-
kılamayacak kadar kötü olan bu Heidegger okumasında el ve bellek sürçmeleri, göz 
seğirmeleri çok aslında. Ama Dasein, böylesi el sürçmelerinden, göz seğirmelerinden 
muaf mı? 

40 Aruoba’nın Heidegger ile Nazizm ilişkisini toptan reddederek onun düşüncesine odaklandığı iddiasın-
daki yorumlarında, en ilginç yer, Jaspers’ın şahitliğiyle, Heidegger’in Hitler hakkındaki bir değerlen-
dirmesine değindiği yerdir. Buna göre, Heidegger, Jaspers’a Hitler için “Azizim, ellerine dikkat ettiniz 
mi?” demiştir. Aruoba da “[p]ek güzel elleri varmış, anlaşılan Hitler’in…!” yorumunu düşer buna. An-
cak ya ‘Heidegger’in eli’? Derrida’nın Almanlıkla, hatta belirli bir Hıristiyanlık yorumuyla ilişkilen-
dirdiği o meşhur “el”? Derrida’nın Heidegger’in “eli” üzerinden “felsefi milletler ve milliyetçilikler” 
konusundaki makalesi için bkz. Jacques Derrida, “Geschlect II: Heidegger’s Hand”, çev. J. P. Leavey 
Jr.-E. Rottenberg, Psyche: Inventions of the Other, c. II, Stanford: Stanford University Press, 2008, s. 
27-62. Bu makalenin güzel bir Türkçeyle çevirisi için bkz. Derrida, “Geschlect II: Heidegger’in Eli”, 
çev. B. Akar, Heidegger Paris’te: Fransızların Heidegger Okuması, der. S. E. Er, İstanbul: Otonom 
Yayıncılık, 2014, s. 81-132.
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Heidegger’i değişik bir yolla okuyan İskender Savaşır’a bakılırsa, evet, değildir. 
Savaşır da Heidegger’in Nazizm’le ilişkisi konusunda Aruoba kadar sert olmasa da 
ona benzer şeyler düşünmektedir. Heidegger’in Nazizm karşısında elbette bir “zaafı” 
olmuştur. Ancak bu “zaaf”, “bütün praxis felsefelerinin pratik karşısındaki zaafından 
farklı” değildir (Ah “[ş]u filozoflar, hiç öğrenmezler ki”!) Demek ki Arouba’nın metini 
Savaşır’da praxis felsefesine dönüşmüştür ve demek ki Heidegger öncelikle bir “praxis 
felsefesi” ortaya koyan, hatta “düalizmi reddeden bir praxis düşünürü”dür. Bununla ne 
kastettiğini açıklarken Savaşır, “Heidegger’e göre tek tek nesneler hakkındaki bilgimiz, 
her zaman bilgisi olmayan bir varlık anlayışına yaslanır. Bilginin aksine, bu anlayış 
açık seçik kavramlarla, kurallarla, yasalarla dile getirilemez. Gövdemizde, davranış 
tarzımızda tecessüm etmiştir; sahip olduğumuz, olabileceğimiz, unutabileceğimiz bil-
gilerin aksine, varlık anlayışımız bilfiil varlığımızın bir parçasıdır, dünya karşısındaki 
bir temel anlayışlılık, hazırlık halidir” yorumlarında bulunur. Elbette bu da, tıpkı Aruo-
ba’nınki gibi bir yorumdur ve Heidegger’e bütün bunları söyletip söyletemeyeceğimiz, 
hatta herhangi başka bir filozofa benzeri şeyleri söyletip söyletemeyeceğimiz ayrı bir 
bahistir. Ne var ki iş Savaşır’ın öyle “çok gizemli bir şey kastetmiyor Heidegger” di-
yerek verdiği bir “örnek”le söylediklerini izah etmeye gelince, başka bir hale bürünür:

Amerika’dan Türkiye’ye döndüğüm ilk yıldı. Bir tezgâhtar paranın üstünü verirken pa-
rayı yere düşürdü. Gözleri seğirdi; yere eğilecek gibi oldu ama eğilmedi; paranın üstünü 
kasadan aldı ve bana verdi.
Niçin yadırgattı beni bu davranış? Çünkü Amerika’daki hiçbir tezgâhtardan o göz seğir-
mesini, o yere doğru eğilme hamlesini beklemezdim. Hiç duraksamadan, otomatikman 
paranın üstünü kasadan bana verirlerdi…
İkisinin arasındaki fark parayla ilişkileriyle ilgili değil, çok daha genel bir şey. Bizim 
tezgâhtar hala kırılgan nesneler dünyasında yaşıyordu. Eşya, onun için, her an kollan-
ması, gözetilmesi gereken bir şeydi. Oysa Amerikan tezgâhtarların dünyasında nesneler 
her zaman yenilenebilir; yere düşen bir bardak da olsa, yerine yenisi alınır – hem zaten 
büyük bir ihtimalle [sağlam] olduğundan, kırılmayacaktır. Önemli olan işlerin (hizmetin?) 
aksamadan sürmesidir. Dünya karşısında iki farklı tetikte olma biçimi… Biri nesnelerin 
kırılganlığını gözetiyor, diğeri işlerin aksamamasını… Dünya her zaman bizim tasamızdır 
(Sorge); ama onu nasıl tasa edindiğimiz varlık anlayışlarımıza bağlıdır.

Görüleceği üzere Savaşır, Dasein’dan bahsetmez hiç; ancak Heidegger Dasein 
olmadan Heidegger olamayacağından, burada gizli bir Dasein olduğunu varsaymamız 
gerekecek. Hatta bir değil iki Dasein: Birisi kırılgan nesneler dünyasının, nesneleri 
gözetip kollamayı tasa edinen bir dünyanın Dasein’ı; diğeri işlerin aksatılmamasını 
tasa edinen bir Dasein. Bunlar o kadar farklıdır ki birbirlerinden, o kadar farklı dün-
yalarda yaşamaktadırlar ki “varlık anlayışları” bile farklıdır. Ama o zaman Varlık da 
nedir? Kültür mü, medeniyet mi; Doğu ile Batı, Şark ile Garp arasında farklı tezahür 
eden, çoğullaş(tırıl)mış bir şey mi? Hem Varlık bir coğrafyaya sahip midir, kendine 
özgü bir ‘yurt’ mu edinmiştir?

Burada da Dasein’ın bir ‘nüfus cüzdanı’ vardır elbette, Aruoba’nınkinden farklı 
olsa da. Hatta Aruoba’nın Dasein’ının ‘uyruk’ kısmı tamamen boşaltılmış, onun yerine 
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Dasein’ın “ad-soyadı” ile “doğum-ölüm tarihleri” kaydedilmiş ‘nüfus cüzdanı’nın 
aksine, Savaşır’ın ‘nüfus cüzdanı’ bir milliyete (“biz”e), olmadı bir medeniyete ya da 
Şark’a, nesnelerle kırılgan bir ilişki tarzının geliştirildiği bir yere, yöreye, bir yurda aittir. 
Asli yurdundan uzakta, belki hala gurbette de olsa. Ya da Heidegger’in Hölderlin’in 
“Yurdavarış/Hısımlara” adlı şiirini yorumlarken “[y]urdavarış, kaynağa yakınlığa geri 
dönmektir” cümlelerindeki “kaynağa yakınlık” içinde41. Ne var ki, görüleceği üzere, 
Savaşır’ın Dasein’ı, hayli ‘davranışçı’dır; bir anlık bir seğirmeyle, hemen kendi “varlık 
dünyası”nı ifşa edivermektedir.

Savaşır bunu Koçak’ın yönelttiği Nazilikle ilgili birinci soruya değil, sanatla ilgili 
üçüncü soruya verdiği cevabında daha da açar.42 Dasein’ı bir el sürçmesiyle veya bir göz 
seğirmesiyle farklı “milliyetler”e ait farklı Varlık tarzları olduğunu gösterebileceğini 
iddia eden Savaşır, Heidegger’in sanatla ilişkisine dair sorulan soruyu, Oktay Rifat’ın 
bir şiirini kendince Heideggerci bir gözle okuyarak cevaplandırmaya çalışır. Başka 
bir hususu da gösterdiği için bu şiire ve Savaşır’ın bu şiire dair okumasına, meseleyi 
biraz uzatma pahasına, burada, daha ayrıntılı yer vermek gerekiyor. Savaşır’ın Oktay 
Rifat’ın Heideggerci bir bağlamda değerlendirdiği şiiri, “Karıma” başlığı taşıyan, 
aslında hayli meşhur bir şiiridir:

Sofalar seninle serin
Odalar seninle ferah
Günüm seninle uzun
Yatağımdan kalktığım sabah

Elmanın yarısı sen yarısı ben
Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir
Mutluluk bir çimendir bastığın yerde biter
Yalnızlık gittiğin yoldan gelir

Savaşır, önce, bu şiirin yazıldığı dönemle ilgili olarak da, şiirdeki ilk iki dizede 
vaat edilen hece vezninin sonra kırılmasından yola çıkarak teknik olarak da incele-
nebileceğini belirtir. Ya da, ona göre, edebiyat tarihinin belirli bir gözle okunmasıyla, 
bu şiiri sadece Oktay Rifat yazabileceği ve bu şiirin, tam da ulusallaşmasının belirli 
bir aşamasında olan bir ülkenin II. Dünya Savaşı sonrasında o an içinde bulunduğu 
dönemde yazılabileceği söylenebilir. Böyle bir şiir daha önce yazılamazdı, çünkü 
“ulusallaşmanın belirli bir evresindeki bir kavmin, neden sözgelimi 1920’ler ya da 
30’larda böyle bir şiirin gelmesine izin vermeyeceği” makul bir şekilde açıklanabilirdi. 
Ancak Rifat’ın bu şiirini bu şekilde okuma çabaları, “hece vezni, Garip şiiri, II. Dünya 
Savaşı, uluslaşma gibi kodlanmış nice bilgi alanı” üreterek “tanıdık” okuma çabası 
ortaya çıkarır. Heideggerci bir okuma, bu “tanıdık” olana biraz mesafe koyularak 
gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla Savaşır, üretilmiş bir “bilgi alanı”nın “tanıdık”lığından 

41 Bkz. Martin Heidegger, “Yurdavarış/Hısımlara”, çev. Oruç Aruoba, Defter, no. 25, 1995, s. 25.
42 8. dipnotun ilgili cümlesine bkz.
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çıkan, ancak başka bir “tanıdık”lığa, başka bir aşinalığa kapı açan bir okuma önerir: 
“Gaipten değil, çok daha tanıdık –yakın– bir yerden, varlıktan haber verirmişçesine” 
yapılan bir okuma tarzıyla yapılan bu yorumlamada, bu “bilgi alan”ları ile “aramızdaki 
mesafeyi koruyan bir dikkatlilik hali” hâkimdir.

Böylece Koçak’ın Heidegger’in sanat yazılarında bulduğu her türlü acemilik, mesaj 
kaygısı, cahillik gibi suçlamalara kendisini açık hale getiren ve Koçak’ın da benimse-
yebileceği bir okumayı geri plana iterek daha başka bir okuma tarzı geliştirilebileceğini 
iddia eden Savaşır’a göre bu şiir bir “mekân duygusu”yla açılmakta, serin odalardan, 
ferah sofalardan bahsetmektedir. Sanki Heidegger değil de Tanpınar konuşuyormuş 
gibi görünen bu yorumlamada, bu “mekân duyusunun ne kadar bize özgü olduğunu 
kanıtlamak için, çok eskilere de gidilebilir. Ancak o kadar eskilere gitmeye, Oktay 
Rifat’ın şiirinde bu “bize özgü”lüğü anlamak için, “Müslüman mezarlarının sadeliği ile 
Hıristiyan mezarlarının anıtsallığını” kıyaslayacak, “ışığın Batı kiliselerinde yarattığı 
gölge oyunları ile Bizans kiliselerinde ve camilerdeki yekpareliği”ni birbirine karşıt 
kılacak bir okumaya hem gerek yoktur ve hem de şiirdeki bu ilk iki dizeye “ihanet” 
anlamına gelecektir. Oktay Rifat, pek öyle ‘geçmiş’i hatırlamaya dayalı bir “bize 
özgü”lük kurmamakta, bir “anonim”liği dile getirerek “varlıktan, bizim olan, daha 
doğrusu mensubu olduğumuz bir gelenek sayesinde görünürlük kazanmış bir varlıktan 
ses”lenmektedir. Hem zaten Oktay Rifat, şiirine “Karıma” başlığını vererek, “Şark kül-
türüne atfedilen ‘Mecnun aşkı’”nı değil, “[y]asal ve meşru bir ilişkiyle bağlı olunan ve 
buna rağmen giden birisine duyulan sevgi”den bahsetmekte; böylelikle “[m]ütevekkil, 
azla yetinen ve buna rağmen o yetineceği aza da kavuşamamış insanın ince sızısı”nı, 
“Türkçe’nin sesini şekillendirdiği” iddia edilebilecek “bir sızı”yı dile getirmektedir.

Elbette artık Savaşır’ın Heidegger’i burada (nasıl kurulduğunu anlamasak da) bir 
“gelenek” çerçevesinde okuduğu anlaşılmıştır. Yukarıda gördük, Savaşır’ın Dasein’a 
“biz”e özgü olarak verdiği ‘nüfus cüzdanı’, zaten bunu zorunlu kılmaktadır. Dolayı-
sıyla, Heideggerci bir okumanın Heidegger’e de bir itirazı olacaktır: “Heidegger’in şiir 
üzerine, Hölderlin üzerine yazdıklarında beni de yadırgatan bir yön var. Dil varlığın 
eviyse ve varlık bazen şiirde dile geliyor, aydınlanıyorsa, bu süreç neden bir kişiliğin 
dolayımında olsun? ‘Kişilik’ Heidegger’in sistematiğinde fazla temellenmiş bir kav-
ram değil ki.” Altını çizdiğimiz kişilik, elbette yukarıda gördüğümüz Heidegger’in 
Hölderlin’e atfettiği yerle çelişmektedir; ancak zaten Savaşır, Heidegger’e bir itiraz 
yönelterek bu yorumda bulunmaktadır. Yine de elbette bu itiraz öncelikle Heideg-
ger’e yöneliktir: Neden sanki bütün bir Almanlığın ve hatta insanlığın yükünü kendi 
dolayımın üzerinden açıklamaya kalkıyorsun ki? Ancak, Savaşır’ın en ciddi itirazı 
Aruoba’yadır: Heidegger’in Türkçe’de “kişi” ile açıklanabileceğini söylediğin yeni 
“insan anlayışı”ndan bahsettiğinden o kadar emin misin? Hem zaten Oktaf Rifat’ın 
şiirine dair yorumda görüleceği üzere, söz konusu şiir “Oktay Rifat’ın öznelliğini 
aşan bir şey olduğunu” ortaya koymamakta mıdır? Artık “konuşan”ın “Türkçenin 
kendisi”nin olduğu, “onun temel olanaklarından birisi” olduğu belli olmamış mıdır? 
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Ne var ki “Varlığın da bir tarihi var”dır ve elbette Oktaf Rifat’ın şiirinde hissedilen 
“Türkçenin sesi”yle şekillenmiş “sızı”, örneğin Karacaoğlan’ın “Bir ayrılık, bir yok-
sulluk, bir ölüm” dizesinde başka bir hal almış olarak karşımıza çıkmakta; “[k]ayıp 
belirli bir yüze, yasal ve meşru bir ilişkiyle bağlı olunan bir başkasına bağlanmamış” 
bir sızıdır. “Artık serin sofalı, ferah odalı mekânlar ayrıcalıklı konumlarını yitirmiş, 
yitirilenler arasında yerini almıştır.”

Öte yandan, Savaşır, Heidegger’e bakışında daha nettir: “Heidegger’in işaret 
ettiği, uyguladığı okuma tarzı yalnızca şiiri değil, varlığın tarihini de amatörce okuma-
mıza imkân veriyor. ‘Amatör’ün ‘amare’den – ‘sevmek’ten– geldiğini hatırlatmama 
gerek var mı?” Demek ki Savaşır için Heidegger kendi “gelenek”iyle “amatörce” 
bir “sevgi” bağı kurmasına vesile olmuştur. Koçak’ın Heidegger’in sanat yazılarını 
“amatörce” değelendirmesi de, böylece, karşılığını bulmuş olur: “Benim için Heide-
gger niçin önemli? Benim de yasal ve meşru bir ilişkiyle bağlı olduğum bazı şeyleri, 
yurdumu, dilimi sorgulamaktansa, onlara soru sormanın (“Düşünce için soru sormak 
imandan gelir”) ve evet, onları sevmenin araçlarını sağladığı için”. Elbette Heidegger 
için Hölderlin’in temsil ettiği yer ile Savaşır için bir Oktay Rifat şiirini Heideggerci 
bir gözle, kendince, hatta “amatörce” okurken meseleye baktığı yer aynı değildir. 
Yukarıda gördük: Heidegger Hölderlin’in Varlık’la belirli bir muhabbeti olduğunu ve 
bunu şiirleriyle aksettirdiğini düşünmektedir. Oysa Savaşır Oktay Rifat yerine başka 
bir şairin şiirini de aynı tarzda rahatlıkla okuyabilirdi.43

Ancak Savaşır’ın “gelenek”le (yeniden) karşılaşmasına vesile olan, hatta kendi 
“milliyet”ini keşfetmeye yarayan bu Heidegger alımlanması, Aruoba’nın Heidegger 
yorumuyla tezatlık içerir diyebilir miyiz? Cevap vermek zor. Çünkü, gördük, onları 
Heidegger üzerinden ortaklaştıracak bir zemin yok aslında. Öte yandan, Heidegger 
üzerinden yürüyen bu iki farklı tartışmada (veya Foucault ya da Benjamin, hatta Ni-
eztsche; daha önceki düşünürler, filozoflar; ismen kim oldukları fark etmez, olası başka 
benzeri tartışmalarda), her ne kadar Aruoba, “[n]e insanın, ne birey(ler)in (toplumun, 
tarihin) ne de kişi(ler)in (tek insan yaşamının) bir(er) ‘ortak payda’sı – yoktur… İnsan 
bir çoğulluktur –buradaki “bir” bile yanlıştır: İnsan çoğulluk bile değildir –sürekli 
değişen; her değişimdeki bağlantı bütünlüğü de bir başkasındakine benzemeyen bir 
çoğulluktur –buradaki son iki “bir” de, tek başlarına, yanlıştır(lar); ancak iki olmakla 

43 Tıpkı Orhan Tekelioğlu’nun Heidegger’in şiir okumalarını değerlendiren belli açılardan dikkate değer 
yazısının sonunu, birdenbire, nedensiz bir yere “Acaba Dasein, Şairin ‘Solgun Bir Gül Oluyor Do-
kununca’ adlı şiirindeki, dokunulduğu anda ve bir anda soluveren o hüzünlü ‘gül’ müdür?” diye bağ-
layıverirken, Dasein’ı bir Necatigil şiirine bağlayıvermesindeki keyfilikte olduğu gibi. Dasein nasıl 
bir “gül”, Heidegger’in ‘tini zayıf’ dediği hayvanlara nazaran ‘tinsiz’ dediği bir ‘bitki’ olabilir? Bkz. 
Orhan Tekelioğlu, “Haller, Şiir Hali ve Dasein”, Defter, no. 25, 1995, s. 62. Koloğlu Necatigil şiirinin 
metnini verdikten sonra, şunu da sorar: “Soru ortak ve o denli umarsız: Gerçekten de Tanrı, bu mah-
rumiyet devrinde bizi, Luther’in dediği gibi, dünyaya kurtlarla beraber mi fırlattı?”; s. 63. Bu cümle 
o kadar boşluktadır ki ne yazıda ne de Dasein’ın herhangi bir yorumlanması bağlamında onu nasıl 
yorumlayacağımızı bilemeyiz. 
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haklandırılabilirler”44 şeklindeki afarozmatik, hatta (“insan çoğulluktur” gibi) seyreltilse 
çok şık slogan olabilecek cümleler serdeden bir (‘gnostik’ mi diyelim?) mecraya doğru 
gitse de, bırakınız adım adım ilerleyenini, hiçbir ‘düşünce’nin konu bile edinemeyeceği45 
şeyler yazsa da, 12 Eylül sonrası bir kültür ikliminin ortaklaşalığında buluşmuş olduk-
ları söylenebilir onların. Savaşır’ın ifadesiyle, bir ‘aydın krizi’nin başgöstermişliğinde 
‘aydın’ların eski mevkiini geri kazanması çabasının ortaklaşalığında. Böyle bir krizin 
Heidegger düşüncesi açısından bağının çok zayıf olduğunu gördük; ancak Heidegger 
üzerinden de böyle bir mücadelenin verilmiş olması kendi başına üzerinde durulmayı 
hak edecek denli ilginç. Heidegger’i kendi ‘yatağında’ herhangi bir konumlandırmaya 
yeltenmeden, Aruoba örneğinde olduğu gibi ancak parodileştirerek konu edinilmeye 
yatkın olan, Savaşır’ın Oktay Rifat’ı okumasında olduğu gibi yeltenmeye kalktığında 
bile hayli keyfi ve ancak benzeterek buraya taşıyan bu alımlanma, yine parodileştirerek 
ifade edersek, (Varlığı değil) varlığını ancak bir gölgeye karşı girişilen bir hamleden 
alan bir girişimden başka bir şey değildir.

Buna, Nurdan Gürbilek’in ifadelerini değiştirerek ödünç alırsak, bir “kötü çocuk 
Türk” hali veya Kemalist bir “orijinal Türk ruhu” diyebilir miyiz, ayrıca inceleme 
konusu.46 Ancak Dasein’a ayrı ayrı ‘nüfus cüzdan’ı çıkartsalar da, bu halin veya ru-
hun da, tıpkı Heidegger’in Dasein’ının, kendi analitiğinden bağımsız olarak, belirli 
bir temayülün bir ‘figür’ü olması gibi, sadece bir aydın ‘figür’ü olmadıkları, aynı 
zamanda Cumhuriyet tarihinin, öncesinde başlayan bir eğilimle birlikte, Kemalist 
birer ‘figür(an)’ı olduklarını da hesaba katarak.

44 Bkz. Oruç Aruoba, “Heidegger, Adam, Dönüş”, Defter, no. 44, 2001, s. 237. Aruoba bu yazıyı Saffet 
Murat Tura’nın bir şekilde Defter’de başlayan tartışmasına katkı sunan, hayli uzun olduğundan iki 
bölüm halinde yayımlanan “Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne” başlıklı yazılarına cevaben yazar. Bir 
bölümü Heidegger’den uzun uzadıya alıntılardan oluşan Aruoba’nın yazısını burada ele almak, mese-
lemize bir katkı sağlamayacağı gibi, önceki tartışmalarda serdettiği tavırlardan ayrı bir tavır sergilediği 
için onlarla bağlantılandırmak da güç. Yine de, yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere, Aruoba’ya 
göre, zaten insan da değiştiğinde, önceden kurduğu bütünlükle bağlantılı olmayan başka bir (hatta 
“bir bile değil, başka) bütünlükler kurar. Öyleyse, bu son tartışma da, bırakalım dağınık kalsın! Saffet 
Murat Tura’nın Heidegger’e karşı metafizik bir “evrensel özne”, felsefeye, psikiyatriden, nörolojiden 
vesaire destek sağlayan bir bakışla sunulan “evrensel bir özne” kurmaya çalışması için Bkz. Saffet 
Murat Tura, “Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne 1, Defter, no. 42, 2001, s. 171-221 ve Tura, “Dilsel 
Cemaat ve Evrensel Özne II”, Defter, no. 43, 2002, s. 147-196. 

45 Ya da içeriğini konu edinmesek de, en azından biçim olarak, dışarıdan bakarak, anlamaya çalışarak 
değil, ancak kıyaslayarak konu edinebileceği. Örneğin şu eserdeki ‘düşünceler’ eşliğinde: A. Magun 
(der.) Politics of the One: Concepts of the One and the Many in Contemporary Thought, New York, 
Bloomsbury: 2013. Başka bir açıdan, Oruç Aruoba ile örneğin Dücane Cündioğlu’nun kıyaslanması 
da ilginç olurdu aslında.

46 Batı’da gündemde olan çeşitli teorilerin tahrip edilerek, kendi yapıları bozularak ve anlamları kaybe-
dilerek buraya nasıl aktarıldığını ve bu tarz bir çözümlemenin nasıl kendi gediklerinden beslendi-
ğini Nurdan Gürbilek ve Fethi Açıkel üzerinden gösteren bir inceleme için bkz. Ahmet Demirhan, 
“Göbeğini Kaşıyan Adamın ‘Psikanalizi’: ‘Türklük’ ve ‘Melankoli’”, yayına hazırlanıyor. Gürbilek’in 
bu konudaki çözümlemeleri için Bkz. Nurdan Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, İstanbul: Metis Yayınları, 
Dördüncü Basım, 2012.
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Son olarak: Elbette bu bir suçlama değil; sadece Aruoba’nın sözünü ettiği bir 
“karşıt görüş”, o kadar!
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Heidegger’in entelektüel kökleri kendisinin genel felsefi görüşü açısından son 
derece önemlidir ancak daha sonraki geriye dönük yazılarında bir derece kendini-
mitleştirme eğilimi de göstermiştir. Heidegger’in entelektüel gelişimi pek monolitik 
ve odaklanmış değildir, her ne kadar sonraki ifadeleri William Richardson1 ve diğerleri 
sanki böyleymiş gibi düşündürtse de. Mesela, “Varlık sorusunun” (die Seinsfrage), 
daha çok felsefenin doğasına dair anlayışını açıklamak ve insan varoluşunun (önce 
“yaşam” daha sonra Dasein olarak adlandırdığı) doğasını olgusallık ve sonluluk içinde 
açık bir şekilde ifade etmekle ilgilenen erken dönem yazılarının baskın teması olmadığı 
açıktır. İkincisi, daha sonra 1963’teki “Benim Fenomenoloji Yolum”da yer alan açık-
lamasına karşıt olarak (TB, 74), Heidegger’in daha Gymnasium’dayken okuduğu ilk 
felsefi metin olan, Franz Brentano’nun Aristoteles’e Göre Varolanın Çok Anlamlılığı 
Üzerine2 eserinin gerçekten bir esin kaynağı olup olmadığı hiç de açık değildir.3 En iyi 
ihtimalle, bu eser Dasein’ın existentialia’sını diğer varlıklara uygulanan kategorilerden 
ayırt etmesini sağlamıştı. Sonuç olarak, yakın arkadaşlıkları ve birlikte on yıldan fazla 
süren (1916-27) çalışmalarına rağmen, Heidegger asla Husserl’in öğrencisi olmamıştı. 
Heidegger, Husserl’in Nisan 1916’da gelişinden kısa bir süre sonra Freiburg’da onunla 
ilk kez tanışmadan önce zaten hem doktorasını hem de üniversitede ders vermesi için 
gerekli olan tezini tamamlamıştı. Husserl oğlunu savaşta yeni kaybetmişti ve öyle 
görünüyor ki, en azından Husserl’in gözünde, Heidegger giderek onun evlatlık oğlu 
rolüne uymaya başlamıştı. Heidegger’in kendisi ise, “ihtiyar adama” dair umumi ve 
hususi değerlendirmelerinde evlat sadakatinden daha azını göstermişti.

Büyük ölçüde ailesinin yoksulluğu sebebiyle, Heidegger çalışmalarına Katolik 
ilahiyat seminerlerine katılan bir teoloji öğrencisi olarak başlamıştı. İçerisinde hem 
Rickert’i hem de Lask’i eleştirdiği, yargıların doğasına dair bir inceleme olan 1914 
yılındaki doktora tezi, Psikolojizm’de Yargı Öğretisi (GA 1, 59-188)4 olarak adlandırılmış 
ve Freiburg’da Hıristiyan Felsefesi kürsüsü başkanı, Arthur Schneider danışmanlığında 
yazılmıştı. Tez, daha sonraki dehasına dair birkaç ipucu gösteren, psikolojizme dair 
biraz yavan bir eleştirel tartışmadır. 

Heidegger’in Heinrich Rickert danışmanlığında gerçekleşen ve kendisine ders 
verme hakkı sağlayan tezi Duns Scout’un Kategori ve İmlem Öğretisi (yeniden basım, 
GA 1, 189-412) olarak adlandırılmıştı. Bu tez, Duns Scotus’a ait olduğu sanılan bir 

1 Heidegger’in Richardson’a mektupları için bkz. William J. Richardson, Heidegger: Through Pheno-
menology to Thought, The Hague: Nijhoff, 1963, viii–xxiii.

2 Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (Freiburg: Herder, 1862; 
yeniden basım, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960), Rolf George tarafından On the 
Several Senses of Being in Aristotle olarak çevrilmiştir, Berkeley: University of California Press, 1975.

3 Theodore Kisiel, The Genesis of Being and Time, Berkeley: University of California Press, 1993, 229, 
hem “Fenomenoloji Yolum” hem de Richardson’a mektup, Heidegger’in fenomenolojiyle olan ilgisini 
vurgular ve bu yüzden entelektüel gelişiminin bütünü için güvenilir kılavuzlar değillerdir.

4 M. Heidegger, Die Lehre vom Urteil in Psychologismus. Eik kritisch-positiver Beitrag zur Logik, 
Leipzig: Barth, 1914.
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metin üzerineydi, fakat bu metin aslında Erfurtlu Thomas tarafından yazılmıştı. Hei-
degger bu tezde zaten hâlihazırda (1915), felsefenin sadece değerlerle değil, “yaşamın 
değeri (Lebenswert)” ile de ilgilenmesi gerektiğini iddia etmişti. Üstelik Skolastik 
düşünceye ilişkin geleneksel araştırmanın, dinsel deneyimin fenomenolojik incele-
mesiyle dengelenmesi gerektiğini de savlamıştı:

Ortaçağ skolastisizminin mistik, ahlaki-teolojik ve münzevi yazılarının felsefi, daha 
doğrusu, fenomenolojik ele alınışını, Skolastik psikolojinin bu temel özelliğine yönelik 
belirleyici kavrayışı bakımından bilhassa can alıcı buluyorum.5  

Akademik kadro edinme gayretleri çerçevesinde, Heidegger öz geçmişini ve 
ilgi alanlarını değiştirmişti. Böylelikle, kendisini ortaçağ felsefesinin neo-Skolastik 
dirilişiyle ilgilenen biri olarak sunmuştu. Sonraları Karl Jaspers Otobiyografi’sinde; 
Heidegger’le olan sohbetinde, “Heidegger’in ilk kitabını Rickert’e, ikincisini Husserl’e 
atfetmesi bana küçümseyerek bahsettiği insanlarla bir bağa vurgu yapıyordu” diyerek 
şaşkınlığını ifade etmiştir.6 Heidegger kesinlikle kariyer odaklıydı.

21 Ocak 1919, geniş ölçüde Husserl’in desteğinden faydalanarak, Heidegger res-
men Freiburg felsefe seminerinin maaşlı bir üyesi oldu.7 Dört gün sonra, 25 Ocak’ta, 
“Savaş Tehlikesi Dönemi” (Kriegnotsemester) başlatıldı ve Heidegger felsefenin doğru 
yöntemine ve onun fenomenolojiyle olan ilişkisine dair kendi anlayışını incelediği 
“Felsefe İdesi ve Dünya Görüşü Sorunu” başlıklı ilk dersini verdi.8 Rickert’in etkisi 
burada açıkça görülmekteydi. Bu ilk dersinde, sorduğu soru şudur: Felsefe idesinin 
kendisi neleri kapsar? Yahut kendi ifadesiyle, “felsefe idesinin ana unsurlarını” ortaya 
koymak ister.9 Heidegger felsefeyi, doğal tavrı yarıp geçen ve yaşam hissini yükselten 
bilimsel bir tavır olarak sunar. Felsefe bozularak bir “dünya görüşüne” (Weltanscha-
uung) dönüşmesine izin verilmemesi gereken “ilk bilim” (Urwissenschaft) olarak 
sunulur. Fenomenoloji hiç de bir bakış açısı olarak yorumlanamaz. Felsefe, kendi 
tarihi boyunca kendi üzerine düşünmesi yönüyle özgündür ve bu şekilde daha yüksek 
bir manevi yaşama uyanır:

Her tarih ve felsefe tarihi kendisini yaşamda- kendisi mutlak anlamda tarihsel olan ya-
şamda, kendinde ve kendisi için kurar. (GA 56/57, 21/ TDP, 18).

Açıktır ki hâlâ ona karşı sempati duyuyorken, Heidegger yaşamı yakalamanın 
yoluyla ilgilidir. Heidegger, Rickert ve diğer neo-Kantçıların değer ve geçerliliğin 

5 GA 1, 205, kendi çevirim.
6 Şurada alıntılanmıştır: Elizabeth Hirsch, “Remembrances of Martin Heidegger in Marburg,” Philo-

sophy Today (Yaz 1979), 160-9.
7 Bkz. Karl Schuhmann, Husserl-Chronik. Denk und Lebensweg Edmund Husserls, The Hague: Nijhoff, 

1977, 231. Husserl’in maaşlı bir asistanlık için fon elde etmekteki başarısının önemi hakkında, bkz. 
Hugo Ott, Martin Heidegger. A Political Life, çev. Allan Blunden, Oxford: Blackwell, 1993, 115-16. 
Heidegger Privatdozent olmuştu fakat Husserl onun fonunu güvence altına almıştı. Heidegger’in ciddi 
anlamda, Husserl’in gerçekten asistanı olduğu, net değildir.

8 GA 56-7/TDP.
9 GA 56/57, 39/ TDP, 32.
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doğasını yanlış anlamış olduğu tutumu sorgular, fakat “yaşanmış deneyim” (Erleb-
nis) kavramının şimdilerde anlamsızlık noktasına düşürülerek değersizleştirildiğini10 
söyleyerek fenomenolojiyi de eleştirir, yalnız hâlâ deneyime sadık kalmaya ve tüm 
yanlış yorumlardan arındırarak onda verili olanla ilgilenmeye çabalıyordur. 

Bu ilk ders, henüz kendisine de açık olmayan sezgilerini açık bir şekilde ifade etme 
uğraşındaki genç bir filozofun izlenimini verir. İlk izlenim, direnen ve Almanya’da 
var olan akademik geleneği, özellikle epistemolojide ve bilim teorisindeki neo-Kantçı 
vurguyu üzerinden atmaya çabalayan birine dairdir. Felsefi anlayışın döngüsel doğasın-
dan veya “sorgulayıcı tavrın” anlamına11, insanların daima bir “çevreleyen dünyaya” 
(Umwelt) ait oldukları tutumuna, şeylerin daima dünyasal olarak deneyimlendiğine 
–öyle ki “o dünyalaşır”12 şeklinde bir ifade kullanılabilmektedir– yönelik imaların ilk 
izleri vardır. Belki de alttan alta, Heidegger zaten şeylere uzaklık barındıran nesnel bilgi 
ile kişinin kendine-odaklı olduğu bir tür “olay-olma olayı” ya da “olma”yı (Ereignis) 
birbirinden ayırmaya çalışıyordur. En önemlisi, Heidegger fenomenolojinin yeni ve 
genişletilmiş bir tür sezgiyi– “hermeneutik sezgiyi”13 bünyesine katması gerektiğini 
düşünmektedir. Heidegger, 1919 öncesinde de hermeneutik yorumlamayla fenome-
nolojik sezmeyi birleştirmeye çalışmaktaydı.

Heidegger’in erken döneminin önemli sorunlarından biri de realizmin anlamıdır. 
Heidegger, eleştirel realizm ve eleştirel idealizmin her ikisinin de dünyaya ve nesnelere 
dair anlayışımızın bir şekilde “duyu verileri” (Sinnesdaten) üzerinden oluşturulduğuna 
inanmalarıyla aynı kusurdan muzdarip olduğunu teşhis eder. Hem idealizm hem rea-
lizm teorik bilginin önceliğini- “teorik olanın önceliğini”14 varsayar ve dünya hakkın-
daki görüşünü basitçe şeylerin gerçekte oldukları hâli olarak farz eder. Sorun şudur: 
Dolayımsız verili olandan ne anlaşılır?15 Realizm ve idealizm dünyada-olmaklığın 
gerçekte ne anlama geldiğini kavramakta başarısız olur. Heidegger “çevresel olanın” 
(das Umweltliche) nasıl deneyimlendiğini anlamak ister: “Çevresel olanı nasıl yaşar 
ve deneyimlerim?”16 Heidegger zaten bizim şeylerle olan ilk birlikteliğimizin pratik 
olduğunu vurgulamaktaydı. Bizler çevrenin “verili” olduğunu bile söylememeliyiz 
zira verili olmaklık önceden teorik olanı varsayar. “Şeysellik [Dinghaftigkeit] çevresel 
olandan damıtılmış oldukça özgün bir alanın sınırlarını çizer.”17 Bizler şeyleri kavrar 
kavramaz, onların dünyasallıkları yok olur. “O dünyalaşır” ifadesinin teori-öncesi 
deneyimin karakterini aktardığı sanılır. Bu ilk derste, Heidegger şeylerle olan çeşitli 
türlerdeki karşılaşmalarda, böylesi bir dünyanın varsayıldığı tutumla ilgilidir.

Heidegger 1919’dan 1923’e kadar Freiburg’da ders vermeye devam etti ve ders-

10 GA 56/57, 66/TDP, 55.
11 GA 56/57, 66/TDP, 56.
12 es weltet, GA 56/57, 73/TDP, 61.
13 die hermeneutische Intuition, GA 56/57, 117/TDP, 98.
14 Primat des Theoretischen, GA 56/57, 87/TDP, 73.
15 GA 56/57, 85/TDP, 71.
16 GA 56/57, 88/TDP, 74.
17 GA 56/57, 89/TDP, 75.
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leri o zamanki çağdaş felsefe sahnesi, özellikle neo-Kantçı felsefe (başta Rickert, 
Natorp, Windelband ve Emil Lask), fenomenoloji (Husserl ve Scheler), hermeneutik 
ve yaşam-felsefesi (Dilthey ve Simmel) üzerine bağımsız ve eleştirel bir bakış açısı 
geliştirmeyi gösterdi. İlan edilen ders başlığı ne olursa olsun, Heidegger her zaman 
felsefenin doğası hakkında derin düşünme (O nedir? Ne tür bir bilimdir? Ona nasıl 
ulaşırız?) ve özellikle meselelere yönelik bir yaklaşım olarak fenomenolojinin an-
lamını ve değerini sorgulama fırsatını kullandı (ve, bu sırada, derslerinde bir bilim 
olarak felsefenin doğası, “dünya-görüşünün” anlamı, üniversitede yürütülen felsefe 
çalışmalarının “haricilikleri,” üniversite reformu ihtiyacı vb. gibi meseleleri işledi). 

Husserl’in Heidegger’e dair o zamanki düşünceleri ona yol göstermeye yöneliktir. 
Başta, Husserl Heidegger’i “ikrarla bağlı” bir Katolik olarak gördü, fakat sonradan 
Protestanlığı kabul etmiş gibi görünen ciddiyetini takdir etti ve ona Martin Luther 
üzerine bir derece uzman olduğu gözüyle baktı. Zira 9 Ocak 1919’da, Husserl’in 
asistanlığı görevini almasının hemen öncesinde, Heidegger’in kendisi, eskiden gü-
nah çıkardığı papaz Fr. Krebs’e yazdığı bir mektubunda, kendisinin “din üzerine 
fenomenolojik çalışmaları” hakkındaki konuşmalarının (S, 69-70) ve “Katoliklik 
sisteminden” kopuşunun işaretini vermişti. Benzer şekilde, Mayıs 1919’da arkadaşı 
Elizabeth Blochmann’a “dinsel bilincin fenomenolojisine” yönelik hazırlıklar yapıyor 
olduğunu ifade etmişti.18 Bu erken dönem Freiburg derslerinde, Heidegger sürekli bir 
yaşam tarzı olarak dinin kendisinin “tamamıyla özsel yönelimselliğe”19, kendi organik 
kategorilerine- zaten 1920/21 dersinde “existentialia” olarak betimlemişti.20 Kendi 
“dünyasallığı ve değerselliğine”21, felsefenin kavramsal çerçevelerini uygulamayı 
denememesi gereken, kendisine ait temel kavramlara sahip olduğunu vurgular:

Gerçek felsefe yerleşmiş felsefe ve din kavramlarından doğmaz. Tam aksine, felsefi 
anlayışın olanağı belli bir dinsellikten [Religiosität]- bizim için Hıristiyan dinselliğinden 
doğar… Görev, tarihle, kendi tarihsel konumumuz ve olgusallığımızdan hareketle açık-
lanabilecek, gerçek ve özgün bir ilişkiyi kazanmaktır.22

Heidegger, hiçbir gerçek dinin “kendisinin felsefi olarak ele alınmasına izin verme-
yeceğini” iddia eder.23 Maalesef, bu 1920-1 dersinde –genel olarak Freiburg derslerinde 
olduğu gibi– Heidegger, Hıristiyan yaşamının sahip olduğu türdeki zamansallığa ve 
kendisini ebedi olana kıyasla nasıl konumlandırdığına dair yaklaşımında biraz muğlak ve 
vaat ediciydi. Zamansallığı betimlemesindeki güveni yıllar içinde gelişir öyle ki 1924’te, 
Marburg Teoloji Cemiyeti’ndeki dersinde, bilinçli olarak kendi teknik jargonunu da 

18 Bkz. Martin Heidegger-Elizabeth Blochmann Briefe 1918–1969, Ed. Joachim W. Storck (Marbach am 
Necker: Deutsches Literatur-Archiv, 1989), 16; 2. baskı, 1990.

19 ganz originäre Intentionalität, GA 60, 322/PRL, 244.
20 Existenzialien, GA 60, 232/PRL, 173.
21 Welt- und Werthaftigkeit, GA 60, 322/PRL, 244.
22 GA 60, 124-5/PRL, 89.
23 GA 60, 323/PRL, 244. Heidegger dini felsefi üst yapısından kurtarmak istemekte tek başına değildir. 

Ernst Troeltsch ve Rudolf Bultmann da benzer bir şeyi teklif ediyordu.
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kullanmasıyla, Dasein ve zamansallık arasındaki ilişkiyi açıklaması yönünden çok daha 
ayrıntılıdır. Burada, zamanın günlük anlamda nasıl yaşandığını inceleyerek önündeki 
engelleri temizlemek isterken, önceki Hıristiyan düşünürlerin (örnek olarak Augustine) 
yönelimlerini daima Tanrı’nın sahip olduğu ebedilik (aei) üzerinden belirlediklerini ve 
zamanı bir bakımdan ebediliğe karşılık bir bedel olarak değerlendirdiklerini belirterek 
hayıflanır. Dasein’ın kendisi zamandır.24 Heidegger şunu fark eder: Hıristiyanlığın ayırt 
edici iddiası zamanın bir anlamda “gerçekleştirilmiş” olduğudur (örneğin St. Paul, Gal. 
4.4), fakat kendi açıklaması, insan zamansallığının gerçek özü olan- benliğin kendisini 
günlük olanda açtığı ve gelecekle yüzleşmekten kaçındığı tutumunda odaklanır. 

1919’daki “Değerin Fenomenolojisi ve Transandental Felsefesi” dersinde de ifade 
ettiği gibi, Heidegger’in amacı “yaşamı kendisinde ve kendisi için”25 anlamak için bir 
yol bulmaktır. 1919/1920 “Fenomenolojinin Temel Problemleri”26 dersinde, “yaşamın 
kökensel incelemesinden”27 bahseder. Heidegger, fenomenolojinin hakiki deneyimdeki 
nesneleştirmeyen, teorik olmayan özel türdeki öz-farkındalığı betimlemesi gerektiğini ileri 
sürer.28 Bu düşünümsel olmayan farkındalık yaşamın dolayımsız deneyimine aittir. Bu 
tema kalır- kendi-üzerine-düşünme, Dasein’ın anlamını kavramak için en iyi yol değildir. 
Böylelikle, 1927 dersinde, Husserlci fenomenolojiye karşıt olarak, kendi-üzerine-düşün-
menin, Dasein’ın kendisiyle ve “kendisi için” bulunduğu birincil türü olmadığını vurgular:

Fenomenolojide dış algıya karşıt olarak iç algı olarak adlandırılan kendisine özgü etrafında 
dönmesi ve geriye dönmesi bakımından, egonun kendisini açıkça kendisine yöneltme-
diği zamanlarda bile Dasein, varolarak, kendisi için oradadır. Benlik Dasein’ın kendisi 
için, düşünme ve iç algı olmaksızın, tüm düşünmelerden önce oradadır. Bir geriye dönüş 
manasında düşünme, sadece kendini-kavramanın bir türüdür fakat kendini-ifşa-etmenin 
birincil türü değildir.29 

1920 tarihli “Sezgi ve İfadenin Fenomenolojisi” dersinde, felsefenin başlıca 
görevlerinden biri olarak olgusallık (die Faktizität) anlayışını canlandırma ve anla-
ma teşebbüsünü sunar: “Felsefe yaşamın olgusallığını muhafaza etme ve Dasein’ın 
olgusallığını güçlendirme görevine sahiptir”.30 Bu derse dair notlarında şunu yazar: 
“Yaşam- birincil fenomen!”31 Benzer şekilde, 1921-2 tarihli “Aristoteles’e Dair Feno-
menolojik Değerlendirmeler” dersinde şunu yazar: “‘Olgusal yaşam’: ‘yaşam’ temel 
bir fenomenolojik kategoriyi ifade eder; temel bir fenomeni imler”.32 Bununla birlikte, 
yaşam muğlak ve çok anlamlı da bir kavramdır. Yaşamın anahtarı onun “olgusallığıdır”: 

24 GA 64/CT, 20E.
25 GA 56/57, 125/TDP, 106.
26 Grundprobleme der Phänomenologie, GA 58.
27 Ursprungserforschung des Lebens, GA 58, 155.
28 GA 58, 155-7; ayrıca bkz. 257-8.
29 GA 24, 226/BP, 159.
30 GA 59, 174/PIE, 133.
31 Leben Urphänomen, GA 59, 176.
32 Grundphänomen, GA 61, 80/PIA, 61.
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Bu olgusallık yaşamın olduğu ve sayesinde sahiciliğinin doruğunda olduğu bir şeydir.”33 
Olgusallık, yaşamın varlığının temel anlayışıdır.34 Dahası, felsefe olgusal yaşamın 
tarih-bilimsel bilişidir”.35 Heidegger, yaşamın “dünyayla-ilişkili” olduğunu da ileri 
sürer.36 Bu sebeple, Freiburg’daki erken dönem derslerinde, Varlık (Sein) hakkındaki 
meselelerle daha az ve olgusal insan varoluşunun somut anlayışıyla daha çok ilgilidir. 

1920’den 1923’e kadar, Heidegger Varlık ve Zaman’da (1927) tam boyutuyla 
temalaştırılacak varoluşsal yapıları tanımlar ve inceler. Mesela, Hıristiyan yaşayışın 
varoluşsal yapıları üzerine düşünmeyle, Heidegger zamanın esasen şimdi olarak 
deneyimlendiği “gündeliklik” (Alltäglichkeit) ve insan yaşamının kendisini dünya 
tarafından tutsak edilmiş olarak bulduğu biçim- “düşmüşlük” (Verfallen) kavramlarını 
geliştirmiştir.37 Heidegger “Hıristiyan deneyimi zamanın kendisini yaşar”.38 yazdığında, 
Hıristiyanlığın, zamansal açılımındaki yaşama yönelik belli bir duruşunun olduğunu- 
bir anlamda çoktan gelmiş olan bir geleceği vurgulayan, Eski Yunancada “bulunuş”39 
manasına gelen parousia ve Eski Ahit’te Kıyamet Günü’nde Hz. İsa’nın gelişini belir-
ten, Musevi metinlerinde ise Mesih’in gelişine karşılık gelen bir duruşunun olduğunu 
iddia ediyor gibi görünür. Ancak Heidegger, bunun Hıristiyanlıkta zaten görünmüş 
olan Mesih’in tekrar gelişi manasına geldiğini ve böylelikle, bütün kavramsal yapısının 
değiştiğini ileri sürer. Parousia “bekleyiş” veya “umutla” tanımlanmaz, aksine mesele 
kişinin yaşamını idame ettirmesindeki tutuma, “yaşamın kendisinin tatbikine”40 dair 
bir sorudur. Yaşamı yaşamak zamanda-gelip-geçiciliğin farklı anlamlarını oluşturur. 
Aynı şekilde, inanç (pistis) inanmanın bir çeşidi, bir “gerçek kabul etme”41 olarak de-
ğerlendirilmez, tam tersine, anlayışın “tatbik ağı” (Vollzugzusammenhang), deneyim 
etmenin, “artma” veya büyük yoğunluk yeterliliğindeki bir yolu olarak ve böylelikle 
sahicilik gibi bir şeyi doğrulayarak değerlendirir. Hıristiyan umudu, Heidegger’in 
değerlendirmesine göre, gerçekleşecek gelecekteki bir olay hakkında değil, yaşamın 
emniyetsizliği ile ilişkili olarak dayanma, başa çıkma ve dirençlilik hakkındadır.42 Hei-
degger, dinsel yaşamı sanılan transandantal anlamı bakımından değil, zaman içinde ve 
zaman boyunca yaşamanın tarihsel olarak belirlenmiş bir stili, asıl emniyetsizlikle baş 
etmenin bir yolu bakımından değerlendiriyordur. Hıristiyan yaşamı “tatbik” (Vollzug) 
içerir; “Hıristiyan olgusallığı tatbiktir.”43 Hıristiyan, olgusal yaşamın zorluğu, yaşamın 

33 GA 61, 87/PIA, 66.
34 a.g.y.
35 GA 61, 1/PIA, 3.
36 GA 61, 85/PIA, 65.
37 “‘Hümanizm’ Üzerine Mektup”ta, Heidegger, Verfallen’ın insanlığın teolojik düşüşünü imlemediğini, 

insan varlığını Varlıkla olan özsel ilişkisini imlediğini vurgular. Bkz. GA 9, 163/PA, 253.
38 GA 60, 82/PRL, 57.
39 GA 60, 102/PRL, 71.
40 Vollzug des Lebens, GA 60, 104/PRL, 73.
41 Fürwahrhalten, GA 60, 108/PRL, 76.
42 GA 60, 151/PRL, 107.
43 GA 60, 121/PRL, 86.
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müthiş zorluğu konusunda “uyanık ve temkinli” kalmaktır.
Heidegger’e göre, erken dönem Hıristiyan dini yaşamı, özellikle Dasein’ın 

Grek yorumunun etkisi ve Grek kavramsallığı vasıtasıyla zaten Helenleşmiş ya da 
“Grekleşmiş”tir (Heidegger’in ifadesi Gräzisierung’tur).44 Heidegger burada açıkça 
“Grek dünya-görüşünden” (die griechische Lebenswelt) bahseder ve –Dilthey ruhuy-
la– dünya görüşlerinin yittiği ve bunların farklı dünya görüşleri ile yer değiştirdiği 
tutumunun son derece farkındadır. O hâlde, tarihsel günlük varoluşun anlamını, dünya 
görüşleriyle bulanıklaşmadan önce, ifşa etmek ister – bu Daseinanalizidir.

Dinsel deneyimi kaplamış metafizik yapıyı kaldırma ediminden, zaten 1920’de, 
“destrüksiyon”45 olarak bahsetmesi, Heidegger’in entelektüel şekillenme döneminin 
kayda değer bir özelliğidir. Burada Heidegger’in modeli Martin Luther’in St. Paul 
okumasıdır.46 1920 dersinde, “yıkım” (Zertrümmern) olarak değil “yapı-bozum”47 olarak 
düşünülmesi gereken “fenomenolojik Destruktion”48 ya da “fenomenolojik-eleştirel 
destrüksiyon”49 düşüncesini dile getirir. “Dinsel Yaşamın Fenomenolojisi” derslerinde, 
kendisini açıkça göstermek için, “ilk-kavramının” ispatına yol vermek için, modern 
din tarihinin “fenomenolojik destrüksiyona” tabi kılınması ihtiyacından da bahseder.50 

Dinsel yaşama dair tez incelemelerinin yanı sıra, erken dönem Heidegger Aris-
toteles’in etik yaşam görüşüne de kendini derinden kaptırmıştı. 1921/1922 senesinde 
“Aristoteles’e Dair Fenomenolojik Değerlendirmeler” üzerine bir ders vermişti ve 
Marburg’da Husserl’in kendisini tavsiye ettiği bir görevin değerlendirmesi için Paul 
Natorp’a bir yazı örneği olarak gönderdiği, benzer başlıkta bir metin de hazırlamıştı. 
Natorp Bericht olarak adlandırılan- bu yazı örneği yeniden keşfedildi ve 1989 yılında 
ilk kez yayımlandı.51 Hans-Georg Gadamer dâhil olmak üzere, çoğu kişinin Varlık ve 
Zaman’a doğru ilk adım olarak gördüğü, etkileyici bir belgedir.52 Heidegger şimdi 

44 GA 61, 6/PIA, 6.
45 Destruktion, also Zerstörung, GA 60, 311/PRL, 236.
46 John van Buren, The Young Heidegger (Bloomington: Indiana University Press, 1994), 167, Heidegger’in 

“destrüksiyon” kavramını ilk kullanımın GA 58, 139’da, Luther’in Aristo ve Skolastisizm’i eleştirmesiyle 
bağlantılı olduğunu ileri sürer. Fakat bence van Buren durumu şunu iddia ederek abartır: “Genç Heidegger 
o zaman kendisini Batı metafiziğinin bir çeşit felsefi Luther’i olarak gördü” (ibid., 167). Aslında, Heide-
gger’in derslerindeki tonu, çağdaş Almanya’da o zaman gündemde olan, rekabet halindeki çeşitli felsefi 
yöntemlerin (neo-Kantçı, fenomenolojik, hermeneutik, yaşam-felsefesi) anlamıyla uzlaşmaya çalışan bir 
tondur. Biraz garip dursa da Heidegger’in Marburg’a Luther uzmanı namıyla geldiği doğrudur!

47 Abbau, GA 59, 35.
48 GA 59, 35.
49 GA 59, 30.
50 GA 60, 78/PRL, 54.
51 Bkz. M. Heidegger, “Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Anzeige der hermeneutisc-

hen Situation,” Dilthey-Jahrbruch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften 6 
(1989), 237–74; yeniden basım: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Ausarbeitung 
für die Marburger und die Göttinger Fakultät (1922) (Stuttgart: Reclam, 2003). Yeni bir İngilizce 
çevirisi mevcuttur: John van Buren “Phenomenological Interpretations in Connection with Aristotle. 
An Indication of the Hermeneutical Situation” (S, 111–45).

52 Aslında Husserl, JahrBuch’unun VII. cildinde bunun bir versiyonunu yayımlamayı bile planlamıştı 
(1924/1925).
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açıkça fenomenolojiyi bir tür Aristotelesçi soruşturmayla birleştiriyordur. “Olgusal 
yaşamın varlığını” arıyordur (S, 121). Araştırmanın nesnesi “olgusal insan Dasein”ıdır 
(115). Yaşamın şeyleri kendisi için kolay kılma eğilimi vardır (113). “Düşme” eğilimine 
sahiptir (117). Yaşam her zaman “değerlendirilmiş-olan” olarak deneyimlenir (116). 
Yaşam daima sahici olmayan gelenekler ve bir tür görenek içinde çamura saplanır” 
(118). Bir kimse kendisinin ölümüne açık bir şekilde odaklandığında, yaşam böyle 
görünür olur (119). Heidegger’in olgusal Dasein’ın “temel ontolojisinden”(121) bah-
settiği Varlık ve Zaman’da, bu gerçekten beklenir.

Bu yıllarda, Heidegger hermeneutiğin anlamı üzerine de ayrıntılı bir şekilde dü-
şünmüştür. 1921/1922 tarihli, Aristoteles üzerine olan dersinde, çoktan “fenomenolojik 
hermeneutikten”53 ve kaygı (curare) olarak yaşamın temel yönelimsel hareketinden 
bahsediyordu. 1923’e kadar, hermeneutiği bir tür yorumlayıcı yöntem olarak değil, 
kendi varoluşu bakımından Dasein’ın kendisinin “uyanıklığı” (Wachsein) olarak 
tanımlıyordur; hermeneutik olgusallığın öz-yorumlamasıdır.54 Heidegger’in Natorp 
Bericht’te yazdığı gibi:

…felsefe salt yaşama eşlik eden ve “tümellerle” ilgilenen suni bir uğraş değildir… bunun 
yerine,… bu yaşamın kendisinin ve varlığının tartışıldığı, yaşamın temel hareketlerine ait 
olan yoruma yönelik eğilimi açık ve hakiki bir şekilde edimselleştirmeyi, araştırma gibi, 
sorgulayan bir bilmedir (S, 121).

Başka bir deyişle, insanlar yaşamlarıyla öz-yorumlayıcı ilişki kurarak yaşarlar ve 
felsefe de olgusallıktaki bu öz-yorumlayıcı tarihsel yaşamın aydınlatılmasıdır.

1923 baharında, Heidegger Marburg’a taşındı. Heidegger böylece Nicolai Hart-
mann gibi Neo-Kantçı filozolarla, Natorp gibi seçkin klasikçilerle ve Rudolf Otto ve 
Bultmann gibi ilahiyatçılarla yakın temasa geçer.55 Fakat kendisi Dilthey ve Scheler’in 
yazılarında daha fazla yakınlık bulmuş gibi görünür. 1924 senesinde, Nikomakhos Etiği 
üzerine odaklandığı, Aristoteles Felsefesinin Temel Kavramları (Grundbegriffe der 
aristotelischen Philosophie, GA 18) adlı dersi sundu. Konusu pratik yaşamdır. 1925 
senesinde, Marburg’da, Hartmann’ın henüz terk ettiği Felsefe Bölümü Başkanlığına 
görevlendirildi. Fakat bu görevlendirme yetersiz yayınlar sebebiyle Eğitim Bakanlığı 
tarafından reddedildi. Bu boşluğu doldurmak için, Marburg Fakülte Dekanı tarafından, 
Varlık ve Zaman’ın henüz tamamlanmamış el yazmasının basımını hızlandırması için 
zorlandı. Heidegger, Niemeyer’e 1 Nisan 1926’ya kadar müsveddesini bitireceği sözünü 
verdi. Dönem arası boyunca, 1926 Şubat’tan Nisan’a kadar, Heidegger Todtnauberg’deki 
kulübesine çekildi ve basımı için –Husserl’in yardımıyla– düzenlediği, 240 sayfalık 
Varlık ve Zaman’ı toparladı. O bahar, Husserl’in kendisi, Heidegger’e redaksiyonda 
yardım etmek için, Todtnauberg’i ziyaret dahi etti.56 Fakat Aralık 1926’da, Berlin’de, 

53 GA 61, 187/PIA, 141; ayrıca bkz. S, 122.
54 GA 63, 15/OHF, 12.
55 Heidegger’in Marburg dönemi için bkz. Elisabeth Hirsch, “Remembrances of Martin Heidegger in 

Marburg,” Philosophy Today, 23(1979), 160-9.
56 Redaksiyon geleneğinde, kişi metnin akışıyla dağılmadığında dizgi hataları daha görünür olduğundan, 
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Eğitim Bakanı yayını yetersiz ilan etti ve Marburg’daki bölüm başkanlığı Heidegger’e 
verilmedi. Heidegger daha sonra, Varlık ve Zaman’ın 1. Bölümü’nün tamamlanmış 
hâlini 1927 baharında hem ayrı bir kitap olarak hem de Husserl’in Jahrbuch’unun bir 
bölümü olarak yayımlandı.57 Heidegger’in bir sistem (transandantal fenomenolojik 
ontoloji) ve hatta önceki 10 yıl üzerinde, tarihsel insan varoluşuna dair türlü somut 
incelemelerinin (“Dasein’ın hazırlık niteliğinden fundamental incelemesi,” GA 2, 
53/BTMR, 64) bir arkitektoniğini (bakınız § 8 “İncelemenin Anahatları” GA 2, 52-3/
BTMR, 63-4) oluşturmak için yapmış olduğu muazzam çabaları gösteren düzensiz 
bir eser- Heidegger’in büyük eseri sonunda baskıda göründü.

KAYNAKLAR

BP: The Basic Problems of Phenomenology, trans. A. Hofstadter, Bloomington: Indiana University 
Press, 1982; rev. edn, 1988.

BTMR: Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson, New York: Harper, 1962.
CT: The Concept of Time, trans. William McNeill, Oxford, Blackwell, 1992.
GA 1: Frühe Schriften, ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1978.
GA 18: Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, ed. M. Michalski, 2002
GA 2: Sein und Zeit (1927), ed. Friedrich Wilhelm von Herrmann, 1977.
GA 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie, ed. Friedrich-Wilhelm von Hermann, 3rd edn, 1997.
GA 56/57: Zur Bestimmung der Philosophie, ed. Bern Heimbüchel, 1987.
GA 58: Grundprobleme der Phänomenologie, ed. Hans-Helmuth Gander, 1992.
GA 59: Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbil-

dung, ed. C. Strube, 1993.
GA 60: Phänomenologie des religiösen Lebens, ed. Matthias Jung, Thomas Regehly, and Claudius 

Strube, 1995.
GA 61: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische 

Forschung, ed. Walter Bröcker and Käte Bröcker-Oltmanns, 2nd edn, 1994.
GA 63: Ontologie. Hermeneutik der Faktizität, ed. K. Bröcker-Oltmanns, 1988; 2nd edn, 1995.
GA 64: Der Begriff der Zeit (1924), ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 2004.
OHF: Ontology: The Hermeneutics of Facticity, trans. John van Buren, Bloomington: Indiana Univer-

sity Press, 1999.
PIA: Phenomenological Interpretations of Aristotle: Initiation into Phenomenological Research, trans. 

Richard Rojcewicz, Bloomington: Indiana University Press, 2001.
PIE: Phenomenology of Intuition and Expression: Theory of Philosophical Concept Formation, trans. 

Tracy Colony, London, Continuum, 2010.
PRL: The Phenomenology of Religious Life, trans. Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-Feren-

cei, Bloomington: Indiana University Press, 2004.
S: Supplements, ed. John Van Buren, Albany: SUNY Press, 2002.
TDP: Towards the Definition of Philosophy, trans. Ted Sadler, London: Continuum, 2002.

metni tersten okumak adettir. Belki de bu sebeptendir ki Husserl o dönem, 1929’da kitabı okuyup ona 
dair yorum yazmaya koyulana kadar, Heidegger’in, kendi transandantal fenomenolojisinden ne kadar 
ayrıldığını fark etmemiştir.

57 Sonraki yıllarda, Heidegger Varlık ve Zaman’ın Şubat 1927’de yayımlandığını söylemiştir, Theodore 
Kisiel, The Genesis of Being and Time, s. 489’da ise onu Nisan 1927 olarak tarihlendirir. (Nisan 1926’da 
–Husserl’in doğum gününde– Heidegger Husserl’e kitabın elle yazılmış ithaf sayfasını hediye etmiştir.
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ÖZ
Heidegger’in Varlık ve Zaman’da özellikle vicdan gibi ahlâkî kullanımı öne 
çıkan bir kavramı Varlık çözümlemesinde etiğe kapalı bir şekilde kullanması 
tahrik edicidir: Onun için vicdan varlığın temelini bulduğu bir ses. Heidegger’e 
göre batı felsefe tarihi Varlığı anlama ve açıklama çabası içinde yetersiz kal-
mıştır. Bu tarih ve onun metafiziği, yapısöküme (Destruktion) uğratılarak varlık 
ile ilişkili kavramsal ve düşünsel dolayımlarla değil, Dasein üzerinden kurulur. 
Dünya içinde varolma (In-der-Welt-Sein), birlikte-varolma (Mit-sein), korku 
(Angst), kaygı (Sorge), ölüm (Tod), ölüme doğru varlık (Sein zum Tode) gibi 
temel yapılardan biri olan vicdan (Gewissen), Dasein’ın anlaşılmasında mer-
kezi bir yere, konuma sahiptir. Herkesin kamusallığı ve lakırtısı içinde kendini 
kaybeden Dasein, herkes-benliğine kulak verirken, kendi benliğini duymazdan 
geliverir. Böylesi bir durumdan kurtulabilmenin yolu, ilkin Dasein’ın kendi ken-
dine kulak vermesinden geçmektedir. Vicdanın çağrısı, Dasein’ın başkalarının 
sesine değil, kendi kendisine kulak vermesini ve kendi kendisini işitmesini/duy-
masını sağlayan bir çağrıdır. Bu çağrı bizi ethos’un ikametgâhına götürebilir 
mi? Heidegger Hümanizm Üzerine adlı yazısında ethos kelimesini, temelde “bir 
yerde oturarak, eyleyerek, ikamet ederek var olmayı gerçekleştirme” anlamında 
kullanılmıştı. Bu anlamda vicdan çözümlemesi etikten önce, etiği olanaklı kılan 
bir çözümleme olarak okunabilir. Şu şartla ki etik, toplumsal bağlanımların bir 
çerçevesi değildir artık: Kişi olmak, kişinin kendini kendi olarak eylemleriyle 
yapması, oluşturmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Dasein, vicdan, Gewissen, ethos, etik, ahlak.
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ABSTRACT
It is provoking that Heidegger especially uses a concept like conscience –which 
is used more or less as a concept belong to morality– in a way that is closed 
to ethics: For him, conscience is a voice where he finds Being’s ground. Ac-
cording to Heidegger history of Western philosophy was insufficient to under-
stand and explain Being. With this history and its metaphysics being rendered 
by deconstruction (Destruktion), it is rebuilt with not ideational and conceptual 
mediations but with Dasein. Conscience (Gewissen) as one of the fundamental 
structures such as Being-in-the-world (In-der-Welt-Sein), being-together (Mit-
sein), Dread (Angst), Care (Sorge), Death (Tod), being-towards-death (Sein zum 
Tode), has a central place with regard of understanding Dasein. Dasein who is 
lost in everyone’s publicity and talking, while listening the they-self, can’t hear 
his/her own self. As a way out from such a situation, at first, Dasein needs to 
pay attention to ownself. Calling of the conscience is a calling which enables 
Dasein to not hear others’ voice but to give ear to his/her own voice and to hear/
get his/her ownself. Can this calling take us to the dwelling of ethos? In Letter on 
Humanism, Heidegger uses the word ethos basically in a sense of “actualizing 
existing by dwelling somewhere, by acting.” In this way, the analysis of con-
science can be read as before ethics, as an analysis which makes ethics possible. 
Just with this condition, ethics is not a frame of social linkage anymore: Being 
a person is a person’s creating, constructing himself/herself by being himself/
herself by his/her actions.
Keywords: Heidegger, Dasein, conscience, Gewissen, ethos, ethics, morality.

...

Çalışma alanım olan ahlâk felsefesi dolayısıyla Heidegger bana yabancı bir filozof 
olarak kaldı. Onunla ünsiyetim hep yanlış yerlerden kurulduğu için olsa gerek. Talebelik 
yıllarımda hocalarımız tarafından varoluşçu olarak nitelenen bu filozof, aslında varo-
luşçu çerçeve ve dilin dışındaydı. Bu çerçevenin kavramları ile ona nüfuz edilmesi güç 
görünüyordu. Etiğin ontolojiden ayrı olduğu konusunda onu tasdik ediyor ama önceliği 
etiğe veriyordum. Şöyle düşünmüştüm: Aristoteles, ilke araştırmasını varlığın değil 
de eylemin üzerinden yapıp önceliği etiğe vermiş olsaydı, felsefe tarihinin seyri nasıl 
olurdu? Bu konuda Heidegger bana Aristoteles gibi gelmiştir; Nikomakhos’a Etik adlı 
eseri bulunmayan bir Aristoteles1. Ya da varlık incelemesi ayrıca bir etik incelemeye 

1 Heidegger, Varlık ve Zaman’ın yayımlanmasından sonra genç bir arkadaşının kendisine “Ne zaman bir 
etik yazacaksınız?” diye sorduğunu söyler. Ona göre “insanın özünün bu denli derin hem de insanı 
Varolanın merkezi haline getirmeden, yalnızca Varlığın hakikati sorusundan hareketle düşünüldüğü 
yerde” ortaya çıkan etik arzu durumu (herkesin nasıl yaşaması gerektiğini söyleyen kuralları ortaya 
koyma isteği) sıkıntılı bir durumdur. Bkz. Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, çev. Yusuf Örnek, 
Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2013, s. 45.
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gereksinim duymayan. Neden? Aslında yönelimi itibarıyla, teknik konusundaki yazıları 
mesela, ahlak alanında düşünmeye fırsat verecek bu filozof, neden bana açılmıyordu?

Bu açılım Heideggerci bir çizgiden gelip ona karşı duran bir filozof üzerinden 
geldi. Kendisinden açılmayan Heidegger, başkası üzerinden ama kendisi olarak değil, 
başka olarak. İtiraf etmeliyim ki Heidegger, “başka”nın filozofu Levinas dolayımı ile 
ilgi alanıma girmişti. Gerçekten de etik çalışanlar için Levinas çekici bir isimdir, etiği 
ilk felsefe yapması bağlamında. “Ben kardeşimin bekçisi miyim?” diyen Kabil’in 
eylemini üstlenmemesini, etik bir yoksunluk durumu olarak daha iyi dramatize eden 
bir düşünür herhâlde yoktur2.

Levinas etiği ilk felsefe olarak kurarken karşısına aldığı isim Heidegger demiştik 
az önce. Karşısına aldığı ama karşı çıkarken eleştirisini Heidegger’e öncelemediği, 
onu merkez, mihver olarak konuştuğu. Levinas etiği, tam da Heideggerci ontolojinin 
aşıldığı yerde boy gösteriyor, bu aşma/“ötesine geçme” yani Dasein’ı varlık kipi ola-
rak düşünen Heidegger hilafına özne olma liyakatine sahip olma, ancak etik yolu ile 
vuku buluyordu.3 Bu dolayım yine da bana tanış birini değil yabancı birini sunmuştu. 
Neredeyse ahlaka sırtını dönmüş bir Heidegger.4 Oysa Heidegger felsefesi kendi içinde 
etiğe kapalı olsa da, etik düşünmeye yeni olanaklar verecek açılımlara sahiptir ve bu 
noktadan cezbedici görünmektedir. Hümanizm Üzerine adlı yazısında, Herakleitos’un 
“İnsanın karakteri onun daimonudur” (Fr.119) fragmanındaki karakterin (ethos), in-
sanın ikamet ettiği yer anlamında ele alınmasının farklı bir etik düşünüşe yol veriyor 
olması, başlı başına düşünmeye değerdir.5 

Bu yazı dolayısıyla vicdan kapısını aralamaya çalıştım bu kez: Varlık filozofunun 
varlığın temelini bulduğu bir ses olarak vicdan. Onun Dasein anlayışı bizi vicdan 
üzerinden etiğe ulaştırabilir mi? Bu soruya Heidegger’in birinci dönem metinlerini 
ve geleneksel Heidegger yorumcularının söylediklerini dikkate alacak olursak vere-
ceğimiz cevap, ulaştıramaz olacaktır. Biz yine de bu soruyu önemli buluyor ve bir kez 
daha soruyoruz. Sorumuzun cevabının metnin sonunda kendini açığa çıkarabileceğini 
umarak sorunun cevabını şimdilik erteliyoruz. Bunun yerine Heidegger’in düşünme 
yapısının ana çatısını oluşturan Dasein ile ilerlemeyi deniyoruz.

Bilindiği üzere Heidegger’e göre bütün batı felsefe tarihi onunla aynı anlama 
gelmek üzere bütün batı metafiziği, varlık sorusu ile kılı kırk yararcasına uğraşmış; 

2 Emmanuel Levinas, “Felsefe Adalet ve Aşk”, çev. Medar Atıcı, Sonsuza Tanıklık, Emmanuel Levi-
nas’tan Seçme Yazılar, haz. Zeynep Direk, Erdem Gökyaran, Metis Yayınları, İstanbul 2003, s. 248.

3 Özkan Gözel, Varlıktan Başka, İthaki Yayınları, İstanbul 2010, s.18.
4 2016 Bahar dönemindeki doktora dersinde bir öğrencimin (Engin Yurt) Heidegger’in vicdan çözüm-

lemesi ile etik arasında ilgi kuran önerisine tam da bu anlayış nedeniyle itiraz etmiştim. Yeri gelmişken 
belirtmeliyim ki adını zikrettiğim öğrencim bu makalenin yazımı esnasında beni ciddi anlamda asiste 
etti ve onun doktora danışmanı mesai arkadaşım, dostum Erdal Yıldız’ın Heidegger hakkındaki bilgisi 
ve kavrayışının rehberliğinde bu yazı hâsıl oldu. 

5 Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 46.
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filozoflar, varlığı anlama/açıklama/ortaya koyma çabası içinde birbirinden oldukça farklı 
ve çok çeşitli cevap denemelerinde bulunmuşlardır. Bu cevaplar Heidegger tarafından 
Varlık ve Zaman’ın girişinde üç ana başlık etrafında toplanmıştır. Bu yaklaşımlardan 
ilkine göre Varlık: “Kavramların en tümelidir.”6 İkinci yaklaşım, birinciden yani var-
lığın en üst tümel kavram olmasından sonuç olarak çıkar. Buna göre “Varlık kavramı 
tanımlanamaz.”7 Bir üçüncü yaklaşım ise varlık kavramının kendiliğinden anlaşılır 
bir yapıda olmasını savunur.8

Heidegger’e göre batı felsefe tarihinde Varlığa ilişkin geliştirilmiş olan ve yukarıda 
üç ana başlık altında toplanmış varlık anlayışları Varlığı anlama ve açıklama çabası 
içinde yetersiz kalmışlardır. Yine de kendi felsefi düşünmesine zemin hazırlaması ba-
kımından Heidegger, bu yaklaşımları daha doğru bir ifade ile bu yaklaşımlar içindeki 
olumlu yanları kullanmak için Varlığı, varlıkbilimi bir tür yapısöküme (destruktion) 
uğratır. Buradan hareketle geleneksel Varlık anlayışlarının en azından yöntemsel ola-
rak yetersizlikleri ve eksiklikleri ortaya konulduğuna göre artık yeni bir yaklaşımla 
Varlığa, varlık sorusuna yönelmek gerekmektedir. Bu yeni yaklaşım Varlığı çeşitli 
kavramsal ve düşünsel dolayımlar üzerinden değil, Varlıkla doğrudan doğruya ilişki 
içinde bulunan Dasein üzerinden kurulur.

Heidegger için Dasein, sadece Dasein Varlığı, Varlığın ne olduğunu sormaya ve onu 
anlamaya muktedir olan tek varolandır. Varlık (Sein) ile Dasein’ın birbiriyle ilişkisinin 
özselliği ve zorunluluğundan hareketle Dasein, Varlığın anlamına ilişkin soruyu sorar. 
Bu belirlemelerden sonra Heidegger Varlığı anlamak için Dasein’ı anlamak gerektiğini 
düşünerek, onu çözümlemeye tabi tutar. Bu çözümlemenin bütününü burada vermek 
durumunda değiliz. Yine de Dasein’ın anlaşılmasındaki temel yapılardan bazıları 
olarak şunlar sayılabilir: Dünya içinde varolma (In-der-Welt-Sein), birlikte-varolma 
(Mit-sein), korku (Angst), kaygı (Sorge), ölüm (Tod), ölüme doğru varlık (Sein zum 
Tode) ve vicdan (Gewissen)… Biz vicdan ile başlayacağız.

Hiç kuşkusuz vicdan en azından kavram düzeyinde ahlâk alanına ait bir kavram-
dır. Bütün felsefesini Varlık üzerine kuran ve etiği ve etikle ilişkisi içinde bir değer9 

6 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, Agora Kitaplığı, İstanbul 2011, s. 2.
7 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 3.
8 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 3.
9 Heidegger, kendi düşünmesinde “değer” kavramına ilişkin görüşlerini, Metafiziğe Giriş başlığını taşıyan 

derslerinde Gereklilik [Sollen] ve Varlık [Sein] arasındaki ilişkiyi Platon’un “iyi” ideasında göründüğü 
hâliyle bir en yüksek ide ve tüm gerekliliklerin ona bağlandığı ilk başlangıç ögesi olarak “idea” kavramı 
üzerinden (bu anlamda Varlığı düşünme de özgün ve sahih bir düşünme olmaktan çıkmış ve Varlık bir 
çıkarımlar silsilesi sonucu ulaşılacak bir en genel ve kapsayıcı şeye indirgenmiştir) eleştirdiği yerde 
belirtir: “Gereklilik, İdea olarak belirlendiği sürece Varlığın zıttı olarak açığa çıkar.” (Martin Heidegger, 
Metafiziğe Giriş, çev. Mesut Keskin, Avesta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2011, s. 219) ifadesi, tam da 
varlığın bu indirgenmesine işaret eder. İndirgendiği şey ister Sokrates sonrası Antik Yunan’da olduğu 
gibi Logos olsun ister Ortaçağ’daki gibi “tanrı” kavramı, bu her hâlükârda bir indirgemedir çünkü Var-
lık, artık sahih bir düşünmenin yöneldiği bir anlam ve sorgulama olanağı değil ancak kalıplara girmiş 
ve kategorileşmiş bir düşünme tarafından; bir ontolojinin ya da epistemolojinin altında incelenebilecek 
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felsefesini daha en baştan dışarıda bırakan bir filozof, nasıl olur da etiğin en azından 
alışkanlıklarımız açısından çok önemli bir kavramını, Dasein’ın anlaşılmasında mer-
kezi bir yere konumlandırır? Bu sorunun yanıtını da daha önceki sorumuzla birlikte 
sonraya erteleyelim ve vicdan denen şeyin ne olduğuna ilişkin sözlüklerin söylediğine 
bir kulak verelim. Sözcüklerin etimolojisini yaparak felsefesinde kullandığı söylenen 
Heidegger’in yolundan gidelim biz de… Etimoloji dilin düşünceye sağladığı olanak-
larla düşünceyi hareketlendirmek adına önemli bir işlev görür ve onun dediği gibi, bu 
çözümleme felsefece düşünmeye bir tutamak oluşturur.10

Günlük dilin dolaşımı içinde çokça kullandığımız ama asıl anlamını düşünmeyi 
hep ertelediğimiz, geçiştirdiğimiz vicdan nedir? “Vicdanının sesini dinle!” diyen emir 
kipi, ne der? Vicdan niçin bir ses ile birlikte anılır? Sessiz vicdan olur mu? Sesli vicdan 
olur mu? Bu ses, bir fiziksel ses gibi mi duyulur? Yoksa sessiz bir ses mi? Sessiz bir 
ses ne demektir? Eğer varsa duyulan (duyunç) bu sessiz ses nasıl bir mahiyet arz eder?

Hep yapıldığı gibi yapalım, başlangıca geri dönelim. Sokratik Daimon ile Sokra-
tes’in iç sesi ile başlayalım. Daimon adı verilen yeni tanrılar icat edip gençlerin ahlâkını 
bozduğu için Sokrates’in ölüme mahkûm edildiğini biliyoruz. Sokrates’e zaman zaman 
kendini duyuran tanrısal iç ses ya da vicdan olduğundan söz edilir Daimondan. Yunan 

bir tür ögeye dönüştürülmüştür. Bu arka plan ile birlikte okunduğunda şu alıntıda Heidegger’in gelenek-
sel “değer” kavramına eleştirisi de açık bir şekilde kendisini gösterir: “…Gereklilik gibi şeyler sadece, 
kendisinden hareketle böyle bir iddia ve talebi ortaya koyan, kendi içinde bir değer sahibi olan, bizzat 
kendisi bir değer olan bir Böylesinden dışa yansıyabilir. Kendinde değerler, şimdi Gerekliliğin teme-
li haline gelir. Ama değerler, olgular anlamında Varolanın Varlığının karşısında durduklarından, bizzat 
kendileri olamazlar. Bundan dolayı denir ki değerler, geçerlidir. Değerler, Varolanın, yani el-önündeliğin 
tüm alanları için yön verendir. Tarih, değerlerin gerçekleştirilmesinden başka bir şey değildir… Değerler 
geçerlidir. Ama geçerlilik, biz özne için geçerli olmayı hâlâ fazlasıyla hatırlatır. Değerlere doğru yukarıya 
çıkarılan Gerekliliği bir defa daha desteklemek için, değerlerin kendilerine bir Varlık yüklenir. Burada 
Varlık esasen, el-önündeliğin mevcudiyetinden başka bir şey değildir. Yalnız bu, öyle masalar ve sandal-
yeler gibi kaba ve el ile ilişkili bir şekilde el-önünde değildir. Değerlerin Varlığıyla birlikte, yanılgının 
ve köksüzleşmenin zirvesine varılmıştır.” (Heidegger, Metafiziğe Giriş, s. 220.) Heidegger için değer 
kavramı, Batı metafiziğinin ya da Batı felsefe geleneğinin (bu ikisi onun için aynı şeydir) Varlığı sahih bir 
şekilde düşünememesinin en nihai sonucu olarak kendini ortaya koymuştur. Tam da bu düşünemeyişinin 
üzerini kapatmak için yarattığı mutlak ve üst bir kavram olarak. Bu üzerini kapatma, Heidegger için 
Nietzsche’de bile (kendisi Batı düşünmesinde “değer” kavramını en çok sorunsallaştıran kişi olmasına 
rağmen Heidegger’in gözünde) tam olarak ortadan kaldırılamamıştır. Bunun ortadan kaldırılması, sahih 
bir düşünmenin olanağını ve bu olanağı gerçekleştirebilecek bir varoluş imkânına (Dasein) gerektirir. 
Varlık ve Zaman’ın tüm başlangıç amacı da bu doğrultuda okunabilir.

10 “Terimlerin es ki ve çoğu kez artık kullanım dışı kalmış anlamlarının salt tespit edilmesi, onları 
yeni bir biçimde kullanma amacıyla bu anlamların kapışılması, keyfilikten başka hiçbir yere gö-
türmez. Bizim için önemli olan, daha ziyade, bir sözcü ğün erken anlamına ve bu anlamın de-
ğişimlerine bel bağlayarak, sözcüğün söz ettiği soru konusu meseleye ait olan alanı göz önüne 
getirmektir. Önemli olan, bu özsel alanı, içerisinde sözcük aracılığıyla adlandırılan meselenin 
do laştığı bir alan olarak enine boyuna düşünmektir. Ancak bu biçimde sözcük söz eder ve ken-
disiyle adlandırılan meselenin şiir ve düşünce tarihi boyunca açılım kazandığı anlamlar kar-
maşası içinde söz eder.” Martin Heidegger, “Bilim ve Düşünüm”, Bilim Üzerine İki Ders, çev. Hakkı 
Hünler, Paradigma Yayınları, İstanbul 1998, s. 17-18. 
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halk dininin erken dönemlerine ait bir inanışa göre bir anlamı da tanrısal kudrettir ve bir 
kişiye doğumunda iliştirilip verilen Daimon, iyi ya da kötü, o kişinin kaderini belirler. 
Eudaimionia sözcüğü vicdanı rahat olmak, içi ile barışık olmak demektir. (Grekçe 
eu, iyi-denge anlamına gelir.) İçi ile dışı barışık olan, vicdanı rahat olan da mutlu ve 
huzurludur. Daimon’un sesi, uyaran, rahatsız eden bir ses olsa gerektir.11

Daimon vicdanı anlamak için iyi bir giriş olsa da onun Grek dilindeki karşılığı 
değil. Grekler için bu manada kullanılan sözcük süneidesis’tir. Bu kavram “kavramak, 
farkına varmak, birlikte anlamak, birlikte görmek, bilincinde olmak” demek olan sü-
norao fiilinden türemiştir ve başkalarıyla paylaşılan bilgi, bilinç ve vicdan anlamına 
gelmektedir.12 Vicdanın Latincesinde de yine bir birlikte (con) olma söz konusudur. Bilen 
anlamına gelen sciens sıfat fiili ile. Ortak bilgi, bilinç anlamına gelen conscientia’nın 
suç ortaklığı ve suçluluk duyma gibi bir anlamı da var.13 Bu anlam, olumsuz yönden 
de olsa vicdanın bugünkü anlamını beslemiş olmalı: Yapılan işten duyulan rahatsız 
edici suçluluk duygusu. Vicdan bu duygu içinde ortaya çıkıyor ve eğer vicdanın bir 
sesi varsa, kişiyi bu yönü ile yanlıştan korumaya çalışıyor. Hem Grekçenin hem de 
Latincenin vicdanı için şu söylenebilir: Birliktelik vurgusu, ortak bir bilinci ve görüşü 
ifade eder ve ortak bir suçu da. Ortak olan genel olarak doğruluğu uzlaşımsal olan 
olduğu için, vicdan, genellikle kamu vicdanı olarak düşünülür. 

Peki, Türkçe bu konuda ne söyler? Türkçe, en azından günümüz Türkçesi, yeni 
önerilen duyunç kelimesini paranteze alacak olursak, vicdanı kendi sesinden değil, 
Arapçadan duymuştur ki bu kelime de duyunça göre eski ama görece yenidir. Latince 
conscientia’dan Fransızcaya conscience olarak geçen sözcüğü Rousseau ve Emil 
çevirileri ile Türkçeye geçerken bu sözcüğe Arapçadan bir karşılık bulunur: Vicdan.14 
Doğruyu yanlıştan ayırt eden içte bir duygu olarak, aklın kendi hal ve durumu hak-
kında şuur (bilinç)15 ve ahlâki anlamda bu etkinliğin karşılığı olarak vicdan (bulunç): 

11 Hakan Poyraz, Ahlak Felsefesi Yazıları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 76.
12 Pierre Chantrain, Dictionnaire Eymologique de la Langue Grecque, Editions Klincksieck, Paris, 1968, 

H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, 9. Baskı, Oxford 1996.
13 A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine, Librarie C. Klincksieck, 3. 

Edition, Paris, 1951.
14 Yakın bir tarihte (3-4 Haziran 2016) İslam Düşüncesinde Vicdan başlıklı çalıştayda, Recep Alpyağıl’ın 

“Vicdan Sözcüğünün Yüzey Gramerini Derin Gramerinden Ayırt Etmeye Çalışmak: Türkçe Felsefe 
Sözlükleri Üzerinden Analiz” başlıklı konuşması benim için gerçekten ufuk açıcı oldu. Alpyağıl, Fran-
sızcadan geçen (Rousseau etkisi vurgusu önemli) çevirilerinden geçen Latince kökenli “conscience”ye 
karşılık olarak, ahlâki anlamda vicdan sözcüğünün psikoloji alanındaysa şuur sözcüğünün karşılık 
olarak bulunduğunu, 1942’den sonra vicdan için bulunç, şuur içinse bilinç sözcüklerinin önerildiğini 
dile getirdi. Alpyağıl’dan hareketle başvurduğum Babanzade ise bu sözcük için şöyle diyor: “Şuuru, 
Fransızca conscience mukabili istimlak ettik. Bu Fransızca lafzı öteden beri biz vicdan ile tercüme 
edegelmişiz.” İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak, Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye 
Gelişi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 323.

15 İsmail Fenni Ertuğrul, Lugatçe-i Felsefe, haz. Nejdet Ertuğ, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2014, 
s.1101.
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Süneidesis ve conscientia’dan farklı olarak bireyselliğe ve onun iç dünyasına hitap eder 
vicdan. Bu anlam içeriği açıktır ki Sokratik Daimon biçiminde tezahür eden bireysel 
vicdana daha yakın durmaktadır. Çünkü vicdanı rahat olmak, tam da huzurlu olmak, 
iç huzuruna kavuşmak, kelimenin tam anlamıyla mutlu (eudaimonia) olmaktır. 

Arapça vicdan, bulmak demek. Bulmak ama ilkin duyu organları ile bir şeyin ne 
olduğunu bulmak. Sonrasında bulmak ama duyu organlarının yanı sıra iç duyma ile de 
bulmak. Bu yazıdaki çözümlemede belki de en çok işimize yarayacak tutamak noktası. 
Vicdan v-c-d kökünden. V-c-d aynı zamanda vücûd/varlık kelimesinin de kökü.16 Bu 
manada vicdan, kendi varlığımızı bulduğumuz kaynak. Aslında bulan da bulunan da 
aynı varlığın iki farklı yüzü. Vicdanın bu anlamı Heidegger’in vicdan çözümlemesi 
için oldukça işlevseldir. Ama vicdanın bir de içimizde bulunduğu varsayılan ahlâksal 
bir otorite, eylemlerimizi ahlaksâl değeler açısından yargılayıp değerlendiren bir güç17 
anlamı vardır ki, bu yön bugün de ağırlıklı olarak kullanılan ve Heidegger’in alelade 
olmakla eleştirdiği anlayışı ifade eder. 

Peki, Heidegger açısından vicdan nedir? Ertelediğimiz soruya dönelim: Vicdan, 
Varlık ve Zaman’ın 54 ile 60. paragrafları arasında tartışılır. Daha en baştan söylemek 
gerekir ki, vicdan Dasein’ın kendi olabilmesine yönelik bir tanıklık ve kararlılığı içerir. 
Bu kendi olabilme, kendi dışında gerçekleşen, kim ya da kimler tarafından oluşturul-
duğu çoğu zaman belirsiz olan ilkelere, görevlere, kurallara ve ölçülere karşı çıkılarak 
olanaklıdır. Oysa çoğu zaman “Dasein, anlamasal birlikte-olma olduğu için başkalarını 
da duyabilmektedir. Herkesin kamusallığı ve lakırtısı içinde kendini kaybeden Dasein, 
herkes-benliğine kulak verirken, kendi benliğini duymazdan geliverir.”18

Böylesi bir durumdan kurtulabilmenin yolu, ilkin Dasein’ın kendi kendisine ku-
lak vermesinden geçmektedir. Peki, kulak verilecek olan şey nedir? Kulak verilecek 
olan şey, bir çağrıdır. Bu neyin çağrısıdır sorusunun yanıtı yerine ilkin çağrının ne 
işe yaradığını söyleyelim. Çağrı, Dasein’ın başkalarının sesine değil, kendi kendisine 
kulak vermesini ve kendi kendisini işitmesini/duymasını sağlayan bir çağrıdır. Tam da 
böylesi bir çağrı, Heidegger için anlamayı sağlayan şey, yani vicdandır. Peki, ama nasıl?

Herkesten kendi varlığını Dasein nasıl kazanacak sorusunun cevabı bellidir. Her-
kes-benliğini değiştirmek suretiyle kendi olmaya dönerek. Bunun için öncelikle herkes 
içinde yitirdiği kendini bulması gerekir. Peki, kendinin kendi olduğundan nasıl emin 
olacak? Platon’un mağarasından ilk kurtulan kölenin bunu nasıl sağlamış olduğu gibi 
bir sorudur bu. Şüphesiz ki vicdanın çağrısı/sesi ile. Nasıl bir ses? Fizik olarak bir ses 
mi? Fizik olarak duyulabilir/işitilebilir bir ses mi? Tüm bu sorulara düzgün cevaplar 
verilebilmesi için, ya da Heidegger’in düşünme anlayışını biraz benimseyerek daha 

16 Mütercim Asım, El-Okyanusu’l-basit fi Tercemeti’l-kamusi’l-muhit (Kamusu’l-muhit Tercümesi), c. 2, 
yay. haz., Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, İstanbul 2013, s. 1622-1624.

17 İslam Ansiklopedisi, Vicdan maddesi (Osman Demir), 2013, c. 43, s. 100.
18 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 287.
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düzgün ifade edersek, bu soruların tam doğru şekilde sorulabilmesi için, görünen o 
ki, öncelikle bahsi geçen paragrafların kısa bir okumasının yapılması gerekmektedir. 
Bu anlamda biz de burada şimdi Heidegger’in Varlık ve Zaman’ında ilgili paragrafları 
okuyarak vicdanın izini sürmek istiyoruz.

İlgili kısmı okumanın başlaması ile daha en başta, bu kitaptaki tüm vicdan sey-
rinin genel karakterini belirleyen bir cümle karşılar okuyucuyu. “Dasein’ın öyle bir 
sahih varlık-imkânını arıyoruz ki, onunla Dasein’ın bizatihi kendisi tarafından kendi 
varoluşuna-dair imkânı delillendirilebilsin.”19 Dasein’ın kendi varolmasının imkânını 
içinde taşıyan sahih bir öge aranıyor. Nasıl ve ne türden bir arayış içinde vicdan ile 
karşılaşılacağı –eğer karşılaşılacaksa– artık neredeyse bellidir. Düzeltme yapalım: Bu 
ögenin tam olarak ne olduğu değildir belli olan; ancak bu öge aranırken vicdan denilen 
şeye yakınlaşılacağı, vicdan ile yüz yüze gelineceğidir. (Belki de bu öge vicdandır?)

Şöyle devam eder Heidegger: “Eğer o, bizatihi Dasein’ın kendisini yine kendi 
olası sahih varoluşu içinde ‘anlayabilmesini sağlayacaksa’, o zaman köklerini Dasein’ın 
varlığında bulacaktır. Dolayısıyla böyle bir delilin fenomenolojik gösterimi, onun men-
şeinin Dasein’ın varlık konstitüsyonunda bulunduğunu da ispat etmek durumundadır.”20 
Bu alıntının işaret ettiği, bu aranılan şeyin Dasein’ın kendi olduğu şey olabilmesinde 
kritik bir öge olduğudur. Bu öge, o kadar önemlidir ki Dasein’ın kendi olduğu şey 
olarak kurulmasında olmazsa olmaz bir parça olarak bulunur. Ancak ifade yanlış an-
laşılmamalı. Bu “parça” herhangi bir şekilde eklektik ya da dışardan gelen bir türde 
değildir. Tam aksine Dasein’ın zaten kendi içinde bulunarak Dasein’ın varoluşunun 
imkânını -yani bir anlamda Dasein’ın varoluşssal karakterini de- belirler. Şu ifade ile 
Heidegger’de tam olarak buna işaret etmek ister: “Dasein kimdir? Çoğunlukla ben 
kendim değil, daha ziyade herkes-benliğidir. Sahih kendi-olmayı, herkesin varoluşa-
dair modifikasyonu olarak belirlemek mümkündür ki, bunu eksistensiyal olarak ihata 
etmek lazımdır. Bu modifikasyonun altında neler yatmaktadır? Onun ontolojik imkân 
koşulları nelerdir?”21 Bu kısımdaki “herkes-benliği” ifadesi asla Das Man (güruh) ile 
Dasein arasındaki ayrım üzerinden düşünülüp negatif bir şey olarak okunmamalıdır. 
Heidegger’in burada kastettiği şey, Dasein’ın varoluşsal yapısını belirleyen ve şu an 
aranmakta olan ögenin aslında her bir Dasein’da bulunması, tam da bu tüm Dasein’larda 
bu ögenin bulunması sayesinde Daseinların bir arada yaşamasının ilişkisel bir varoluşu 
mümkün kılmasıdır. Yani bu aranılan öge her ne ise (biz artık çoktan biliyoruz bunun 
“vicdan” olduğunu), bu öge sadece Dasein’ın varolmasının anlamlılığını mümkün 
kılmaz ama bu mümkün kılmayı Daseinlar arası bir ilişkiselliğin de olanağını kurarak 
gerçekleştirir. Vicdanın kendinde taşıdığı bu Daseinlar arası ilişkisellik sayesinde her 
bir Dasein kendi varoluşunu oluşturup anlamlı bir şekilde yaşayabilir. Zaten bu yüz-

19 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 283.
20 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 283.
21 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 283.
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dendir ki aynı kısmı (Das Wer des Daseins bin zumeist nich ich selbst, sondern das 
Man-selbst) Aziz Yardımlı şöyle çevirir: “Oradaki-Varlığın ‘Kim’i çoğunlukla benim 
kendim değil, ama İnsanın-kendisidir.”22 Buradaki “insan” ifadesini Heidegger birçok 
şeyin yanında (istenirse Descartesçı bağlam temelinde felsefe tarihinin etken, gücü 
elinde bulunduran “özne”sine bir eleştiri de çıkarılabilir buradan) “vicdan” kavramının 
tüm Daseinlar, tüm insanlar için ortak öge olarak bulunmasına da işaret etmek için 
seçmiş gözükür. Heidegger için vicdan çok açık bir şekilde Dasein’ın kendini ortaya 
çıkarabilmesi için kilit önemde bir ögedir. Bu önem, kendisini şimdi ilerleyen sayfa-
larda “tercihte bulunma” yetisi ya da kavramı üzerinden gösterecektir:

Herkes içinde kaybolmuşluk yüzünden Dasein’ın en yakın fiili varlık imkânı (ilgilenici-
itina-gösterici dünya-içinde-varolmanın ödevleri, kuralları, ölçütleri, zarureti ve kapsamı) 
konusunda zaten hep peşinen bir karar verilmiş olunmaktadır. Bahse konu varlık-imkânları 
fiiliyata dönüştürme işini zaten herkes, Dasein’ın omuzlarından hep almış olmaktadır. Hatta 
herkes, kendilerinin sükûnetle icra ettiği bu omuzlardan alma işini gizlemekte ve Dasein’ın 
bu imkânlar arasından açıkça tercih etme faaliyetini perdelemektedir. Kimin ‘sahiden’ 
tercihte bulunduğu belirsiz kalır. Hiçkimse tarafından tercih edilmeksizin sürüklenip gi-
diyor olmayı ve böylece Dasein’ın gayrisahilik içinde boğuluyor olmasını anca şu şekilde 
ortadan kaldırabiliriz: Dasein herkes içindeki kaybolmuşluğundan bizzat kendini kurtarıp 
geri kazanmalıdır. İş bu geri kazanma ise, Dasein’ın onu yitirmek suretiyle gayrisahilik 
içinde kendini kaybettiği tam da o varlık minvaline sahip olmalıdır.23

Bahsi edilen bu geri kazanma, Dasein’ın, kendisinin tercih edilmemesini aşıp, 
bir tercih olarak kendisini ortaya koyması ile mümkün ise, o zaman burada “tercih” 
kavramı üzerinde biraz durmak gerekir. Bu tercih, kaybedilen bir şeyin –ve dahası 
kaybedildiği için, Dasein olmaktan da uzaklaşılan, Dasein olmanın da kaybedildiği bir 
şeyin– geri kazanılmasının tercihidir. Dasein ancak bu şekilde, yani kaybettiği şeyi geri 
kazanarak Dasein olmasına dönebilecektir. Buradaki “tercih” kavramı, şu ya da bu şeyin 
tercih edilmesi anlamına gelmez. Ancak bir varoluş tarzı olarak kendini, “tercih etme” 
denilen şeye açmak anlamına gelir. Dasein kendisini bu “tercih etme” yetisine kapalı 
tuttuğu sürece asla tam olarak varoluşunu sahih bir şekilde gerçekleştiremeyecektir. 
Bu anlamda aslında burada bahsedilen tercih, –mutlak anlamda olmasa da– Dasein’ın 
Dasein olma’yı ya da en azından Dasein olmaya yönelmeyi tercih etmesidir. Ancak 
bu tercih için Dasein çok açık şekilde bir şeye ihtiyaç duyar, işte bu ihtiyaç duyduğu 
şey, vicdandır. Heidegger bunu şöyle dile getirir:

Tercihi tercih etmek suretiyle Dasein, kendi sahih varlık-imkânını mümkünleştirebilir ancak. 
Fakat Dasein, kendini herkes içinde kaybettiği için, öncelikle kendini yeniden bulması 
gerekir. Ve esasen kendini bulabilmesi için de kendinin olası sahihliği içinde onun yine 
kendine “gösterilmesi” lazımdır. Yani Dasein, imkân bakımından zaten bizzat hep öyle 
var olduğu kendi-olma-imkânının deliline ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdaki yorumda, böyle 
bir delil olarak kullanacağımız şey, Dasein’ın her günkü öztefsiri sırasında vicdanın sesi 

22 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul 2004, s. 382.
23 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, s. 283-284.
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olarak bilinen hususiyettir.24

Vicdan, Dasein’a Dasein’ı gösterir. Bu anlamda vicdanın daha en baştan üç şeyi 
gösterdiği düşünülebilir: (1) Vicdan, kendisini Dasein’a gösterir. (2) Vicdan, Dasein’a 
kendisini (yani sanki vicdan bir aynaymış gibi, o biricik Dasein’ı kendisine gösterir) 
ve (3) Vicdan, Dasein’a diğer Dasein’ları gösterir. Tüm bunları görerek, görmesi sa-
yesinde Dasein kendisi olabilmenin olanaklılığı içinde hareket eder, kendisine yönelir 
zaten. Bu noktadan sonra Heidegger, bir düşünme silsilesi içinde “vicdanın sesi”nin 
Dasein için anlamını ve önemini ortaya koymaya girişir: 

Vicdan “olgusunun” tartışmalı olması, onun Dasein’ın varoluşu bakımından bir üst ma-
kam teşkil edip etmemesinin farklı farklı değerlendirilmesi ve “onun dile getirdiği şey-
lerin” birbirinden çok farklı biçimde tefsir edilmesi yüzünden ondan vazgeçilecekse bu, 
söz konusu olgunun veya onun tefsirinin “kuşku götürür olmasının”, Dasein’ın asli bir 
fenomeniyle karşı karşıya olduğumuz tam da ispatlamıyor olmasını lazım kılmaktadır. 
Oysa aşağıdaki analiz, vicdanı fundamental-ontolojik bir gayeye sahip salt eksistensiyal 
incelemenin tematik ön-sahipliği içine yerleştirmektedir. Öncelikle vicdanın eksistensiyal 
temel ve yapıları takip edilerek ortaya konulacak, Dasein’ın şu ana kadar elde edilmiş varlık 
konstitüsyonundan hareketle vicdan Dasein’ın bir fenomeni olarak görünür kılınacaktır.25

Burada Heidegger’in yapmaya çalışacağı, en temelde, vicdan her ne kadar genel 
anlaşıldığı hâliyle sabit olmayan, içeriği kişiden kişiye ve dönemden döneme göre de-
ğişen bir şey olsa da, onu Dasein’ın varoluşu ve karakteri için bir zemin olarak ortaya 
koyulup koyulamayacağını denemektir. O, vicdanın Dasein için Dasein’ın bu anlamda 
kendisini bulup, görüp kurabileceği, bir zemin olarak okunabileceğinden emindir daha 
baştan zaten. Bu deneme öncelikle bir olumsuzlama ile başlar. Heidegger, yapacağı bu 
çözümleye, bu çözümlemenin ne ve ne türde olmadığına işaret ederek başlar.

Vicdanın ontolojik analizini bu şekilde tespit ederken onu, vicdan serencamlarının psi-
kolojik betimleniş ve sınıflandırılışlarından hem önceye taşıyacağız, hem de onu biyo-
lojik bir “açıklamanın”, yani bir fenomen olarak ayrıştırılışının dışında tutacağız. Keza 
buradaki analiz, vicdanın teolojik yorumundan ve hatta bu fenomenin Tanrı ispatı veya 
“dolayımsız” Tanrı bilinci için kullanılmasından da çok uzaktır. Ayrıca vicdanla ilgili bu 
tahdit edilmiş incelemenin hasılası ne mübalağa edilmeli veya saçma iddialara alet edil-
meli, ne de olduğundan küçük gösterilmelidir. Dasein’ın bir fenomeni olarak vicdan, yer 
alan ve dolayısıyla mevcut-olan bir olgu değildir. Vicdan sadece Dasein’ın varlık minvali 
içinde “var” olup, kendini bir vakıa olarak sadece fiili varoluş sırasında ve onunla birlikte 
beyan edebilir. Vicdanın “olgusallığını” ve “sesinin” meşruluğunu göstermek üzere bir 
“tümevarımsal empirik delil” talep edenler, bu fenomeni ontolojik bakımdan tahrif etmiş 
olurlar. Aynı tahrifat, vicdanı zaman zaman yer alan ve “genel olarak tespit edilmeyen, 
tespit edilemeyen bir olgu” olarak gösteren sözüm ona üstün bir eleştirinin de temelinde 
yatar. Oysa vicdan olgusu, bu tür delil ve karşı delillere hiçbir şekilde tabi tutulamaz. 
Bu bir noksanlık değildir, olsa olsa onu çevreleyen-dünya içindeki mevcut-olanlardan 

24 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, s. 284.
25 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 284.



Heidegger: Etikten Önce  311

ontolojik bakımdan farklı olduğunun bir işaretidir.26

Elbette Heidegger’in “vicdan”a dair yaptığı çözümlemenin tamamını ayrıntılı bir 
şekilde burada aktarmak ne bu makalenin ilgilendiği ne de işi olan/yapması gereken 
bir şeydir. Bizim için önemli olan, Heidegger’in bu çözümlemesinde onun vicdandan 
ne anladığını ya da onun vicdanı nasıl düşündüğünü gösteren birkaç ipucu üzerinden 
vicdan kavramına dair özgün bir yorumunun hâlâ mümkün olup olmadığını görmek 
ve eğer mümkünse bu yoruma yaklaşmanın yollarını aramaktır. Heidegger vicdana 
dair çözümlemesini daha başlarında onu doğrudan bir başka kavram ile birlikte okur. 
Bu kavram, sadece vicdanın yapısını anlama konusunda değil ancak Dasein ile vicdan 
arasındaki ilişkinin de nasıl bir süreçte kurulduğunu görebilmek açısından da önemlidir. 
Burada bahsedilen “çağrı” kavramıdır.

Vicdan, anlamak için “bir şey” verir, açığa serer. Bu biçimsel nitelemeden, fenomeni 
oradaki-Varlığın açığa serilmişliğine geri alma yönergesi doğar. Her durumda bizim 
kendimiz olan o varolan-şeyin bu temel durumu ruhsal durum, anlama, düşme ve söylem 
tarafından oluşturulur. Vicdanın daha derin çözümlemesi onu çağrı olarak ortaya serer. 
Çağrı bir tür söylemdir. Vicdanın çağrısı Dasein’ın kendi en öz “kendi-olabilme”sine 
başvurma karakterini taşır ve bu onun en öz kabahatli-Varlığına çağırma yolunda yapılır.27

Vicdan, Dasein’ı çağırır. Vicdan, Dasein’ı Dasein’a verdiği, sunduğu şeye çağırır. 
Eğer bu çağrıyı gerçekten dinlerse Dasein ancak o zaman kendi olarak var olmaya 
gelebilir, varabilir. “Vicdan çağrısına olanaklı bir işitme karşılık düşer. Başvurunun 
anlaşılması kendini vicdan taşıma isteği olarak ortaya serer. Ama bu fenomende ara-
dığımız varolma-ilgili seçim, bir Kendi-Olmayı seçmenin seçimi yatar ki, varoluşsal 
yapısına karşılık düşmek üzere buna kararlılık deriz.” Dasein’ın vicdanın çağrısına 
kulak vermesi, ona uyması, uyum sağlaması, onu sadece vicdanlı biri kılmak, ama tam 
da vicdanlı olmayı tercih edip seçtiği için kendi olması, Dasein olması anlamında onu 
“biri” kılar. Dasein kendi olmaya vicdanlı olmayı seçmesi ile erişir. 

Bu “vicdanlı olmayı seçmek” ifadesi Heidegger için her koşulda, yukarıda bahse-
dilen vicdanın üç şeyi göstermesi ile ilgilidir. Vicdanın Dasein için varoluşun olanağını 

26 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, s. 284-285.
27 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, s. 385. Bu noktadan sonra görece daha az 

sorunsuz ve daha anlaşılabilir olması açısından en azından metnin burada ele alınan bülümü bağlamın-
da Varlık ve Zaman’ın Aziz Yardımlı çevirisinden ilerlenecek ve alıntılanan kısımda gerekli görülen 
ufak değişiklikler yapılma hakkı saklı tutulacaktır. Ufak bir örnek üzerinden bu tercih hakkında bir şey 
söylenmek istenirse; Kaan Ökten’in burada “çağrı” olarak karşılanan “Ruf” kelimesini “celb” olarak 
çevirmesi, hem Heidegger’in metninin semantik yapısı hem de Heidegger’in vicdanın “çağrı”sından 
tam da aslında “celbsel olmayan” bir şeyi anlaması dolayısıyla bize sorunlu gözükmektedir. Heidegger 
için bu çağrı daha en baştan iki sebepten dolayı herhangi bir “celb”e dair olamaz: (1) Vicdanın çağrısı 
her zaman bir sessizlik içinde çağırmadır ve (2) Vicdanın çağrısı aslında Dasein’ın kendisini kendisine 
çağırması anlamında hep zaten içten gelen ve iki farklı muhatabı olmayan bir çağırmadır, yani aslında 
zaten olunan yerde gerçekten olmaya çağırmadır. Celb etme hem etimolojik arka planı hem de genel 
ya da özel kullanımları sebebiyle bu iki şeyin tam tersine anlamları da içinde barındırmaktadır.
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ve anlamını Dasein’ın önünde ve içinde serimlemesi, açması şimdi başka iki önemli 
kavram “kulak asma” ve “dinleme” ile ilişkilendirilmektedir.

…Ama bu sunuluş varoluşsal olarak Dasein’ın anlayan birlikte-Varlık olarak başkalarını 
dinleyebilmesi yoluyla olanaklı olur. Kendini İnsanın kamusallığında ve boş konuşmasında 
yitirerek, İnsanın-kendisini dinlemede kendi “kendisine” kulak asmaz. Eğer Dasein kendine 
kulak asmamanın bu yitmişliğinden geri getirilebilecekse –ve bu hiç kuşkusuz kendisi 
yoluyla olacaksa– o zaman ilkin kendi kendisini, kendine kulak asmamış ve İnsana kulak 
vermede kendine kulak asmamış olan kendisini bulabilmelidir. Bu kulak verme kırılma-
lıdır, eş deyişle ona Dasein’ın kendisi tarafında onu kesintiye uğratacak bir işitme olanağı 
verilmelidir. Böyle bir kırılmanın olanağı dolaysız başvurulmada yatar. Çağrı, Dasein’ın 
kendine kulak asmayıp insana kulak vermesini kırar, eğer çağrı, kendi çağrı-karakterine 
karşılık düşmek üzere, yiten işitme ile ilişki içinde her yolda karşıt olarak nitelenen bir 
işitmeyi uyandırırsa. Eğer bu yitik işitme gündelik “yeni” boş konuşmalardaki ikircimler 
karmaşasının “gürültü patırtısı”nda sersemlerse, o zaman çağrı şamatasız ve ikircimsiz 
olarak ve merak için hiçbir destek bırakmaksızın çağırmalıdır. Bu yolda çağrıda bulunarak 
anlamak üzere veren şey vicdandır.28

Heidegger için görünen o ki, her ne kadar Dasein’ın varoluşunu tam sahih olarak 
gerçekleştirebilmesi diğer Dasein’lar ile ilişkiselliği içinde olmasına bağlı olsa da, vic-
dan ile her bir Dasein arasındaki ilişki kendine özgü olması açısından biriciktir. Ancak 
bu biriciklik ve kendine özgülük asla her bir vicdan-Dasein ilişkisinin “birbirinden 
farklı” olduğunu yönünde okunmamalıdır. Burada bir aynılık-farklılık durumundan 
söz edilemeyeceği gibi vicdanın Dasein için bir çağrıda bulunması, her bir Dasein 
için ortaktır da.

Şimdi akla şu soru gelir: “Peki, bu çağrı Dasein için ne türde bir şeydir?” Heide-
gger için bu zaten hâlihazırda ancak vicdanın analizi süresince yakınlaşılabilecek ya 
da sorulmakta olan bir sorudur. Bu anlamda burada karşılıklı bir ilişki olduğu iddia 
edilebilir. Dasein’ın olduğu kim ve ne vicdan aracılığıyla ortaya çıktığı gibi aynı za-
manda vicdan da kendi asıl anlamını Dasein’ın ortaya çıkmasına zemin sağladığında 
bulur. Burada söz edilen artık Heidegger için günlük, alelade yaşam içinde bahsedilen 
negatif anlamda sıradan “vicdan” değildir. Heidegger, Dasein’ın vicdanının çağrısından 
bahseder. Başka bir vicdanın çağrısından değil.

Çağrıyı söylem kipi olarak alırız, Söylem anlaşılırlığı eklemler, Vicdanın çağrı olarak 
nitelenişi hiçbir biçimde söz gelimi Kant’ın onu bir türe mahkemesi olarak tasarımlaması 
gibi salt bir “imge” değildir.” Ama söylem için ve böylelikle ayrıca çağrı için de sözel 
bildirimin özsel olmadığını gözden kaçırmamalıyız. Her seslenme ve “haykırma” daha 
şimdiden söylemi varsayar. Eğer gündelik yorumlama vicdanın bir “sesini” tanırsa, o zaman 
düşünülmekte olan şey daha çok olgusal olarak hiçbir zaman karşılaşılabilir olmayan bir 
bildirim değildir; tersine “ses” “anlamaya-verme” olarak ayrımsanır. Çağrının açığa serme 
eğiliminde bir itme kıpısı, keskin bir uyandırma yatar. Çağrı uzaktan uzağadır. Kim geri 
getirilmeyi istiyorsa, çağrı ona ulaşır.29

28 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, s. 386-387.
29 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, s. 387.
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Dasein geri getirilmeyi istemeyi seçer. “Dasein’ın geri gelmesi” ifadesindeki 
“geri gelmek” tabiri, Dasein’ın eskiden bir zamanlar burada olduğu ama artık şimdi 
olmadığı anlamına gelmez. Dasein, dünyaya fırlatılmış durumda olduğundan sürekli 
kendi varoluşundan Das Man olmaya, varlığı özgün ve hakkıyla düşünmeye kendini 
kapamış olan güruhtaki alelade herhangi birinde olmaya düşüşün tehlikesi içinde yaşar. 
Dasein’ın geri gelmesi, Dasein’ın sürekli bir “Dasein olma’yı başarmaya gelme”nin 
olanağının sınırında durmasına işaret eder. Dasein bir yerden geri gelmez, o kendi-
sine geri gelir. Bu geri gelmesi ancak ve ancak vicdanın çağrısına kulak verip onu 
kendi vicdanı kılması, yani kendisine kulak verip kendi olduğu şeye varması, yani 
kendi olduğu şeyin farkına varıp kendini anlaması ile mümkündür. “Çağrı, Dasein’a 
bu gündelik, sıradan, tasalı ‘kendini-her-zaman-anlama’da ulaşır.”30 Heidegger’in şu 
belirlemesi, burada kastedileni daha açık şekilde ortaya serer:

…Ama bu konuklanmadan ve bu saklanma yerinden yoksun bırakılmış olarak, “Kendi” 
çağrı yoluyla kendine getirilir. İnsanın-kendisinde “Kendi”ye başvurulur. Ama kendi için 
yargılamanın “nesnesi” olabilen “Kendi”ye değil, “iç yaşam”ının heyecanlı-meraklı ve da-
yanaksız ayrıştırmasının “Kendi”sine değil, ve ruhsal durumlara ve bunların arka-tasarlarına 
“çözümsel” bir bakakalışın “Kendi”sine değil. İnsanın-kendisinde “Kendi”ye başvuru onu 
kendini bir “dış dünya” önünde kapatacak bir yolda “İç”e doğru kendi üzerine zorlamaz. 
Çağrı tüm bu tür şeylerin üzerinden atlar ve yalnızca “Kendi”ye başvurabilmek için onları 
dağıtır –bir “Kendi” ki, gene de dünyadaki– Varlık kipinde olmaktan başka türlü olamaz.31

Heidegger’in burada bahsettiği “kendi” tam olarak ve sadece “Dasein’ın kendisidir” 
ve “Dasein’a ait olan kendi”dir, başka kimseninki değil. Bu anlamda vicdan’ın eyleme 
alanı olan bu “kendi” içinde, vicdan Dasein’ın kendisi dışındakileri bu “kendi”nin içine 
taşıma konusunda buyruksuz ve içeriksizdir. Hatta isteksiz bile denilebilir. “Çağrı hiçbir 
şey öne sürmez, dünya-olayları üzerine hiçbir bilgi vermez, anlatacak hiçbir şeyi yoktur. 
Başvurulan “Kendi”de bir “kendi kendine konuşma” açmaya çabalaması bile en küçük 
bir biçimde söz konusu değildir.”32 Ancak bu durum, vicdanın varoluşun olup bitmesi 
sürecinde gerçekleşenlere ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Vicdan bunlarla ilgilenir 
elbette, ancak onun ilgilenmesi, ilgilendiği şeylerin kendisini (vicdanın kendisini) 
belirlemesine izin verme anlamında değildir. Vicdanın olup bitene karşı duruşunu vic-
danın olup bitenin yarattığı etkiye verdiği tepki belirlemeyecektir ama her an vicdanın 
Dasein’a yaptığı çağrı bu duruşu kurar. Dasein bu olup bitenlerle özgün bir şekilde 
ilgilenir. Dasein’ın ilgilenmesi, onlarla birlikte var olmasında kendi kökenini bulur. 
Dasein ilgilendiği şeyler ile birlikte var olması sayesinde ilgileniyordur, tam tersine 
şu ya da bu şeyler ilgisini çekiyor ve şu ya da bu şeyler ilgisini çekmiyor olduğundan 
değil. Vicdanın çağrısı, eğer duyulur ve dinlenirse, Dasein’ı böylece varoluş ile ilgi 
içinde olmaya koyar, yerleştirir.

30 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 389.
31 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 389-390.
32 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 390.
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Vicdanın çağrısının duyulması ne demektir peki? Özellikle “Vicdan yalnızca ve 
sürekli olarak sessizlik kipinde konuşuyor”33 ise. Burası elbette vicdanın bir adım 
geriye çekilip Dasein’ın kendisinin daha ön plana çıkmaya başladığı yerdir. Çağrı 
sessiz bir şekilde Dasein’ı kendisi olmaya çağırır. Bu sessizlik çağrının Dasein’ı içi boş 
bir şekilde çağırması demek değildir ama tam da çağırması gerektiği gibi yani başka 
hiçbir aracı şey olmadan çağırması demektir. “Çağrı hiçbir olay anlatmaz; herhangi 
bir bildirim olmaksızın çağrıda bulunur. Çağrı, sessizliğin tekinsiz kipinde konuşur. 
Ve böyle yapmasının biricik nedeni çağrının başvurulanı İnsanın kamusal boş konuş-
masına değil, ama bundan geriye, varolan ‘Olabilme’nin sessizliğine çağırmasıdır.”34 
Vicdanın Dasein için içeriği belli bir mesajı yoktur ama o Dasein’ı vicdanı açık ve 
hür bir şekilde kendisini (vicdanı ve Dasein’ı) dinlemeye, kendisini (vicdanı) kendi 
(Dasein) içinde yaşatmaya, var etmeye çağırır. Sıkıcı bir tekrar, bir geri dönüş, ama 
bu sefer daha anlamlı: Dasein’ı Dasein olarak varolmasına teşvik eder vicdan. Bu 
teşvik etme içinde Dasein, kendisini kendisine çağırır. Ya da Heidegger’in ifadesiyle 
“Dasein, vicdanda kendi kendisini çağırır.”35

Bu noktada bu okumayı sonlandırmak istiyorum, sonraki kısımlar elbet önemli, 
ancak daha önce de belirtildiği gibi bu yazının amacı Heidegger’in vicdan anlayışını 
ortaya koyduğu bölümün geniş çaplı bir incelemesini yapmak değildir, hatta böyle bir 
şeyle pek de ilgilenmez. Ancak sanırım Heidegger’in vicdanından bu yazı için alınabi-
lecek şey alınmıştır. Heidegger’in vicdanı, bir tür suskunluk ya da sessiz kalma olarak36 
Dasein’ın kendi iç vicdanıdır. Heidegger’in Hümanizm Üzerine adlı yazısında ortaya 
koyduğu “ethos” anlayışı ile –ki burada ethos kelimesi temelde “bir yerde oturarak, 
eyleyerek, ikamet ederek var olmayı gerçekleştirme” anlamında kullanılmıştı– birlikte 
okunduğunda Dasein’ın vicdanı, bir çeşit iç ahlak-dış ahlak ayrımında iç ahlaka belki 
de iç ahlakın içine (denk) düşer gibi görünür.37

Şöyle diyor Heidegger: Ethos’un Herakleitos fragmanındaki kullanımı, Aristote-
les’in etik derslerinden daha köklü bir anlamı saklar ve ethosun özü doğrudan doğruya 
açığa çıkar: Ethos antropos daimon “İnsanın karakteri onun daimonudur.” Ethos bir 
yerde bulunmak, ikame etmek anlamındadır. Bu söz insanın ikame ettiği açık alanı 

33 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 390.
34 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 395.
35 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 392.
36 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 420-421.
37 Önce dış ahlak ve iç ahlâk ayrımı ile ne kastettiğimi –Heidegger’den ayrı olarak– çok kısaca ifade 

edeyim. Anladığım biçimiyle ahlâk, kelimenin kökenindeki h-l-k (hulk) un yaratma/yaratılış anlamını 
düşünecek olursak kişinin kendini inşa etme etkinliğidir. Değerlerini yaratan kişi bu eylemi ile kamu-
sal olana katılır. Bu katılım ile kazanılan deneyim başkasına açılmak biçiminde objektifleşir ve kişiden 
başkalarına çerçeve olmak üzere dış ahlâka dönüşür. Dış ile iç, vicdana bağlanır. Vicdan, etimolojik 
tutamak kısmında da belirtildiği üzere kendimizi bulduğumuz kaynaktır. Vücûd/mevcut olma/varlık 
bulma köküne sahip olan vicdan bizi içimizdeki hakikate çağıran, içimizdeki varlığımızı, hakikatimizi 
bulduran bir alarm zili gibidir. Bkz. Hakan Poyraz, Ahlak Felsefesi Yazıları, s. 31.
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kasteder. Onun bulunduğu yerin açıklığı, insanın eğleşmesine, insanın özüne ilişkin 
olanı ifade eder, böylece onun görünmesine izin verir.38 “Şimdi eğer ethos sözcüğü-
nün asıl anlamına göre etik adı, insanların eğleşmesi üzerine kafa yoruyorsa, o hâlde 
varlığın hakikatini eksistent insanın köklü bir şekilde ait olduğu yer olarak düşünürler. 
Düşünme, kendi içinde zaten asli etiktir. Fakat bu düşünme, aslında ontoloji olduğun-
dan dolayı etik değildir”39 

Son söz olarak, vicdan çözümlemesi tam bu anlamda, etikten önce, etiği olanaklı 
kılan bir çözümleme olarak okunabilir. Şu şartla ki etik, toplumsal bağlanımların bir 
çerçevesi değildir artık: Kişi olmak, kişinin kendini kendi olarak eylemleriyle yapma-
sı, oluşturmasıdır. Etik burada kişinin kendini gerçekleştirmesidir. Daha önce etikte 
yaptığım ve işlevsel olduğuna inandığım iç ahlâk/dış ahlâk ayrımı üzerinden konuyu 
toparlayacak ve bu ayrımı Heidegger okumamıza uyarlayacak olursak, dış ahlâk (mo-
ral, sittlich) daha çok onlar Elalem/Das Man alanıdır. Elalem ne der denilerek kılınan 
eylem ve yapılan tercihler, sahici eylemlerimiz ve tercihlerimiz değildir. İç ahlâkla 
bağlantılı olarak daha önce dile getirdiğimiz gibi vicdan, kendi insaniyetimize çağrıdır. 

Heidegger içinse, vicdan iç ahlâkın içinde, etikten önce, etiği olanaklı kılandır. 
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GREEKS AND HEIDEGGER: THE LINGUISTIC EXPERIENCE OF BEING 
IN DISCLOSEDNESS OF THE WORLD

ÖZ
Varlık sözcüğü, gramatik açıdan “olmak” fiilinden türemiş bir isim-fiildir. Grek-
çede modus infinitivus olarak adlandırılan mastar haldeki bir sözcük sınırlan-
mamışlık, belirlenmemişlik anlamlarına gelir. Dolayısıyla varlık sözcüğünün, 
olmak olarak, olanaklılık ve süreklilik ifade ettiğini düşünebiliriz. Bu bakımdan 
bu çalışmada, varlığın olanaklılık olarak ancak anlam dünyasında ve dilde dene-
yimlenebileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Varlığın Greklerde görünüşe gelme 
olarak ve Heidegger için Dasein’ın dünya-içinde-varoluşunda deneyimlenmesi 
bu anlamda düşünülmelidir. Wittgenstein da benzer şekilde, yaşam biçimleri-
mizin ve anlayışımızın dilde, onun işlevselliği sayesinde varolduğunu düşünür.
Anahtar Kelimeler: Grekler, varlık, dil, olmak, Heidegger, Dasein, anlayış, açı-
ğa çıkmışlık, Wittgenstein.

ABSTRACT
The word Being is verbal substantive gramatically derived from the verb to be. 
In Greek language, an infinitive word called modus infinitivus means the mode 
of unboundedness and indeterminateness. Accordingly, we may think that the 
word Being as to be is the expression of possibility. The aim of this work is to 
show that the experience of Being as possibility is possible only as understanding 
of world and language. In this meaning we may think that the experience of 
Being is as coming-to-presence in Greeks and as being-in-the-world structure 
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of Dasein for Heidegger. Also Wittgenstein suggests that our understanding and 
way of life shows itself in language because of its functionality.
Keywords: Greeks, Being, language, to be, Heidegger, Dasein, understanding, 
disclosedness, Wittgenstein. 

...
 
İnsanın anlayarak var-olması, anlamlılık yapıları içerisinde kendi tarihselliğini 

ortaya çıkarır. Tarihsellik Heidegger için, Dasein’ın orada-varlığında ve birlikte-varolu-
şunda oluşturduğu anlam dünyasıdır.1 Bu anlam dünyasında açığa çıkan ise, Dasein’ın 
varlığı, zamansallığı, varlığın olanaklılığında aktüel hale gelen görünüşe gelme, oluş 
ve tüm bunlara ilişkin anlayışı ifadelendirme olanağı olarak dildir.

Varlığın dilde kendini gösterişini anlamaya çalışırken, bunu doğrudan ya da açık 
bir şekilde deneyimleyememekle karşılaşıyoruz. Çünkü anlamanın olanağı ve varlığın 
ifadeselliği, öncelikle görünüşe gelmeye yönelik bir anlayışla birlikte gerçekleşiyor; 
varlık görünüşe gelme ve görünme olarak kendisini açıyor. Ancak bu, varlığın görü-
nüş anlamına gelmesi demek değildir. Bu anlamda Heidegger, varlığın görünüşten 
farklılığını ama aynı zamanda ona aitliğini, bu anlayışın ortaya çıkmasına neden olan 
Grek düşüncesinde kavramak gerektiğini vurguluyor.2

Grekler varlığı varolanda, yani görünüşe gelerek kendisini açanda sürekli olması 
açısından deneyimliyorlar. Çünkü görünüşün, ortaya çıkma ve ortadan kaybolmayı 
yinelemesi açısından, oluşla ilişkili olarak aldatıcı olma özelliği olduğunu düşünüyor-
lar. Bu yüzden varlık onlar için, Kral Oidipus’un arayışında olduğu gibi, görünenin 
arkasındakini düşünmektir. Bu anlamıyla varlık, sürekli açılarak kendisini gösteren, 
gizlenmemişliğe gelen görünüşle birlikte, ama onun geçiciliğinin karşısında olan ve 
dolayısıyla Herakleitos’un dediği gibi gizlenmişlikte kalandır. Görünüşün içinde varlığı 
açan, varolanın orada-varlığıdır.3

Değişimin içinde değişmeden kalış olarak ontolojik farklılıkta düşünebileceğimiz 
bu varlık ve görünüş ilişkisi, aslında oluşu anlatmaktadır. Çünkü henüz olmayanın ve 
artık olmayanın gerilimi, henüz ve artık oluş olmayan bir olmaklık içerir.4 Ve Grek-
çede, varlık sözcüğünün gramatik kökenine bakıldığında, infinitive halinin olmaklık 
olduğu görülür. Birazdan bahsedeceğimiz gibi infinitive, bir belirlenmemişlik halidir 
ve olanaklılık içerir. Varlığın dilde deneyimlenişini bu bağlamda düşünebiliriz.

1 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006, s. 404.
2 Martin Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Ankara: Doğu Batı 

Yayınları, 2010, s. 59-60, 62.
3 Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, s. 66-67, 73.
4 Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, s. 74.
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I. Varlık sözcüğünün gramatik kökeni

Heidegger’e göre biçimi açısından varlık (being, oluş) sözcüğü, gidiş (going) ya da 
düşüş (falling) gibi sözcüklere benzemektedir. Bu sözcükler de aynı zamanda ekmek, 
çimen, ev gibi isim olan sözcüklerle benzerlik göstermekte ve isim olarak kullanıl-
maktadırlar. Ancak görünürdeki bu benzeşmede, sözcüklerin gramatik kökenlerinden 
kaynaklanan bir farklılık vardır. Ekmek (bread) ve çimen (grass) gibi isimlerin aksine 
gidiş (going) ve düşüş (falling) gibi isimler aslında fiil bir kökten türemiş ve eylemi 
anlatması bakımından zamansal sözcüklerdir. Ekmek ve çimen herhangi bir fiil köke 
indirgenemezken, gidiş ve düşüşün fiil kökleri gitmek (to go) ve düşmek (to fall) tir. 
İsim-fiil olan ya da isim olarak davranan sözcüklerin türediği mastar halindeki bu 
zamansal sözcük, Latincede modus infinitivus olarak adlandırılmaktadır. 5

Bu anlamda Heidegger, varlık (being, das Sein) sözcüğünün de gramatik açıdan, 
mastar halindeki olmak (to be, sein) fiilinden türemiş bir isim-fiil, dolayısıyla isim 
olduğunu belirtir. Burada, az önce sözü edilen mastar halindeki fiilin zamansallığı ifade 
edişini, varolmak fiilinin varım (I am), varsın (you are), vardı (he was), varolmaktasın 
(you have been) gibi çekimlerinde düşünebiliriz. Bu anlamda modus infinitivus, bir 
fiilin tüm bu çekimlemelerinden ve anlamının yönlenimlerinden önce onun sınırlan-
mamışlığını ve belirlenmemişliği ifade etmektedir.6

Heidegger, Greklerde varlığı anlayışın dil ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteren 
sözcükler olduğundan bahsediyor. Bu sözcükler, bizim bugün de kullandığımız ama 
Greklerde bu kullanımdan farklı olarak anlaşılan isim ve fiildir. Buna göre, sözcüklerin 
temel biçimleri olarak isim ve fiil, Grekçede onoma ve rhema’ya karşılık gelmektedir. 
Ancak bu ayrım başlangıçta geniş anlamda, sözcüklerin bir bütün olarak kullanımını 
ifade etmektedir. Onoma, bir sözcüğü dile getirmeyi (speaking of a word) anlatır ve bu 
yüzden bir kişiyi ya da şeyi adlandırmak anlamından uzaktır. Gramatik olarak anlaşıl-
dığında ise onama, rhema adını alır ve konuşulan, dile getirilen sözcük (spoken word), 
konuşma (speech) anlamına gelir. Ancak daha sonra onoma ve rhema, anlamlarının 
daralmasıyla iki temel sözcük sınıfını ifade etmeye başlar. Heidegger’e göre bu ayrımın 
ilk örneğini de Platon vermektedir. Platon öncelikle, sözcüklerin işlevinin genel bir 
tanımından yola çıkarak, onoma’yı, varolanların varlığı alanında ve bu alana ilişkin 
olarak sesle açığa çıkma olarak tanımlar.7

Bu noktada, onoma ve rhema’yı dar anlamlarında düşünebilmemizi sağlayacak 
olan bir ayrımdan daha söz edilebilir: Varolanlar alanındaki pragma ve praxis ayrımı. 
Pragma, ilgili ve ilişkili olduğumuz şeyler (things) anlamında kullanılır. Praxis ise, 

5 Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, çev. Gregory Fried and Richard Polt, New 
Haven&London: Yale University Press, 2000, s. 57-58.

6 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 58-59.
7 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 60-62.
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poiesisi de içeren bir anlamda yapmayı, meydana getirmeyi, işi (doing) ve eylemde 
bulunmayı, yapma sürecini (acting) anlatır. Dolayısıyla az önce ayrımından söz edilen 
onoma ve rhema, aslında varolanlar alanında yapılan bu ayrıma göre düşünülmelidir. 
Deloma pragmatos (onoma), pragma ile ilişkili olarak şeylerin (things) açığa çıkmasını; 
deloma praxeos (rhema) ise, praxis’e ilişkin olarak yapılan işin (doing) açığa çıkmasını 
belirtmektedir. Ve bu anlayışta Heidegger için önemli olan aslında, gerçek anlamda ilk 
kez logos’un ortaya çıkışını izleyebilir olmamızdır. Çünkü birlikte biçimlenen her bir 
oluşum, plegma, sumploke meydana gelişinde, aynı zamanda ilk söylem de meydana 
gelir. Yani, bir işin ya da şeyin açığa çıkması, ona ilişkin bir söylemin açığa çıkmasıyla 
birlikte gerçekleşir ve bu aynı zamanda açığa çıkanın varlığına yöneliktir.8

Bir şeyin ya da yapılan işin görünüşe gelerek söylemle açığa çıkışını, o şeye iliş-
kin anlayışımızın, aslında en başında kabul ettiğimiz bir fikir anlamında doksa olarak 
oluşması bakımından da düşünebiliriz. Greklerde görünen bir şey, bir gör(ün)üş açısına 
(dokei) sahiptir ama aynı zamanda o şeye yönelik bir görüş, doksa vardır. Doksa, temel 
olarak “şeyin içinde bulunduğu görüş” anlamına gelse de, aslında söylemle, insanın 
varoluşuyla ve varlıkla ilişkili olacak şekilde geniş bir anlam barındırır. İlk olarak, 
görkem anlamındadır ve görüşün içinde ortaya çıktığı şeyle uygunluğunu dile getirir. 
Aynı zamanda teolojik kökeninde Tanrının görkemini de ifade eder ve görünüş övmekle 
sahibine atfedilir, kendini göstermesi ve duragelmesi sağlanır. Bunun dışında “bir şeyi 
sunan, yalın görüş; sadece dışa öyle gözükmek anlamındaki görüş, salt görüş olarak 
aldatıcı görünüş ve bir insanın oluşturduğu fikir anlamındaki görüş” anlamlarına gelir.9 
Tüm bunlar, mevcudiyete gelişin salt görünüş olarak anlaşılmasından çok, bakış açısı, 
görünme, görünüşün içerisindeki uygunluk, ona ilişkin fikir ve dolayısıyla söylemin 
birliğini ifade eder. Örneğin, bir kent manzarası sahip olduğu görünüşü şu ya da bu 
şekilde görüşe sunar ve bu, her seferinde farklı bir bakış açısı demektir. Çünkü biz 
kenti hiçbir zaman tüm bakış açılarından aynı anda göremesek de, onu deneyimlerken, 
aynı zamanda bize sunduğu görünüşlerden ona ilişkin bir görüş, fikir oluştururuz. Ve 
ona yönelik bu fikrimiz, onun görünüşlerinin hiçbirinde bulunmaz, çünkü fikir, kendini 
gösterene ait bizim düşündüğümüz ve kabul ettiğimiz bir görüştür. Bu yüzden doksa, 
fikir anlamında bir kabul, uzlaşımdır.10

Heidegger, Greklerin dile yaklaşımlarını anlayarak aynı zamanda onların varlığı 
nasıl anladıklarını da ortaya çıkarmak istiyor. Çünkü Grekler varolanları, kendi var-
lıklarında anlıyor ve bunu bir şekilde dilde hissettirmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ve 
onlar için, dil de diğer varolanlar arasındaki bir varolan. Bu anlamda, modus infinitivus 
verbi’ye tekrar dönecek olursak, Latincede bu negatif ifadenin olumlu biçimi modus 
finitus’tur ve isim-fiil olarak sınırlanmışlık, belirlenmişlik anlamına gelir. Bu ayrım 

8 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 61.
9 Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, s. 63-65.
10 Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, s. 64-65.
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Grekçede, ptosis (casus) ve enklisis (declinatio)’e karşılık gelir ve ptosis, isim çekimi; 
enklisis fiil çekimi demektir. Bu terimler, düşme (falling), yana yatma (tipping), eğme 
(inclining) anlamına gelir ve içerisinde dik bir durumdan düşüş anlamını da barındırır. 
Heidegger’e göre, Greklerin varlığı dilde anlayışlarını burada düşünmemiz gerekiyor. 
Çünkü onlar için varlık, bu düşüş ya da yana eğiliş göstermeden önceki yukarıya doğru 
dik oluş, kendi içerisinde bir duruş kazanma ve bunu sürdürme, orada-durma’dır. Bu 
duruşunu sürekli hale getiren şey, aynı zamanda kendi limitine (peras) de sahip olur. 
Limit ya da peras, varolana dışarıdan yapılan bir sınırlama, sonradan eklenen bir sınırlı 
oluş hali ya da olumsuz anlamda bir eksiklik, yeterli olamama demek değildir. Aksine 
peras, şeyin kendi içinde sürekli oluşunu, kendisine sahip olmasından dolayı gelen bir 
limiti ifade eder. Şeyin, varolmayan olmak yerine bir varolan olmaya başlamasını ve 
onun varlığını anlatır. Kendi limitine sahip olmak aslında limitsiz (de-limit) olmak, 
kendi içinde varlığını kazanmak ve bunu sürdürmektir. Dolayısıyla böyle bir son, aynı 
zamanda varolanın telosudur. Bu anlamda telos, bir amaç ya da amacı başarmak değil, 
son da olumsuz anlamda bir tükenme, ilerleyememe değildir. Telos, gerçekleşmenin 
tamamlanması (coming to fulfillment, Vollendung), yetkinlik kazanma anlamında bir 
sondur. Heidegger bu anlayışın, Aristoteles’in kullandığı entelecheia terimini anla-
mamıza yardımcı olacağını düşünüyor. Entelecheia, bir şeyin-kendi tamlanışı-(ya 
da limiti)-içerisinde-kendisine- sahip olması- (ya da sürdürmesi) anlamına geliyor. 
Böylelikle, tamamlanarak kendisine uzamsal olarak yer edinen ve limitine ulaşan 
şey, aynı zamanda görünüşe gelerek kendi formuna (morphe) sahip oluyor. Grekler 
bu terimi (morphe), eidos ya da idea olarak adlandırıyor.11 

II. Greklerde varlığın görünüşe gelme olarak deneyimlenişi

Aslında tüm bunlar Heidegger’e göre, Greklerin, varlığın anlamını sorgulamadan 
deneyimleyişlerini göstermektedir. Onlar varlığı, görünüş ya da mevcudiyet (presence) 
olarak anlamaktadırlar. Görünüşe gelen şey, kendi tamlığını elde ederek kendisini açığa 
çıkaran ve var-olan şeydir. Varlığa ilişkin tüm bu belirlenimlerin temelini oluşturan, bir 
arada tutan ve varlığın deneyimlenmesini anlatan terim ise, ousia ya da tam ifadesiyle 
parousia (An-wesen, coming-to-presence)’dır. Heidegger’e göre ousia’nın öz ya da töz 
(substance) olarak çevirisi, anlamını kaybetmesine neden olmaktadır.12 Bu yüzden ousia, 
olmaklık (beingness) olarak çevrilerek, ikili bir anlamda düşünülmelidir. Bir taraftan 
değişmeden kalışı, sürekli oluşu (constancy) anlatırken, diğer taraftan “kendisini ortaya 
çıkararak açıklığa yerleşmek” anlamında mevcudiyete-gelişi anlatır.13 Aslında Aristo-

11 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 61-63.
12 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 64.
13 Carol J. White, “Heidegger and the Greeks”, A Companion to Heidegger, ed. Hubert L. Dreyfus and 

Mark A. Wrathall, USA: Blackwell Publishig, 2006, s. 137.
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teles’e ait olan bu terim, var-olmakta-olan-herhangi-bir-şeyin varlığı’nı, olmaklığını, 
yani varolanın varlığını ifade eder.14 Ona göre var olan, her zaman bir fenomen olarak, 
kendi kendisini gösteren, meydana gelen, ortaya çıkan olarak deneyimlenmektedir. 
Dolayısıyla varolan, mevcudiyet olarak anlaşılmakta, yani her zaman bir şey olarak 
ortaya çıkmaktadır. Savaşçının kullandığı bir kalkan olarak ya da suya indirilen bir 
gemi olarak gibi. Bu yüzden varolan, hep bir şey ya da başka bir şey olarak görünüşe 
gelir. Ve Aristoteles’e göre, varolanların bu “olarak-yönü (as-dimension)” onların varlık 
tarzını ifade eder. Bu anlamda varolan, her zaman bir-varlık-hali-içinde-var-olan’dır. 
Bu birliği ifade etmek için Aristoteles, ousia terimini kullanır.15

Greklerin varlığı görünüşe gelme olarak yorumlamalarının nedeni de aslında, 
varlığı phusis olarak anlamalarıdır. Ancak Heidegger’e göre phusis burada, doğaya 
yönelik sonradan geliştirilen anlayışlardan uzaktır. Bu bakımdan phusis, gizinden açığa 
çıkmayı, yani aletheia’yı ifade eder; kendini gizinden açığa çıkaran ve kendi içinde 
kalan bir görünüşe gelmedir.16 Ancak phusis de ousia gibi ikili bir anlama sahiptir. 
Gizlenmemişlik anlamının yanı sıra bu sürecin gerçekleştiği doğa anlamını da korur.17 
Bu açığa çıkaran devinim ve kendi içinde kalış, dünya aracılığıyla gerçekleşir ve 
varolanlar ilk kez var-olmaya başlar.18 Varlığın görünüşe gelmesi ise, görünme olarak 
deneyimlenir. Örneğin, güneşin dünyanın etrafında dönüşü ve bu dönüşünde ışık saç-
ması, bize parıldaması açısından bir görünüşe sahip olması demektir. Ama bu görünüşü 
içerisinde aynı zamanda onun sıcaklığını hisseder, deneyimleriz ve böylece havayı 
ısıtarak kendi kendisini gösterir, yani görünür. Güneş, görünmeye devam ettiği sürece 
orada-durmakta, dolayısıyla varolmaktadır. Burada, aletheia’nın doğruluk anlamı da 
vardır. Ancak bu anlam tümüyle Greklere özgüdür; uygunluk (correspondence), kesinlik 
ya da gerekçelendirme gibi anlamlara gelmez. Bu anlamıyla doğruluk, doğ-rulmak’tan 
gelir. Yani physis’le ilişkili olarak doğruluk, varolanın yukarıda bahsedilen düşüş ya 
da eğiliş göstermeden önceki yukarıya doğru dik oluşu, doğru oluşu edinerek durması 
demektir. Doğruluk; gizlenmemiş, olduğu gibi varolanın, kendi kendisini göstererek 
görünüşe yerleştirmesi, burada ya da orada durmaya gelmesidir. Dolayısıyla varlığın 
doğruluk olarak duragelmesi, bu anlamda olanaklıdır.19 Bu anlamda düşünüldüğünde, 
olmamak (not-to-be) ise, kendi içerisinde açığa çıkarak bir duruş ve süreklilik kazan-
maktan çıkmak anlamına gelmektedir.20 

14 Thomas Sheehan, “Dasein”, A Companion to Heidegger, ed. Hubert L. Dreyfus and Mark A. Wrathall, 
USA: Blackwell Publishig, 2006, s. 194.

15 Thomas Sheehan, “Heidegger, Aristotle, Phenomenolgy”, s. 88-89, Philosophy Today, Summer 1975, 
http://religiousstudies.stanford.edu/WWW/Sheehan/pdf/70%201975%20HEIDEGGER,%20ARIS-
TOTLE,%20PHENOMENOLOGY.pdf, (erişim: 20 Nisan 2016).

16 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 64.
17 Carol J. White, “Heidegger and the Greeks”, s. 137.
18 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 64.
19 Heidegger, “Varlık ve Görünüş”, s. 61-63.
20 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 67.
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III. Grekler için varlığın dilde var-oluşu

Bu bağlamda Grekler için, varolanın kendisini olduğu gibi açığa çıkarışı, gösterişi 
ve sürekli kalışının, öncelikle görmeye yönelik olarak gerçekleştiği söylenebilir. Onlar 
için dil de varolandaki bir şey ve varolanın varlığı anlayışında korunmakta, yani varol-
maktadır. Bu yüzden Grekler dile de görsel olarak yaklaşıyorlar. Kendi varlığına sahip 
olan ve varlıkta kalan şey öncelikle kendisini göstermeliyse, dilin de kendisini gösterdiği 
bir hali olmalı, o da gramer. Yazılı olan sözcüğün, işaretlerin, harflerin görüntüsünde, 
dil varoluyor; ve konuşulan şey bir duruş kazanıyor. Oysa konuşmada, dil süreksizliğe 
çekilmekte, tükenmektedir. Buna göre, duruşun sürekliliğinden ayrılarak düşmek, eğil-
mek gibi anlamlara geldiğinden ve isim ve fiil çekimlerini ifade ettiğinden bahsedilen 
ptosis ve enklisis terimlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü gramerde kullanılan 
çekimlenmiş sözcük halleri, anlaşılır olmanın yanı sıra görünmeyi de sağlıyor. Ancak, 
isim çekimini anlatan ptosis’ten çok, fiil çekimini anlatan enklisis, bir şeyin açığa çık-
masını ve kendisini görünür kılmasını sağladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda sözcük, 
aktüel olarak bir varolanı temsil etmekten çok, varolanın olanağını adlandıran bir şeydir. 
Örneğin enklisis, söylemek fiilinin, söylerim (lego, I say) olarak çekimlenişini ifade 
eder. Ama “onların hain olduğu söylenebilir” biçiminde çekimlendiği zaman, enklisis 
paremphatikos adını alır. Paremphaino sözcüğü burada, Greklerin sürekli olan varo-
lanlarla ilişkilerini belirtmek için kullanılır. Yani, az önceki cümlede hain olmak, insan 
olmanın yanı sıra ona ilişkin bir açığa çıkarma sağlar. Dolayısıyla varolanın olanağı ve 
sürekliliği, bu açığa çıkmalar sayesinde varlıkta kalışı olarak düşünülmelidir. Ve enklisis 
paremphatikos, böyle bir sapmayı, çekimlenmeyi, anlam yönlenimlerini ifade eder. Bu 
anlamda düşünüldüğünde enklisis, bir eksiklik belirtir ve enklisis a-paremphatikos olarak 
adlandırılır. Bu negatif terimin Latincede karşılık geldiği şey de, modus in-finitivus’tur.21 
Bu yüzden varlık sözcüğünün infinitive hali olarak olmak sözcüğü, varlığı, infinitive’in 
sahip olduğu anlamda tüm belirlenimlerden uzak, ama olanaklılık içeren bir anlamında 
düşünmemize yardımcı olabilir. Olmak olarak varlık, olmaklık, bir şey olarak varolmaklık 
demektir ve bu olanağını hem görünüşe geliş olarak hem de eylemin zamansallığında, 
çekimlenişinde, enklisis’le kendisinden söz edildiğinde açığa çıkarır.

Ayrıca, paremphaino teriminin dile getirdiği süreklilik, bizim uzay (space) olarak 
adlandırdığımız şeyle ilişkilidir. Ancak Greklerin uzay için herhangi bir sözcükleri yoktur. 
Bunun aynı zamanda, Greklerin varlığı varolanda ve dilde deneyimleyişlerinin nedeni 
olduğu da söylenebilir. Heidegger’e göre, Greklerin uzay sözcüklerinin ya da anlayışlarının 
olmaması raslantısal değil, çünkü uzaysal olanı uzama göre deneyimlemiyorlar. Onun 
yerine khora olarak topos (yer) deneyimleri var. Yani orada duran şeyin kendisine ait, onun 
tarafından oluşturulan ve kaplanan, ama ne yer (place) ne de uzay (space) olarak anlaşılan 
bir uzamsal oluş bu. Oluşmaya başlayan şey, bu “uzay” benzeri yerde meydana gelir ve 

21 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 67-70.
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ondan açığa çıkar. Ancak daha sonra, Platon’la birlikte varlığın idea olarak yorumu, topos 
ve khora’nın uzamla tanımlanan uzay anlamına dönüşümünü hazırlamıştır.22

IV. Heidegger: Varlığın orada-varlıkta kendini açışı

Bu bağlamda Heidegger’in, varlığı ve dili, insanın dünya-içinde-varolmasıyla 
yorumlayışı, Greklerin varlığı görünme olarak ve aynı zamanda dilde deneyimleyişleri 
ile Aristoteles’in ousia anlayışıyla ilişki içinde düşünülebilir. Çünkü Heidegger de 
varlığı, varolandan yola çıkarak düşünmektedir. Varolanın varlığı anlamında varlık, 
kendisini orada-varlık’ın olagelmesinde açar ve bu da aslında yaşam dünyasında 
temellenir. Varlığı değil ama varlığın anlamını, en çok aşina olduğumuz bu yaşam 
dünyasından düşünmeye başlayabiliriz. Bu nedenle Heidegger’e göre, bizim açık bir 
erişimimizin olduğu ve bundan emin olabileceğimiz tek şey, gündelik yaşam halle-
rimizdir. Ancak bu varoluş biçimlerimize yönelik fenomenolojik bir anlayışla kendi 
varlığımızın anlamına yaklaşabiliriz.23

Heidegger’e göre varlık, uzamsal olarak varolan şeylerin (Vorhandene), Dasein’ın 
amaçlarına uygun olarak el-altında (Zuhandene) oluşunda varolur. Dünya-içinde-
oluşunda Dasein, varolan şeyin kendisine değil, edimselliğe yöneliktir. Bu, kalemin 
kendisine değil yazı yazma edimine doğru oluşumuz demektir.24 Çünkü biz, şeyleri 
olanakları açısından anlarız; onları ne olarak değil nasıl olarak biliriz.25 Bu anlamda 
günlük yaşamımız, bu tür edimselliklerle örülüdür ve biz farkında olmadan bir anlayış 
ve anlam ağı yaratırız. Her şey (thing) kendisini, işleyişinde, el-altında (ready-to-hand) 
kullanılışında açığa çıkarırken; insan da iş yapan, eylemde bulunan (agent) bir varolan 
olarak kendi öncelikli doğasını açığa çıkarır. Ok, yayla birlikte bir bağlam içine oturur 
ve anlam kazanır. Şey, ait olduğu araçsallık ilişkisi içerisinde kendisini açığa çıka-
rırken, aynı zamanda bağlamsallıklar oluşturarak bu ilişkide açığa çıkan da insandır. 
Günlük yaşamımızın bu en basit ilişkiselliği, aslında daha geniş bir anlam ağı olan 
tarihsel kültür yapısının bir ürünüdür. Kendimizi-yorumlayış biçimlerimiz ve somut 
davranışlarımız, önceden kamusal yaşam tarafından belirlenir. Tarihsel bir süreklilik 
içerisinde uyum sağladığımız kamusal rollerimiz ve eğilimlerimizin belirleniminde 
varoluruz. Dolayısıyla dünyayı, Dasein olarak kendimizi araçsallık yapısı içerisinde 
ifade ettiğimiz ve aynı zamanda kamusal alışkanlıklarımızın etkisinde oluşan bir an-
lamlılık alanı olarak görebiliriz.26 

22 Heidegger, Introduction to Metaphysics, s. 69-70.
23 Charles Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, Vol. 50, No. 4, Philosophy and 

Phenomenological Research, http://jstor.org/stable/2108228, (erişim: 5 Mart 2015), s. 651.
24 Cihan Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, Ankara: Bibliotech Yayınları, 2015, s. 134-208.
25 Carol J. White, “Heidegger and the Greeks”, s. 135.
26 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 654-655.
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V. Heidegger için varlığın anlayış olarak dilde kendini gösterişi

Dasein’ın diğer varolanlarla birlikte paylaştığı anlamlılık alanı içerisinde kendisini 
ifade etme yolları, aslında söylemle oluşturulan bir anlaşılabilirlik zeminine dayanır. 
Söylem, anlaşılabilirliğin bir ifadesidir ve bu yüzden hem anlamlandırmanın hem de 
ifade edişin temelidir. Birlikte-varolan olarak Dasein, kamusal olarak oluşturulmuş bir 
anlam alanına her zaman önceden dâhil olur. Dasein’ın kendisinin ve diğer varolanların, 
bu paylaştıkları dünyayı ve kendilerini anlamlandırabilmelerini sağlayan ise dildir. Yani 
dilde, hakkında konuşulan şeyler, Dasein’ın dünyayı anlayış biçiminin bir ifadesidir. 
Ve Dasein, bu ifadelendirme yoluyla kamusal bir dilin oluşumunu olanaklı kılar.27 
Bu bağlamda Heidegger, Humboldt’un dili bir ergon (work) olarak değil, energeia 
(activity) olarak görmemiz gerektiğini söylediğinden bahseder. Bu, dile bir düşünce 
(idea)-işaret (sign) ilişkisini içeren zihinsel yeti aracı olarak bakmak yerine, kamusal 
bir konuşma aktivitesi (speech activity) olarak bakmamız için yardımcı olabilir. Olu-
şumsal anlamda bu konuşma aktivitesi, ifadesel-yansıtmalı (expressive-projective) bir 
boyut içerir. Gündelik yaşamımızda ilişkili olduğumuz şeylere yönelik anlayışımızı 
ifadesel olarak dile yansıtırız ve aynı zamanda karşılıklı gelişen bir konuşma içerisinde 
deneyimler, ortak bir anlamlılık alanı yaratırız.28 Bu bakımdan, günlük konuşmaları-
mızda sürdürdüğümüz bu dille Dasein’ın kendisini ifade edişi, dışarıda anladığı bir 
şeye karşılık içsel bir şeyin açıklanışı değildir. Kamusal bir dil, kamusal bir yaşama 
ayak uyduruşumuzun ifadesidir. Dil, dışarıda-varolan (being-outside) olarak Dasein’ın, 
diğer Dasein’larla birlikte-varoluşundaki anlayışını, paylaşım aracıdır. Kalabalık bir 
otobüsün sıcak olmaya başladığını, yanımızdaki yolcuya “Sıcak değil mi?” derken 
paylaştığımız bir deneyimdir. Bu anlamda dil, bir bilgi aktarımı ya da soru sorma değil, 
diğerleriyle paylaştığımız anlamın açığa çıkışıdır. Dolayısıyla kendimizi ve dünyayı 
anlayışımız, dilde yer edinir ve onda varlığını sürdürür. Bu yüzden aslında “konuşan, 
insanlar değil dildir.” Pratik yaşam dünyamızda diğerleri arasında kaybolduğumuz 
gibi dilde de kayboluruz. Günlük uğraşlarımızın peşinde kim olduğumuzu, dünyayı 
nasıl yaşadığımızı ve anladığımızı barındıran bir anlam alanına ait olarak kendimizi 
bulurken, aynı zamanda dilde de varoluruz. Ama bu anlamda dil, dışarıdan bakabi-
leceğimiz bir şey değil, tümüyle içinde olduğumuz ve kendimizi onda ya da onunla 
açığa çıkardığımız anlamlılık alanıdır.29

Başka bir ifadeyle, Dasein’ın oluşturduğu bu anlamlılık alanı, ontolojik anlamda 
dünyadır ve o da aslında dil dünyasıdır. Heidegger için Dasein’ın, diğer Dasein’larla 
birlikte varoluşu, bu anlam dünyası olarak dille olanaklıdır. Gündelik yaşamımızda 
amaçlarımızı gerçekleştirmeye dönük oluşumuz, öncelikle şeylerin şeyliğini, ne ise o 

27 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 661.
28 Charles Taylor, “Heidegger on Language”, A Companion to Heidegger, ed. Hubert L. Dreyfus and 

Mark A. Wrathall, USA: Blackwell Publishig, 2006, s. 440. 
29 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 662.
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olarak kendisini ya da anlamını açığa çıkarmasını sağlarken, onların bu kendiliği aynı 
zamanda tüm Dasein’lar için ortak bir anlam alanı oluşturur. Varolanların varlığının 
açığa çıktığı bu alan da, kamusal bir uzlaşım olarak dildir.30

Dile böyle bir bakış, onu hakikatle de ilişkilendirir. Çünkü hakikat ilk anlamıyla, 
açığa çıkarılmışlık (disclosedness) demektir. Şeylerin mevcudiyete-gelişlerinin-görünü-
şe gelmesi ya da ortaya çıkması anlamında hakikat, Greklerde olduğu gibi Heidegger’de 
de varolanın kendisini dilde ortaya çıkarışını da ifade eder.31 Dünya-içinde-varoluşuyla 
öncelikle yönelimsellik ve anlama karakterinde kendisini gösteren Dasein, dünyasallık 
oluşturan bir anlamlılık yapısını ve kendi varlığını açığa çıkarma olanağına sahiptir. 
Çünkü Dasein’ın anlayışı, olanaklılık demektir; içinde-varoluşunda edindiği anlayışı 
kendileyerek (appropriation) olanaklara yansıtır ve işler. Bu işleyiş sırasında gerçekle-
şen aynı zamanda, anlayışa eşlik eden logos’tur. “Anlaşılabilirliğin ifadelendirilmesi” 
olarak logos, anlayışın ifade edilmesi ya da dil demek değil, anlaşılabilirliğin logos 
olarak gerçekleşmesidir. Ancak bu sayede pratik yönelimlerimizde, edimselliğimizde 
açığa çıkmamıza ifade ediş eşlik eder, sözcükler oluşturulur. Logos, dille ifade edilir, 
dünyasallaşır ve dolayısıyla anlamı anlaşılır kılmak, sözcüklerle sağlanır. Bu yüzden 
logos, geleneksel özne anlayışında olduğu gibi öznenin dünyayı kuramsal bir kavrayı-
şında ya da Husserl’in bilinç sahibi öznesinde değil, orada-varlıkta, kendi öznelliğini 
açığa çıkaranda, Ereignis anlamında bir olay, meydana-geliş, oluşta gerçekleşir. Lo-
gos; “hakkında konuşulan şey, konuşmada söylenen, iletişim ve açığa vurma” olarak 
kendisini gösterir.32 Bu bağlamda Heidegger, dilin söyleyiş özelliği üzerine düşünmeyi 
önerir. Söyleyiş (saying, Sagan); göstermek, bir şeyi açığa çıkarmak, görünür ve duyulur 
olmak anlamlarına gelir ve dolayısıyla bir şey söylendiği zaman öne çıkar, kendisini 
gösterir. Söyleyiş, mevcudiyete geleni ve yok olanı gösterir, ancak bu gösterme, onlar 
için destekleyici bir dilsel ifade değildir. Çünkü tüm açığa çıkış ve yok oluş, aslında 
gösteren söyleyişe bağlıdır. Dolayısıyla dil, bir açığa çıkarış yoludur.33 Dil; söyleye-
rek, göstererek konuşur, açığa çıkarır. Ancak bu, onun geleneksel bilgi anlayışında 
olduğu gibi örtüşme ya da temsil özelliğinde olması anlamına gelmez. Biz herhangi 
bir şekilde dilin bu türden bir özelliğini ya da özünü bilemeyiz ve bunun bilmememiz 
Heidegger’e göre bizim bir eksikliğimiz değildir. Çünkü dilin dışına çıkıp, onun ne 
olduğuna dışarıdan bakma olanağımız yoktur. Biz, dilin özüne zaten dâhilizdir ve in-
san olarak, nasılsak öyle olmayı sürdürebilmemiz için bu özün içinde kalırız.34 Bu öz 
aslında, varlığın dilidir ve varlığı dilde deneyimlememizin olanağıdır.35 Dilin özünde 

30 Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s. 203-204.
31 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 663-664.
32 Walter Biemel, “Heidegger’de Şiir ve Dil”, Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Ankara: Doğu 

Batı Yayınları, 2010, s. 186-189.
33 Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David Farrell Krell, New York: HarperCollins Publishers, 1993, 

s. 408-409, 413-414.
34 Heidegger, Basic Writings, s. 411, 423. 
35 Walter Biemel, “Heidegger’de Şiir ve Dil”, s. 207. 
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kalışımız, Dasein olarak birlikte-varoluşumuzdaki anlayışımızı barındırır, ama aynı 
zamanda konuşarak, bu anlayışın varolanın varlığında açığa çıkmasını olanaklı kılar. 
Örneğin, “Bir Kış Akşamı” başlığını taşıyan şiirin, kış akşamını tarif etmesini bekleriz 
ama şiir bize tümüyle imgesel bir kış akşamını resmeder. Artık konuşan biz değilizdir. 
Şiirdeki isimlendirmeler günlük hayatta bizim kabul ettiğimiz anlamlara karşılık gelse 
de, şiirin tarifi içerisinde onların bu bağlamları başka bağlamsallıklar yaratır. Şiir bizi 
–copulanın da işleviyle– şeylerin şeyleştiği başka bir dünyaya davet eder. Dil, yaşam 
dünyasına özgü, oluşu barındıran, tarihsel, varlığa ait bir karakterde varolmaya devam 
eder; biz de onun içindeyken aynı zamanda ona dışarıdan katılanlar oluruz.36

Bu anlamda gündelik yaşamımızda bizim gereksinim ve amaçlarımıza göre be-
lirlenen şeylerle ilişkimizden, onlara yönelik anlayışımızdan, yönelimlerimizden 
bahseden dildir. Bir işle uğraşırken, örneğin “Çok ağır, kütüğü kaldırmama yardım et” 
diye seslenmek, işin nasıl gittiğini, şeyin kendisini nasıl gösterdiğini ve kendi gündelik 
davranışımızda nasıl bir varolan olduğumuzu anlatır. Tüm bu ilişkisellik ve anlam 
ağı, söylem yoluyla, dille açığa çıkarılır. Ancak her zaman ortak noktası Dasein’ın 
birlikte-varoluşu olan bu ilişkilere ait varolanlar, farklı bağlamlarda farklı hakikatlere 
sahip olur. Çarmıha gerilmiş İsa heykeli bilimde, estetikte ya da dinde farklı roller 
üstlenir, dolayısıyla hakikati de bu bağlamda açığa çıkar. Yani Dasein, dünya-içinde 
farklı bağlamsallıklar ve anlamlılık yapıları oluşturarak varolur.37

Heidegger’in bu yaklaşımı, varolanın kendisini dilde açığa çıkarışı, yukarıda 
bahsedilen Aristoteles’in varlığı ousia olarak yorumuyla tekrar düşünülebilir. Buna 
göre, varlığın varolanlarla bir-lik-te-oluşunu, dilde copulayla birlikte düşünebiliriz. 
Copula (-dır, -dir), varolanın uzamsal oluşunun bir ifadesiyken, aynı zamanda ola-giden, 
ola-duran, süre-duran anlamlarında varolanın varlığının da ifadesidir. Kitap-tır demek, 
hem kitabın masanın üstündeki mevcudiyetini, hem de kitabın yaşam dünyamızdaki 
anlamlılığında ola-gelen varlığını dile getirir. Olmak fiili ortaç olarak sürekliliğini 
copulada gösterir. Yani varlık, gündelik düşüncemizde, dilde mevcudiyete gelir.38

Bizim bir praxis varlığı oluşumuz, şeylere yönelik olmamız, onları anlamamız 
ve bu anlayışımız sayesinde kendimizi olanaklara yansıtmamız demektir. Bu yüzden 
dünya-içinde-varolma davranışımızda her zaman bir edimselliğe dönüklük, bir olay, 
meydana-geliş (happening) içerisinde oluruz. Olanaklarımızı edimselleştirmemiz ise, 
birlikte-varoluşumuzdaki bu meydana-gelişte, şeyleri anlayışımızı ortak bir anlaşılabi-
lirlik ve dolayısıyla ifade edilebilirlik zeminine dayandırmamız demektir. Bu bakımdan 
Dasein olarak kendi varlığımızı açığa çıkarışımız, aynı zamanda bu varlığımızı ve 
aslında anlayışımızı dilde varolmaya bırakışımız demektir. 

36 Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought, çev. Albert Hofstadter, New York: HarperCollins Pub-
lishers, 2001, s. 194-197.

37 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 663-664.
38 Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s. 136-137, 213.
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VI. Wittgenstein: Aletsel kullanım olarak dil

Bu konuda benzer bir yaklaşım Wittgenstein’da da söz konusudur. Wittgenstein 
dili, bilinçdışı mantık içerisinde değil yaşamın akışı içerisinde somut, sıradan kav-
rayışımızın ve kullanışımızın temelinde anlamamız gerektiğini söylüyor. Ona göre, 
tüm anlayışımızın ve eylemlerimizin saklı olduğu yer yaşamımızdır ve yalnızca onda, 
davranışlarımızın bir gerekçesini bulabiliriz. Sözcüklerin anlamını, onları açıklama 
çabasından uzak kalarak, yaşamın akışı içerisinde anlayabiliriz. Fakat bu akış içerisin-
de sözcüklerin anlamına nasıl sahip olduğumuz konusunda Wittgenstein, göstergesel 
yaklaşımı reddeder. Yani ona göre, sözcüklerin göstererek ya da bir şeyin ne olduğu 
sorularak onun adının öğrenilebilmesi için, her şeyden önce onun önceden biliniyor 
olması gerekir.39 İnsanlar işaret ederek dili öğretmeye çalışsalar da, Wittgenstein için 
bu, dil öğreniminin yalnızca bir kısmını oluşturur. Örneğin, bardak istendiğinde bunu 
anlayıp ona göre eylemde bulunan birisi, işaret ederek öğretme yöntemiyle bardağı 
öğrenmiş olabilir. Ancak farklı bir eğitimle, bardak istendiğinde kalemin getirilmesi de 
sağlanmış olabilirdi. Dolayısıyla dil öğreniminin doğal diyebileceğimiz öğrenimi, bu 
tür eğitimlerden önce, onun kullanımının pratiğinde gelişir. Çünkü dil, yaşam biçimi 
demektir; sözcükleri kullanmayı öğretmeden önce sözcüğün kullanımını deneyimleriz. 
Gündelik yaşamımızda yemek yerken, toplantılara katılırken, bahçeyi düzenlerken, alış 
veriş yaparken ya da oyun oynarken aynı zamanda konuşur, anlatır, seslenir, rica eder, 
emir veririz. Bu işlerimizi görürken, konuşmayı ya da anlaşmayı sonradan eklemeyiz. 
Bu pratiklerimiz sırasında dilin kullanımı yaşam biçimimize (ya da dil oyununa) göre 
kendiliğinden gelişir.40

Aslında hem Heidegger hem de Wittgenstein için buradaki ortak nokta, düşünüm-
öncesi (pre-reflective) yaşamlarımızda anlayışımızın nasıl olduğudur. Heidegger için 
bu, varlığı (ne olarak değil nasıllık olarak) anlayışken, Wittgenstein için dili (nasıllık 
olarak) anlayıştır. Yani Wittgenstein için de dünyanın ve dolayısıyla dilin, önceden 
bir anlayışına ve hâkimiyetine sahibiz. Bu anlamda sandalyenin ne olduğu, onun 
moleküler ya da atomik yapıda ya da ahşap olmasıyla değil, bizim ilgi ve amaçları-
mızla, yani yaşam biçimimizle belirlenir. Uyum sağladığımız kamusal yaşam, sosyal 
alışkanlıklarımız, kullanımlarımız ve gelenek gibi yaşam biçimlerimiz, anlayışımıza 
ve dilimize biçim verir. En içsel yaşam deneyimimiz ya da zihinsel bir hal olarak 
düşündüğümüz acı sözcüğü bile, aslında toplumsal yaşama uyum sağlayışımızla bir-
likte somutlaştırdığımız bir ifadedir, acının (hissedişin) ifadesidir. Ya da “gelmesini 
umuyorum” demek umudun ifadesidir, zihinsel bir şeyin değil. Yani Wittgenstein’a 
göre “biz, paylaşılan bir yaşam dünyasında, nesneleri temsil eden zihinler olmaktan 

39 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 651, 657-660.
40 Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları, 2007, s. 

25-29, 33.
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çok anlamlı ifadeleriz”dir.41 Çünkü gerçekten nesneleri dilde temsil ediyor olsaydık, 
“Vazo kırıldı” dediğimizde, sözcüğün taşıyıcısı artık olmadığı için böyle bir ifadenin de 
anlamı olmazdı. Bu bakımdan sözcüğün taşıyıcısı ve karşılığı farklı şeylerdir. Taşıyıcı-
nın varoluşu sona erse de, sözcüğün karşılığı dilde varolmaya devam eder. Bu karşılık 
da nesnenin ya da kişinin kendisi değil, sözcüğün dildeki kullanımı yani işlevidir.42

Wittgenstein için de bu anlamda hakikat, anlaşılabilirliğin açığa çıkmasıdır. Haki-
kat, dilde, kendimizi ve dünyayı anlayışımızın açığa çıkışıyla gerçekleşir. Dil, kamusal 
dünyaya uyum sağlayış biçimlerimizi ifade ederek ve bu ifade edişin sürekliliğini 
sağlayarak hakikatin açığa çıkışının aracı olur. Nesnelerle karşılaşmamızı, onlarla 
ilişkimizi ya da onlara yönelik tepkimizi kamusal ölçütlerle belirlenen sesle iletişime 
geçerek anlatırız. Ne hissettiğimizi, dünyayı ve kendimizi nasıl yorumladığımızı ifade 
edebilme yetisine sahibiz. Konuşma yetisine sahip olmak, örneğin, pişmanlığı ifade 
edebilmemizi sağlar. Benzer şekilde şeylerin ne oldukları da, gelenek ve yaşam dün-
yamızdaki alışkanlıklarımız, eylemlerimiz ya da ilişkilerimizle belirlenir.43

Bu bağlamda Heidegger ve Wittgenstein’ın varlığı ve dili yaşam dünyasından, 
eylemde bulunan ve aynı zamanda anlamlı ilişkiler ağı oluşturarak bir oluş, meydana 
gelme (happening) gerçekleştiren insandan ayrı düşünmemeleri geleneksel düalizmi 
zayıflatmaya yönelik bir yaklaşımdır.44 Bu kavramlar her iki düşünür için de, varo-
landan ayrı, bir temsil ya da kuramsal kavrayış biçimi olarak değil, birlikte-varoluş 
biçimi olarak anlaşılmaktadır.

Sonuç

Varlık sözcüğünün gramatik açıdan mastar hali olmak’tır. Greklerde mastar haldeki 
sözcük, belirlenmemişlik ve sınırlanmamışlık anlamı taşır. Mastar halindeki olmak 
fiilinin taşıdığı anlamda varlık, olanaklılık ve süreklilik olarak düşünülebilir. Grekler 
varlığı bu yönüyle, görünüşe gelme (phusis) olarak varolanda deneyimlemişlerdir 
ancak varolan varlığıyla birliktedir ve kendisini bir şey olarak açışında aynı zaman-
da gizli kalır. Çünkü varlık, görünüşe gelişinin geçiciliği karşısında, bir şey olarak 
deneyimlenişini, yani anlamını, dilde sürdürür. Varlık, varolanda var-olmaya gelerek 
olmaklığını dilde kazanır.

Greklerin varlığın anlamını sorgulamadan deneyimleyişleriyle ilişkili olarak 
Heidegger de, varlığı orada-varlık, Dasein olarak kendini açışında düşünür. Dasein 
öncelikle bir praxis varlığı olarak kendisini gösterir. Yönelimsel davranışında şeyleri 

41 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 657-660.
42 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s. 40-41.
43 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 664.
44 Guignon, “Philosophy after Wittgenstein and Heidegger”, s. 667.
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dönüştüren, iş gören, eyleyen bir varolan olarak dünyaya ilişkin ontik bir anlayış 
geliştirir. Bu, onun düşünüm-öncesi (pre-reflective), yani şeylerin ne olduğunu dü-
şünmeden onların nasıllığıyla ilgilendiği anlayışıdır. Ancak bu anlayış, ontolojik 
anlamda bir olanaklılığı içeren anlayışın da kaynağıdır. Çünkü Dasein, dünya-içinde-
varoluşunda diğer Daseinler ve varolanlarla birliktedir ve bu da onun şeylere dönük 
anlayışının kamusallaşması demektir. Paylaşılan bir anlayışta anlam ağları oluşturarak 
varolmaya başlayan Dasein, kendisini olanakları açısından da anlamaya başlar. Varlık-
olma-potansiyelini (Seinkönnen) gerçekleştirişini, kendisini yansıttığı bu olanakları 
edimselleştirmesinde bulur ve olanaklarını bir oluş, meydana-geliş, Ereignis olarak 
aktüel hale getirir. Bir meydana-gelişte bir yaşam biçimi, anlayış ve dolayısıyla dil 
gelişir. Bu yüzden edimselliğimiz aynı zamanda anlayışımızı dile getirişimiz ve kendi 
varlığımızı dilde açığa çıkarışımız demektir.

Bu anlamda Wittgenstein da, ikinci döneminde temsil kuramını geride bırakarak 
bir anlam kuramı önerir. Dil, insanın yaşam dünyasındaki anlamlandırmalarına göre 
biçimlenir. Her dil bir yaşam biçimi demektir. Sözcükler, tıpkı gündelik yaşamımızda 
kullandığımız aletler gibi farklı işlevlere sahiptirler. Bu işlevleri belirleyen de, yaşam 
pratiklerimiz ve onlara yüklediğimiz anlamdır. Dili nasıllığında anlar, diğer insanlarla 
paylaştığımız ortak anlamlılık yapısında kullanırız. Bu yüzden her zaman kamusal 
bir dile dâhil oluruz. Kendimizi, kamusal rollerimizi, yaşam biçimimizi anlayışımızı 
dile yansıtırız; ne olduğunu düşünmeden aslında dilde kendi yaşam biçimimiz ve 
anlayışımızı deneyimleriz. 
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HEIDEGGER’E GÖRE ARISTOTELES’TE DOĞRULUK KAVRAMI
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HEIDEGGER ON ARISTOTLE’S CONCEPT OF TRUTH

ÖZ
Heidegger Aristoteles’in doğruluk anlayışını yorumlarken, doğruluk araştır-
masının ontolojik bir araştırma olduğunu gösterir. Bu yoruma göre Aristoteles 
doğruluğu önermelerle sınırlamaz, tersine Aristoteles için daha temelde olan 
duyumsama ve düşünmenin doğruluğudur. Heidegger aynı zamanda önermesel 
doğruluğun, Aristoteles’e göre yanlışlığın imkânının koşulu olan sentez kavra-
mıyla ilişkili olduğunu öne sürüp duyumsama ve düşünmenin sentez içermediği-
ni, dolayısıyla yanlışlığa yer bırakmadığını ilave eder. Değerli yanlarına rağmen 
Heidegger’in Aristoteles yorumunun, duyumsama ve düşünme, yani duyumsa-
nan tikeller ve düşünülen tümeller alanları arasında açık bir ayrım ortaya koy-
maması gibi bazı sorunlar içerdiği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Aristoteles, doğruluk, yanlışlık, önerme, du-
yumsama, düşünme.

ABSTRACT
In his interpretation of Aristotle’s account of truth Heidegger shows us that the 
inquiry into truth is an ontological inquiry, that Aristotle does not confine truth 
to propositions, and that what is more primordial for Aristotle is the truth of 
perception and intellection. Heidegger also raises the point that propositional 
truth is associated with the notion of synthesis, which according to Aristotle is the 
condition for the possibility of falsehood. Perception and intellection, Heidegger 
adds, involve no synthesis, which entails that the kind of truth pertaining to 
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perception and intellection leaves no room for falsehood. Despite its virtues, 
Heidegger’s interpretation of Aristotle suffers from drawbacks, the most 
important of which is that Heidegger does not draw a clear distinction between 
perception and intellection, that is, between the realm of sensible particulars and 
that of intelligible universals.
Keywords: Heidegger, Aristotle, truth, falsehood, proposition, perception, 
intellection.

...

Heidegger ve Varolanın Çok Anlamlılığı

Heidegger’in Aristoteles’in doğruluk kavramına dair özgün yorumu sadece Aristo-
teles’i değil Heidegger’in doğruluk sorununa kendi yaklaşımını anlamak açısından da 
önemlidir. Heidegger’in yorumunun temelinde doğruluğa dair araştırmanın ontolojik 
bir araştırma olduğu, Aristoteles’in doğruluğu önermelerle sınırlamadığı ve onun için 
asli doğruluk biçiminin duyumsama ve düşünmenin doğruluğu olduğu fikri yatar. Bu 
makalede hem bu noktaları ele alacak hem de kısaca Heidegger’in Aristoteles yoru-
mundaki birkaç sorunlu yana değineceğiz.

Heidegger Aristoteles’e çok şey borçlu olduğunu tekrar tekrar ifade eder. Mesela 
felsefeye duyduğu ilginin Brentano’nun Aristoteles’e Göre Varolanın Çok Anlamlılığı 
Üzerine adlı tezini okumasıyla başladığını söyler1 ve Metafizik’te ele alınan temel 
konulardan biri olan varolanın anlamlarındaki birlik ve çokluk sorununun “Varlık ve 
Zaman çalışması için bitmez tükenmez bir itici güç” olduğunu belirtir.2 Gadamer’in 
“Aristoteles’in, Marburg’da geçirdiği ilk yıllarında Heidegger’in düşüncesine ne derece 
işlemiş olduğunu görebilmek için o dönemki derslerine katılmak gerekirdi” şeklinde 
ifade ettiği gibi öğrencilerinin çoğu da benzer şekilde genç Heidegger üzerindeki bü-
yük Aristoteles etkisini teyit eder.3 “Heidegger ve Platon’un Doğruluk Kavramı” adlı 
makalesinde Berti “bu cilt [Mantık: Doğruluk Sorunu], sonradan yayımlanan diğer 
birçoğu gibi H.-G. Gadamer’in 1979 Ocağında Padua’da söylediğini, yani onun meşhur 
Kehre’sinden önce Aristoteles yorumlamaktan başka bir şey yapmadığını, hatta artık 
neredeyse onunla özdeşleştiği izlenimi verdiğini onaylar niteliktedir” diye yazar.4

1 William Richardson’a yazdığı mektupta Heidegger şöyle der: “1907’den beri üzerinde defalarca kafa 
yorduğum ilk felsefe metni Franz Brentano’nun teziydi,” William J. Richardson, Heidegger: Through 
Phenomenology to Thought, New York: Fordham University Press, 2003, s. x. [Sayfa numaraları me-
tinlerin İngilizce asılları ya da İngilizce çevirilerine göre verilmiştir.]

2 Martin Heidegger, “A Recollection”, Heidegger: The Man and the Thinker, ed. Thomas Sheehan, çev. 
Thomas Franklin O’Meara, New Brunswick: Transaction Publishers, 2010, s. 21.

3 Hans-Georg Gadamer, Heidegger’s Ways, çev. John W. Stanley, Albany: SUNY Press, 1994, s. 140.
4 Enrico Berti, “Heidegger and the Platonic Concept of Truth”, Heidegger and Plato: Toward Dialogue, 

eds. Catalin Partenie and Tom Rockmore, Evanston: Northwestern University Press, 2005, s. 97.
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Varolanın çok anlamda söylendiği (τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς) fikri Aristoteles’in 
felsefeye en önemli katkılarından biri olmuştur. Brentano’nun bahsedilen tezi tümüyle 
bu konunun tartışılmasına adanmışken, bu tezin dört ana bölümden oluşması da varolan 
hakkında dört ayrı biçimde konuşulabilir olduğu fikrini yansıtmaktadır. Aristoteles’e 
göre varolan dört genel anlama sahiptir: (i) ilineksel varolan, (ii) doğruluk olarak va-
rolan, (iii) kategori olarak varolan ve (iv) kuvve ve fiil olarak varolan.5 Heidegger’e 
göre Brentano’nun tartışması çoğunlukla (Brentano ve diğerleri tarafından) hatalı bir 
şekilde varolanın önde gelen anlamı olarak kabul edilen kategori olarak varolanla 
ilgilidir.6 Heidegger ise Aristoteles’in doğruluğu varolanın birincil anlamı olarak be-
lirlediği tartışmalı bölüme, yani Metafizik 9.10’a dikkat çekmektedir.7 

Heidegger 1931 yılında Aristoteles’in Metafizik’i üzerine verdiği derste Aristo-
teles’in “varolan çok anlamda söylenir” ifadesini iki anlamda kullandığını belirtir: 
Aristoteles geniş anlamda varolanın dört genel anlamına, dar anlamda ise yukarıda 
listelenen anlamlardan üçüncüsünün ayrımlarına değinmeye çalışır.8 Heidegger şöyle 
der: “ὂν πολλαχῶς λεγόμενον bir de dar anlam taşıyor. Bu ikinci durumda kastedilen, 
yukarıda sözü edilen dört biçim değil, bunlar arasında daima belli bir önceliğe sahip 
olanı: τὸ ὂν κατὰ σχήματα τῆς κατηγορίας – kategori olarak varlık.”9 Diğer bir deyişle, 
varolanın çok anlamlılığının kendisinin de geniş ve dar anlamları vardır. Dar anlamıyla 
düşünüldüğünde sadece varolanın çeşitli kategorilere bölünmesiyle ilgilenilir. Aristo-
teles’e göre toplam on kategori olduğundan (töz, nitelik, nicelik, bağıntı vd.) varolanın 
da on tane anlamı olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle elimizde bir dörtlü bir de onlu 
ayrım bulunmaktadır. Heidegger’in ifadesiyle, “πολλαχῶς’un kendisi de iki anlamlıdır: 
a) dörtlü b) bu dörtlü içinde biri (kategoriler) açısından onlu.”.10 Heidegger’e göre bu 
durum göz ardı edildiği sürece, Aristoteles ontolojisi doğru yorumlanmamış olacaktır.

Aristoteles’in Metafizik’te ortaya koyduğu sorulardan birisi, varolan olarak varolanı 
inceleyen tek bir bilim (ἐπιστήμη) olup olmadığıdır. Varolanın çok anlamlılığı böyle 
bir bilimin olanağını zora sokar. Örneğin Aristoteles’e göre “Bir at vardır” ve “Bir renk 
vardır” dediğimizde varolanın farklı anlamları söz konusudur. Peki, bu varolanın sesteş 

5 Aristoteles varolanın dört anlamını şöyle açıklar: “Mutlak varolanın çeşitli anlamları vardır, bunlardan 
biri ilineksel varolan, diğeri doğru anlamında varolan (yanlış da varolmayan olarak), başka bir tanesi 
kategoriler bakımından varolan … ve sonuncusu bilkuvve ve bilfiil olarak varolandır.” Aristotle, Me-
taphysics 6.2.1026a34-1026b2. Aristoteles çevirileri için [makalenin İngilizce aslında] şu metinden 
yararlanılmıştır: The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation, ed. Jonathan Bar-
nes, Princeton: Princeton University Press, 1984.

6 Martin Heidegger, Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3 On the Essence and Actuality of Force, çev. Walter 
Brogan and Peter Warnek, Bloomington: Indiana University Press, 1995, s. 37.

7 Metafizik 9.10’da Aristoteles şöyle der: “‘Varolan’ ve ‘varolmayan’ terimleri hem kategoriler hem 
kategorilerin kuvve ve fiil hâli hem de tüm bunların karşıtları için kullanılır, fakat asıl anlamda varo-
lan ve varolmayan doğruluk ve yanlışlıktır.” Aristotle, Metaphysics 9.10.1051a33-1052b2. 

8 Heidegger, Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3, s. 37.
9 A.g.e., s. 12.
10 A.g.e., s. 27.
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bir kelime olduğu anlamına gelir mi? Hayır, çünkü varolanın çeşitli anlamlarının hepsi 
de tek bir şeye göredir (πρὸς ἕν).11 Aristoteles bunu bize bir örnekle açıklar: “Sağlıklı 
olan her şey sağlıkla ilişkilidir; mesela bunlardan biri sağlığı koruma anlamında, diğeri 
sağlığa yol açma anlamında, bir başkası sağlığın belirtisi olması anlamında, başka bir 
tanesi de sağlık olanağı taşıması anlamında sağlıkla ilişkilidir.”12 Bu yüzden “sağlık” 
terimi de benzer bir biçimde anlam karışıklığına sahip gözükse de anlam çokluğunun 
arkasında bir birlik bulunur: Sağlıklı dediğimiz her şey (sağlıklı diyet, sağlıklı yürüyüş 
vb.) nihayetinde sağlığın önde gelen anlamıyla, yani vücudun iyi durumdalığıyla ilişkilidir. 
Aynı şekilde Aristoteles tüm varolanların anlamlarını en nihayetinde bir ilk varolanla 
(tözle) ilişkisi dolayısıyla aldığından varolanın eş sesli bir terim olmadığını söyler:

Varolanın çok anlamı vardır fakat hepsi de tek bir başlangıç noktasına işaret eder; şeyler 
töz veya tözün etkilenimleri, töze doğru birer süreç, tözün yokoluşu ya da noksanlığı veya 
niteliği, tözü üreten veya yaratan yahut töze göreli olan şeyler olmaları dolayısıyla ya da 
bunlardan bazılarının veya tözün kendisinin olumsuzlaması oldukları için o şeylerin var 
olduklarından bahsedilir.13 

Ancak Aristoteles metinlerinde hem dörtlü hem de onlu ayrımlar bulunduğunu 
hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla nasıl kategorileri neyin birleştirdiği sorusunu tartı-
şıyorsak (her şey ya tözdür ya da bir tözle ilişkilenmiştir), benzer bir sorunun varola-
nın dört genel anlamıyla ilgili olarak da sorulması gerekmektedir. Heidegger’e göre 
Aristoteles’in varolanın anlamlarını ayırırken izlediği iki farklı yol tam olarak anlaşı-
lamadığından bu konu asla yeterli bir açıklıkta tartışılmamıştır. Heidegger şöyle der: 

Met. Θ 1 başında yer alan cümleden henüz Ortaçağda varlığın önde gelen anlamının - 
anlamlardan birinin kendi içindeki çok anlamlılık bakımından değil, dört anlam için de 
geçerli olacak şekilde “töz” diye çevrilen οὐσία olduğu sonucuna varılmıştır. Konuya 
sanki bilkuvve olmak, bilfiil-olmak, doğru-olmak da töz anlamına indirgenebilirmiş gibi 
yaklaşılmıştır. 19. yüzyılda (özellikle de Brentano’da), varolmak, bilkuvve-olmak, bil-
fiil-olmak kategori sayıldığı için, bu eğilim daha da belirgin bir hal almıştır. Dolayısıyla 
Aristoteles’in varlık öğretisinin bir “töz öğretisi” olduğu kabul gören bir yorum olmuştur. 
Bu hata kısmen πολλαχῶς’un yetersiz bir şekilde yorumlanmasından kaynaklanmıştır.14 

Varolanın anlamlarının geniş ve dar olarak iki farklı şekilde bölündüğünün tam 
olarak anlaşılamaması Heidegger’in iddiasına göre Aristoteles ontolojisinin bir töz 
öğretisiymiş gibi yanlış bir şekilde yorumlanmasına yol açmıştır. Tözün dar onlu 
bölmedeki ontolojik önceliğini kabul etsek bile (o ne de olsa en önde gelen varolan 
kategorisidir) Heidegger’e göre daha genel olan dörtlü bölmede töze bir öncelik 
vermek için hiçbir neden yoktur. Yine Heidegger’e göre Aristoteles çoğu zaman va-
rolanın dört genel anlamını “yapıları ya da aralarındaki bağlantıları hesaba katmadan 

11 Aristotle, Metaphysics 11.3.1061a11.
12 A.g.e., 4.2.1003a32-37.
13 A.g.e., 4.2.1003b5-10.
14 Heidegger, Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3, s. 37.
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rastgele” sıralar.15 Aslına bakılırsa varolanın dört genel anlamı arasındaki ilişkiye dair 
tek ipucunu Metafizik 9.10’un başlangıç satırlarında buluruz. Burada Aristoteles en 
önde gelen anlamıyla varolanın (τὸ κυριώτατα ὂν) doğruluk olarak varolan olduğunu 
söyler. Ancak Heidegger bunun Aristoteles’in geleneksel yorumlanma biçimine ters 
düştüğüne ve yorumcuların ifadeyi (hatta tüm bölümü) Metafizik’ten çıkarmak için 
argümanlar öne sürdüğüne dikkat çeker. Nihayetinde Aristoteles’in kendi de Metafizik 
6.4’te “doğruluk ve yanlışlık şeylerde değil … muhakemededir”16 fikrini öne sürerek 
bu anlamdaki varolanın “asıl anlamda varolandan farklı bir varolan çeşidi” olduğu 
sonucuna varır.17 Görünen o ki Aristoteles Metafizik’in bir bölümünde doğruluk olarak 
varolanın asıl anlamıyla varolan olmadığını, başka bir bölümünde ise doğruluk olarak 
varolanın en önde gelen varolan olduğunu iddia etmektedir. Şu halde bu uyuşmazlığı 
çözüme kavuşturmak için öncelikle Aristoteles’in yüklemle ilgili doğruluk (önermelerin 
doğruluğu) ile duyumsama ve düşünmeyle ilgili doğruluk türleri arasında yaptığı ayrımı 
anlamamız gerekir. Buraya kadar söylenenleri gözden geçirecek olursak, Heidegger 
doğruluk incelemesinin ontolojik bir inceleme olduğunu, doğruluğun varolanın dört 
genel anlamından biri olduğunu ve hatta daha ileri giderek Metafizik 9.10’da Aristo-
teles’in doğruluğu en önde gelen varolan olarak belirlediğini iddia etmektedir.

Önermelerin Doğruluğu

Aristoteles Metafizik 4.7’de doğruluğu şöyle açıklar: “Olanın olduğunu, olmayanın 
olmadığını söylemek doğrudur.”18 Yanlışlığı da benzer kelimelerle anlatır: “Olmaya-
nın olduğunu, olanın olmadığını söylemek yanlıştır.”19 Bu durumda mesela “Yazma 
tahtası siyahtır” cümlesi eğer yazma tahtası siyahsa doğru, yazma tahtası siyah değilse 
yanlıştır. Yine “Yazma tahtası siyah değildir” cümlesi eğer yazma tahtası siyah değilse 
doğru, yazma tahtası siyahsa yanlıştır. Aristoteles’in önermesel doğruluk anlayışını 
daha iyi kavramak için onun birleşme ve ayrışma ya da kendisinin dediği gibi “sentez” 
ve “bölme” anlayışını bilmemiz gerekir.

Aristoteles’e göre sadece bildirim cümleleri doğru ya da yanlış olabilir. O, “Her 
cümle değil sadece doğruluk ve yanlışlık taşıyan cümleler bildirimde bulunur. Doğruluk 
ya da yanlışlık bütün cümlelere ilişkin olarak kullanılamaz: Bir dilek bir cümledir ama 
doğru ya da yanlış değildir” demektedir.20 Kendimizi iki çeşidi olan önerme (ἀπόφανσις) 
ile sınırlayalım: Olumlama (κατάφασις) ve olumsuzlama (ἀπόφασις). Olumlamada 

15 A.g.e., s. 10.
16 Aristotle, Metaphysics 6.4.1027b25-26.
17 A.g.e., 6.4.1027b31-32.
18 A.g.e., 4.7.1011b26-27.
19 A.g.e., 4.7.1011b25-26.
20 Aristotle, De Interpretatione 4.17a2-4.
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mevzubahis şeyleri birleşmiş olarak sunarız, olumsuzlamada ise ayrılmış olarak. Mesela 
“yazma tahtası siyahtır” dediğimizde “siyah” yüklemini öznemiz “yazma tahtası” hak-
kında olumlarız. Aristotelesçi tabirle söylersek elimizdeki bir sentez (σύνθεσις) örneğidir. 
Heidegger’in de dediği gibi “bu ifadede ‘siyah’ ‘yazma tahtası’ ile sentezlenmiştir.”21 
Oysa yazma tahtasının siyah olmadığını söylediğimizde yüklem özneden ayrıştırılmıştır; 
yani burada Aristoteles’in bölme (διαίρεσις) diye adlandırdığı durum söz konusudur.

Heidegger Aristoteles’in sentez kavramının önermelerle sınırlı olmadığını ifade eder: 
“Aristoteles σύνθεσις’i [sadece] saf biçimsel bir anlamda değil … şeylerin kendileriyle 
ilgili bir şekilde de kullanır.”22 Heidegger yine başka bir bölümde “bildirim ifadesine 
karşılık gelen şeyin kendisi [de] sentez yoluyla anlaşılır” demektedir.23 Bu nedenle sen-
teze sadece önermeler alanında değil aynı zamanda şeylerin (πράγματα) kendilerinin 
alanında da rastlarız. Aslına bakılırsa ikinci durumdaki sentez ilkinden önce gelmelidir. 
Keza Heidegger de “kelime ya da kavramlardaki herhangi bir bağlantıdan önce bu 
‘dır’ [is] iddianın hakkında olduğu varlığa dair bağlantıyı işaret eder” demektedir.24 Bu 
Aristoteles’in dediğine de uymaktadır: “Sen beyaz olduğunu düşündüğümüz için beyaz 
değilsin; tersine, beyaz olduğun için sana beyaz olduğunu söylememiz doğrudur.”25

O halde basitçe ifade edecek olursak, önermesel doğruluk birleşme ve ayrışma 
kavramlarıyla ilgilidir. Doğruluk, önermece öne sürülen birleşme ve ayrışma ile öner-
menin hakkında olduğu şeylerin kendisindeki birleşme ve ayrışma arasındaki uyumdur. 
Başka bir deyişle, ilk durumda birleşme ve ayrışmanın öne sürülmesi, ikinci durumda 
ise öne sürülmüş olana uyma ya da uymama söz konusudur. Bunun sonucunda, bir-
leşik olanın birleşik olduğunu veya birleşik olmayanın birleşik olmadığını söylemek 
doğru, birleşik olanın birleşik olmadığını ya da birleşik olmayanın birleşik olduğunu 
söylemek yanlıştır. Aristoteles bununla birlikte bazı şeylerin hep birleşik ya da hep 
ayrı, diğerlerinin ise bazen birleşik bazen ayrı olduğunu söyler. Mesela matematiğin 
nesneleri değişime tabi değildir. Bu sebeple Aristoteles “eğer üçgenin değişmediğini 
varsayarsak iç açıları toplamının bazen iki dik açıya eşit olduğunu, bazen de olmadı-
ğını farz edemeyiz” der.26 Dolayısıyla matematiğin nesneleri hakkındaki önermeler ya 
her zaman doğru ya da her zaman yanlışken “yazma tahtası siyahtır” gibi önermeler 
(hakkında oldukları nesne değişime tabi olduğu için) bazen doğru bazen yanlıştır.

Heidegger’e göre Aristoteles’in önermesel doğruluk tartışmasından alınacak 
önemli bir ders sentezin, yanlışlığın imkânının koşulu olarak belirlenmesidir. Heidegger 

21 Martin Heidegger, Logic: The Question of Truth, çev. Thomas Sheehan, Bloomington: Indiana Univer-
sity Press, 2010, s. 119.

22 A.g.e., s. 141.
23 A.g.e., s. 139.
24 Martin Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, çev. Albert Hofstadter, Bloomington: Indi-

ana University Press, 1988, s. 212.
25 Aristotle, Metaphysics 9.10.1051b6-8.
26 A.g.e., 9.10.1052a5-7.



Heidegger’e Göre Aristoteles’te Doğruluk Kavramı  339

“Aristoteles yanlışlığın yalnızca σύνθεσις içeren durumlarda söz konusu olduğunu 
belirtmektedir” diye yazar.27 Gerçekten de Ruh Üzerine 3.6’da Aristoteles kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde “doğruluğun her daim bir birleşmeyi [σύνθεσις] varsaydığını” 
ifade etmektedir.28 Bu önemlidir çünkü ilerleyen bölümlerde göreceğimiz üzere sentez 
içermeyen doğruluk türünde yanlışlığa da yer yoktur. Heidegger yanlışlığı “bir şeye 
yüklediğimiz şeyin gerçekte ondan ayrı olması ya da bir şeyden ayırdığımız şeyin 
gerçekte onunla birlikte olması” olarak özetler.29 Daha yalın bir biçimde ifade edilecek 
olunursa, yanlışlık ayrışmanın olduğu yerde birleşme ya da birleşmenin olduğu yerde 
ayrışma iddiasıdır. Fakat yanlışlığın koşulu tam olarak neden sentez olarak belirlenmiş-
tir? Kısaca cevap verilecek olursa, birleşme ve ayrışma zorunlu olarak bir çeşit ikiliği 
varsayar. “Yazma tahtası siyahtır” önermesinin doğruluğu, yazma tahtası ve siyahla 
ilgilidir; buradaki ‘ve’ ifadesi de bir tür sentez olduğunu gösterir. Ruh Üzerine 3.6’da 
Aristoteles zihnin iki farklı yetisini ele almaktadır: (i) bölünmezlerin düşünülmesi 
(νόησις τῶν ἀδιαιρέτων), ki bunu ilerleyen bölümlerde ele alacağız ve (ii) kavramların 
sentezi (σύνθεσις νοημάτων). Kavramların sentezinde Aristoteles zihnin iki kavramı bir 
araya getirdiğini ve onları sanki tek bir kavrammış gibi sunduğunu söyler. Bu yüzden 
bir şey başka bir şeye yüklendiğinde özne ve yüklem iki farklı varolana denk gelir. Bu 
varolanlar sadece bazen birbirine bağlı olabilir (yazı tahtası ve siyahta olduğu gibi) 
veya ya hep biribirine bağlıdır ya da (matemetiğin nesnelerinde olduğu gibi) hiçbir 
şekilde birbirine bağlanmaz, fakat her durumda yanlışlık alanında olmamıza yol açan 
bir varolan ikiliği mevcuttur. Birazdan görüleceği üzere duyumsama ve düşünme 
durumunda benzer bir ikilik mevcut olmadığından bu alanlarda yanlışlığa yer yoktur. 

Duyumsamanın Doğruluğu

Heidegger birçok eserinde Aristoteles’in doğruluğu önermelerle sınırlamadığını 
göstermeye çalışır. Mantık: Doğruluk Sorunu’nda “[ele alacağımız] üç sav var: 1. 
Doğruluğun yeri önermedir 2. Doğruluk varolanla düşüncenin uygunluğudur 3. Bu 
iki iddianın da çıkış noktası Aristoteles’tir” diye yazar.30 Heidegger üç savın da esasen 
yanlış olduğunu ileri sürer. Varlık Ve Zaman’da ifade ettiği üzere “bugünlerde çok 
rastlandığı gibi, eğer bir kimse ‘doğruluğu’ ‘gerçekten’ yargıya özgü bir şeymiş gibi 
tanımlarsa ve bu sav için Aristoteles’ten destek ararsa, iddiası gerekçelendirilemez 
olmakla kalmayıp üstüne üstlük Yunan doğruluk kavramımın hepten yanlış anlaşıl-
masına sebep olur.”31 Heidegger daha sonraki bir bölümde “Aristoteles hiçbir zaman 

27 Heidegger, Logic, s. 136.
28 Aristoteles, Ruh Üzerine 3.6.430b2.
29 Heidegger, Logic, s. 138.
30 A.g.e., s. 108.
31 Martin Heidegger, Being and Time, çev. John Macquarrie and Edward Robinson, Oxford: Blackwell, 

1962, s. 57 (H. 33).
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doğruluğun birincil ‘yer’inin yargıda olduğu savında olmamıştır” diye ilave eder.32 
Heidegger’e göre Aristoteles önermesel doğruluğun doğruluk türlerinden yalnızca 
biri olduğunu, hatta önde gelen bir türü olmadığını görmeyi başarmıştır. Doğruluğu 
önermelerle sınırlamak ciddi bir hatadır ve bu hata katiyen Aristoteles’e atfedilemez.

Aristoteles’e döndüğümüzde, duyumsamanın doğru olduğu, hatta bunun da ötesin-
de, her zaman doğru olduğu iddiasıyla karşılaşırız. Mesela Aristoteles Ruh Üzerine’de 
kısa ve öz bir anlatımla “duyumsananların her zaman doğru olduğunu” söyler.33 Bu 
iddia şu soruları akla getirir: Duyumsananlar nasıl doğru olabilir ve neden her zaman 
doğrudur? İlk bakışta duyumsananlar doğru ya da yanlış olabilecek bir şey gibi gözük-
mez. Ayrıca duyumsananlar doğru olabilse bile kimse duyumsama yetisinin çoğu zaman 
güvenilmez olduğunu inkâr edemez. O hâlde Aristoteles’i nasıl anlamamız gerekir?

Aristoteles’in duyumsananların her zaman doğru olduğu iddiası yalnızca belirli 
şartlar altında geçerlidir. Her şeyden önce Aristoteles duyumsananların her zaman 
doğru olmasından ziyade, herhangi bir duyunun işlevini sorunsuz bir şekilde yerine 
getirdiği müddetçe kendine özgü nesneye dair asla yanılgıya düşmediğini söyler. Ruh 
Üzerine’de ifade ettiği gibi “bir duyunun kendine özgü nesnesini duyumsaması daima 
hatadan muaftır.”34 Buradaki temel fikir her duyunun kendine özgü belirli bir nesneye 
yöneliyor olmasıdır; örneğin görme duyusunun özel nesnesi renk, işitme duyusunun 
ise sestir. Duyu organlarında sorun olmadığı müddetçe hiçbir duyu kendine özgü olan 
nesne hakkında yanılmaz; görme renkler, işitme de sesler konusunda asla yanılgıya 
düşmez. Peki, bunun sebebi nedir?

Descartes’tan beri modern felsefeye şeylerin kendilerini değil ancak tasarımlarını 
bilebileceğimizi iddia eden tasarımcı kuramlar hâkim olmuştur. Görüngübilim ise bu 
akımın tersine, şeylerin kendisine dönme iddiasındadır. İşin ilginci, Gadamer’den genç 
Heidegger’in Husserl’i “Aristoteles’in ilk görüngübilimci olduğu” konusunda ikna 
etmeye çalıştığını öğreniyoruz.35 Heidegger’in “şeylerin kendilerini” duyumsadığımızı 
iddia eden Aristoteles’i kendine yakın görmüş olması anlaşılır bir durumdur. Aristoteles 
için duyumsama edilgen bir yetidir (δύναμις); nesnelerin kendilerini göstermelerine 
alan açar. Nasıl ki Aristoteles’e göre “öğretme ve öğrenme ayrı iki şey olsa da ikisi 
de öğrenende” bulunur,36 benzer şekilde “hem duyulur nesne hem de duyumsayan 
öznenin etkinliği ikincide, yani duyumsayan öznede gerçekleşir.”37 Duyumsamanın 
yanlış olamaması yanlışlığın ikilik varsayması nedeniyledir. Her nasıl öğretmen öğ-
retiyor ve öğrenci öğreniyorken söz konusu olan tek bir etkinlikse Aristoteles’e göre 

32 A.g.e., s. 268 (H. 226).
33 Aristoteles, Ruh Üzerine, 3.3.428a11.
34 Aristoteles, Ruh Üzerine, 3.3.427b11-12.
35 Hans-Georg Gadamer, Gadamer in Conversation: Reflections and Commentary, çev. Richard E. Pal-

mer, New Haven: Yale University Press, 2001, s. 106.
36 Aristoteles, Physics, 3.3.202a33-34.
37 Aristoteles, Ruh Üzerine, 3.2.426a10-11.
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duyumsayan özne ile duyumsanan nesnenin etkinliği de tektir.
Fakat tüm bunların doğruluk kavramıyla ne ilgisi olduğu sorulabilir. Heidegger 

Yunanca doğruluk kavramı olan ἀλήθεια’nın alpha privativum ile “dikkatten kaçmak” 
anlamına gelen λανθάνειν fiilinden oluşan bir bileşik sözcük olmasının felsefi önemine 
vurgu yapar. Heidegger bu nedenle “örtüsüzlük” yahut “örtüsü kaldırılmış olma”nın 
ἀλήθεια kavramını daha iyi ifade ettiğini iddia eder.

Yunanlar doğruluk için kendilerine özgü bir ifade kullanırlar: ἀλήθεια. Buradaki α bir 
olumsuzluk α’sıdır. Bu nedenle bizim olumlu tarzda anladığımız şeyi Yunanlar olumsuz bir 
ifadeyle anlarlar. … Ἀλήθεια şu anlama gelir: gizli olmaktan çıkmak, örtülmemiş olmak.38

Toparlamak gerekirse, duyumsamaya ilişkin bir doğruluk türü olmasının sebebi 
nesneleri gizlilikten çıkaran bir yetimiz olmasıdır ki biz bunu “dünyaya açıklık” olarak 
da anlayabiliriz. Diğer bir deyişle, Heidegger’e göre duyumsama doğrudur çünkü aksi 
halde saklı kalacak olanın örtüsünü kaldırır ve onu açığa çıkarır: “[ἀληθεύειν] açığa 
vurma, dünyayı örtülmüşlükten ve gizlenmişlikten çıkarma anlamına gelir.”39 Demek 
oluyor ki dünyaya olan açıklığımız nesnelerin o olmadan gizli kaldığı bir yetidir ve 
bu nedenle o bir tür saklı olanı açığa çıkarma olarak anlaşılmalıdır.

Tüm bunlar doğruluğu önermelerle sınırlayan geleneksel doğruluk kavramına 
da, Aristoteles’in doğruluğu önermelerle sınırladığı tarzındaki genel yoruma da ters 
düşer. Heidegger’e göre Aristoteles’te görüngübilimsel doğruluk kavramıyla pek çok 
ortak paydası olan geniş kapsamlı bir doğruluk kavramı vardır:

Geleneksel olarak [doğruluk] bilhassa beyan edimlerine yani ilişkisel yükleme edimlerine 
atfedilmiştir. … Bu yüzden görüngübilim doğruluk kavramını bu ilişkisel edimler veya 
yargılarla sınırlayan tutumla yollarını ayırır. İlişkisel edimlerin doğruluğu genel olarak 
bilmenin edimlerini nesnelleştiren doğruluk türlerinden yalnızca biridir. Görüngübilim 
farkında bile olmadan Yunanlarda (Aristoteles’te) gördüğümüz duyumsamanın kendisine 
ve bir şeyin saf biçimde duyumsanmasına da doğruluk atfeden geniş kapsamlı doğruluk 
kavramına geri döner.40

Yineleyecek olursak duyumsama doğrudur çünkü o bir örtüsüzlük biçimidir. 
Hatta Heidegger’e göre önermesel doğruluktan daha temel bir örtüsüzlük biçimidir. 
Diğer temel örtüsüzlük biçimi ise “ideaları görme” (νόησις) ya da daha yalın ifadeyle 
düşünmedir: “Hem αἴσθησις hem de ‘ideaları’ görmek daha önde gelen gizliliği açığa 
çıkarma yollarıdır.”41 Özetle doğruluk önermelerle sınırlanmaz; tersine doğruluğun 
önde gelen türü, duyumsama ve düşünmeye ilişkin doğruluktur (özlerin doğruluğu).

38 Martin Heidegger, Plato’s Sophist, çev. Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington: Indiana 
University Press, 1997, s. 10-11.

39 A.g.e., s. 12.
40 Martin Heidegger, History of the Concept of Time: Prolegomena, çev. Theodore J. Kisiel, Blooming-

ton: Indiana University Press, 1985, s. 55.
41 Martin Heidegger, Being and Time, s. 269 (H. 226).
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 Özlerin Doğruluğu

Bir önceki bölümde Aristoteles’in doğruluğu önermelerle sınırlamadığını gördük. 
Duyumsamalar doğru olabilir ve hatta bir duyunun kendisine özgü nesneyi duyumsaması 
her zaman doğrudur. Tabii duyumsama tüm hayvanlarda mevcut olan bir ruh yetisidir. 
İnsanlar duyumsamaya ek olarak düşünme, yani şeylerin özlerini kavrama yetisine 
de sahiptir. Aristoteles’in eserlerinde özlerin doğruluğu konusuna (ağırlıklı olarak 
Ruh Üzerine 3.6 ve Metafizik 9.10’da olmak üzere) sadece birkaç yerde değinilir. Bu 
bölümlerde özlerin düşünülmesine ilişkin doğruluğun yine yanlışlığa yer bırakmayan 
bir doğruluk türü olduğunu görürüz. Aristoteles alışılmadık bir terim kullanarak özlerin 
doğruluğunun onlara temas edilerek (θιγεῖν) kavrandığını söylemektedir. Yani özlere 
ilişkin doğruluğu “temas” yoluyla ediniriz ve aksi takdirde cehalet içinde kalırız ki 
bu da yanlışlıkla aynı şey değildir.

Metafizik 6.4’te Aristoteles doğruluk olarak varolanı ele alır ve bunu varolan 
olarak varolana ilişkin incelemenin dışında tutar (ya da ilk bakışta öyle gözükmek-
tedir). Yorumcular Aristoteles’in Metafizik 9.10’da doğruluk tartışmasına dönmesini 
hem o bu konuyu zaten ele almış olduğu için hem de ikinci metinde doğruluğu önde 
gelen varolan olarak belirlediği için anlaşılmaz bulurlar. Oysa Heidegger’e bakılırsa 
yorumcular arasında büyük bir fikir ayrılığı ve anlaşmazlık yaratan Metafizik 9.10 
aslında Aristoteles felsefesinin zirveye ulaştığı yerdir. Heidegger’e göre “bu bölümle 
birlikte inceleme ereğine, Aristoteles felsefesi de ‘zirve noktasına’ ulaşır.”42 Başka bir 
eserinde de Heidegger şöyle der:

[Burada] ontolojiye ilişkin temel araştırmanın doruğuna varmaktayız. Ancak bu, doğrulu-
ğun yargı ve düşüncede (Aristoteles’in kendisinin de söylediği üzere ἐν διανοίᾳ) olması 
sebebiyle geleneksel felsefe anlayışı açısından çelişkili ve olanaksız gibi görülür. Tam da 
bu nedenle felsefe geleneği açısından doğruluk varolan olarak varolanın bir belirlenimi 
değildir ve asla en “önde gelen” belirlenimi değildir. Bunlar, bahsedilen bölümün Me-
tafizik IX. kitaba ait olup olmadığı sorusunun yarattığı tüm huzursuzluk, belirsizlik ve 
tereddütü açıklar.43

Aslında Metafizik 6.4’e yakından bakacak olursak Aristoteles’in bu bölümde başka 
bir doğruluk çeşidi de bulunduğunu ve bunun daha sonra ele alınacağını söylediğini 
görürüz. Şöyle ki Aristoteles burada hâlihazırdaki bölümün yalnızca önermesel doğ-
ruluğu ele alacağını ima ederek birleşik olmayanların doğruluğunun ise daha sonra 
irdeleneceğini (ὕστερον ἐπισκεπτέον)44 ifade etmektedir. Bahsedilen iki bölümün iki 
ayrı doğruluk türünü ele aldığı fark edildiğinde Aristoteles’in Metafizik’in ileri bölüm-
lerinde doğruluk konusuna neden “geri döndüğü” de anlaşılacaktır.

42 Heidegger, Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3, s. 8.
43 Heidegger, Logic, s. 143.
44 Aristoteles, Metafizik, 6.4.1027b29.
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Görüldüğü gibi önermesel doğruluk birleşme (sentez) ve ayrışma (bölme) kav-
ramlarıyla ilgilidir. Heidegger Mantık: Doğruluk Sorunu adlı eserindeki Metafizik 
9.10 incelemesine özlerin yalın olduğu ve bu nedenle birleştirme içermediğine vurgu 
yaparak başlar. Heidegger, özler “sentez içermez. Dolayısıyla sentez ve sentez birliği 
üzerinden anlaşılmaları da mümkün değildir” der.45 Önermesel doğruluğa ilişkin tek 
bir ölçüt vardır: Birleşik olanın birleşik olduğunu söylemek doğrudur. Özler ise yalın 
olduklarından onlara ilişkin doğruluk birleşme ve ayrışma kavramları üzerinden an-
laşılamaz. Yinelemek gerekirse birleşme ve ayrışma zorunlu olarak iki farklı varolan 
varsayar: “Yazma tahtası siyahtır” önermesinin doğruluğu yazma tahtası ve siyahla 
ilgilidir. Bölünmezlerin düşünülmesinde (νόησις τῶν ἀδιαιρέτων) ise artık yazma 
tahtası ve siyahı değil mesela yazma tahtasının bizzat kendisini ele alırız. Yazma 
tahtasını yazma tahtası olarak düşündüğümüzde onu siyah olarak, yani sözkonusu 
varolanı başka bir varolan ile ilişkisi üzerinden düşünmüş olmuyoruz. Bu yüzden 
Heidegger şöyle demektedir:

Bizatihi birleşiklik içermeyen bir varolanın örtüsünün açılıp gizliliğinin kaldırılması, o 
varolanda kendisinden başka bir şeyi görme imkânı sunmaz. Örtünün böylece kaldırılışı 
dikkatimizi varolandaki başka bir şeye verme veya o varolana başka bir şey açısından 
bakmayı olanaksız kılar.46

Heidegger’in temel iddiası bir şeyin neliğinin başka bir varolan üzerinden kav-
ranamayacağıdır. Bakışımızın başka bir varolana kayması, anlaşılacak şeyin özüne 
erişimimizin engellenmesine sebep olur. Heidegger’in de belirttiği gibi,

Bakışımız belirlenimi mümkün kılacak başka bir şeye değil yalnızca anlaşılması gereken 
şeye yönelmiştir. Bu tür bir bakış belirlenime ihtiyaç duyamaz ve asla belirlenim alamaz. 
Çünkü şeylere o şekilde bakmak [onların özüne] erişmemizi engelleyecektir.47 

Aristoteles birleşik olmayan şeyler konusunda “hata yapmanın mümkün olma-
dığını, yalnızca bu şeyleri ya düşündüğümüzü [νοεῖν] ya da düşünmediğimizi” söy-
ler.48 Bu konuyu işlediği bölüm boyunca “temas” (θιγεῖν) kelimesini “düşünme” ile 
dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Aristoteles’in ifadelerinden sanki zihnin gözüyle 
özlere temas ediliyormuş gibi bir anlam çıkabilir. Heidegger’e bakılırsa Aristoteles 
bu terimi bilerek tercih etmiştir:

Aristoteles bu kelimeleri (ne başka bir şeyden türemiş ne de başka bir şeye kayan) saf ve 
yalın anlamda iye olma durumunu ifade etmek için seçmiştir. Bu tür bir iyelikte karşıla-
şılan şey artık en ufak bir mesafe bile içermeyen bir “yakınlıktadır”. Bu yakınlık o şeyin 
sadece ve sadece kendisi olarak karşılaşıldığı durumu içerir.49

45 Heidegger, Logic, s. 152.
46 A.g.e., s. 152.
47 A.g.e., s. 153-154. 
48 Aristoteles, Metafizik, 9.10.1051b31-32.
49 Heidegger, Logic, s. 153.
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Akıl özlerin üzerindeki perdeyi kaldırınca saf olarak anlaşılacak olan şeyle ‘temas’ 
kurulur ve o şey hiçbir belirlenim veya dikkat dağılması araya girmeden kendisi tam 
olarak nasılsa öyle kavranır. Özü bir kez kavrarsak onu bir tanım biçiminde kelimelere 
de dökebiliriz, çünkü Aristoteles için bir tanım özün “açıklaması”dır (λόγος’udur).50 
Bu noktada aklın duyumdan ilkeleri nasıl çıkarabildiğinin anlatıldığı İkinci Çözüm-
lemeler’in son kısmıyla da bağlantı kurulabilir. Keza tanımlar, diğer bir deyişle dile 
dökülmüş özler, bu ilkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla özlerin doğruluğu aynı 
zamanda tanımların doğruluğudur. Tanımın içerdiği şey basit bir totoloji değil aksine 
şeylerin kendisi hakkındaki en temel doğruluktur. Toparlamak gerekirse, Heidegger’in 
yorumuna göre doğruluk varolanın birincil anlamıdır ve en önemli doğruluk türü de 
özlerle ve tanımlarla ilgili olandır.

Özlerin ve duyumsamanın doğruluğu sentez içermemeleri ve tam da bu yüzden 
yanlışlığa yer bırakmamaları bakımından benzerdir. Saf νοεῖν yanlış olamaz (bir özü ya 
kavrarız ya da onun cahiliyizdir); yanlış olabilen διάνοια’nın yani iki şeyi sanki tek bir 
şeymiş gibi (ὥσπερ ἕν) ele alan zihin yetisinin alanındadır. Lakin bu ikinci durumda söz 
konusu olan önermesel doğruluktur. Önermesel doğruluk ise duyumsama ve düşünme tara-
fından açığa çıkarılan varolanlar üzerinden iş gördüğü için ikincildir. Heidegger şöyle der:

Varolanlar herhangi bir yüklem belirlemesinin nesnesi olarak yüklemeden önce ve onun 
için açığa çıkarılmış olmalıdır. Yüklemenin olanağı yüklemsel olmayan bir açığa çıkar-
maya bağlıdır. Önermesel doğruluk daha asli bir doğruluktan (örtüsüzlük) yani herhangi 
bir yüklemeden önce açığa çıkarılmış olması gereken varolanlardan türemiştir.51

Özetlemek gerekirse, doğruluğa dair inceleme ontolojik bir incelemedir. Hei-
degger doğruluğun varolanın dört genel anlamından biri olmakla kalmayıp en önde 
gelen anlamı olduğunu öne sürer. Bu da Aristoteles ontolojisinin bir töz öğretisi ola-
rak anlaşılamayacağını gösterir. Doğruluğun iki ana türü vardır: (i) sentez içeren ve 
yanlışlığa imkân tanıyan doğruluk türü (önermesel doğruluk) ve (ii) sentez içermeyen 
doğruluk türü. Doğruluğu önermelerle sınırlamak bir hatadır, fakat bu hata Aristoteles’e 
atfedilemez; tersine Aristoteles’te geniş kapsamlı bir doğruluk kavramı buluruz. Hatta 
Heidegger’e göre Aristoteles önermesel doğruluğun duyumsama ve düşünme gibi daha 
temel örtüyü kaldırma biçimlerinden türemiş olduğu inancındadır. 

Heidegger’in Aristoteles Yorumunun Sorunlu Yanları

Heidegger’in Aristoteles’in doğruluk anlayışına ilişkin özgün yorumunun birçok 
değerli yanından söz edilebilir. Mesela çoğu yorumcu Aristoteles’e bir uygunluk ku-

50 Aristoteles, Metafizik 7.5.1031a12.
51 Martin Heidegger, “On the Essence of Ground”, çev. William McNeill, Pathmarks, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998, s. 103.
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ramı atfetmektedir. Heidegger ise Aristoteles’te doğruluğu önermelerle sınırlamayan 
geniş kapsamlı bir doğruluk kavramı olduğu, Aristoteles’in duyumsama ve düşünmeye 
ilişkin doğruluk türlerinden de bahsettiği gibi oldukça doğru tespitlerde bulunmuştur. 
Alışılageldik yorumların aksine (birçokları Metafizik 9.10’un Aristoteles tarafından 
yazıldığından bile şüphe etmektedir) Heidegger bu bölümün Aristoteles’in başka bir 
doğruluk çeşidinden (birleşme içermeyenlerin doğruluğu) bahsedeceğine dair daha 
önceden vermiş olduğu sözü yerine getirmesi olarak anlaşılması gerektiğini göster-
miştir. Heidegger’in Aristoteles’e göre sentezin, yanlışlığın olanağının koşulu olduğu 
ve bu sebeple sentez içermeyen doğruluk türünün hatadan muaf olması gerektiği gibi 
saptamaları da yerindedir.

Öte yandan Heidegger’in Aristoteles yorumunun bazı sorunlu yanlarına kısaca da 
olsa değinmek gerekiyor. Öncelikle Heidegger’in Aristoteles’in duyumsama kuramını 
açıklarken kullandığı bazı terimler yanlış anlaşılmaya açıktır. Heidegger duyumsayan 
öznenin “dünyaya açıklığı”ndan bahsederken Aristoteles’in görüşünü doğru bir şekilde 
aktarır. Ancak Heidegger nesnelere “uzandığımızı”, onları saklanmışlıktan “söküp 
kopardığımızı” da söylemektedir. Bu terimler Aristoteles’in duyumsamanın bir “maruz 
kalma” olduğu yönündeki görüşüne ters düşer. Aristoteles’e göre duyumsama edilgen 
bir yetidir; hatta bu yetiyi fiili hâle geçmeyi bekleyen bir kuvve olarak da açıklaya-
biliriz. Oysaki Heidegger’in seçtiği sözcükler, Aristoteles’in bu noktadaki duruşunu 
alaşağı edecek şekilde, duyumsama yetisinin beklemekle kalmayıp bizzat kendisinin 
etkinlikte bulunduğu gibi bir intiba bırakır.

İkinci ve daha önemlisi Heidegger duyumsama ve düşünme arasındaki ayrımı 
yeterince belirgin bir şekilde ortaya koymamaktadır. Alfredo Ferrarin’in dediği gibi,

Dahası kavramanın, karşıda yatanı görmenin birliği Aristoteles’e sadece kısmi olarak 
uyar: αἴσθησις ve νόησις, yani duyumsama ve düşünme benzer olmakla birlikte oldukça 
farklıdırlar; Heidegger Aristoteles’in bu iki “kavrama türü” arasında ayrım yapmasının 
nedenini ve bunun arkasında yatan bağlamı es geçmektedir. 52

Ruh Üzerine’de Aristoteles’in de duyumsamanın ve düşünmenin işleyişi arasında 
mukayese yaptığı söylenebilse de Aristoteles’in buradaki amacı bu ikisinin birbirinden 
nasıl farklı olduğunu göstermektir. Duyumsamanın tikeller, düşünmenin ise tümeller 
alanında iş gördüğü göz önünde bulundurulursa, duyumsanan tikeller ve düşünülen 
tümeller ile kurduğumuz ilişkinin oldukça farklı olması kaçınılmazdır. Bu farkın ye-
terince ortaya konamaması insan ve hayvan arasındaki ayrımın da bulanıklaşmasına 
sebep olur. Aristoteles’e göre tüm hayvanlar duyumsayabilirken, insan duyumsamaya 
ek olarak düşünme yetisine de sahiptir. Heidegger bize insanlarda düşüncenin duyum-
samaya eklenmediği, tersine onun içine nüfuz ettiğini söyler. Bu insan özelinde doğru 
bir saptamadır; fakat dünyaları sadece tikellerden ibaret olan canlılar olduğu da göz 
önünde bulundurulursa, iki ruh yetisi ve bunlara ilişkin doğruluk türleri arasındaki 

52 Alfredo Ferrarin, Hegel and Aristoteles, New York: Cambridge University Press, 2001, s. 171.
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ayrımı bulandırmanın ne derece doğru olduğu tartışma konusudur.
Son olarak, Heidegger aklın özleri idrak etmesinin nasıl mümkün olduğu ko-

nusuna yeterince değinmemektedir. Bu konuda Aristoteles’in de tatmin edici ölçüde 
açıklayıcı olmadığı iddia edilebilir. Fakat Aristoteles hiç olmazsa duyumsanabilir 
tikellerle başlayan ve zihnin ilkeleri kavramasıyla son bulan bir “arama”dan ve bu 
aramanın sonucu olarak “ruha yerleşen tümel”den bahsetmektedir.53 Heidegger sık 
sık özlerle ilişkimizin başka bir varolan aracılığı ile yürütülemeyeceği noktasına 
vurgu yapar (örneğin siyahlığı bakımından yazma tahtası). Ancak bu saptama doğru 
olmakla birlikte, zihnin duyumdan ilkeleri nasıl çıkardığını açıklamak konusunda 
yetersiz kalır. Özlere ve tanımlara ilişkin doğruluk, insan düşünmesinin Aristoteles’e 
göre nasıl bir şey olduğu açıklığa kavuşturulmadıkça tam olarak anlaşılamaz. Bunu 
başarmak içinse öncelikle insanın tikeller ardındaki tümeli nasıl kavrayabildiğinin 
açıklığa kavuşturulması gerekir. 
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HEIDEGGER AND PHENOMENOLOGY

ÖZ
Heidegger fenomenolojiyi Varlığın anlamına götüren bir yol olarak görmektedir. 
Gerek Husserlci fenomenolojinin gerekse kaynağı Greklere kadar geri giden fe-
nomen kavramının, Heidegger felsefesinin merkezî temasını oluşturan Varlığın 
anlamı problemine kaynaklık yaptığı söylenebilir. Her ne kadar fenomenolo-
jik gelenek içerisinde yer alsa da, Heideggerci fenomenolojinin Husserl’inkiyle 
aynı muhtevaya sahip olduğu söylenemez. Heidegger, büyük ölçüde, yönelimsel 
tecrübelerimizi dikkate almak suretiyle, epistemoloji düzeyinde işlediğini dü-
şündüğü Husserlci fenomenolojinin merkezî ilgisini, hocasından bir adım daha 
öteye taşımak suretiyle, bilincin anlamından, Varlık’ın anlamına kaydırmıştır. 
Heideggerci anlamda fenomenolojinin redüksiyon, oluşturma (construction) ve 
destrüksiyon (destruction veya Abbau) şeklinde üç adımdan oluşan ve Varlığın 
anlamını açığa çıkarmaya yönelik bir düşünme biçimine dönüştüğü söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Husserl, Heidegger, fenomenoloji, redüksiyon, varlık

ABSTRACT
Heidegger considers phenomenology as a way to the meaning of Being. It is 
possible to say that the question of the meaning of Being that is the central theme 
of Heideggerrian philosophy was rooted in both Husserlian phenomenology 
and the term phenomenon rooted in the Greeks. Although it is seen generally 
within the phenomenological tradition, one cannot say that Heideggerian 
phenomenology has the same content with Husserlian phenomenology. By 
taking into account our intentionality, Heidegger took a step further from his 
mentor and moved the central interest of Husserlian phenomenology which 
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functioned at epistemological level, from the meaning of consciousness to the 
meaning of Being. At this level, one can say that Heideggerian phenomenology 
becomes a form of thought that brings out the meaning of Being through the 
three levels of reduction, construction and destruction (Abbau). 
Keywords: Husserl, Heidegger, phenomenology, reduction, being.

...

Giriş

Bütün bir felsefî kariyeri boyunca Varlık’ın anlamı nedir? sorusuna odaklanan 
Heidegger, Varlık ve Zaman’da, söz konusu sorunun, genel olarak felsefenin en temel 
sorusu olduğunu ifade ederek, bu soruyu hakkıyla ele almanın fenomenolojik bir 
yoldan geçtiğini ifade eder. Çünkü Heidegger’e göre, gerek bir “duruş noktası”na 
gerekse bir “yön”e bağlı olmayan ve öncelikli olarak bir yönteme işaret eden karak-
teriyle fenomenoloji, “felsefî araştırmanın nesnelerinin konu-ilgili ‘Ne’sini değil, 
ama araştırmanın ‘Nasıl’ını”1 karakterize etmek suretiyle, epistemoloji öncelikli bir 
tutumdan, ontolojiyi önceleyen bir tutuma geçişin zeminini oluşturur. Söz konusu 
geçiş, anlamını, fenomenoloji için adeta bir norm haline gelen “şeylerin kendilerine” 
ifadesinden alır. Zira Heidegger açısından bakıldığında, fenomenoloji terimi, “tüm 
boşlukta yüzen kurgulamalara ve olumsal bulgulara, salt görünürde kanıtlanmış kav-
ramların üstlenilmesine ve kendilerini sık sık kuşaklar boyunca gösterişle ‘sorunlar’ 
olarak sunan yalancı-sorunlara karşı”2, her şeyden önce, “şeylerin kendilerine” dön-
menin gerekliliğini vurgular.

Fenomenolojideki “şeylerin kendilerine” dönme düsturu, bir anlamda fenome-
nolojinin anti-metafizik karakterini de gösterir niteliktedir. Zira, sistemlere karşı bir 
metot, tüm metafizik spekülasyon veya inşalar karşısında kesin bir bilim olma amacında 
olan bir felsefe, yani aşırı metafizik realizm anlayışlarına karşı, varoluş ve gerçeklik 
hakkındaki yargıları paranteze alan bir yaklaşım olarak fenomenoloji, metafizikle 
hesaplaşma içerisinde olma kaygısı güder. Bu kaygı bağlamında fenomenolojinin, 
kendisini, kendinde şeylerin, kendi kendilerini gösterdikleri ve zihnin herhangi bir 
aracılığı olmaksızın kendi kendilerini verdikleri bir yer anlamında, metafiziksel olarak 
nötr bir alanda tanzim ettiği dahi söylenebilir.3

Her türlü metafizik kurguyla kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Heidegger fel-
sefesinin, ilk bakışta, nasıl olup da çoğu zaman Kartezyen felsefenin merkeze alındığı 

1 Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul 2004, s. 54.
2 Heidegger, a.g.e., s. 55.
3 Thevenaz, Pierre, What is Phenomenology and Other Essays, çev. Paul Brockelman, Charles Courtney 

ve James M. Edie), Quadrangle Boks, Chicago 1962, s. 53.
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yeni bir çeşit idealizm veya Platonculuk olarak görülen fenomenolojiye, bizi, Varlığın 
anlamına götüren bir yol değerini atfettiğini anlamak da ancak bu şekilde mümkün 
olabilir. Bu anlamda, hem bizzat Husserlci fenomenolojinin hem de kaynağı Greklere 
kadar geri giden fenomen kavramının, Heidegger felsefesinin merkezî temasını oluş-
turan Varlığın anlamı problemine kaynaklık yaptığını söylemek mümkündür.

Fenomenolojiden Fundamental Ontolojiye

Heidegger, Varlık ve Zaman adlı çalışmasında, Varlığın anlamı problemine odaklı 
kendi fenomenoloji kavrayışının ancak Husserl’in Mantık Araştırmaları çalışmasının 
zemininde gerçekleşme imkânı bulduğunu ifade eder:

Aşağıdaki araştırmalar ancak Logischen Untersuchungen (Mantık Araştırmaları) 
başlıklı çalışması ile Fenomenolojinin kendini göstermesini sağlayan Edmund Hus-
serl’in hazırladığı zeminde olanaklı olmuşlardır. Fenomenolojinin ön-kavramı üzerine 
açıklamalar onun için özsel olan şeyin felsefî bir “yön” olarak edimsel olmada yattığını 
göstermiştir. Olanak edimsellikten daha yukarıda durur. Fenomenolojinin anlaşılması 
yalnızca ona olanak olarak sarılmada yatar.4

Heidegger, Husserl’in kategorik sezgiye ve hakikatin kabulüne dair tartışmala-
rını, Aristoteles ve Brentano tarafından oluşturulan Varlık problemiyle bağlantılı bir 
şekilde ele almıştır. Gerçekten de, Heidegger’in felsefî kariyerinin başlangıcında onun 
düşüncesine yol gösteren temel sorular, bizzat kendisinin My Way to Phenomenology 
başlıklı kısa çalışmasında ifade ettiği üzere, Franz Brentano’nun, On the Manifold 
Meaning of Being according to Aristotle adlı çalışmasının yol açmış olduğu; “Şayet 
varlık birçok anlam içerisinde öngörülüyorsa, o zaman onun en başta gelen temel 
anlamı nedir?”, “Varlık ne anlama gelir?” sorularıdır.5 Heidegger, tam da söz konusu 
kaygı doğrultusunda Husserl’in Mantık Araştırmaları adlı çalışmasının özellikle 5. 
ve 6.sına ilgi duymuştur. 

Heidegger’e göre, Husserl’deki ‘kategorik sezgi’6 nosyonu, Brentano’nun, ‘Var-

4 Heidegger bu paragrafa düşmüş olduğu dipnotta, Husserl’e olan borcunun özellikle altını çizer: “Eğer 
aşağıdaki araştırma ‘Şeylerin Kendileri’nin açığa serilmesinde ileriye doğru bir adım atmışsa, o zaman 
yazar herkesten önce Edmund Husserl’e teşekkür eder. Husserl Freiburg’daki öğrencilik yılları sırasında 
derin kişisel yol göstericiliği ile ve yayımlanmamış araştırmalarından yararlanması için verdiği izinle ya-
zarı fenomenolojik araştırmanın çok çeşitli alanları ile tanıştırmıştır.” Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 69.

5 Martin Heidegger, “Beni Fenomenolojiye Götüren Yol”, Zaman ve Varlık Üzerine, çev. Deniz Kanıt, 
A Yayınevi, Ankara 2001, s. 85.

6 Husserl’in, kategorik sezgi kavramı bağlamında, kategorik biçimlendirmenin, nesnenin reel bir yeni-
den şekillendirmesi olmadığını, otantik düşünümün kanunları anlamında saf anlamıyla kategorik ka-
nunlardan bahsedilebileceğini ifade etmesi, Heideggerci fenomenoloji açısından son derece önemlidir. 
Husserl, The Shorter Logical Investigations (çev. J. N. Findlay), Routledge, London and New York 
2001, s. 364-368.
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lığın çoklu anlamı’ nosyonu yoluyla düşünmeye yönelik bir teşebbüstür. Özellikle 6. 
araştırmada Husserl, her ne kadar duyusal olmayan bir tarzda olsa da, kendisi yoluyla 
bir şeyin varlığının veya varoluşunun direkt bir biçimde sezildiği kategorik sezgi 
konusunu tartışmıştır. Husserl’in bu hususta vermiş olduğu örnek, beyaz bir kâğıdın 
görülmesinin, duyusal bir sezgi yoluyla insanı kâğıdın beyazlığına sahip kıldığı, fakat 
aynı zamanda duyusal olmayan bir form içerisinde söz konusu kâğıdın beyaz olduğunu 
da kavrattığı şeklindedir. Bu örnek, Heidegger için, yalnızca varolanlar (Seienden) 
dolayımıyla verilen Varlığın kavranması anlamına gelir.7 

Elbette ki bu tespit, Husserl ve Heidegger’in fenomenolojiden aynı şeyi anladığı 
anlamına gelmez. Husserl’e göre, fenomenolojinin amacı, içerisinde nesnelerin oluş-
turulduğu bilincin ayrı ve tasviri bir analizi olup, fenomenolojik redüksiyon da, nes-
nelerin oldukları şekliyle bize tezahür etmelerini mümkün kılan orijinal bir karşılaşma 
moduna tekabül eder. Buna karşın Heidegger, “kendinde şey olarak deneyimlenmesi 
gereken şey nasıl ve nereden belirlenir?” sorusuyla, son çözümlemede, bilincin mer-
keze alındığı Husserlci fenomenolojiyi eleştiriyi eleştirir ve fenomenolojiye Varlığın 
anlamı problemiyle ilişkili bir muhteva kazandırır.8

Heidegger, büyük ölçüde, yönelimsel tecrübelerimiz tarafından oluşturulmuş 
olan bilginin kaynağına yönelik bir araştırma anlamında, epistemoloji düzeyinde 
işlediğini düşündüğü fenomenolojinin merkezî ilgisini, hocasından bir adım daha 
öteye taşımak suretiyle, bilincin anlamından, Varlık’ın anlamına kaydırmıştır. Yine 
de Heidegger, “anlamın özsel yapılarının bir analizi, bize, kendinde şeyler anlamında, 
dünyaya yönelik aslî tecrübemize geriye gitmek için, özne-nesne düalizminin ötesinde 
bir hareketi zorunlu kılar”, şeklindeki fenomenolojinin en önemli kanaatini paylaşır. 
Fakat Husserl’in, bu aslî deneyimi dünya-nın-bir-bilinci ile özdeşleştirdiği yerde, He-
idegger onu dünya-içinde-bir-varlık olarak yorumlar. Böylelikle Heidegger’in elinde 
fenomenoloji, epistemolojik karakterdeki “Bilmek ne anlama gelir?” sorusu yerine, 
ontolojik karakterdeki “Olmak ne anlama gelir?” sorusu doğrultusunda bir değişikliğe 
uğrar. Böylelikle Heidegger, Husserl’in fenomenolojisini, Varlık sorusuna uygun bir 
cevap verme doğrultusunda yeniden gözden geçirir, parantezleri açar ve onların içine 
varlığın (existence) yeniden girmesine izin verir. Fakat buradaki varlık, ne salt bir 
sübjektivite ne de salt bir objektivite olarak değil, varolanın Varlığına (Being) yönelik 
temel bir açıklık olarak görülür.9

Heidegger felsefesiyle birlikte fenomenolojinin, hem fenomenolojik gelenek 
içerisinde kalacak, hem fenomenolojiye yeni boyutlar kazandıracak, hem de Varlık’ın 
anlamı problemi doğrultusunda, farklı sonuçlara ulaşılacak şekilde yeniden ele alıp 

7 D. Moran, Introduction to Phenomenology, Routledge Press, New York and London 2000, s. 227.
8 Bkz. W. J. Korab-Karpowicz, “Martin Heidegger (1889-1976)”, The Internet Encyclopedia of Philo-

sophy, http://www.utm.edu 24.10.2003.
9 R. Kearney, “Martin Heidegger”, Modern Movements in European Philosophy: Phenomenology, Cri-

tical Theory, Structuralism, Manchester University Press, New York 1994, s. 30.
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yorumlandığını söyleyebiliriz. Heidegger’in fenomenolojiyi nasıl temellendirdiğini 
ve fenomenolojinin temel problemlerine yaklaşımını ele almadan önce, genel hatları 
ile Heidegger ve fenomenoloji ilişkisini şu şekilde ele almak mümkündür:

Heidegger’in yorumladığı şekliyle fenomenolojinin temel ilgisi, üzeri örtülen ve 
metafizik gelenek boyunca unutulan Varlığın anlamı sorusunu yeniden keşfederek, 
gün yüzüne çıkarmak olup, fenomenoloji de unutulan Varlığı gün yüzüne çıkarma 
amacındaki, bir açık hâle getirme, örtüsünü kaldırma veya gösterme metodudur.10 
Heidegger’e göre Varlık, varolanın Varlığıdır, fakat Heidegger söz konusu Varlığı, va-
rolanların kaba mevcudiyeti olarak değil, onların insanî deneyime anlamlı ifşası olarak 
yorumlar. Her ne kadar varolanlar insanın varolup varolmamasına bağlı olmaksızın 
varolsalar da, Heidegger’e göre, varolanların anlamlı verilmişliğinin anlamı, hiçbir 
zaman insanî deneyimden ayrı düşünülemez. Varlık varolanların anlamıdır. Varlığın 
anlamıyla ilgili soru, varolanlar-ın-Varlığının insanî deneyime verilmesinin nasıl vukua 
geldiğine odaklanır. Bu soru, vurguyu, insanî deneyim ve bu deneyimin karşı karşıya 
geldiği anlamlı varolanlar arasındaki yönelimsellik ilişkisinden, varolanın Varlığını 
mümkün kılan şey ile insanî deneyim arasındaki aşkınlık (transcendence) ilişkisine 
kaydırır. Bu durum ise, klasik ontolojinin fenomenolojik bir transformasyonunun, 
geleneksel fenomenolojinin ontolojik bir transformasyona tâbi tutulmasını gerektirdiği 
anlamına gelir.11

Yine fenomenolojik metot ekseninde ortaya konulan soru, varolan her şeyin 
oluşturucu temelleri ve ampirik dünyanın imkânının koşulları olan Varlığın temel 
yapılarını ayırt etmeye yöneliktir. Dolayısıyla Husserlci fenomenolojide olduğu gibi, 
Heidegger’de de, natüralist ve ampirist yaklaşımların verili önkabüllerinin bir eleştirisi 
söz konusu olur. Zira Heidegger felsefesinde, real olan ile real olanın anlamı, ampirik 
olanla transandantal olan arasındaki karşıtlık, Varlık ve Zaman’da ele alındığı şekliyle, 
ontik (yani, varolan) ve ontolojik (yani, varolanın anlamı veya Varlığı) olan arasındaki 
karşıtlıkta ifadesini bulur.12 Bununla birlikte, Heidegger’in kendi fenomenoloji anlayışı, 
transandantal bilince ve onun saf benine odaklanan Husserl’in fenomenolojisinden farklı 
olarak, yaşanan varoluşun olgusallığına odaklanan bir karaktere sahiptir. Buna göre, bir 
felsefe olarak fenomenoloji, öncelikli olarak ve çoğunlukla kendisini göstermeyenin, 
yani kendisini gösteren şeyin zemininin görülmesine izin vermek anlamına gelir. Felsefî 
fenomenolojinin anladığı şekliyle fenomen, şu veya bu varolan ya da kendilik değil, 
varolanların veya kendiliklerin Varlığıdır. Bu anlamda Varlık, varolanları varolanlar 
olarak belirleyen şeydir ve varolanlar da daima bu temel üzerinden anlaşılırlar.13

Bu yüzden Heidegger fenomenolojiyi, Varlık’ın temel sorusunu yeniden ifade etme 

10 Thevenaz, a.g.e., s. 55.
11 Thomas Sheehan, “Heidegger’s Philosophy of Mind”, Philosophy of Mind, Vol. 16, s. 289.
12 Thevenaz, a.g.e., s. 56.
13 P. Gorner, “Heidegger, Martin”, Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers (ed. Stu-

art Brown and Friends), Routledge, London 1996, s. 327.
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ve kurtarmanın bir vasıtası olarak görür. Bu noktada Heidegger’in sorduğu temel soru 
“Niçin hep varolan var da, Hiç yok?”14 şeklindedir. Bu soru, dogmatik spekülasyon ve 
bilimin kesinliklerinin ötesine giden karakteriyle, sınıflandırılabilen, objektifleştirilebi-
len veya kontrol edilebilen şeylerin neler olduğuyla ilgili değildir. Söz konusu ontolojik 
sorunun bizim çağdaş kültürümüz açısından konu dışı hâle geldiğini ve dikkatlerimize 
yön vermediğini tespit eden Heidegger, bu sorunun, Batı metafiziğinin üstesinden 
gelmek (Uberwinden, deconstructing) ve bu yolla da metafizik soruşturmanın ilk defa 
ortaya çıktığı Varlık’ın orijinal varoluşsal deneyimini ele geçirmek suretiyle, yeniden 
canlandırılmasının zorunluluğunu ilan eder.15 Bu doğrultuda olmak üzere Heidegger 
Varlık ve Zaman’da fenomenolojiyi, dikkatimizi geleneksel metafizikten aslında onu 
da kuran fundamental ontolojiye kaydırmak için kullanır.

Heideggerci Fenomenoloji ya da Fundamental Ontoloji

Heidegger, fenomenolojiye yönelik temel düşünümünü, yalnızca Husserl’in feno-
menoloji kavramlaştırmasına referansla değil, fenomenolojiyi yeniden tanımlayacak 
bir şekilde, fenomenolojinin, phainomenon veya phainesthai ve logos şeklindeki, 
Grekçe köklerine kadar inerek gerçekleştirir.16 Buna göre, dışsal olarak ele alındığında, 
fenomen ve logos sözcüklerinden oluşan fenomenoloji başlığı, fenomenlerin bilimi 
demektir. Ancak fenomenolojinin hakkıyla takdir edilmesi ve Heidegger açısından ne 
anlam ifade ettiğinin anlaşılması, onu oluşturan Grekçe kavramların analizinden geçer.17

Grekçede phainomenon sözcüğüyle karşılanan fenomen terimi, kendini göstermek 
anlamına gelen phainesthai sıfat fiilinden türer. Buna göre fenomen kendisini gösteren 
anlamına gelir. Dönüşlü fiil olan phainesthai, phôs sözcüğünün bir formudur. Phôs 
ise, ışık, parlaklık, içinde bir şeyin zahir hale gelebileceği, bizzat görünür olabileceği 
şey anlamındaki pha sözcüğüyle alakalıdır. Bu analizlerden hareketle Heidegger, 
Greklerde, fenomenler ifadesiyle kastedilenin, “gün ışığında yatanların ya da ışığa 
getirilebilenlerin toplamı” olduğunu, bunun ise, Greklerin zaman zaman yalın olarak 
ta onta, yani varolanlar ile özdeşleştirdikleri şeye gönderme yaptığını söyler.18 

Yine Heidegger’in özellikle vurguladığı üzere, Greklerin phainomenon sözcüğü 
aynı zamanda görünüş anlamına da gelir ki, bu durumda o, varolanın, kendisini hiçbir 

14 Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1994, s. 22.
15 Richard Kearney, “Martin Heidegger”, Modern Movements in European Philosophy: Phenomenology, 

Critical Theory, Structuralism, Manchester University Press, New York 1994, s. 31.
16 R. E. Palmer, Hermenötik, çev. İbrahim Görener, Anka Yayınları, Ankara 2002, s. 173.
17 Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul 2004, s. 55.
18 Heidegger, History of the Concept of Time, çev. Theodore Kisiel, Indiana University Press, Bloomin-

gton and Indianapolis 1992, s. 81; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 57; Heidegger, Introduction to 
Phenomenological Research, çev. Daniel O. Dalhstrom, Indiana University Press, Bloomington and 
Indianapolis 2005, s. 4; Palmer, a.g.e., s. 173.
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zaman olmadığı bir şey olarak göstermesi demektir. Bu anlama göre, fenomen, otantik 
anlamda kendini gösteren bir şey değil, “bir şey gibi görünen”, “görünürde olan”, 
“görünüş” (semblance - Schein) anlamına gelir. Bununla birlikte Heidegger, fenomen 
kavramının gereği gibi anlaşılmasının, phainomenon kavramının, aşikâr olanı (mani-
fest) ifade eden ilk anlamı ile ‘görünüş’e (semblance) gönderme yapan ikinci anlamı 
arasındaki bağlantıyı anlamaktan geçtiğini ifade eder. Söz konusu bağlantı ise, ikinci 
anlamın, yani görünüşün, ilk anlam olan ‘aşikâr olma’nın değişime uğramış hali olarak, 
ancak ilk anlam zemininde varlık kazandığı şeklindedir. Bu yüzden Heidegger’e göre, 
görünüş olarak fenomen, fenomen kavramının, varolanın, kendisini kendinde aşikar 
kıldığı, gösterdiği şeklindeki ilk anlamına hizmet eder.19

Fenomen kavramının analizi bağlamında Heidegger’in vurguladığı bir diğer 
husus da, yukarıda izah edildiği şekliyle fenomen kavramının, tezahür (appearence) 
veya salt tezahür terimleriyle hiçbir ilişkisinin olmadığıdır. Daha ziyade, bir hastalığın 
tezahürleri anlamından çıkarsanabileceği üzere, semptom, yani belirti olarak kullanı-
lan tezahür kavramı, bir şeyin, kendisini bu veya şu olarak sunduğu, o şeydeki süreç 
veya niteliklere gönderme yapar. Buna göre, tezahürler, bir tezahür yaratmayan başka 
bir şeyi, kendilerinden hareketle çıkarsayabildiğimiz diğer olaylara (occurence) geri 
gönderme yapan olaylardır. Dolayısıyla tezahürler, kendisi bir tezahür olarak verilme-
yen, başka bir kendiliğe gönderme yapan bir şeyin tezahürleri olup, kendini kendinde 
göstermeyen bir şeye gönderme yapar. Oysa tezahürün bu anlamında işaret edilen 
gönderimsel bağlantı, fenomene has olan kendini gösterme için söz konusu değildir. 
Fenomenle tezahür arasındaki temel fark da bu husus olup, gönderme olarak tezahür, 
otantik fenomen içinde, yani kendini-göstermede tesis edilir.20

Heidegger, fenomenolojinin ön-kavramını saptamadan önce, logos kavramının 
neye gönderme yaptığını anlamanın, fenomenolojinin hangi anlamda fenomenlerin 
bilimi olduğunun anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünür. Bu doğrultuda ele 
alındığında, ifade edilen sözcük kombinasyonundaki -loji, teoloji, biyoloji vb. kulla-
nımlarında olduğu üzere, “-in bilimi” demektir. Söz konusu anlayış ekseninde bilim, bir 
konu alanının birliğine dair iddia ve önermeler arasındaki iç bağlantı olarak anlaşılır. 
Fakat Heidegger’e göre, logos, bir şeyle ilgili söylem anlamındaki legein sözcüğüyle 
bağlantısı dikkate alındığında, aktüel olarak bilim anlamına gelmez. Bu yüzden logos 
terimi, akla gelen keyfî terimler ekseninde değil, Greklerin legein yoluyla anladıkları 
şeye referansla tanımlanmalıdır.21

Heidegger antik dönemden beri Herakleitos’un logos kavramının, “akıl” (ratio), 
“söz” (Werbum), “kozmik yasa” (cosmic law), “mantıksal olan”, “anlam ve akıl (reason) 
anlamında düşünce için zorunlu olan” şeklinde kullanılageldiğini, bununla birlikte, 

19  Heidegger, History of the Concept of Time, s. 81; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 57.
20  Heidegger, History of the Concept of Time, s. 82; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 58-59.
21  Heidegger, History of the Concept of Time, s. 84.
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söz konusu hâkim anlayıştan farklı olarak, Grekçe aslına uygun etimolojik bir tahlille, 
logos ifadesinin, herkesçe bilinen şekliyle konuşmak ve söylemek anlamlarına gelen 
legein’den türetildiğini, legein ifadesinin daha orijinal ve aslî anlamının ise, göz önüne 
sermek ve belirlemek olduğunu söyler.22 Burada göz önüne sermek, bir şeyi diğerinin 
yanına yerleştirmek, onları bir araya getirmek anlamına da gelir.23 Bu suretle şeyler, 
birlikte bizim önümüze serilmeleri hususunda oluruna bırakılır. Elbette ki oluruna 
bırakmada, bir ilgisizlik anlamından ziyade, önümüze serilen şeylerin, bizi içerdiği ve 
ilgilendirdiği hususu son derece önemlidir. Birlikte-huzurda-serilmeyi-oluruna bırakma 
anlamında serilme, önümüzde hazır olan olarak göz önüne serileni alıkoymakla alaka-
lıdır.24 Şeyleri birlikte huzurumuzda olmaya bırakma suretiyle legein, gizlenmemişliği 
içinde huzurumuzda uzanan şeyi muhafaza etmeyi üstlenir.25 

Söz konusu etimolojik arka planı dikkate alındığında logos, gerek konuşmakta olan, 
gerekse birbirleri ile konuşmakta olanlar için, söylemin hakkında olduğu şeyi görülmeye 
bırakmak demektir.26 Bu anlamıyla logos sözcüğünün, “fenomene işaret eden bir sunuş 
mantığı” olup, o, “bir şeyi gizli iken gün ışığına çıkarmak” anlamında, “bir şeyin ne ol-
duğunu açmak veya meydana getirmekle” alakalıdır. Dolayısıyla burada, anlamın zihin 
yoluyla bir fenomene yansıtılması değil, fenomenin ontolojik görünümünün açığa çıkması 
söz konusudur.27 Tam da bu yüzden Heidegger, Logos kavramının analizi bağlamında, 
Grekçe’de söylenen şey ile bununla ifade edilen şeyin aynı olduğunu, yani duyulan 
Grekçe bir sözcüğün, kendi legeinini doğrudan doğruya ortaya koyduğunu ifade eder. 
Sözcük tarafından ortaya konulan şey ise, fenomenin ontolojik görünümü anlamında, 
önümüzde duran olup, sözcük bizi önümüzde duran şeyin kendisine sevk eder.28

Gerek fenomen gerekse logos kavramlarına yönelik söz konusu etimolojik analiz 
ve değerlendirmelerin akabinde Heidegger, fenomenoloji olarak adlandırılan araş-
tırmanın biçimsel anlamının, “kendini göstereni, kendini kendinden gösterdiği gibi, 
kendinden görülmeye bırakmak” olduğunu ifade eder. Bu yüzden Heidegger’e göre, 
felsefe tarafından konu haline getirilen şeyin tecrübe, kavrama ve belirleme modunu 
tasarımladığı ölçüde metodolojik bir terim olan fenomenoloji, orijinal ve başlangıç-
taki anlamı içerisinde ele alındığında, bir şeyle gerçek bir yüzleşmenin sağlandığı 
yolu ifade eder. Kendisini kendinden gösterme anlamında seçkin bir yola işaret eden 
fenomenoloji ifadesi, kavramsal izah ve yoruma yönelik olmak üzere, bir şeyin legein 
yoluyla ve legein için orada olmak zorunda olduğu yolu adlandırır.29 Buna göre feno-

22  Heidegger, “Logos (Heraclitus Fragment B 50)”, Early Greek Thinking, çev. David Farrell Krell and 
Frank A. Capuzzi, Harper and Row Publishers, Inc, New York 1984, s. 60.

23  Heidegger, a.g.e., s. 61.
24  Heidegger, a.g.e., s. 62.
25  Heidegger, a.g.e., s. 63.
26  Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 61.
27  Palmer, a.g.e., s. 173-174.
28  Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, çev. Ali Irgat, Sosyal Yayınları, İstanbul 2003, s. 16.
29  Heidegger, History of the Concept of Time, s. 85.
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menoloji, kendi araştırma nesnesini adlandırmadığı gibi, konu kapsamının başlığını 
da nitelendirmez. Fenomenoloji sözcüğü yalnızca, söz konusu bilimde ele alınması 
gereken şeyin, sergilenmesinin ve irdeleniş türünün “nasıl”ı hakkında bilgi verir.30 

Bununla birlikte, Heidegger, fenomen kavramının biçimsellikten sıyrılarak fe-
nomenolojik bir kavram hâlini almasının sağlanması için, fenomenoloji tarafından 
görülmeye bırakanın ve bu yolla da, ayırt edici anlamda fenomen denmesi gereken 
şeyin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini vurgular:

Açıktır ki, en yakından ve çoğunlukla tam olarak kendini göstermeyendir; kendini 
en yakından ve çoğunlukla gösteren ile karşıtlık içinde gizli olandır; ama aynı zamanda 
özsel olarak kendini en yakından ve çoğunlukla gösterene ait olandır ve dahası ona 
onun anlam ve zeminini oluşturacağı bir yolda ait olandır.31

Bu noktada Heidegger’in özellikle altını çizdiği husus, söz konusu gizli veya 
örtülme durumunda kalan ya da kendini yalnızca “kılık değiştirerek” gösterenin, şu 
veya bu diye nitelenebilecek bir varolan olmayıp, varolan şeyin Varlığı olduğudur. 
Fenomenoloji açısından Varlığın söz konusu öneminden hareketle Heidegger, feno-
menolojiyi, ontolojinin teması olması gereken şeye, yani Varlığın anlamı problemine 
giriş yolu olarak görür.32 Dolayısıyla Heidegger’in fenomenolojiden beklediği, “orada 
ne olduğu”, “kesin olarak bilinebilecek gerçekliğin ne olduğu” sorularını yanıtlamak, 
ya da temel ve aslî gerçekliğe dair kesin bir yargı ortaya koymak değildir. Heidegger 
problemi, “Varlığın anlamı nedir?”, “Varlık yoluyla neyi anlarız?” şeklinde ortaya 
koymak suretiyle, fenomenolojinin asıl görevini de açığa çıkarır. Heidegger’e kadar, 
Varlığın anlamının açık fakat tanımlanamaz olduğu şeklinde zımnî bir kabul söz ko-
nusu olsa da, Heidegger, bu soruyu cevaplamanın güçlüğünün, sorunun anlamının açık 
olmayışından kaynaklandığını, fenomenolojinin görevinin ise, onu açık hale getirmek 
suretiyle metodolojik bir soruşturma konusu yapmak olduğunu düşünür.33

Heideggerci fenomenoloji nokta-i nazarından bakıldığında, dünyayı fenomen 
olarak betimlemek, “dünya içerisinde ‘varolan-şeyler’de kendini göstereni görülmeye 
bırakmak” demektir. Heidegger, betimlemenin ön-fenomenal bir iş olarak, varolan 
şeylerde takılıp kalmamasını, ontik olanın ötesine, ontolojik olana, yani Varlığa ulaş-
mayı mümkün görür. Zira fenomenolojide aranan Varlık olup, fenomenolojik anlama 
da, kendisini fenomende biçimsel olarak Varlık ve Varlık-yapısı olarak gösteren şeye 
tekabül eder. Bu yüzden Heidegger, dünyayı fenomenolojik olarak betimlemenin, 
dünya içerisinde bulunan varolanın Varlığını sergileyip, kavramsal-kategorik olarak 
saptamak olduğunu ifade eder.34

30  Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 64.
31  Heidegger, a.g.e., s. 65.
32  Heidegger, a.g.e., s. 64-65.
33  Thevenaz, a.g.e., s. 55.
34  Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 102.
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İşte tam da bu husus, fenomenolojinin Heidegger felsefesi ekseninde başkalaşarak, 
ontolojiyle buluştuğu yeri ifade eder. Heidegger’le birlikte fenomenoloji, Husserl’de 
olduğu gibi yalnızca bilginin değil, bütün varolanın Varlığının niteliğine dair gerçek 
anlamda radikal bir temel arayışının metodu haline gelir. Bundan dolayı Heidegger 
kendi ontolojisini, bu ontoloji en temel ve hayati soru olan Varlığın anlamı sorusunu 
cevaplamayı ve temel yapıları ifşa etmeyi amaçladığından ötürü, fundamental-ontoloji35 
diye adlandırır. Dolayısıyla, Husserl’de bilinç terimlerinde ifade edilen temel, Heide-
gger’de daha derinlere taşınarak, temelin temelinin soruşturulduğu bir boyut kazanır. 
Öyle ki, ulaşılan temel, zeminsiz bir boşluk, bir hiçlik olup, hiçlik de herhangi bir varlık 
veya temelden daha radikal bir karakter arz eder. Böylelikle fundamental ontoloji, 
var-olmayanın (non-being) bir ontolojisine, yani meontolojiye (méontologie) ulaşır.36

Heidegger, Batı felsefesinin temel deviniminin içsel ve gizli yaşamı sorunsalına 
ait ve başlangıçtan zuhur etmiş olan özelliklerin, mümkün olduğunca gün yüzüne 
çıkarılması ve kayıtsızlık tarafından gizlenmiş olarak kalmalarına izin verilmeme-
si gerektiğini düşünür. Zira Batı metafiziğindeki, insan varlıklarının varoluşuna ve 
Dasein’ın metafizik özüne ait problemler, Batı felsefesinin başlangıcında somut ve 
spesifik bir biçimde keşfedilmiş olduklarından ötürü, onlarla yüzleşmek kaçınılmazdır. 
Fundamental ontoloji de, daima ve yalnızca bu antik, yani erken döneme ait tezahü-
rün bir tekrarı olarak anlaşılmalıdır. Fakat antik olanın tekrar yoluyla bize iletilmesi, 
yalnızca bizim ona başkalaşma imkânını vermemizle mümkündür. Bütün bunlar kendi 
temellerine Varlık-ın-anlaşılmasının tarihi gerçekliği (historicity) içinde sahip olurlar. 
Buna mukabil, dışsallaşmış iletim anlamında gelenek, tekrar içerisindeki söz konusu 
başkalaşım probleminden yoksun bırakıcı bir karakter arz eder. Harici gelenek ve 
onun felsefe tarihi içerisindeki kullanımı kendi yaşamlarında söz konusu problemleri 
inkâr edip, kendi başkalaşımlarını bastırmaya çabaladığı için, söz konusu geleneğe 
karşı savaşmak gerekir.37

Varlık yalnızca, varolanlar orada (im Da) var olduğu ölçüde, orada olduğundan 
dolayı, Heidegger kendi fundamental ontolojisinin, “Varlık, bütün problematiği içeri-
sinde anlaşıldığı zaman mümkün hâle gelen”, ilksel ve metafiziksel bir transformasyona 
gizli bir eğilim içerisinde olduğunu ifade eder. Ontolojinin geriye, yani kaynak nokta-
sına dönmesine yönelik kendine özgü zorunluluk, insan varoluşunun aslî fenomenine 
referansla aydınlatılabilir. Zira Varlık, Dasein onu anladığı zaman orada vardır ve 
Varlığı anlama da Varlık ve varolanlar arasında bir ayrımı gerçekleştirir. Başka bir 
ifadeyle, Varlığın, anlama içerisinde orada varolmasının imkânı, Dasein’ın olgusal 
varoluşunu ve böylece de doğanın olgusal tamlığını varsayar.38 Sonuçta Heidegger, 

35 Heidegger, a.g.e., s. 67.
36 Thevenaz, a.g.e., s. 56-57.
37 Heidegger, The Metaphysical Foundation of Logic, çev. Michael Heim, Indiana University Press, 

Bloomingtoon and Indianapolis 1992, s. 154-155.
38 Heidegger, a.g.e., s. 156.
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kendi uygun teması için bir bütün olarak varolanlara sahip olan özel bir problematik 
ihtiyacından bahseder. Bu yeni araştırma, ontolojinin kendi özünde iskân eder ve onun 
tersyüz edilmesinin bir sonucudur. Heidegger söz konusu sorular kümesini metontoloji 
(metontology)39 şeklinde tasarlar. Metontoloji, radikal ontolojik problematik perspektif 
ve temelinde mümkündür. Buna göre, Varlığı varolanın Varlığı olarak düşünmek ve 
Varlık problemini radikal ve evrensel bir biçimde kavramak, aynı zamanda varolanları 
ontoloji ışığında kendi bütünlükleri içinde tematik kılmaktır.40 Bu anlamda metonto-
lojinin, Heidegger tarafından, ontolojik olanı ontik olandan ayırmanın imkânsızlığını 
gösterme amacıyla geliştirilmiş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.41

Varolanın Varlığını ve daha ileriki aşamalarında da Varlığın Varlığını anlamaya 
yönelik bir metot olarak Heideggerci fenomenoloji veya daha yerinde bir ifadeyle 
fenomenolojik ontoloji, temele yönelik ilgisinden ötürü, Husserlci fenomenolojinin en 
önemli unsuru olan fenomenolojik redüksiyon düşüncesini de muhtevasında barındırır. 
Taminiaux’un da ifade ettiği üzere, Husserl’in redüksiyon düşüncesi, Heideggerci 
felsefenin de en önemli unsurlarından birini oluşturur. Başka bir ifadeyle, gerek fe-
nomene giden yolu bloke eden negatif hareket, gerekse de meselenin kendisine geri 
dönüş olan pozitif hareket, Heidegger’in projesinde Husserl’inkinden hiç de daha 
az bir öneme sahip değildir. Elbette ki bu tespit, söz konusu ikili prosedürün her iki 
düşünürde özdeş olduğu anlamına gelmez.42

Heidegger’in yeni anlamı içerisinde ele aldığı fenomenolojik metod, yalnızca re-
düksiyondan oluşmayıp, ayrıca oluşturma ve destrüksiyon (construction - destruction) 
şeklinde ifadelendirilebilecek iki unsuru daha içermek durumundadır.

Heidegger’e göre, ontolojik araştırma anlamında Varlığın kavranması, öncelikli 
ve zorunlu olarak daima varolandan, varolanın Varlığına geri gitmeyi gerektirir ki, bu 
fenomenolojik metodun temel unsuru olan fenomenolojik redüksiyondur. Bu suretle 
Heidegger, Husserl’in fenomenolojisinin merkezî bir terimi olan redüksiyonu, özsel 
niyeti içerisinde olmasa da, literal olarak benimsediğini ifade eder. Heidegger’in de 
vurguladığı üzere, Husserl’in ilk olarak açıkça Ideas’ta kullanıma soktuğu şekliyle 
fenomenolojik redüksiyon, fenomenolojik bakışı, yaşamı, şeyler ve kişiler dünyasında 
içerilen insan varlığının doğal tutumundan, bilincin transandantal yaşamına ve içerisinde 
nesnelerin bilincin bağıntıları olarak oluşturulduğu bilincin transandantal yaşamının 

39 Burada metontology kavramı, Heidegger’in özellikle ilk dönem olarak adlandırılan çalışmalarında, 
Dasein analitiği için geliştirdiği fundamental ontolojinin radikalleştirilip, varolanın Varlığından, Varlı-
ğın Varlığına geçmeye yönelik bir amaca matuf olup Varlığı, Varlığın kendisinin içinde kalarak anlama 
çabasını isimlendirir. Varlık kendisini Var-lar ve kendi kendisini kendisi açıklar.

40 Heidegger, a.g.e., s. 157.
41 Bkz. Robert Bernasconi, “‘The Double Concept of Philosophy’ and the Place of Ethics in Being and 

Time”, Heidegger in Question: The Art of Existing, Humanities Press, New Jersey 1993.
42 J. Taminiaux, Metamorphoses of Phenomenological Reduction, Marquette University Press, Milwau-

kee 2004, s. 32.
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noetik-noematik deneyimlerine taşıyan bir metoda tekabül eder. Buna karşın, Heideg-
ger felsefesinde redüksiyon, fenomenolojik bakışı, bir varolanın kavranmasından, söz 
konusu varolanın Varlığının anlaşılmasına geri götüren bir anlam içeriğine sahiptir.43

Bununla birlikte Heidegger’e göre, fenomenolojik redüksiyon, varolanın Varlığına 
geri gitmeyi gerektirse de, fenomenolojik metodun yegâne unsuru olmamanın yanı 
sıra, merkezî unsuru dahi değildir. Çünkü söz konusu bakışın rehberliğinde varolan-
lardan, Varlığa geri gitme, aynı zamanda Varlığın kendisine doğru pozitif bir biçimde 
taşınmayı gerektirir. Aksi taktirde yapılan iş salt bir negatif hareket olarak kalmaya 
mahkumdur. Bundan dolayı Heidegger, Varlığın herhangi bir varlık gibi karşımızda 
duran bir şey olmaması gerçeğinin, fenomenolojik metodun ikinci unsuru olan oluştur-
mayı zorunlu kıldığı kanaatindedir. Heidegger’in de ifade ettiği üzere, Varlığın daima 
özgür bir projeksiyon içerisinde görünür kılınması gerekmektedir. Zira Heidegger’e 
göre, varlığın Varlığını anlama, Varlığın ifşasına odaklanan bir projedir; bu yüzden, 
söz konusu projenin ontolojik yapılarının görünür kılındığı bir oluşturmanın gelişti-
rilmesi zorunludur. Bu açıdan bakıldığında, fenomenolojik oluşturma, önceden verili 
olan varlığı, kendi Varlığı ve Varlığının yapıları üzerinde tasarımlamaya tekabül eder.44

Heidegger, Varlığa dair her tasarımın, varolanlardan hareketle indirgeyici bir 
özyineleme içerisinde oluştuğunu, Varlığa yönelik her düşünümün, varolanlardan 
hareketle başlamak zorunda olduğunu, bu başlangıcın ise tarihsel koşullar içerisinde 
belirlendiğini düşündüğü için, fenomenolojik metodun, fenomenolojik oluşturma yo-
luyla tüketilemeyeceği kanaatindedir. Söz konusu tarihsel belirlenimlerin bir sonucu 
olarak, bütün felsefî tartışmaların, geleneksel kavramlar, dolayısıyla da geleneksel 
bakış açıları ve ufuklar yoluyla istila edilmiş olması, Heidegger için, fenomenolojik 
metodun üçüncü unsuru olan fenomenolojik destrüksiyonu zorunlu hâle getirir. Buna 
göre, destrüksiyon, geleneksel kavramların, hakikî anlamı içerisinde Varlığı anlamayı 
belirleyen ontolojik yapılarla uygunluk içerisinde olup olmadıklarını belirlemek için, 
çıkarılmış oldukları kaynaklara doğru geri götürülmesini (indirgemeyi) içerir.45

Söz konusu bağlamı dikkate alındığında, destruction ve Abbau kavramları, He-
idegger için, tüm felsefî tartışmalar, geleneksel çevren ve yaklaşımlar tarafından ku-
şatılmış olduklarından dolayı, onların ne için inşa edildiklerinin sökülmesi anlamında 
ifşa edilmesine gönderme yapmaktadır.46 Daha sonra Derrida’nın ellerinde metafiziğe 
ait metinlerin okunmasına dair stratejik bir hamle niteliği formunu alacak olan feno-
menolojik bir yöntem olarak dekonstrüksiyon düşüncesinin de, Varlık ve Zaman’ın 
son bölümünde ve 1927 yılının yaz derslerinde oluşmuş olan Fenomenolojinin Temel 

43 Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, çev. Albert Hofstadter, Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis 1998, s. 21.

44 Heidegger, a.g.e., s. 21-22, Taminiaux, a.g.e., s. 34.
45 Heidegger, a.g.e., s. 22-23, Taminiaux, a.g.e., s. 34-35.
46 J. E. Faulconer, “The Word “Deconstruction” Different Notions According to Heidegger and Derrida”, 

Rocio Vila Sánches, 2000, http://mural.uv.es/rovisan2/word.html, 26.10.2003.
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Problemleri adlı çalışmada ortaya konduğu söylenebilir. Heidegger’in 1935’ten sonraki 
çalışmalarında ise, dekonstrüksiyon daha net ve Derrida’da pratiğe döküldüğü şekline 
çok daha yakın bir biçimde kullanılır. Onun fenomenolojik yönteminin üç adımı ise, 
bir anlamda, fenomenolojik bir ontoloji olarak okunabilir.

Sonuç

Heidegger, her ne kadar fenomenolojiyi bir hareket noktası olarak almış olsa da, 
fenomenolojinin, Husserl felsefesinde karşılaşılan ve Husserl’i metafiziksel düşünce 
biçimine bağlayan içeriğini, Varlık’a yönelik ontolojik bir soruşturma doğrultusunda 
dönüştürmek suretiyle, bütün bir Batı metafizik geleneği boyunca unutulmuş oldu-
ğunu düşündüğü, Varlık’ın anlamı sorusuna bağlamıştır. Varlık sorusunun kendisinin 
hakkıyla takdir edilebilmesinin, Varlığın tarihinin saydamlığa kavuşturulması, katı-
laşmış geleneğin yumuşatılıp, gizlemiş olduklarının açığa çıkarılmasıyla mümkün 
olduğunu düşünen Heidegger’e göre, Varlık sorusuna ipucu teşkil edecek söz konusu 
görev, antikçağ ontolojisinin veya Batı metafiziğine ait düşünme biçiminin geleneksel 
içeriğinin destruction’u olarak adlandırılabilir.47 Sıklıkla yıkma, tahrip etme, ortadan 
kaldırma vb. anlamlarda anlaşılmasının aksine, Heidegger’in fenomenolojk bir pers-
pektif içerisinde şekillenmiş olan Batı felsefesinin destrüksiyonu ile kastettiği şey, 
tarihle ilişkinin koparılıp, tarihin inkâr edilmesinden ziyade, felsefe tarihi boyunca 
aktarılmış olanın özümsenip dönüştürülmesine yöneliktir. Bu ifade, ne tahrip etmek, 
ne de yıkmak anlamına gelmekte olup, felsefe tarihi boyunca gerek felsefenin tarihine 
ilişkin, gerekse felsefe yapmak adına ortaya konulmuş tanım ve açıklamaları sökmek, 
uzaklaştırmak ve bir kenara koymak anlamlarına gelir. Her ne kadar, belirlenmiş bir 
hedef fikrine pek sıcak bakmasa da, destrüksiyon sürecinin hedefi, gelenek tarafından 
örtülmüş kaynağın ilk deneyimine ya da başka bir ifadeyle “Varlığın ilk ve daha sonrası 
için yol gösteren belirlenimini kazandıran kökensel deneyimlere” ulaşmaktır. Daha 
Heideggerci bir tanımla destrüksiyon, bize geçmişte varolanın Varlığı olarak konuşan 
şey için kulağımızı açık tutmaktır.48 Bu ise, Heideggerci anlamda fenomenolojinin, 
Varlığı hümanistik düşüncenin epistemik bir nesnesi olarak görmek yerine, tüm epis-
temolojik kaygıları bir kenara bırakmak suretiyle, ontoloji öncelikli bir düşünme 
tarzı içerisinde Varlığın anlamı meselesine dikkat kesilmeye sevk eden bir yol olarak 
düşünüldüğü anlamına gelir.

47 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 48.
48 Heidegger, Nedir Bu Felsefe?, çev. Ali Irgat, Sosyal Yayınları, İstanbul 2003, s. 27-28; Heidegger, 

Varlık ve Zaman, s. 48.
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Sorge’nin Peşine Düşmek

Eğer giriş ya da başlangıç bir başlığa sahip olabiliyorsa, burada sanırız bu başlığı 
kullanmak uygun olacaktır. Zira tam da yapılması amaçlanan şeyi özetler: Sorge’nin 
Peşine Düşmek.  Eğer başlık, Sorge’nin peşine düşmek ise (ki Sorge’nin ne olduğu 
henüz hiç belli değilken bu peşine düşme çok açık şekilde bir silüetin ya da bir esra-
rengiz olanın peşine düşme gibi algılanmak zorundadır) o zaman şimdiden söylenebilir 
ki bu peşine düşme bir şeyin ne olduğunu arayıp araştırıp bulmanın yanında tabirin 
diğer anlamıyla onun peşine düşmek, yani onun peşinden gitmek, adım attığı yerlere 
takıntılı bir şekilde dikkat edip –Sorge olmuş hâlde– o yerlerin tam üstüne basarak 
ilerlemeye çalışmak demektir. Öyle ya o adımların atılabilmiş olması sadece üzerine-
basılabilir-yer olmanın göstergesi/kanıtı olarak okunabilir, diğer kısımlarda her an 
her şey olabilmesi ihtimal dâhilindedir ve bu büyük ihtimalle Sorge’nin peşinde olanı 
düşürecek, Sorge’den uzaklaştıracak şeyler olacaktır.

Bu takibi yapmaya yeltenmek korkutucudur çünkü bu takip ve öndekinin adımla-
rını tekrarlamak demek Sorge olmak demektir ve bu takipte öyle bir noktaya gelinme 
ihtimali vardır ki artık gerisinden takip edilen peşinde birisinin olduğundan şüphelenip 
önde olmayı bırakabilir ve takip etmeye çalışanın kendisi olabilir. Önde artık takip 
edilecek bir adımlar patikası olmadığında o zaman sadece ıssız bir yerde terk edilmiş 
olma hissi ele geçirir artık takipte olamayanı ya da hâlâ ama artık sözde takipte olanı. 
Heidegger bunlardan birisi idi belki de?

Bu yüzden Sorge olmayı bir olma hali olarak içte taşıyarak ancak Sorge olmaya 
içte düşmeden ilerlemek önemli ve zor bir iştir. Neyse ki yolda olan bu korkutucu ve 
zor işe doğrudan başlamak zorunda değildir. Onun yardımcıları vardır. Bunlar farklı 
açılardan yazılmış insanlık tarihleridir, özellikle de Sorge’nin bir ucundan göz gezdirip 
okuduğu ve kendisini bulaştırdığı kısımları. Bu yüzden bu tarihlere dair kısa ancak yine 
de dikkatli bir okuma yapılması temel anlam vermeler açısından Sorge’nin nasıl ele 
alındığını az çok açıklar nitelikte olacaktır. Burada her ne kadar Sorge denilse de henüz 
Heidegger’in ya da Herder’in düşüncelerini okumaktan çok fazla uzakta olduğumuzdan 
ihtimam göstermeklik, kaygı, care, concern, soins, anxiete, tasa, endişe ve diğer diller-
deki tüm tabirlerin ortak işaret ettiği ortak evrensel anlam öbeğinin kökeni kastedilir. 

Ancak tabii ki bu kısa özetimsi belirtimler, dönemsel, tarihsel düşünüm ve ele 
alışları hakkıyla idrak etmek için yeterli olmayacaktır ancak bu yazının kendi amaç-
ladığı yer açısından zaten tarihteki her bir Sorge’ye dair noktaya uzun uzun değinilip 
Heidegger düşüncesinde yapılması amaçlanan gibi ayrıntılı bir okuma yapılması bek-
lenemez. Bunun için ne vakit, ne enerji ne de gerek vardır. Ancak yine de söylendiği 
gibi en temel anlamda neyin ima edildiği/söylenmeye çalışıldığı az çok kendini ortaya 
koyacak şekilde orada olacaktır düşüncesindeyiz.

Bu tarihteki gezisel okumanın kronolojik olarak yapılmasının, hem karmaşıklığı 
önlemek hem de Sorge anlayışının zaman içinde nasıl değişimlere uğradığını (eğer 
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uğradı ise tabi) açık bir şekilde göstermek açısından daha derli toplu bir ele alış/oku-
ma olacağı kanısındayız. Belki de Sorge yolda olanın bu özenli çalışmasını görür ve 
onun yolda ne yaparsa yapsın –isterse kendi adımlarını takip etse bile– kaybolacağını 
düşünüp kaygılanacağından kendi kökeninin nerede olduğuna dair birkaç izi/ekmek 
kırıntısını oraya, görülebilecek yere bırakır.

Sorge’nin –Cura olarak– yazılı metinlerde ilk bahsedilişine Roma’nın en büyük 
şairlerinden/ozanlarından biri olarak kabul edilen Vergilius’un kendi benzerleri arasın-
da artık kültleşmiş, epik eseri olan Aeneas’ın 6. kitabında şu satırlarda (268. satırdan 
başlayarak) rastlanır:

Oldukça karanlık bulutlardaki Jupiter gökyüzüne bulaştığında
ve donuk/solgun hilal (ay) gözlerinden/renk tonlarından hızlıca yok olduğunda. 
Hemen girişinin/kapısının önünde ve hatta cehennemin çenesinde
intikam dolu “Cura” ve suratı asık üzüntü/keder ikamet eder/ kendi yataklarını yapmıştır
(üç) beti benzi atmış hastalık; mutsuzca söven yaşlanma, korku ve isteme açlığının öfkesi
burada ıkına sıkıla çalışır, ve ölüm ve ölümün yarı-kardeşi uyku
bakılamayacak kadar iğrenç şekil alırlar...1

Aslında bu kısım da yeterli olsa da Aeneas’ın geri kalan kısımlarına da şöyle bir 
göz atıldığında Cura’nın (şimdilik Sorge dediğimiz kelimeye Cura denilsin) belki de 
insanlık tarihindeki en ağır ve insana zararlı anlamı buradadır. Cura öyle bir yapıdadır 
ki hem intikam/öç alma peşindedir hem de cehennemin kapısını ve çenesini kendisine 
yer kabul edip, burayı kendi mekânı kılmıştır.

Kronolojik olarak devam edilecek olunursa bundan sonraki adımda karşılaşı-
lan diğer isim Seneca’dır. En ünlü eserlerinden biri olan “Ahlâki Mektuplar”ın 124.  
mektubunda şöyle yazar: “Burada bahsetmemiz gereken dört doğa vardır: Ağacın, 
hayvanın, insanın ve tanrının. Son ikisi sebep bulma/sebepleme/akıl yürütme gücüne 
sahip olduğu için aynı doğa(dan)dır,  sadece birinde ölümsüzlük diğerinde ölümlülük 
erdemi olması tarafından ayrılmıştır. Bunlardan birinde-tanrı için-İyiyi mükemmel-
leyen/tamamlayan Doğadır; diğerinde-insan için-ise bunu yapan (ismen) Cura’dır. 
Tüm diğer şeyler kendi özel doğalarında mükemmeldir ki gerçek anlamda mükemmel 
değillerdir, akla sahip olmadıkları için.”2 

1 “Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, perque domos Ditis vacuas et inania regna: quale per incer-
tam lunam sub luce maligna est iter in silvis,  ubi caelum condidit umbra Iuppiter, et rebus nox abstulit 
atra colorem. Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci Luctus et ultrices posuere cubilia Cu-
rae; pallentesque habitant Morbi, tristisque Senectus, et Metus,  et malesuada Fames, ac turpis Egestas, 
terribiles visu formae: Letumque, Labosque;  tum consanguineus Leti Sopor,  et mala mentis Gaudia, 
mortiferumque adverso in limine Bellum, ferreique Eumenidum thalami, et Discordia demens, vipe-
reum crinem vittis innexa cruentis”, Virgil, Eclogues. Georgics. Aeneid: Books 1-6, çev. H. Rushton 
Fairclough, düzenleyen. G. P. Goold, c. 1, Loeb Classical Library 63, Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 1916, metnin Türkçe çevirisi için bkz. Vergilius, Aeneas, çev. İ. Zeki Eyüboğlu, Payel 
Yayınları, 1. Baskı,  İstanbul 1995, s. 163-164.

2 “Quattuor hae naturae sunt, arboris,  animalis, hominis, dei: haec duo,  quae rationalia sunt, eandem 
naturam habent,  illo diuersa sunt quod alterum inmortale, alterum mortale est. Ex his ergo unius bo-
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Seneca’nın bu sözleri çok açık kılar ki o Cura’ya Vergilius’un baktığı gibi 
bakmaz. Seneca için Cura –stoik bir bakış açısının da Seneca üzerinde etkin oldu-
ğu mektubun kalan kısımlarından ve birkaç diğer mektuptaki düşünsel eğilim ve 
tutumlarından kendini belli eder– daha çok insanı tamamlayan, mükemmelleştiren, 
hatta insanın gerçek anlamda insan olmasını ve bu olmanın devam etmesinin mer-
kezindeki ögedir. Buradaki Cura, Seneca’nın düşüncesinde; insanın varoluşunun 
kendisine dikkatli bir şekilde bakması ve bu bakmanın alttan ön koşul olarak fısıl-
dadığı insanın bilinçli bir canlı olma ile ve yine bilinçli olmanın salt sonuçlarından 
olarak insanın kendi seçimi ile kendini bir şeylere adayabilmesi, bağlılığı, sadakati 
ile çok yakından ilişkilidir.

Bundan sonra yolda olanın ve etrafındaki patikalara bakınarak her birinde birkaç 
adım atıp daha da ilerisini görmeye çalışıp bir şey göremeyince (ya da gördüğü ona 
yeterli gelmeyince) gerisin geriye dönenin karşısına Aziz Augustinus çıkar. Augustinus 
ile birlikte –belki Seneca ile ufak bir havası sezilen– Hıristiyan bakış açısı kendini iki 
zıt yönünden de gösterir. Bu iki yönden ilki İsa’nın daha çok ön plana çıkarmak istediği 
özen, dikkat, ihtimam gösterilerek/insanca bir yaşamın savunulması anlamında insanın 
kendisi, evren, tanrı hakkında kaygıya, ya da daha doğru tabiri ile umursamaya sahip 
olmasıdır. İkincisi ise kiliselerin ifade ettiği şekilde insanın tanrıya yakın olmasının bu 
dünyada çektiği acılar ve –negatif anlamda– kaygılar ile ilgili olduğu, fiziksel dünyada 
ne kadar çok zorluk, tasa içinde olunursa ve buna ne kadar ses çıkarılmazsa ruhani 
olan dünyada o kadar bunların karşılığının alınacağına dair olan yöndür. 

Aziz Augustinus da aslında bu iki yönü de kendi yazılarında ve felsefe anlayışında 
gösterir. Hem bir ayağı İsa’da (bu, sonlanmakta olan ve Hıristiyanlığın yok etmeye 
çalıştığı paganizmin nasıl çok kısa sürede bozunup/devinip/form değiştirip/kökensel 
olarak asimile olup Hıristiyanlığın içine yedirildiği/eklemlenebildiği olarak da okuna-
bilir) onun sözlerinin takibinde olması hem de diğer ayağı da bir Aziz olarak kiliseye 
bağlı olması açısından bu ikircikli tutumu isteyen çelişki isteyen çok yönlülük olarak 
okuyabilir. Burada önemli olan, bu hâlin –ister çelişki olsun ister çok yönlülük– özel-
likle erken ve orta dönem Ortaçağ insanının zihin yapısının nasıl olduğu hakkında 
birkaç ipucu vermesidir.

 Bununla birlikte şu söz Augustinus’un kaygısı hakkında açık bir fikir edinilme-
sini sağlar: “Tentatio ve quaestio’nun ruh arayışının (ya da ruhun tentatio ve quaestio 
arayışının) ve kışkırtmalara maruz bırakılışının (arasındaki) çözülmez bağlı olmasıyla, 
Augustinus, kendi’nin (öz/kişilik) asıl yapısının Cura olduğunu; kendi’nin ‘varlığı-

num natura perficit,  dei scilicet, alterius Cura, hominis. Cetera tantum in sua natura perfecta sunt, non 
uere perfecta, a quibus abest ratio.” Latince metnin İngilizce çevirisi ile yukarıda verdiğimiz Türkçe 
çevirisinin karşılaştırılması için bkz. Seneca, Seneca ad Lucilium Epistulae Morales, Vol.  3, çev. Ric-
hard M. Gummere, William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s sons, The Loeb Classical Library, 
Londra 1953, s. 442-445, metnin Türkçe çevirisi için bkz. Seneca, Ahlaki Mektuplar, Kitap I-XX, çev. 
Türkan Uzel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1. Baskı, Ankara 1992, 124. Mektup, 14. paragraf, s. 316.
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nın’ her nasılsa bir tür katlanma ve başa çıkma tarafından determine edildiğini ortaya 
serer.”3 Buradan da anlaşılacağı gibi Augustinus da Seneca ve Heidegger gibi Cura’nın 
kişinin kendi yapısının özünde bulunduğunu söyler, bunu söylemesine Hıristiyan te-
oloji anlayışının bir şeylere katlanma, bir şeylere sabretme, bir şeylerle başa çıkmaya 
çalışma şeklini almış ağırlığını hissettirecek şekilde etki etmesi de gözden kaçmaz. 

Eğer buradan devam edilecek olunursa, daha ileri/ayrıntılı bir Augustinus-kaygı 
temalı bir okumayı Gabriel Marcel yapar. Marcel şöyle söyler: “Hıristiyan bakış açısı 
içinde kaldığımızda kaygının-insan ruhunun kendine ve duyulur dünyaya ilişkin her 
hoşluktan vazgeçerek, kendinden dışarı çıkıp kayrayla bir biçimde karşılaşmasına yol 
açan bir hareket olarak değerlendirildiğinden-içten doğrulamasını bulmanın yalnızca 
olanaklı olmakla kalmayıp kuşkusuz kaçınılmaz da olduğunu anladık. Aziz Augusti-
nus’un İtiraflar’ının başında bulunan Çağrı’yı, elbette bu anlamda kavramak gerek. 
“Yücesiniz ey tanrım ve övgüye sonsuza layıksınız; gücünüz büyük ve bilgeliğiniz 
ölçülemez ve insanın: Ölümlülüğünü her yere götüren, günahının tanıklığını ve ken-
dini beğenmişleri reddettiğinizin kanıtını kendi üstünde taşıyan yaratınızın bu cılız 
parçasının, övmek istediği sizsiniz. Her şeye rağmen o, yaratınızın cılız parçası sizi 
övmek istiyor. Onu, sevinci övgülerinizde aramakla yükümlü kılan sizsiniz, çünkü siz 
bizi, kendiniz için yarattınız ve yüreğimiz sizde huzura ulaşana kadar hep kaygılıdır.” 
Ama hemen ardından Aziz Augustinus, benzer bir çağrının anlamını hatta olanağını 
soruşturur...”4

Ancak burada yolda olanın dikkatinden kaçmaması gereken ufak bir kelime oyunu 
vardır ve o kelime oyunu da metnin orijinal Latincesi okunarak fark edilebilir. Metnin 
orijinalinde şöyle yazar: “Magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua, 
et sapientiae tuae non est numerus. et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae 
tuae, et homo circumferens mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati sui 
et testimonium, quia superbis resistis: et tamen laudare te vult homo, aliqua portio 
creaturae tuae. tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est 
cor nostrum, donec requiescat in te.”5

Burada yolda olanın gözleri Cura, Curare, gibi kelimeleri arar, ancak bu kelime-
lerden hiç biri yoktur. Burada Augustinus’un söylediğinin asıl çevirisi şu şekildedir: 
“Çok yücesin ya Rab ve yüce övgülere layıksın; kudretin yüce, bilgeliğin uçsuz bu-
caksız. Yarattıklarının bir parçası olan bu insan seni övmek istiyor. Bu insan ölümlü 
mührüyle damgalı, kendi günahına şahadet ediyor ve senin kibirlilerin karşısında 
olduğuna şahadet ediyor. Buna rağmen bu insan yarattıklarının bir parçası olduğundan 

3 Matthias Fritsch, “Cura et Casus: Heidegger and Augustine on the Care of the Self”, The Influence of 
Augustine on Heidegger: The Emergence of an Augustinian Phenomenology,  ed. Craig J.  N.  de Pa-
ulo,  Edwin Mellen Press, New York 2006, s. 14.

4 Gabriel Marcel, “Aziz Augustinus’ta Kaygı”, çev. Medar Atıcı, Felsefelogos, Sayı: 1, İstanbul 1999, s. 
223.

5 Augustinus, Confessions, c. I 1-8, çev. William Watts, The Loeb Classical Library, London 1912, s. 23.
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seni övmek istiyor. Onu davet eden sensin, seni överek mutlu olacağını biliyorsun. 
Çünkü sen bizi kendin için yarattın ve kalbimiz sende ebedi istirahate çekilene kadar 
huzur bulamayacak.”6 

Burada Marcel tarafından kaygı olarak çevrilen Latince kelime, inquietum’dur ve 
bu da quiesco’dan gelir. Bu kelimenin; dinlenmek, durgun şekilde yatmak, istirahat 
etmek gibi anlamları vardır ve kelimenin başındaki “in-” ekinin olumsuzluk kattığı da 
göz önünde bulundurulduğunda kelimenin dinlenmemiş, istirahatsiz gibi anlamlara 
geldiği söylenebilir. Kelimenin Kaygı olarak çevrilebilirliği tartışmalı olsa da önemli 
olan nokta bu değildir. Burada önemli olan nokta, Cura’ya yakın durmaklığı bakımından 
bu tutumun Cura hakkında açımlayıcı bir tarzda/tavırda olmasıdır. 

Aziz Augustinus Cura kelimesini kullanmıyor diye kaygı duymaktan bahsetmi-
yor mu demektir, hayır tabii ki.  Augustinus çok açık ve doğrudan bir tarzda tanrı ile 
arasındaki ilişkinin nasıllığı ve ne olabilirliğinde mekik dokuyan tamamlanamamış bir 
kaygıdan bahseder. Bunu en açık kılan şu satırlardır: “Burada, metafizik ya da dini kaygı 
adını hak eden bir soruşturma karşısındayız, çünkü söz konusu olan asla basit kurgusal 
bir merak değil. Sorulan soru, en temelinden, en içtenlikli biçimde ruhumuzun yaşamı 
için önem taşır. Gerçekte, Etienne Gilson’un Aziz Augustinus İncelemesine Giriş’te 
söylediği gibi, bu kaygının temeli hiçlikten çekip çıkarılmış bir yaratık olmakla insanın 
acısını çektiği kökendeki yetersizliğinde, özsel eksiklikte bulunur. ‘Varlık düzeninde 
kendine yetmediği için ne bilgi ne de eylem düzeninde kendine yetebilir: Acısını çek-
tiği bu eksiklik yüzünden onu tek giderebilecek kişiye yönelir. İnsanda durmaksızın 
işleyen verimli kaygı, insan tanrı için yapılmış olduğundan barışı ve huzuru yalnız 
tanrıda bulmasına izin vermekle onu kurtarır da.7 Açıkça görüldüğü gibi Augustinus 
için kaygı duymak kendi kökenini salt anlamda iyi ve tam olan olarak tanrıdan uzakta 
durmakta, bu uzakta durmanın yarattığı özlem duygusunda ve ne kadar yakınlaşılırsa 
yakınlaşılsın bu uzaklığın asla kapatılamayacağının farkındalığında bulur. Burada 
özellikle söylenilmesi gerekir ki bu kaygıyı duymak bir nevi tanrıya duyulan özlemin 
salt dile getirilimi olduğu için asla negatif, bunaltı yaratan, sahibinin ondan kaçacağı 
tür bir kaygı değildir.

Augustinus’tan sonra özellikle tüm felsefe tarihlerinde kaygı denilince akla ilk 
isim olarak Kierkegaard gelir. Diğer filozoflarınkinden ayrı olarak kendisini aslında 
daha çok bir şair olarak görürdü.8 Kierkegaard’un kaygı’sını kısaca anlatmak daha 
zordur. Çünkü gerçekten de Kierkegaard’un kaygı’sını anlamak için hem birçok değiş-
keni bilmek gerekir hem de bu değişkenlerin içinde kendine yer bulduğu Kierkegaard 
düşünümlerinin genel bir örüntüsünün bilgisine sahip olmak –bir Hıristiyan düşünür 

6 Augustinus, İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 25.
7 Gabriel Marcel, “Aziz Augustinus’ta Kaygı”, s. 224.
8 Soren Kierkegaard, Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler, çev. İbrahim Kapaklıkaya, Anka Yayın-

ları, İstanbul 2005, s. 480.
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ve hatta Hıristiyanlığa yönelen/doğru olan düşünür olmasına rağmen Kierkegaard’un 
Hıristiyanlık anlayışı ne Pascal’ın, ne Augustinus’un ne de döneminin çoğu düşünü-
rünki gibidir. Bu kendini en çok şurada açıkça belli eder: “Hıristiyanlıktan tam da 
bu biçimde söz edilmektedir, inançlı papazlar Hıristiyanlığı savunurken veya onu 
‘nedenler’ kategorisine çevirirken ondan bu şekilde söz etmekteler; spekülatif ola-
rak Hıristiyanlığı ‘kavram haline sokmak isterlerken Hıristiyanlığı bozmadıklarını 
varsayalım; doğru yola getirmek diye adlandırılan budur ve Hıristiyanlık bu tür yola 
getirmelere ve dinleyicilerine çok yüksek bir değer vermektedir. İşte bu nedenle (bu, 
onun kanıtıdır) Hıristiyanlık kendisi olarak anlattığı şeyden çok uzaktadır ve insanla-
rın çoğu tinsellikten o kadar yoksundur ki, Hıristiyan anlamda, yaşamlarını günahkâr 
olarak bile değerlendiremeyiz.”9

Kierkegaard’un Hıristiyanlığa ve özellikle kilisenin özne ve tanrısallık arasında 
bir bağ değil ancak engel olduğuna ve toplumsal yapı içerisinde hükmedici bir yapı 
haline gelmesine ilişkin getirdiği eleştiriler çok sert ve keskindir. Elbette Kierkegaard’un 
eleştiri oklarından nasibini alan sadece Hıristiyanlık değildir, oluşu varlığın yanında/
karşısında geride/aşağı olmaya indirgeyerek felsefe yapan salt ontoloji teorisyenleri, 
bireyin tekilliğinin öneminin yeterince vurgulanmadığı düşünceler, varoluşsallığa 
hak ettiği yerini vermeyen öznel ve nesnel hakikat kurguları vb. yapılar da kendi 
nasiplerini alırlar. 

İşte Kierkegaard’un kaygı’sı da tam olarak bu dinsel eleştiri üzerinden yükselip 
kendini bulur. Bu yüzdendir ki Kierkegaard’un kaygı kavramı isimli eserinin ilk kısmı, 
psikolojinin ya da antropolojinin değil ama dinin bir ögesi olan günah –hatta mevrus 
günah– kavramı ile başlayıp bu kavrama neredeyse tersine-ilintili olarak var olan ma-
sumiyet kavramı ile devam edip ve son olarak da masumiyet ve günah kavramlarının 
ikisiyle de ilintili olarak düşüş –daha çok Âdem’in dünyaya düşüşünün neliği ve insan 
için anlamı açısından– kavramı ile sona yaklaşır ve eserin diğer bölümlerinde de günah 
kavramı kendini merkez ögelerden biri olarak göstermeye devam eder. Bu yükselip 
kendini bulma da Kierkegaard kaygıyı-öznel/nesnel/Tinin yokluğunda duyulan/kötüye 
ilişkin vb. kaygı gibi birçok farklı açıdan ele alarak kaygının düşünsel-varoluşsal bir 
çözümlemesini yapar gibi gözükür.10

Gerçekten de her bölümün sonunda ister tanrı karşısında duyulan mahcubiyetin, 
insanın kendisi olarak var olmasının, insanın tekil bir birey olarak dışarı içinde, dışarıya 
karşı var olmasının, günahkârlığa düşme olanağına dâhil olmasının kendi kökenini 
bulduğu bir tanım öbeğine az çok ulaşır, ancak bu tanım öbekleri her zaman negatif 
anlamda olmazlar zira şöyle der Kierkegaard: “Kaygının diyalektik belirlenimlerine 

9 Soren Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, çev. M. Mukadder Yakupoğlu, Doğu Batı Yayınla-
rı, 4. Basım, Ankara 2007,  s. 115.

10 Bu çözümlemenin de incelendiği bir çalışma için bkz. Ömer Naci Soykan, “Varoluş Yolunun Ana 
Kavşağında: Korku ve Kaygı. Kierkegaard ve Heidegger’de Bir Araştırma”, Doğubatı (Dergi), Sayı: 
6, İstanbul 1999, s. 35-53.
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baktığımızda, bunların tam bir psikolojik muğlaklık içinde olduğunu fark ederiz. Kaygı, 
hem pay almak istediğimiz hem de karşısında durduğumuz bir ‘pathos’tur. Bunun, 
sözünü ettiğimiz concupiscentia’dan anlamca tümüyle farklı olduğunu görmek bence 
zor değildir, zaten dilin kullanımı da iddiamızı doğrular: insan, haz veren bir kaygıyı 
(den sode Angest), iyi bir şeye kaygı duymayı (den sode Beaengstelse) ya da tuhaf 
bir kaygıyı (en Underlig Angest), kaygılanmaktan utandığı bir şeyi (en sky Angest) 
vb. dile getirir.”11

Ancak bu satırları okuyan yolda olanın dikkatini yine aynı sayfada az yukarıda 
okuduğu şu cümleler çoktan meşgul etmiştir: “...Kaygı kavramına psikolojide hemen 
hemen hiç değinilmemiştir. Bu terimin ‘korku’dan ve korkuya bağlı, belirli bir nesnesi 
olan benzer kavramlardan tümüyle farklı olduğunu belirtmeliyim. Kaygı bu nedenle 
hayvanda bulunmaz; çünkü terim, hayvana yüklenmiş bir nitelik değildir.”12 Bu satır-
lardan sonra yolda olanın Kierkegaard’un kaygı kavramından daha fazla alabileceği 
bir şey yoktur, zira yapılan bu ayrım ile şimdi Kierkegaard’un patikası yolda olana ve 
Sorge’nin kökenselliğine doğru yol almak isteyene kendini kapatmıştır. 

Görüldüğü üzere felsefe tarihlerindeki temel durak taşları olarak ortalama herkes 
tarafından kabul edilen noktalarda Sorge’nin ya da Sorge’ye en yakın ögelerin nasıl 
yorumlanıp nasıl kendisini olmaya getirdiği az çok okumalar yapılarak belirgin kılın-
maya uğraşıldı. Ancak elbette felsefe tarihleri hiçbir zaman tek başına çoğu sorunun 
yanıtı olamazlar ya da o yanıtı taşıyamazlar. Bu yüzden yapılması gereken olabildiğince 
bilgi ve bakış açısı toplayıp bunları işleyip geliştirerek, bir araya getirerek o ulaşılması 
amaçlanan yere doğru olan patikada yol olması/yolun bittiği yerlerde yolu tamamlayıp 
o kısımları ihtiyaç duyulursa baştan inşa etmesi için kullanmaktır. 

Şimdi kısaca psikoloji tarihinde ne söylendiğine bir göz atmaya yeltenmenin 
vaktidir. Baştan belirtilmelidir ki bu tarama biraz daha kısa olacak çünkü Sorge’nin her 
ne kadar insana yakınlığı, psikolojik bir öge olması lehine ağır basarak gerçekleşse de 
psikoloji ekolleri düşünmelerinin nesnesi olarak karşısına aldıkları şeyi felsefe kadar 
özünü yoklayarak yorumlama ihtiyacı içinde olmamışlardır. Bu çok da normaldir 
çünkü psikoloji insanın ruh hâli ile ilgileniyorsa en basit anlamda o zaman şeyin özü 
ya da kökeni yerine o şeyin insan ile ilişki kurduğu düzlem ve bu düzlem üzerinde 
olup bitenlerin incelenip açıklanması psikoloji için yeterli olacaktır. Bu yüzden yolda 
olanın da bu kısımda ayrıntılara inmesi gereksiz olacaktır.

Psikoloji denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Freud’un Psikanalize 
Giriş adlı eserinde anksiyete, korku ve dehşete düşme arasında yaptığı ayrımı herkes 
bilir gözükür: “Öyle düşünüyorum ki anksiyete herhangi bir objektifin umursanmadı-
ğı/ona bakılmadığı bir durum bağlamında kullanılıyor, korku özsel olarak bir objeye 

11 Soren Kierkegaard, Kaygı Kavramı, çev. Türker Armaner, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. 
Baskı, İstanbul 2011, s. 35.

12 Soren Kierkegaard, Kaygı Kavramı, s. 34-35.
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doğru yönelmişken. Dehşete düşme ise gerçekten özel bir anlama-öyle bir anlam ki 
korkunun hazırlanması ya da herhangi bir beklenti olmadan başlayan bir tehlikenin 
etkilerini vurgulayan-sahip gözüküyor. Böylece diyebiliriz ki anksiyete insanı dehşete 
düşmekten korur.”13

Bu kısmı ve kitabı genel olarak okuyan herhangi bir kişi bu kavramların kendi 
kökenlerinde ayrı ve ancak insanın duygulanım sırasındaki halleri yüzünden kolaylıkla 
birbirine karıştırıyor olduğunu düşünür. Freud burada gerçekten de bu his öbeklerinin 
arasındaki özsel ayrımlara işaret etmeye çalışır, ancak bu özsel ayrımların köken-
sel olarak da ayrı olduğunu asla söylemez. Ayrıca Freud’un söylemeye çalıştığı şey 
ego’nun savunma mekanizması olarak işleyen bu dürtüsel tepkilerin yapısal olarak 
nasıl bir arada duran bir psikoloji teorisi içinde yorumlanmaya açık olduğudur. Elbet 
ki farklı anksiyete türlerini kaygı ve korku türlerinden ayıracak ve tüm bunlar arasında 
nevrotik ve bilinçdışı kaygı gibi kavramlar ile bağlaşılık kurmaya çalışacaktır, ancak 
bu Freud’un korku, kaygı, endişe, anksiyete gibi terimleri nihai anlamda birbirinden 
ayırdığı anlamına asla gelemez çünkü zaten o,  temel olarak bu mekanizma yapılarının 
ortak yerden neşet etmesinin nasıl insanın mitsel-psikolojik zihin ve beden kurgusunda 
olabildiğini açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu yüzden şu hiç çekinilmeden söylenebilir: Bu duygulanımlar asla salt anlamda 
tek başına bulunmaz, çok az oranda da olsa hepsi birbirine eşlik eder, sanki neredeyse 
orada olan sadece bir hissetme, var olma değişkenliğidir. Aslında şu alıntıda bu duruma 
dair bazı yanlış anlaşılmalar kolaylıkla ortadan kalkar: “Endişeyi doğum tecrübesiyle 
bağdaştırmak için birçok itirazlara yanıt vermek gereklidir. Endişe hemen hemen 
bütün organizmalara has bir tepkidir ama doğum sadece memeliler için geçerli bir 
olaydır. Çünkü endişenin tehlike durumlarına tepki olarak, biyolojik açıdan gerekli 
olan faaliyeti, başka organizmalarda değişik yollarla da sürdürülebilmektedir. Bu arada 
insanda olduğu gibi, insanların dışındaki yaratıklarda da, endişenin aynı muhtevaya 
sahip olup olmadığı bizce meçhuldür. Endişenin yapısını ve kaynağını böyle kabul 
edersek başka bir soruyla karşılaşırız. Görevi nedir ve hangi durumlarda tekrarlanır? 
Yanıt apaçık ortadadır. Endişe tehlikeli bir duruma tepki olarak ortaya çıkmakta ve 
durumun her tekrarlanışında düzenli olarak yeniden kendini göstermektedir.”14 Bu 
alıntı ile Freud çizgisi ile Kierkegaard çizgisi arasındaki benzerlik ve farklılıklar az 
da olsa belirmeye başlar. Freud için endişe temel olarak egonun herhangi bir tehlike 
addettiği şey karşısında gösterdiği tepkidir. 

Ancak elbette kaygının psikoloji tarihindeki tek yapılmış tanımı bu değildir, farklı 
kitaplarda farklı tanımlar vardır; bunların içinde, id’in iç tepkilerinin bastırılmasının bir 
sonucu olarak ve ayrıca doğum anındaki iki katmanlı travmanın sonradan ortaya çıkıp 

13 Sigmund Freud, A General Introduction To Psychoanalysis, çev. G. Stanley Hall, Boni and Liveright 
Publishers, 12. Edition, New York 1922, s. 342.

14 Sigmund Freud, Endişe, çev. Leyla Özcengiz, Dergâh Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1992, s. 60.
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devamı olarak kaygı duyma,15 anksiyete, kaygı, nevroz, endişe arasındaki farklılıkların 
ve benzerliklerin üzerinden sınıflandırılmış açıklamalar üzerinden kaygı,16 bebeklik 
döneminde anne ve çevre ile merak üzerinden kurulan bağın hayali-imgesel inşasına 
bağlı olarak oluşan kaygı17 gibi. Buradaki ayrımlar üstünde daha fazla durmaya gerek 
yoktur çünkü psikoloji zaten kendi yapısı gereği kaygıyı insanın psikolojik bir hali 
şeklinde ele alıp yoruma başlamaya hep zorunlu olacaktır.

Yolda olanın amaçladığı o salt-kökene diğer alanlar gibi psikoloji de tek başına 
yanıt veremez (yanıt verilebilir mi orası da hâlâ meçhuldür). Ancak yine de söylenebilir 
ki en başta bu kısmın üzerinde durulup bu kısma başlanılmasının sebebi olan önemli 
sağlam bilgiler ve ince ayrımlarla az çok elde edilmiş bir şekilde yola devam edecektir 
yolda olan. Bundan sonra artık salt halde dil/düşünce ağının bir ürünü olanlardan çok 
varoluş içinde süregelmekte olanlara ve varlığın o katmanlaşmasının olabildiği kadar 
erken, başlangıç dönemlerine denk gelenlere dikkatli bir şekilde göz gezdirilecektir. 
Artık en başından beri takibinde olunulan Sorge’nin kökenselliği için artık ufak bir 
aralık, bir geçit bulmuştur yolda olan. Artık tek yapılması gereken bu aralıktan geçerek 
onun açıldığı patikayı bir diğer yol ayrımına kadar takip etmek ki bunu yapmak için 
öncelikle söz konusu Sorge olduğunda ayrı bir öneme sahip olan iki ismin söyledik-
lerini de (Herder ve Heidegger) irdelemek gerekir.

Herder’den Heidegger’e

Herder’in Sorge ile olan ilişkisi, en temelde bir şiirinde sadece tek bir yerde tüm 
açıklığı ve berraklığı ile ortaya çıkar. Bu yüzdendir ki bu şiiri incelemek ilk atılması 
gereken adımdır. Şiir üzerine söyleneceklerin daha kolay anlaşılması için öncelikle 
orijinalinin paylaşılmasında fayda vardır. Das Kind der Sorge18 adlı şiiri şöyledir: 
“Einst saß am murmelnden Strome/ Die Sorge nieder und sann:/ Da bildet im Traum 
der Gedanken/ Ihr Finger ein leinernes Bild./ “Was hast du, sinnende Göttin?”/ Spricht 
Zeus, der eben ihr naht./ “Ein Bild, von Tone gebildet!/ Beleb’s! ich bitte dich, Gott.”/ 
“Wohlan denn! Lebe! - Es lebet!/ Und mein sei dieses Geschöpf!”-/ Dagegen redet 
die Sorge:/ “Nein, laß es, laß es mir, Herr!/ Mein Finger hat es gebildet,”-/ “Und ich 
gab Leben dem Ton,” -/ Sprach Jupiter. Als sie so sprachen,/ Da trat auch Tellus hi-
nan./ “Mein ist’s: Sie hat mir genommen/ Von meinem Schoße das Kind./ “Wohlan”, 

15 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rollo May, The Meaning Of Anxiety, The Ronald Press Company, New York 
1950, s. 87-146.

16 Ayrıntılı bilgi için bkz. Andre Le Gall, Anksiyete ve Kaygı, çev. İsmail Yerguz, Dost Kitabevi Yayınla-
rı, 1. Baskı, Ankara 2006, s. 23-106.

17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ricky Emanuel, Anxiety, Printed And Bound By Cox&Wyman Ltd., 2000,  s. 
20-35. 

18 Johann Gottfried Herder, Volkslieder, Übertragungen, Dichtungen,  Vol. 3, düzenleyen: Ulrich Gaier, 
Herder’s Werke, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1990, s. 743-744. 
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sprach Jupiter, “wartet!/ Dort kommt ein Entscheider, Saturn.”/ Saturn sprach: “Habet 
es alle!/ So will’s das hohe Geschick./ Du, der das Leben ihm schenkte,/Nimm, wenn 
es stirbet, den Geist;/ Du, Tellus, seine Gebeine,/ Denn mehr gehöret dir nicht./ Dir, 
seiner Mutter, o Sorge,/ Wird es im Leben geschenkt./ Du wirst, so lang’ es nur atmet,/ 
Es nie verlassen, dein Kind,/ Dir ähnlich wird es von Tage/ Zu Tage sich nähern in’s 
Grab.”/ Des Schicksals Spruch ist erfüllet,/ Und Mensch heißt dieses Geschöpf:/ Im 
Leben gehört es der Sorge,/ Der Erd’ im Sterben und Gott.”

Sorge’nin Çocuğu adlı şiirin olası bir Türkçe çevirisi şöyledir: “Mırıldayan bir 
akıntının başında oturmuşken/ Sorge eğildi ve derin derin düşündü:/ Rüyada düşün-
cesi şekil aldı./ Ve ipeksi bir resimden parmakları/ “Neyin var, düşünceli Tanrıça?”/ 
Dedi Zeus, yanına yaklaşmış olan/ “Bir resim, balçıktan yapılmış!/ Ona hayat ver, 
yalvarıyorum, Tanrı”/ “Peki, o zaman! Yaşa! - Yaşar!/ Buna karşı çıkarak söyler 
Sorge:/ “Hayır, bırak, benim olsun, Lordum!/  Benim parmaklarım yaptı onu”-/ “Ve 
ben balçığa hayat verdim,”-/ Der Jüpiter. Onlar konuşurlarken/ Tellus da yukarı 
gelir./ “O benim: O (Sorge) benden çaldı/ Çocuğumu, kucağımdan.”/ “Peki”, der 
Jüpiter, “bekle!/ İşte kararı verecek olan geliyor, Satürn.”/ Satürn konuşur: “Herkes 
kabul etsin”/ Yüce Kader bu şekilde istiyor/ Sen, onu hayata getiren/ Al, öldüğünde, 
ruhunu;/ Sen, Tellus, onun kemiklerini/ Çünkü bundan fazlasına sahip değilsin./ 
Sen, Annesi, Sorge/ Yaşarken verilmiş olacak/ Sen asla, o nefes aldığı sürece/ Asla 
çocuğunu terk etme/ Ve sen de gün be gün/ Mezarına yaklaşacaksın/ Kaderin dileği 
yerine getirilmişti/ Ve yaratığa “insan” dendi:/ Yaşadığı sürece Sorge’ye ait olacak/ 
Öldüğünde ise Dünya’ya ve Tanrı’ya.”

Aslında tüm Sorge kargaşasının –eğer böyle bir kargaşa hâlâ var ise– kırıldığı 
noktanın dikkatli bir okuma ve yorumlama ile bu şiirde bulunabileceği söylenebilir. 
Goethe’nin, büyük başyapıtı Faust’un ikinci kısmını dokurken, inşa ederken kullan-
dığı bu neredeyse unutulmuş Herder şiirinin içinde. Ancak herhangi bir felsefi-edebi 
yazıyı yorumlamak için gereken düşünsel nitelikler ile bir şiiri, özellikle Herder gibi 
Alman romantizmi ile mistisizmi ve daha birçok şeyi şiirlerinde ustaca harmanlamayı 
becerebilmiş bir düşünür ve şairin şiirini, yorumlamak için gerekenler arasında uçu-
rumlar kadar fark vardır.

Böyle bir şiiri yorumlamak için gereken şeylerden ilki, şiirin yazıldığı dili hak-
kıyla bilmek; ikincisi, şiiri yazanı hakkıyla bilmek ve üçüncüsü de şiirin kendisinin 
özsel olarak neleri barındırarak kendisinin şiirsel olmaya nasıl nefes vermeyi dur-
madan sürdürebildiğini bilmektir. Bu liste tabii ki uzayıp gider ancak çok rahatlıkla 
söylenebilir ki bu ilk üç ögenin eksik olduğu her şiir yorumlaması her zaman bir şiir 
yorumlamanın özünden çok uzaklarda dolanıp nafile çırpınıyor olacaktır. Bu yüzden 
burada bu şiirin kapsamlı bir yorumlanması denenmeyecektir. Bu şiirin çevirisinin 
yazının giriş kısmına, tam da başına, koyulmasının sebebi: Hem üzerinden, ondan 
başlayarak adım atılabilecek birkaç ufak düşünce noktası yaratabilmek hem de yazı 
ilerledikçe ilgisiz yerlere dalıp kaybolmamak için gerektiğinde uyaracak ve olunması 
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gereken yola geri itecek ya da geri çağıracak bir bekçiye ihtiyaç olmasıdır. İşte bu 
şiiri,  burada denenmesi amaçlanan şeyin ve üzerinde ilerlenecek yolun, zora düşülen 
her seferde arkaya dönüp bakış atılabileceği, düşeceğimiz zaman kolumuzdan tutacak 
olan bekçisi olarak görevlendiriyoruz!

Hemen ilk, tez canlı soru kendisini belli eder ve ortaya atar: “Bu şiir Sorge hakkın-
da ne söylüyor?” Bu haklı bir sorudur zira eğer bir şiir yorumlaması yapılmayacaksa 
takip edilecek en seçilebilir strateji, en kısa sürede şiirden elde edilebilecek olanı elde 
edip yola devam etmektir. Ama bu hiç de öyle kolay değildir. Ancak neyse ki şiir de 
bu tez canlı sorudan geri kalmaz şekilde hemen beşinci satırında ilk yanıtını verir: 
Sorge bir tanrıçadır.

Ancak tahmin edersiniz ki bu bilgi o kadar da önemli değildir zira insanlığın 
yazılı çoğu tarihinde tanrılardan ve tanrıçalardan bahsedilir. Ama burada bu bilgiye 
eklenmiş başka bir şey vardır. Öyle bir şey ki bir başlangıç adımı olarak kullanılmaya 
uygun bir şey. Sorge sadece bir tanrıça değil, aynı zamanda düşünceli bir tanrıçadır. 
Buradaki düşünceli kelimesi önemli bir ayrıntıya işaret eder. Zira Herder’in burada 
kullandığı kelime; Almancada ne zihinsel olarak eylemek hâlinde olmaya eşlik etme 
manası taşıyan düşünmek anlamına gelen andenken, ausdenken, ausspinnen, bedenken, 
erachten vb. kelimelerinden biri ne de bir şeyi enine boyuna düşünmek, derin derin,  
iyice düşünmek anlamlarına gelen deliberieren, abwagen gibi bir kelimedir.  O özellikle 
sinnen fiilini kullanır. Bu fiil bütün alt ifade gönderimleriyle birlikte şu anlam öbeğini 
içinde taşır: Tertip etme, organize hâle getirme. Aslında sinnen fiili de denken fiili de 
düşünmek kelimesi için kullanılagelse de aslında kelimelerin kökensel olarak işaret 
ettikleri yerler birbirlerinden farklıdır. Bu fark en kolay ve net şekilde ausdenken ve 
aussinnen fiilleri arasındaki anlam ayrımında görülebilir.

Ausdenken daha çok bir şeyi tasarlamak, tasavvur etmek, tahayyül etmek anlamla-
rına yakın dururken, aussinnen, tertip etmek, düzenlemek, organize etmek anlamların(d)
a kendini açar. Tasarlama, tahayyül etme düşüncesi tasarlanan/tahayyül edilen şeyin 
önceki durumu hakkında pek fikir sahibi olunmasına izin vermek yerine daha çok 
orada süregelen tasarlama, onu tahayyül etme eylemini ön plana çıkarırken tertip etme 
öyle değildir. Bir şeyi tertip etmek, kapalı olarak o şeyin halinin “dağınık, karmaşık, 
şeylerin kendi yerlerinde olmaması, birbirine karışmış, karmaşık” olduğunu söyler, 
fısıldar. Bu yüzden eğer bir tanrıça olarak Sorge, sinnende durumundaysa, bu onun 
düşünmesinin bir karmaşıklıktan, bulanıklıktan, dağınıklıktan dışarı, düzenlenmişliğe, 
tertip edilmişliğe doğru yol arayışında olduğu anlamına gelmektedir. Bu yüzdendir 
ki Almanca bir çare aramak, bir derde çözüm aramak anlamına gelen tabir olan auf 
mittel sinnen şeklinde, yani sinnen fiili ile söylenir.

Bu noktadan sonra artık denilebilir ki Sorge hakkında bir dayanak noktası oluş-
turulmuştur. Bu dayanak noktası pek sağlam olmasa ya da gözükmese de gerçekten 
de orada oluşmuş şekilde kendini var eder. Sorge düşüncelidir ve onun bu düşünceli 
olma hali en genel anlamıyla bir sorundan uzaklaşmaya, çözüme doğru bir düşünce-
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dir, arayıştır. İşte bu durum başta sorulmuş soruyu biraz değiştirerek tekrar sordurur. 
Şimdi soru şu hale bürünmüştür: Sorge’nin sorunu, kafasına taktığı, dert ettiği nedir? 
Bu aslında yanıtı doğrudan belirtilebilecek olan bir sorudur çünkü zaten hemen üç satır 
sonra orada şiiri okuyanı beklemektedir yanıt. Sorge, Zeus’a yalvarır bir şey yapması 
için. Bir tanrıçayı doğrudan istemek, talep etmek yerine yalvartacak hale getirdiyse 
denilebilir ki Sorge’nin sorunu burada Zeus’tan istediği şey ile ilgilidir. O zaman Sor-
ge’nin derdi nedir? sorusunun yanıtı işte budur: Parmaklarıyla şekil verdiği balçığa 
hayat verilmesi. Peki, neden böyle davranır Sorge? Şiir bunun hakkında spekülasyon 
yapılmasına izin verecek birkaç şey söylüyorsa da bu sorunun yanıtı muallaktadır. Bu 
yüzden bu soruyu bırakıp başka bir soruyla devam etmek gerekir.

Belki de yine ilk sorulan soruya dönmek, çünkü denildiği gibi bu bir şiir yo-
rumlaması değil ve bir an önce şiirden alınabilecek olanı alıp yola devam edilmeli. 
Şiir Sorge hakkında ne söylüyor? Birkaç satır okunduktan sonra (Tellus’un Sorge’yi 
hırsız olarak suçlaması geride bırakılarak) şiirin kırıcı noktasına gelinir. Bu belki de 
Sorge’nin bu şiirdeki özsel yapısının ifşa edildiği doruk noktasıdır. Ve öyle tüm satır 
da değildir bu ifşanın mekânı, aksine tek kelimedir. Satürn kararı açıklarken Sorge 
için bir kelime kullanır. O kelime annedir. Tanrıçalar varsa ve Sorge bunlardan biri 
ise bile, burada sonuçta bir balçık parçasından bahsedildiği için bu anne kelimesi 
açıktır ki bir metafor, bir simge olarak okunup yorumlanmalıdır. İlk olarak akla geldiği 
gibi söylenmek istenilenin Sorge’nin bir annenin tavrında çocuğuna şefkat gösteren, 
onu umursayan, ona özen gösteren, çocuğunu etraftan koruyarak kuşatan ve çocuğu 
hakkında hep bir merak içinde olan, dürtüsel olarak onun için her zaman kaygılanan 
yapıda olması olduğu düşünülür.

Sorge kelimesinin de herhangi bir Almanca sözlükte karşılığına bakıldığında; bu 
şiirde işaret edilen anlamlarla –özellikle italik yazılanların– karşılaşılacağı görülür. 
Buradaki ikili-anlam-taşımanın en derli toplu bir şekilde açıklanışı, bir Heidegger 
yazısının çevirisinin çevirmeninin şu notunda bulunur: “Tasa/Özen (Sorge) Heideg-
ger’in kendi görüşünde de önemli bir yer tutan kök (sorg-), isim hâliyle ‘tasalı/endişeli’ 
olmayı; bazı eklerle de, ‘temin etme/sağlama’yı; ‘özenli’ olmayı niteler. (Bir örnek 
verirsek; Kışın yaklaşmasından endişe duyan köylü, özenle hazırladığı eriştesiyle, 
tarhanasıyla, kışlık erzakını sağlar.)”19 

Ancak her ne kadar bu ilk akla gelen yorum doğru ve haklı bir yorum olsa da ve 
dil tarafından da destekleniyor olsa da, hâlâ biraz eksik kalmıştır. Çünkü şiirin genel 
kurgusu içinde de Sorge’nin o balçık parçasının üzerine titremesi (istenilirse bu titre-
me hem özen göstermenin hem de kaygılı olmanın açık bir işareti olarak okunabilir 
zira hemen hemen herkes bilir ki bu iki durumda da insanı bazen fiziksel olarak bir 
titreme ele geçirebiliyor) anaç bir davranış olsa da, Herder’in burada anne kelimesini 

19 Martin Heidegger, “Yurdavarış/Hısımlara”, çev. Oruç Aruoba, Defter Dergisi, Sayı: 25, Sonbahar 
1995, s. 31.
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seçmesinin ilk ve temel sebebi bu değil. Çünkü çok rahatlıkla şu yorum yapılabilir 
ki –eğer soyut düşünme bir an için kenara bırakılırsa– bir anne, ilk olarak; çocuğun 
varoluşunun öncelenmesi, meşrulaştırılması, olanaklı kılınması ve edimselliğe dökül-
mesinin temel koşuludur.

İşte Herder de burada anne kelimesini kullanarak Sorge’nin bu hâline işaret etmek 
istiyor. Aslında bunun en sağlam kanıtı da yine şiirin kendisinde ancak bu sefer bir şiir 
olarak değil ama sanki bir hikâye olarak okunursa kendini açığa çıkarıyor. Bir şiirde 
zamanın o alışılmış üçlü hâli (geçmiş-şimdi-gelecek) kendini o kadar belli etmez, hatta 
şiirsel olanın içinde çok rahatlıkla unutulur bunlar. 

Ancak bir hikâyede bu pek öyle değildir, orada bir olay kurgusu ve düğümü vardır 
ve adım adım hepsi birbirine bağlı olur, dizili şekilde okunmayı bekliyor hâlde kitabın 
sayfalarında kelimelerinde yatar bu kurgu ve düğüm. İşte bu kurgu ve düğümde şiirde 
unutulması daha olası olan zaman kurgusu bazen yine unutulabilse de her zaman orada 
bir işe yarar şekilde durur. (ve şimdi bekçi hatırlatıyor!) Şu unutulmamalıdır ki karar 
vermesi için Satürn’ün karşısına üç istekli sahip çıktıysa da bunlardan ikisi balçık 
hayat bulduktan sonra hak iddia ederler. Balçığın hayat bulmadığı bir versiyonda ne 
Zeus bu yaratığın sahibi olmak isterdi (hatta Sorge orada olmasa nehrin kenarındaki 
balçık yığını ile ilgilenmezdi bile) ne de Tellus yukarı gelip onu benden çaldılar diye 
söze atlardı (sonuçta onun için balçık yığınındaki bir kısımdan fazlası olması, Sorge 
onu alıp şekil vermeye başladığında ya da şekil vermesi bittikten sonra dile gelmedi). 
Burada sadece ve sadece Sorge, balçığa sadece balçık olması açısından değer verip 
onu eline almış ve yine sadece Sorge kendi parmaklarıyla yaptığı o balçıktan resim 
hayat bulmamış haldeyken bile onu sahiplenmiştir. Yaratığın –yani insanın– ismi olan 
homonun humustan, yani balçıktan geliyor olması da hesaba katılırsa kanımızca şiirin 
Sorge hakkında ne söylediği artık göz önündedir.

İşte Herder burada anne kelimesini bu yüzden özellikle kullanmıştır. Sadece özen 
gösterdiği ve kaygı duyduğu için değil ancak hem insanın kendisi olmasından önce 
bile onu ellerinin arasında umursayıp özen gösterdiği/hakkında kaygı duyduğu hem 
de insan için özsel-kökensel olarak insanın varoluşunun imkânını (ki bu bir anlamda 
bu varoluşun o an için kendisi olur) zamansal öncelemesine sahip olduğu için. 

Peki, yukarıda bulunulan ve Sorge hakkında özsel olarak onun kendiliğine işaret 
etmesi anlamında karşısına çıkılan bu iki bulgu (“sinnen” anlamında düşünceli olmak 
ve hem özen-göstermek/kaygılanmak; hem de insanın kendi var olmasını öncelemek 
anlamında anne olmak) Sorge’nin kökeni hakkında bir şeyler söyler mi? Söz konu-
su olan şeyin kendisini ifşa eden, aynı zamanda bu bahsi geçen ve yazının arayışta 
olduğu şeylerden biri olan o köken hakkında da bir şeyleri fısıldar mı yolda olana? 
Açık olan bir şey var ki bu yanıtlanması hâlâ zor bir sorudur çünkü Herder şiirde; 
kendisi olması üzerinden Sorge ve insana dairliği üzerinden Sorge açılarından bakan 
düşünümleri besleyecek satırlar yazmışsa da nihai anlamda bu şiir Sorge’nin kökeni 
ya da kökenine götürecek patika hakkında bir kırılma noktası, bir ilham, bir çağırma 
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taşımaz, ki taşıması da gerekmez zaten. Denilebilir ki, Herder’in Sorge’si kaygılıdır 
çünkü o henüz huzur bulmamıştır ve onun bu huzur bulmamış olması en başta eliyle 
şekil verdiği yaratığın canlı olmaması iken artık başka bir sebep daha eklenmiştir 
bunun yanına, o da Sorge’nin istirahat etmemiş/edememiş, dinlenmemiş olmamasıdır. 
O sadece, yaratığın canlı olmamasını düşünen değil ama uzun bir zamandır (Satürn?) 
bunu düşünen ve kafasına takan olarak Sorge’dir. Hâlbuki arada yatıp uyusa kalktı-
ğında tekrar sinnen yapsa sonra tekrar uyusa onun kaygılı olma hâli kaygılılığından 
özsel olarak kaybedecektir.

Sorge’nin kökenine gidilmek, en azından ona doğru adım atılmak, isteniyorsa o 
zaman yapılacak şey açık ve net olarak kendini ortaya koyar. Şiir son bir kez baştan 
sona dikkatli şekilde okunmalı ve kaçırılan bir nokta, istenilen yere götürme potansi-
yeline sahip gözüken, kapı aralayan bir satır var mı diye kulak kesilmelidir. Bundan 
sonra da şiir artık dinlenmesi, tekrar tinlenmesi, boşalan kendi içine tekrar tin dolması 
için yalnız bırakılmalı ve amaçlanan yere başka bir yoldan gidilmeye çalışılmalıdır. 
Belki de bu başka bir yol Herder’den yazılarında sıklıkla bahsedildiği duyulup/görülen 
Heidegger’in yoludur?

Artık denilebilir ki şiiri yorumlamaya kalkışmamış birisi yukarıda yazılanlarda,  
şiirden alabileceği kadarını az çok almıştır; tüm elde edilebilmiş olanın, Sorge’nin 
kendisi ve ilişkisel yapısı hakkında birkaç ince düşünme noktası olduğu gerçeği ka-
bul edilerek. Şiir hâlâ okunmak için çağırsa da ve bu yorumlamaya devam edilmek 
istense de, görüldüğü kadarıyla önümüzdeki yolun uzunluğu ve zorluğu bizi bundan 
alıkoyuyor. Zira Heidegger’in okunması, ne dediğinin anlaşılması, kullandığı karmaşık 
dili ve kendi ürettiği kelimeler ve tabirlerden dolayı zor olan biri. Burada Herder’in 
şiirinden alınabilecekleri alarak Heidegger’in düşüncesine daha rahat bir ilk adım 
atılabileceğini, en azından bu şiirden alınanların yolda ilerlerken Heidegger’in an-
laşılmaz olduğu yerlerde ve yazılarındaki çıkmaz sokaklarda yardımcı olabileceğini 
düşünüyoruz. Çünkü Heidegger’in Herder ve Hölderlin gibi yazar/düşünür/şairleri 
okuduğu ve kendi felsefesinde de bunlarla aynı yönde-doğrultuda olarak ya da değil 
izler bulunabileceği aşikâr. Eğer bir umudumuz varsa bu yol hakkında, o da bu aşikâr 
olanın yolda olanı yanıltmamasına dairdir. 

İster kaygılanmak/endişelenmek anlamında, ister özen/ihtimam göstermek anla-
mında alınsın Sorge gibi özsel yapısı ve bu yapının temeli, düşünsel ve kavramsal bir 
sürecin işleyişine bağlılığından çok günlük oluş içinde olmanın eylemliliği ile/üzerinde/
içinde inşa edilmiş olan bir his gerçekliğinin kökenine asla dillerin sınırları içerisinde 
kalınarak ulaşılamaz. Bu ulaşılamazlık; dillerin, oluş hâlindeki varlığı kapsamadaki/
yansıtmadaki/bu süregelişe yer açmadaki yetersizliğinden değil ama Sorge’nin köken-
sel olarak oluş içine çıktığı/katıldığı yerdeki kaynağından dolayıdır.  Bu kaynak hâlâ 
haklı-bahsi geçmesi olanaklar dâhilinde olmasa da, ontoloji teorilerinin gereksiz ve 
işe yaramaz olduğunu savunan çoğu varoluşçu düşünürün de arkasında duracağı gibi, 
varoluşsallık içinde bu kaynağın ve kökenin kendisiyle eşleşemediği her durum ve 
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halin üzerinden yazılmış herhangi bir yazının eksik kalmışlığı çok açık ortada kendini 
belli eder hâlde olacaktır. Bu yüzden eğer aranan, Sorge kavramının kökenine dair bir 
şeyler ise, o zaman şu unutulmamalıdır ki ele geçirilen her-ne-ise mutlaka kendine 
varoluş içinde yer bulmak zorundadır.20

Bu yüzden Heidegger için Sorge’nin ne olduğunu öğrenmek adına, Heidegger’in 
eserlerinde Sorge’nin kendine yer bulduğu paragraflardan en önemlilerinden birisi 
olan ve eski söylencenin anlatıldığı bölümün dikkatli bir okumasını yapmaya ve bu 
okumadan –Heidegger’in Sorge’den ne anladığını ve onu nasıl kullandığını içinde 
barındıran– birkaç can alıcı ufak nokta bulmaya kalkışıyoruz şimdi. Sorge günlük ve 
genel kullanımında yoğunluklu olarak kaygı, endişelenme, tasalanma, üzüntü gibi 
anlamlara yakın dursa da Heidegger onun özenli olmak, itina/ihtimam göstermek an-
lamlarına işaret etmek istemektedir. Beklenilen can alıcı nokta Heidegger’in şu sözü ile 
gelir: “Oradaki-Varlığın [Dasein] ‘Kaygı’ [Sorge] olarak aşağıdaki öz-yorumlanması 
eski bir masalda saklanmıştır.”21

Bu cümleden sonra okuyanı Latince yazılmış bir hikâye-mit karşılar. Heidegger 
bu eski söylenceyi öne sürerek Sorge’nin Dasein’ın kendi olduğu şeye ulaşmasında 
önemli bir öge olduğuna yönelik savının arkasına dayanak olarak koymuştur. Bu daya-
nak olma; bu Dasein’ın kendisi olmanın sadece özsel olarak değil ancak aynı zamanda 
kökensel olarak da oluştuğu ve bu oluşumu taşıyıp taşımadığı ancak bu söylencenin 
dikkatli bir yorumu ile ortaya çıkarılabilir. 

“Cura” Söylencesi ve Yorumlanması

Öncelikle söylenceyi burada aktarmakta fayda vardır: “Bir keresinde ‘Kay-
gı’[Sorge/Cura] bir ırmağı geçerken killi toprak gördü; düşünüp taşınarak ondan bir 
parça aldı ve onu biçimlendirmeye başladı. Yarattığı şey üzerine düşünürken, Jüpiter 
oraya geldi. ‘Kaygı’ ondan biçimlenmiş kile Tin vermesini istedi. Jüpiter bunu seve 
seve yaptı. Ama ‘Kaygı’ şimdi Şekle kendi adının verilmesini isteyince, Jüpiter bunu 
yasakladı ve ona kendi adının verilmesini istedi. ‘Kaygı’ ve Jüpiter ad üzerine tartışırken, 
Toprak (Tellus) kalktı ve Şekle kendi adının verilmesini istedi, çünkü ona bedeninden 
bir parça sunmuştu. Tartışanlar Satürn’ü hakem seçtiler. Ve Satürn haklı görünen şu 
kararı verdi: Sen, Jüpiter, ona Tinini vermiş olduğun için, ölümünde Tini alacaksın; ve 
sen, Toprak, ona bedenini verdiğin için, bedeni alacaksın. Ama ‘Kaygı’ bu varlığı ilk 
şekillendiren olduğu için, yaşadığı sürece ‘Kaygı’ ona iye olacak. Ama şimdi ad üzerine 

20 Sorge kavramının burada bahsedilen anlamda incelendiği bir çalışma için bkz. Haluk Aşar, “Heideg-
ger ve Sartre Felsefesinde ‘Kaygı’ ve ‘Bulantı’ Kavramlarının Analizi”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bi-
limler Dergisi), Sayı: 17, Ankara 2014,  s. 85-99.

21 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2004, s. 287.
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bir tartışma olduğu için, ona ‘homo’ densin, çünkü ‘humus’tan (toprak) yapıldı.”22

Söylence tüm güzelliğiyle okuyanın karşısında dururken Herder’in şiiri ile nasıl 
benzerlik içinde olduğu, ama özsel olarak nihai ayrım ve farklılıkları da içeren bir tarzda 
tabii ki,  akla gelir. Bu güzelliği bir süre seyrettikten ve tekrar tekrar okuduktan sonra, 
okuyanı bir karar alma anı karşılar. Bu karar alma, söylencenin nasıl yorumlanması 
gerektiğine dairdir. Burada bizce yolda olana en çok düşünüm ürünü getirecek olan 
eylem Herder’in şiiri ile paralel bir okuma yapıp bu Hyginus’un birçok söylenceyi 
toplayıp bir araya getirdiği kitabı Fabulae’de 220. sırada olan bu söylencenin Sorge 
hakkında olan temel noktalarının üzerinde durmak olacaktır. Burada bazıları bunun 
yanlış bir adım olduğunu düşünebilir çünkü Heidegger’in felsefesindeki yeri açısından 
Sorge’nin kökenine dair bir okuma yapmaya kalkışmışken bu şimdiki yorumlama, biraz 
yoldan sapmak gibi gözükebilir, ancak böyle düşünenlere şu hatırlatılmalıdır ki bu 
yazının genel çerçevesini Sorge’nin kendisi oluşturuyor, Heidegger’in Sorge yorumu 
değil, bu yüzden bu yoldan sapma tercih edilebilir gözükmektedir. 

Ancak yine de bu yoldan sapmayı yanlış bulanlar için yazıyı okumayı bırakmadan 
önce onlara son bir bilgi vermekte fayda vardır, şu satırlarla ön plana çıkan bir bilgiyi: 
“1920’lerin başlarında, Heidegger’in o heyecan verici derslerinde veya konferanslarında 
geliştirdiği olgusallığın mükemmel hermeneutiğindeki problem şuydu ki –ona ironik 
bir ters anlam vermek için– o aslında gerçekte asla “care”e ulaşacak kadar ileri gitmedi. 
Cura’nın efsanevi hikâyesini dinlediğinde, tüm hikâyeyi duymadı. Cura mitini bir kampf 
miti olarak duydu ama asla …mit(i-ni) (olarak) duymadı.”23 Her ne kadar bu söylence 
bu satırların öncesinde ve sonrasındaki gibi yorumlanmayacak olsa da söylencenin 
Heidegger temelli yorumunun bir analizinin yapılması açısından isteyenler dipnotta 
bahsi geçen ve yukarıda içinden kısım alıntılanan eseri okumaya yönelebilirler.24

Bu ufak moladan sonra yola devam edilecek olunursa –Cura mitini Herder şiiri 
öncülüğünde (ya da Herder şiirine öncülük eden şeklinde yorumlayarak)– göze ilk 
çarpan ayrım; Cura’nın Herder’in şiirinde olduğu gibi yine toprak parçasına verilmiş 
şeklin varoluşunu öncelese de bu öncelemenin annelik gibi bir kurguyla etrafının çevrili 
olmamasıdır. Modern günlük kullanımına gelmiş haliyle düşünüldüğünde Cura: Bir 
şeyin bakımını yapmak/ona özen göstermek anlamını hâlâ korur, hatta çoğu Avrupa 
dilinde olduğu gibi Türkçede de benzer sesletime sahip olan pedikür, manikür, kür gibi 
kelimeler kendi kökenini Cura kelimesinde bulur. Ancak bu madalyonun bir tarafıdır ve 
büyük ihtimalle Cura’nın özellikle Hyginus’un eserini yazdığı zamanki asıl/çoğunlukla 
kullanıldığı anlamı madalyonun bu tarafındaki yüzü değildir. İngilizce ve Fransızcada 
ortalama olarak Türkçede ise tamamen kelimenin bu çok anlamlılığı korunmamıştır. 

22 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 287-288.
23 John D. Caputo, Demythologizing Heidegger, Indiana University Press, 1993,  s. 59.
24 Heidegger temelli bir Sorge okuması için Türkçede bkz. Cem Deveci, “İsmi İnsan, Kendisi Kaygı 

Olsun: Heidegger’de Kaygının Varlık Bilimsel Değeri”, Doğubatı (Dergi), Sayı: 6, İstanbul 1999, s. 
55-71.
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Cura kelimesinin İngilizcesi olan Care daha çok özen göstermek, umursamak, ilgi-
lenmek anlamında kullanılıp tamı tamına bir vurucu tonda olmayarak, kaygılanmak 
için de kullanılabilir haldedir. Fransızcadaki soins-anxiete kelimeleri arasında da buna 
yakın bir durum varken Türkçede bu anlamlar daha bir ayrı şekilde farklı kelimelere 
gitmiştir. Bir şeye özen göstermek ile o şey için kaygılanmak birbirini belki çok az 
anımsatsa da birbirinin yerine kullanılamayacak kadar farklı anlamlara gelmektedir. 
Cura’nın bu hikâyede ihtimam göstermeklik olarak değil (ki Heidegger’in ima ettiği 
anlam bu idi) ama kaygı duymak anlamının ağır bastığı bir halde kullanıldığı nereden 
anlaşıldığı sorusunun yanıtı çok açıktır ve bu yanıt tek kelimedir: Possideat.

Bu da modern dillerde anlamlarını farklı kelimelere kaybetmiş ilginç bir keli-
medir ancak en baştan şu söylenebilir ki bu söylencedeki anlamı asla pozitif olamaz 
(buradaki pozitifliği genel anlamda kullanmayıp sadece kaygı duymak-ihtimam 
göstermeklik arasında olduğu gibi bir anlamların oran kıyaslamasının sonucundaki 
eğilimsel-değersel hâli betimlemek için söylüyoruz). Possideat yani kendi haliyle 
possideo kelimesi Grekçe posis (sahip, efendi, İngilizce able anlamındaki yeterli 
olmak, ehli olmak) ve Sanksritçe sidati (oturmak, özellikle bir ayinde/sunak ritüelin-
de oturmak, yorgunluğa, harap-bitaplığa sebep olmak) kelimelerinin birleşmesiyle 
oluşuyor. Yani ilk doğrudan anlamıyla açıklanacak olursa: Bir şeye hükmederek onu 
yormak/onun oturmasını sağlamak. Kelimenin İngilizcesi olan to possess kelime-
sinin de kökensel iki anlamından öne çıkanı daha iyi tarif edilemezdi belki de. Bu 
anlamlardan bağlama uymaması açısından geride kalan anlamı sahip olma, hükmetme 
olandır. Birisinin sahip olduğu bilgi, mekân, eşyalar için possess kelimesi sahip olmak 
anlamında kullanılagelir.

Ancak possess’in diğer anlamı (ki burada Cura söylencesindeki anlamı da budur 
–çünkü yaratık Jupiter’in ona hayat vermesinden sonra artık cansız bir varolan değildir–) 
bir iradenin hüküm alanını ele geçirerek o iradeyi etkisiz kılmak anlamında olandır. 
Tüm Pagan ve Hıristiyanlık anlayışında eğer iyi bir ruh, cin vb. kişiye etki ediyorsa ona 
eşlik edip yol gösteriyordur ancak kötü bir ruh ise bu demektir ki o possess edilmiştir/
olmuştur. Possess ile aynı kelime kökünden gelmesi açısından pose kelimesi günlük 
poz vermek, duruş, yerleşmek kullanımlarından daha kadim sayılabilecek bir duruma 
işaret eder. Eğer kişi possess edildiyse o zaman onun kendisi, kendi içinde pose haline 
zincirlenmiştir. Artık o bünyede hareket eden/tavır alan vs. o kişinin iradesi değildir. 
O irade derinlerde bir yerde pose edilmiş halde baskı altındadır. 

Bu yüzden çok açıkça söylenebilir ki ne Grek dünyasında ne de sonraki Ortaçağ 
(ve belki de hâlâ şimdi bile) possess kelimesi canlı bir yaratık için kullanılıyorsa ve 
bu possess’i yapan bilgi, içsel psikolojik bir duygulanım değilse (ki bu hikâyede bunu 
yapan Cura’dır) bu her zaman demektir ki negatif bir durumdan bahsediliyor. Bu yüz-
den Heidegger bu söylenceyi seçerken bu açıdan düşünmüş olmasa da (çünkü onun 
istediği Dasein’ı öncelemesi ve onun varoluşsallığını mümkün kılıp gerçekleştirmesi 
açısından Sorge idi, ihtimam göstermekliğin salt tezahürü olarak Sorge değil) şu bir 
gerçektir ki bu söylencenin Cura’nın özen göstermek anlamının ağır bastığı madal-
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yondaki yüzüyle ilgisi diğer yüzüne göre çok daha azdır.25

Ancak gerçekten de Dasein’a kökensel dairliği açısından söylencenin ön-ontolojik 
işe yararlılığı su götürmez derecede geçerlidir. Bundan asırlar önce insanın bir şekilde 
kendini böyle yorumlayıp dile getirmesi üzerinde durulması gereken bir durum sarf 
eder. Yine de burada hala eksik olan kısımlar vardır. Dasein ile arasındaki ilişkiselliğin 
yapısı ortaya az çok koyulmuş olsa da Sorge’nin kendisinin kökenine ya da özüne 
dair bir şey hâlâ söylenmiş değildir burada. Bu yüzden yolda olan, her yolda olanın 
bu durumda yapacağı gibi yoluna devam etmeli ve aradığını bulabilme ihtimali olan 
yerlere yönelmelidir.

Bu yorumlamadan sonra kalındığı yerden Heidegger’in Sorge’ye dair düşüncele-
rinin-paragrafların dikkatli bir şekilde okunmasını bırakmayarak tabiki-izi sürülmeye 
devam edilebilir. Gerçekten de Heidegger, özellikle Varlık ve Zaman’ın İkinci ayrım/
üçüncü bölümünde (özellikle paragraf 63, 64 ve 65) Sorge hakkında özlü olarak konuş-
maya ve kendisinden önce söylenilmişlerden farklı şeyleri dile getirmeye devam eder. 

Ancak bu bahsi geçen paragraflarda Sorge artık bir merkez öge olarak düşünümün 
onun üzerine olduğu bir durumda değil ancak Dasein’ın kendisi oluşunun fundamental 
kurulumu olarak –kanıtlanması çoktan yapılmış olan– bir zemin olarak vardır ve bu 
hâli üzerinden ve dâhilinde ondan bahsedilir. Bu bahsediliş sürecinde önemli olan 
Sorge’nin kendisi olarak Sorge değil ancak karşılaştırıldığı/ayrı tutulduğu/arasındaki 
bağların ve farklılıkların ve Dasein’ın kendisi olmasının ontik/varoluşsal durumunda 
yer tutan diğer varolanlar ile ilişkiselliğinin nasıl kurulduğudur.

Sorge’nin bu çeşit yorumlanması ve kullanımı Sorge’nin özsel yapısı hakkında 
tabii ki haklı ve doğru noktalara basabiliyor olsa da Sorge’nin kökenine dair hala elle 
tutulur ve yeterli bir şeyler söylenmemiştir. Okuyanın kafasında sürüyle soru yanıtsız 
bir şekilde etrafta dolanırken Heidegger’in bu bölümde söyledikleri ister istemez ha-
vada kalır. Ancak tam Heidegger’i de felsefe tarihindeki diğer isimlerin arasına geri 
gönderirken 65. paragraf (yani okuyanı, Sorge’nin kökeninin peşinde olanı ilgilendiren 
son paragraf –ki kitabın geri kalanında bir daha Sorge’den doğrudan bir şekilde bah-
setmeyecektir Heidegger–) kendi sayfasını açtırır, oraya getirir okuyanı. 

Burada öncelikle kimseyi boş yere heveslendirmemek için baştan söylemek isteriz 
ki burası da gerisinde kalan son 2 paragraf gibi Sorge’nin kökeninin ne ve nerede ol-
duğu hakkında olan soruya yanıt vermez –ve tabi Sorge hakkında hâlâ yanıtlanmamış 
olan diğerlerine de– ancak yine de bu paragraf diğerlerinden biraz daha önemlidir 

25 Burada Hıristiyanlığın güçlenmesiyle yaşanan paradigma kırılmasında Grek dünyası bu bahsi geçen 
kırılmanın öte tarafında kalır. Bu anlamda “dünya” kavramı bir sorunsal hâline gelir, bu sorunsalın 
“sorge” kavramı ile bağlantı içinde işlendiği bir çalışma için bkz. Sylvie Courtine-Denamy, “Eyleme 
ve Düşünme: M. Heidegger Ve H. Arendt’de Kaygı ve Dünya Kavramları”, çev. Okhan Gündüz, 
Metafizik ve Politika. Martin Heidegger Hannah Arendt (Derleme), haz. Sanem Y. Öğe-Önay Sözer-
Fiona Tomkinson, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2002, s. 81-147.
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çünkü burası Heidegger Sorge’nin ontolojik anlamı olarak zamansallığı işaret ede-
rek, Sorge’nin neliğinin açığa çıkarılıp gösterilmesine bir son nokta koyma babında 
bir şeyler yazdığı sayfalardır. Her ne kadar aranılan soruların yanıtları Heidegger’de 
bulunamamış olsa da hem Heidegger’e saygıda kusur edilmemesi hem de onun tam 
anlamıyla geride bırakılması için bu paragrafın da kısa bir okunmasının/yorumlanma-
sının yapılmasının uygun olacağı görüşünü taşıyoruz. Heidegger’de Sorge için sonun 
başlangıcı olan kısım tam da burasıdır. Eserin en başındaki girişinden herkesin bildiği 
gibi kitabın amacı; varlığın anlamına ilişkin soruyu somut biçimde ele alıp geliştirmek, 
ve hedefi de; zamanı, her türlü varlık anlayışının olası ufku olarak yorumlamaktı. 65. 
paragrafın başlığının “Kaygının Varlıkbilimsel Anlamı Olarak Zamansallık” olması 
büyük ihtimalle Sorge’nin çözümlenmesi ve ne olduğunun ortaya çıkarılması uğraşının 
sonuna yaklaşıldığını en açık şekilde belirten şeydir. Her ne kadar Heidegger Sorge’nin 
anlamını Dasein’ın varoluşsallığının salt ondan çıktığı ve o olduğu olarak göstererek 
Dasein’ın mevcut-oluş olmadığını ayakta tutmak için yapıyor olsa da bunu yaparken 
aslında okuyanın sorularından birinin de yanıtının bulunduğu yere yaklaşır. 

Bu yaklaşma şurada kendini belli eder: “...O zaman kaygının anlamını ortaya 
koymak oradaki-Varlığın kökensel varoluşsal yorumunun temelinde yatan ve ona 
yol gösteren tasarın öyle bir yolda izlenmesi demektir ki, tasarlananda onun ‘ne-
üzerine’si görülebilir olmalıdır. Bu tasarlamanın –açığa serilen ve böyle oluşturulan 
Varlığın– ‘ne-üzerine’si Varlığını kaygının kendisi olarak bu yapılanışını olanaklı 
kılan şeydir. Kaygının anlamına ilişkin soru ile şu sorulur: Kaygının eklemlenmiş 
yapı-bütününün bütünlüğünü onun açımlanmış eklemlenişinin birliği içinde olanaklı 
kılan nedir?”26

 İşte burada bahsi geçen bu “ne-üzerine”lik Sorge’nin henüz yanıtlanmamış 
sorularından birisinin hedefi olan; oluş-içinde-ortaya çıkmanın salt belirsizliğini önce-
leyen, bunun bir sonuç olarak yorumlandığında bu sonucun süregelmesine sebep olan 
sebeplerin ona indirgenebileceği ilksel işleyiş örüntüsüne (ve bu örüntünün oluşumuna) 
yakın bir noktaya işaret edebilirdi. 

Ancak şu an Heidegger, bulunulan noktadan o kadar uzakta bir yerde seyir hâlin-
dedir ki, kendi aradığı bu “anlam”ı bulsa ya da o “ne-üzerine”yi görünür hâle getirse 
bile Sorge’ye dair burada çıkılan yolun götürdüğü yere dair bir şeylere işaret edebilecek 
gibi gözükmemektedir. (Bekçi, yine de Heidegger’i paragrafın sonuna kadar okumaya 
devam edilmesi gerektiğini söylüyor). Birkaç sayfa sonra da Heidegger aradığı anlamı 
bulur: “Gelecek-ilgili olarak kendine doğru geri gelmede kararlılık ‘şimdikileştirerek’ 
konuma getirir. Olmuşluk gelecekten kaynaklanır, dahası öyle bir yolda ki, ‘olmuş olan’ 
(ya da daha iyisi, ‘olmuş olmakta olan’) Gelecek kendinden Şimdiyi bırakır. Böyle 
‘olmuş-olmada şimdikileştiren’ Gelecek olarak birlik taşıyan fenomene zamansallık 
deriz. Ancak oradaki-Varlığın zamansallık olarak belirli olması ölçüsünde onun için 

26 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 459.
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önceleyici kararlılığın betilediğimiz asıl bütün-‘Olabilme’si olanaklı kılınır. Zaman-
sallık kendini asıl kaygının anlamı olarak ortaya serer.27 

Burada söylenilen biraz karmaşık gibi dursa da aslında hiç de öyle değildir. 
Heidegger’in burada söylemek istediği şey kısaca; varoluşsallığa sahip bir oradaki-
varlık olarak Dasein’ın, yine bu açıdan varolmasının fundamental bütünlüğünün 
izahı olarak ihtimam-göstermekliğin, yine benzer bir formal yapıda olması açısından 
Dasein’ın kendine gelebilmesini (çünkü bu da bir anlamda kendi olması demektir) 
mümkün kılan ve bu mümkün kılmanın imkânını kendinde taşıyan gelecek fenomeni 
ile –bu fenomenin Dasein’ın var oluşunun nasıl üzerinde yatıp ondan mümkün hâle 
gelmesi ile ele alır, klasik anlamda kullanılan zaman formu olarak gelecek’i kastetmez 
burada– nasıl uyuştuğu ve iç içe olduğudur. Hatta söylenebilir ki bu iki fenomenin 
de oluş hâli ve bu hâlin bütünlüğünü/sahihliğini/gerçekleşmesini belirlediği ortak 
öge olarak varoluşsallığın da bu gelecek fenomeni ile yakından ilişkisi vardır. Tam 
da tahmin ettiğimiz gibi, sadece birkaç satır sonra bunu şöyle dile getirir Heidegger: 
“Varoluşsallığın birincil anlamı Gelecektir.”28

Bundan sonra (ve son olarak) Heidegger Sorge hakkındaki düşüncelerini şöyle 
bitirir –bu bitirme sanki şu âna kadar söylediklerini genel bir özetleme havasındadır 
ve bu yüzden de açıklayıcı bir yoruma gerek yoktur burada–: “Kaygı, ölüme-doğru 
varlıktır. Önceleyici kararlılığı oradaki-Varlığın saltık olanaksızlığının betimlenen 
olanağına doğru asıl-Varlık olarak belirledik. Böyle kendi sonuna doğru Varlıkta, 
oradaki-Varlık ‘ölüme fırlatılırken’ asıllığı ve bütünlüğü içinde o olabileceği varolan-
şey olarak varolur. Bu varolan-şeyin onda salt sona erdiği bir sonu yoktur, ama sonlu 
olarak varolur. Birincil olarak önceleyici kararlılığın anlamını oluşturan zamansallık 
tarafından zamansallaştırılan asıl Gelecek böylelikle kendini sonlu olarak ortaya serer.”29 

Her ne kadar Heidegger, Sorge hakkında birçok açıklama getirmiş ve birçok şey 
söylemiş olsa da Sorge’ye dair birçok soru hâlâ yanıtsız beklemektedir. Heidegger bu 
sorulardan bazılarını asla yanıtlayamazdı. Kendi felsefesinde Sorge’yi Dasein olma ile 
çok yakın ve sadece onunla tuttuğu için Sorge’nin kendisi olmasa bile Sorge ile aynı 
kökenden yayılan, Sorge’yi az da olsa anımsatan ancak o olmayan o şu an ne olduğu 
bilinmeyen varoluşsal tavırların nasıl olup bittiğinden bihaber bir Sorge yorumu idi 
Heidegger’inki. 

27 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 462.
28 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 463.
29 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 466. 
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Heidegger’in Yolunun Terk Edilmesi ve Yeni Bir Patika/Güzergâh
Belirlenimi

Bu gelinen noktada ufak bir yol haritası çizmek ya da en azından yola nereden 
devam edileceği konusunda bir düşünüm yapmak gereklidir. Bu gerekliliğin en temel 
sebebi açıktır ki yolda kaybolunmuş olunmasıdır. Bu noktadan sonra sadece gelişigüzel 
adımlar atmak belki güzel bir yolculuk yapılmasını getirecek olsa da o tür bir tavır; 
ulaşılmak istenilen yere varmanın (eğer öyle bir yer var ise tabii hâlâ) önünde daha çok 
bir olası-engel olarak bulunur, yolların bittiği yerde onları birbirine bağlayan köprü 
görevi görmez. Peki, bu yol haritası ya da düşünüm nasıl olacaktır?

Eğer bu sorunun bir yanıtı varsa bile o yanıtın yolda olana getirecekleri yolun 
kendisinin yolda olana getireceklerinden daha fazla değildir. Bu yüzden böyle beylik 
ve zor sorulara yanıt vermek yerine ufaktan, önünde durulandan hareket etmenin en 
azından yeni patikayı belirlemede yeterli bir etmen olacağı fikrindeyiz. Peki, önünde 
durulan nedir? Bu sorunun yanıtı basittir, önünde durulan Heidegger felsefesinin 
bittiği yer ve genel olarak Heidegger’in Sorge anlayışıdır. O zaman atılacak adımın 
hangi yönde olacağı bellidir. Heidegger’in gittiği patikanın dışında bir yönde olacaktır. 
Çünkü o patikadan ilerleyen Heidegger yazdıklarında göstermiştir ki orada yanıtlar 
yoktur. Heidegger’in patikasında eğer Dasein vardı ise o zaman şimdi adım atılacak 
yerde ya Dasein olmayacak ya da Dasein tek başına olmayacaktır.

Zaten yukarıda da belirtildiği gibi Sorge’nin salt anlamda Dasein’a dair olması 
(ya da daha doğru ifade ile Daseinsal olması) bu yolda yeri olmayan bir yanlış yo-
rumlamadan fazlası değildir. Eğer açıklanmak istenilen, amaçlanan insan ise elbet ki 
insan merkezli bir düşünüm geliştirilmeli ancak bizim burada ilgilendiğimiz insanın 
bir psikolojik hâli/tavrı olarak Sorge’den daha fazlası olarak, Sorge’nin kendisi ola-
rak, varlık içindeki kökensel yeri ve oluş içindeki süregiden kuruluşudur. Bu yüzden 
sınırı İnsan’da ya da Dasein’da çizmek çok yanlış bir tutum olacağından burada bu 
yapılmayacaktır.

Bir diğer Heidegger patikası olmama da dil ve varlık arasındaki bağın nasıl ol-
duğu üzerine kurulmuş düşüncelerdeki değişimde kendini gösterir. Dilin içine henüz 
gelemeyecek kadar varlık içinde sıkışmış hâlde olan varoluşsallığın bir şekilde açığa 
vurumu olmuş olan tavırlar, zaman’da geriye gidilebildiği kadar geri gidilmeli ve var-
lığın şimdiye göre çok daha az katmanlaşmış yapısı içinde aranmalı eğer arzulanan o 
kökene dair izler bulunmak isteniyorsa. Bu yer aynı anda öyle bir yapıda olmalıdır ki 
orada Sorge’nin kendisi olması henüz ayırt edilemez ama sezinlenebilir ve düşünsel-
varsayımsal olarak kurgulanabilmeli hâlde olmalıdır.

Varlığın bu katmanlaşma hâlinin zaman boyunca değişmesi çok açık şekilde 
gösterir ki şeyin kökensel yerini aramak onun kendi olmasını tamamlamamış olduğu 
yeri aramaktır. Varlığın ve oluşun kendisi gibi, şeyin kendisi olması da genişleyerek/
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içine doğru devinerek kapanma davranışı gösterir. Bu yüzden dil ve düşünce çokluk 
içindeliğe doğru yol alır. Teorik olarak kabul edilebilir bir açıdan söylenebilir ki şu an 
sadece bir ses tınısı olan ve anlam taşımayan bir yapı bundan birkaç bin yıl önce çok 
anlamlı bir gönderime sahip olmuş olabilir. Eğer bir süre gözlemlenebilirse bunun silik 
bir örneğine yüksek primat grubundaki memelilerin kendi arasında anlaşması içinde 
kolaylıkla rastlanılabilir. Bunların da dışında ister insan olsun ister başka bir canlı, 
tarihsel çağlar arasında zihinsel yapılardaki zihinsel algı düzeylerinin farklı olması 
ve bu farklı olmanın çağlar arasındaki geçişlerde nasıl eriyip paradigma değişiklikleri 
oluşturduğunun da açıklanması özsel olarak önem taşır. Görüldüğü gibi yeni patika/ 
güzergâh kendi kendisini az çok belirlerken bu yukarıda sayılanlardan farklı olarak bir 
şeyi daha önemli görüyoruz ki bu aslında üzerinde olunan patikanın nasıl olduğunu 
tersine-dolaylı yoldan belirleyici bir etmen taşır. 

Neden modern zamanlarda bir direğin düşmesi/parçalanması insan zihninin denge-
lenmiş yapısını alt-üst etmiyor? Bu soruya sosyoloji, antropoloji, felsefe, tarih vb. tek 
başlarına ya da bir araya gelerek yanıt vermeyi deneyebilir. Öyle ya da böyle bir yanıt 
verirler de ve bu yanıt tatmin edici olmasının yanında yeterli ve hatta doğru da olabilir. 
Ancak doğru olma bile, sorunun yanıtı olmanın sadece bir yönüdür ve tam anlamda 
sorunun yanıtı olmak için bir yanıtın doğru olmaktan fazlasına ihtiyacı vardır. Yanıt 
olarak öyle bir eş düşüm lazım ki soruya yanıt bulunmuş olmasın ama sanki soru hiç 
sorulmamış gibi olsun. Ancak bunun yapılabileceğini sanmıyoruz. Bunun için ya çok 
geç ya da çok erken. Ancak yine de bu demek değil ki yolda olmayı bırakmanın vaktidir.

Sorge. İster bir hayvan olsun ister bir insan, Sorge’nin orada oluşu aslında her 
zaman bu dengelenmiş yapının farklı türde de olsa bir alt-üst edilişinde süregidiyor. 
Bir köpeğin yavrularıyla birlikte uykuya daldıktan sonra yavrularından birinin alınıp 
bir yere sakladıktan sonra anne köpeğin uyandığındaki etrafı telaşla kolaçan etmesi/
havlaması/ağlaması ve yavrusunu bulduğundaki o rahatlaması; ya da bir insanın üni-
versiteden evine yürüyerek dönerken yolda etrafını saran büyük binaları canavar gibi 
görüp korkması/kaygı duyması ve beyninin bir köşesi ile bu kaygının ne kadar yersiz 
olduğunu rasyonellik ile kanıtlamaya çalışırken diğer taraftan kaygısının onu an be 
an ne kadar ele geçirdiğini fark etmesi ve en sonunda da hem bu rasyonelleştirme 
uğraşından ve o farkındalıktan ayrılarak tamamen kaygılanır hâlde adımların atılması; 
kaygının adım atması. Bir süre sonra yine binaları sadece betondan yapıtlar, insanların 
iş ve ev mekânları olarak görmeye başlamasıyla kaygının azalarak yok olması. Belki 
de uzun zamandan beri tartışılagelen hayvan ve insan arasındaki ben bilinci sorunu 
da böyle çözülebilir. Ben bilinci sanki odadaki ışığın on-off  biçiminde iki uçlu açma 
kapama düğmesi gibi değil ama odada ışığın ne kadar olmasını isteğe göre ayarlana-
bildiği; istenirse loş, istenirse aşırı aydınlık ortam-yaratılmasına izin veren o çevirmeli 
düğmeler gibidir, tıpkı Sorge’nin de böyle olduğu gibi.

Varlığın ve yokluğun kendi yapısı gibi Sorge de kökeninde kendisini oluşa gelme 
olarak gösterir. İşte Sorge’nin kökenine en çok yaklaşılabilecek mekân ve zaman da 
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budur. İster ölüme doğruluk olsun ister geleceğe yöneliklik olsun ister kaygı duymak, 
ihtimam göstermek ya da benzeri ama farklı diğer tabirleri olsun burada bahsedilen 
kökensel durum her zaman karmaşıklığın kendi yüzüne bakmasıdır. Bu yüze bakış varlık 
ve yokluğun arasındaki boşluğu, geçişkenliği, kapalılığı, varlık ve yokluk içinde gözler 
önüne serer. Bu gözler önüne serilme, bahsi geçen karmaşıklığın oluş içinde olmasıdır.
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EGZİSTANSİYAL BİR ÖLÜMLE ÖLMEK: HEIDEGGER’DE 
ÖLÜME DOĞRU VARLIK

Özkan Gözel*

DYING WITH AN EXISTENTIAL DEATH: BEING TOWARDS 
DEATH IN HEIDEGGER

ÖZ
Bu çalışma, Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eserinde yer alan “Dasein’ın 
Olası Bütün-Oluşu ve Ölüme Doğru Varlık” başlıklı kısmı ele alıyor. Burada 
biz Heidegger’in egzistansiyal analizinden hareketle Varlık ve Zaman’ın ilgili 
kısmını (§ 46 ila § 53’ü) ele almayı ve bu surette Dasein ontolojisinde önemli 
bir yer işgal eden “ölüme doğru varlık” (Sein zum Tode) kavramını tahlil ve şerh 
etmeyi amaçlıyoruz. İşaret etmeli ki bu çaba, yer yer hermenötik bir döngü içe-
riyor; dolayısıyla biz, ileride gelecek olan konuyu bazen önceden takdim etmek 
suretiyle, okuyucuya ilkin meselelere dair bir aşinalık kazandırmayı ve sonra 
onu peyderpey toparlayıcı bir kavrayışa yöneltmeyi amaçlıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Dasein, ölüm, son, henüz-olmamışlık, ölüme-doğru-varlık, 
bütünlük, noksanlık, önceleme, kaygı, endişe, benimkilik, gündeliklik, herkes.

ABSTRACT
This work treats the chapter entitled “Dasein’s Possibility of Being-a-Whole, 
and Being-towards-Death” which takes place in Heidegger’s Being and Time. 
Here with reference to Heidegger`s existential analysis, we aim to treat the 
chapter in question (§ 46 to § 53) and thus analyze and interpret the concept of 
“Being-towards-death” which occupies an important place in Dasein’s ontology. 
We must underline that our effort includes partly a hermeneutical circle. By 
presenting sometimes beforehand the issue which will come after, we aim 
to make the reader familiar to questions and to lead him gradually to a more 
complete comprehension.
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anticipation, care, anxiety, mineness, everydayness, the they. 

...

Quand on pense à quel point la mort est familière et combien 
totale est notre ignorance, et qu’il n’y a jamais eu aucune fuite, 
on doit avouer que le secret est bien gardé.
[Ölümün bize ne derecede aşina, bizim ona dair cehaletimizin de 
ne ölçüde tam olduğunu, keza ondan hiçbir kaçışın olmadığını 
düşündüğümüzde, sırrın pek sıkı korunduğunu itiraf etmemiz 
gerekiyor.]

Vladimir Jankélévitch

Si vis vitam, para mortem.
[Eğer hayata tahammül edebilmek istiyorsan, ölümü kabul et-
meye hazır ol.]

Sigmund Freud

Giriş

“Kimim ben? Ölümümün vaktini dahi bilmiyorum!”, demiştir esefle Borges (öl. 14 
Haziran 1986).1 İlave etmek gerek: Hiçbirimiz doğumumuzun vaktini de tayin etmiş 
değiliz, gerçi ne zaman doğduğumuzu bilebilsek de. Başlangıç ile son “ara”sında ol-
maya bırakılmışız her birimiz: İki soru işareti “ara”sında salınıp duruyoruz varoldukça. 
“Kaygı olarak Dasein, ‘ara’dır”2zira. Vakti geldiğinde ölüyor ve “ara”dan çıkıyoruz, 

1 Zikreden Gagnière, C., Le Bouquin des Citations, Robert Laffont, Paris, 1997, s. 355.
2 Bu kısa alıntının bağlamı şöyledir: “Egzistansiyal olarak anlaşıldığında doğum, artık el-önünde-

olmama anlamında bir geçmiş-olan değildir hiçbir zaman. Aynı şekilde ölüm, henüz el-önünde-
olmayıp da başa gelecek olan bir noksanlık diye tarif edilen bir varlık minvaline sahip değildir. Fiili 
Dasein tevellüden var olmaktadır ve tevellüden de ölüme doğru varlık anlamında ölüyordur. Her iki 
‘uç’ ve onların ‘ara’sı, Dasein fiilen varolduğu müddetçe vardır. Onların varolmaları, Dasein’ın kaygı 
olan varlığının temeli üzerinde mümkün olmaktadır, başka hiçbir şeyle değil. Fırlatılmışlığın ve kaçıcı 
ya da önceleyici ölüme doğru varlığın birliği sayesinde, doğum ile ölüm Dasein’sal bakımdan ‘irtibat 
içinde’ olmaktadır. Kaygı olarak Dasein ‘ara’dır.” (SZ, 374; 398; VZ, 398; -ç.d.). 

A Not: Heidegger’in Sein und Zeit’ının Türkçe çevirisi olarak genellikle Kaan H. Ökten’in çalışmasına 
(Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. K. H. Ökten, Agora, İstanbul, 2011) başvurduk; bununla birlikte 
zaman zaman aynı kitabın diğer Türkçe çevirisi (Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, 
İdea, İstanbul, 2004) ile F. Vézin’e ait Fransızca çevirisinden (Heidegger, M., Etre et Temps, trad. 
par F. Vezin, Gallimard, Paris, 1986) de yararlanma yoluna gittik. Bu arada Ökten’in metninden 
yapılan alıntıları, terminolojik tercihlerimiz bunu gerektirdiğinde, modifiye ederek verdik. Sözgelimi 
“ihtimam-göstermeklik” yerine “kaygı”, “havf” yerine “endişe”, “öndeleme” yerine “önceleme”, 
“mevcut-olan” yerine “el-önünde-olan”, “hergünkülük” yerine “gündeliklik”, “sahih” yerine “sahici”, 
“varoluşa-dair” yerine “egzistansiyel”, (her zaman olmasa da) “varlık” yerine bazen “olma” ya da 
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bırakıyoruz “ara-olma”yı her nasılsa. İnsan bu, meçhul! Teslim etmemiz gereken bir 
hakikati bu. Doğumumuz bir yana, ölümümüz bir “sır” bizim, üstelik sıkı korunmuş 
bir “sır”. Her an yeniden doğmakta olduğumuz doğruysa, an be an öldüğümüz, ölüme 
her an bir adım daha yaklaştığımız da bir o kadar doğru. Gidişimiz var ve fakat dönüşü-
müz yok. Meçhule kalkan bir limandayız. Ölüm tam bir “muamma” olarak önümüzde 
yatıyor; dahası, onun “muntazır” olarak varlığı bütün bir hayatımıza siniyor ve bizim 
hayatla olan ilişkimizi alttan alta belirliyor. Ölümlüyüz, bu kesin! Ne var ki, dinlerin 
verdiği haberler ve bazı metafizik mülahazalar bir yana, ölüme ve ötesine dair esastan 
herhangi bir malumata sahip değiliz hiçbirimiz.

Antik felsefe çok ilgili olmuş ölümle. Hadot’ya (ö. 2010) bakarsanız,3 antik 
felsefenin, felsefeyi “ölüm alıştırması” olarak sunması “fazlasıyla önemli bir karar.” 
Phaidon’da Sokrates (ö. M.Ö. 399), felsefe yapmanın gerçekte ölüme yönelik alış-
tırma yapmak anlamına geldiğini öğretir bize: “Hakiki filozofların, der yetmişinde 
baldıran zehri içmeye mahkûm edilen Sokrates, ölüm alıştırması yapmaları ve onların 
tüm insanlar arasında ölümden en az korkan insanlar olması [...] bir vakıadır.”4 Kaçış 
imkânını reddedip ölümü tercih etmek suretiyle bu antik çağ filozofu işin aslı erdemi 
tercih etmiş oluyordu. Bedenî hayatı terk etmeyi seçerek bu filozof, kendini bedenî/
duyusal olanın üstünde İyi’ye yükseltmiş oluyordu zira. Evet, Platonculuk açısından 
bakıldığında, bu olayın temelinde her şeyin üstünde parlayan İyi ideası yatıyordu. Ni-
tekim Platonculuk, beden ve tutkular bakımından, kısacası tikellik bakımından ölmeyi 
ve bu surette düşüncenin evrenselliğine yükselmeyi koyuyordu asıl hedef olarak önüne.

“Ölüm alıştırması olarak felsefe” fikri Batı felsefesinde tayin edici bir rol oynar. 
Bu bakımdan Stoacılar ile Montaigne ve bu arada Epikürcüler ile Heidegger gibi anti-
Platoncular örnek olarak gösterilebilir. Montaigne’in (ö. 1592) ünlü denemelerinden 
biri “Felsefe yapmak, ölmeyi öğrenmektir” başlığını taşır. Orada ünlü denemeci şöyle 
yazmaktadır ironik bir biçimde: “Mesleğimiz ölümü amaçlamaktadır, zorunlu amacımız 
budur: Eğer ölüm içimize korku salıyorsa, ateşler basmadan bir adım öteye gitmek nasıl 
mümkün olur? Avamın ilacı ölümü düşünmemektir. Ama bu insaf yoksunu aptallık, 
nasıl bir kaba körlükten ileri geliyor olabilir? Eşeği kuyruğundan tutarak dizginlemek, 
avamın işi bu.”5 Epiktetos (ö. 135) da, kendi cenahından, “Ölüm gözlerinin önünde olsun 
her gün, böylece bir daha asla ne bayağı fikirlerin ne de aşırı arzun olur” demektedir.6

Hadot’ya göre7 Heidegger (ö. 1976) için de felsefe “ölüm alıştırması” anlamına 

“olmaklık”... dedik. Çevirilerde terminolojik değişiklikler dışında da birkaç küçük değişiklik yaptık. 
Terminolojik veya değil tüm değişikliklere -ç.d. kısaltmasıyla işaret ettik. Karşılaştırma imkânı olsun 
diye de Varlık ve Zaman’dan alıntı yaptığımız her defasında bu alıntının orijinal metindeki (Heidegger, 
M., Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen, 2006) karşılığını vermeye özen gösterdik. Sonuç olarak, 
SZ orijinal metnin, VZ aynı kitabın K. H. Ökten tarafından yapılan çevirisinin kısaltmalarıdır. 

3 Hadot, P., Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe, çev. K. Gürkan, Pinhan, İstanbul, 2012, s. 44.
4 Platon, Oeuvres complètes, t. IV, Phédon, trad.par L. Robin, Les Belles Lettres, 1926; 67e.
5 Montaigne, M., Essais, Gallimard, Paris, 1988, I, XIX. 
6 Aktaran Hadot, P., Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe, s. 45.
7 A.g.y. 
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gelir.8 Varoluşun sahiciliği ölümün öncelenmesinde (Vorlaufen) yatmaktadır nitekim. 
İsteyen gündelik eğlencede dağıtır kendini, isteyen de berrak bir aklı başındalığı se-
çer sonuçta. Bununla birlikte Heidegger, “ölüme-doğru-varlık” analizini “meditatio 
mortis”ten ayırt etmek ister. Haddizatında, onun ölüme dair analizi formel-egzistan-
siyal bir karakterdedir ve özgün terminolojisiyle kendini gösterir. “Formel” dedik; 
bu analiz görünüşte ahlaki yargı içermez. “Egzistansiyal” dedik; bu analiz müstakil 
olmayıp Dasein ontolojisi içerisinde ait olduğu imlemlilik ağına oturur. “Özgün bir 
terminoloji” dedik; bu terminoloji bazı güçlükler yaratmakla birlikte, bunlar filozofun 
diline alıştıkça aşılabilecek türdendir.

Bu çalışma, Heidegger’in Varlık ve Zaman (1927) adlı eserinde ölüm analizine 
ayrılmış kısmı ele alıyor. Bu kısım “Dasein’ın Olası Bütün-Oluşu ve Ölüme Doğru 
Varlık” başlığını taşıyor ve § 46 ila § 53’ü içeriyor. Bu ele alış, kâh özetleme, kâh da 
yorumlama mantığıyla ilerliyor: Yorumlamak üzere özetliyor ve bazen de özetlerken 
yorumluyoruz. Metnimizde her bölüm mukabil bir paragrafa (§) denk düşüyor. Biz 
bu çalışmada, Heidegger’in egzistansiyal analizinden hareketle “ölüme doğru varlık” 
(Sein zum Tode) kavramını şerh ve tahlil etmeyi amaçlıyoruz. İşaret etmeli ki bu çaba, 
yer yer hermenötik bir döngü içeriyor; dolayısıyla biz, ileride gelecek olan konuyu 
bazen önceden takdim etmek suretiyle, okuyucuya ilkin meselelere dair bir ön aşinalık 
kazandırmayı ve sonra onu peyder pey toparlayıcı bir kavrayışa yöneltmeyi amaçlıyoruz. 

1. Dasein’ın Bütün-Oluşu Meselesi

Heidegger ölüm fenomeninin analizini bütünlük (Ganzheit) problemine dair bir 
tartışmayla açar. Başka bir ifadeyle, ölüm meselesinin egzistansiyal analize konu olu-
şu, Dasein’ın varlığına upuygun düşecek bir bütünlük kavramının soruşturulmasıyla 
başlar. Nitekim bu, metodolojik bir zorunluluk olarak görünür. Şunu da belirtmeliyiz 
ki, bütünlük fikri, yalnızca ölüm analizine ait olmayıp Varlık ve Zaman’da genel olarak 
yer alan temel bir fikirdir.9

Heidegger, izlediği hermenötik yordam icabı, ilkin, Dasein’ı kendi bütünlüğü 
içerisinde bir ön-sahipliğe (Vorhabe) getirmeye çalışmamız gerektiğini söyler. Ama 

8 Bu arada bırakınız ölüm alıştırması yapmayı, ölüm üzerine düşünmeyi bile fuzuli sayıyor görünen 
Spinoza’nın tavrı hayli ilginçtir: “Özgür insanın en az düşündüğü şey ölümdür. Keza onun bilgeliği 
ölümü değil de hayatı teemmüle dayanır.” Spinoza, Oeuvres III, Ethique, trad. par Ch. Appuhn, GF 
Flammarion, Paris, 1965, Önerme 67, s. 285. Acaba Spinoza’nın ölüme dair bu düşünsel kayıtsızlığı, 
onu, etkisi tüm hayata yayılan bir şey olarak değil de –Heidegger’in tabiriyle– “sonda” olan (Zu-Ende) 
/ “sonda” gelen bir şey olarak tasavvur etmesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Anlaşılıyor ki Spinoza 
Heideggerci “ölüme doğru varlık” (Sein zum Tode) kavramını kabul edilemez bulurdu. 

9 Heidegger’de ölüm ve bütünlük meselesine bilhassa odaklanan bir çalışma için bkz. Ciocan, C., 
“Heidegger, Ölüm ve Bütünlük”, Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, PUF, 2009/3, s. 
291-308. 
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bir yandan da Dasein dediğimiz bu varolanın kendi varoluşu içerisindeyken bütün-
oluşu bakımından erişilebilir olup olmadığını tartışma konusu eder. Zira bütünlük fikri 
Dasein’ın temel egzistansiyal çatkısı (Konstitution) olan kaygı (Sorge) ile uyuşmaz 
görünmektedir. Bu bakımdan ortada ciddi bir problem (bir imkânsızlık?) var görün-
mektedir ki bu problem bizatihi Dasein’ın varlık çatkısı ile ilgilidir. Evet, anlaşılan 
odur ki kaygı ile bu varolana ontolojik olarak ait olması gereken bütün-oluşu arasında 
sanki bir çelişki bulunmaktadır.

Nitekim bu noktada düşünür, kaygının birincil momenti olan kendini-önceleme’nin 
(Sich-vorweg-sein), Dasein’ın “hep kendi varlığı uğruna var olması” anlamına geldiğini 
söyler; bu demektir ki kendini-önceleme söz konusu olduğunda Dasein için daima 
“henüz-olmamışlık” (Noch-nicht) vardır. Nitekim Dasein’ın önünde daima yapılacak 
işler, tasarlanan müstakbel imkânlar vardır. Sonuçta, Dasein “varoldukça” yani sona 
varıncaya dek kendi gele-cek varlık imkânını kendinde taşır; başka bir ifadeyle, işbu 
varolan “varoldukça”, her ne olursa olsun, kendini-önceleme dediğimiz kaygının 
birincil momenti tarafından belirlenmeye devam eder. Bu da onun “tamamlanma-
mışlığı” (Unabgeschlossenheit) anlamına gelir. Mesela derin bir umutsuzluk, ağır bir 
depresyon ve koyu bir melankoli dahi Dasein’ı kaygıda kendini-önceleyen olmaktan 
hiçbir şekilde çıkarmaz. Ama kaygının bu yapı momenti Dasein’da hep sanki “noksan” 
(Ausstand) bir şeyle olduğu, işbu varolanın “henüz gerçekleşmemiş olduğu” anlamına 
gelmektedir ki bu durumda Dasein’ın temel çatkısı özünde “daimi tamamlanmamışlık” 
(ständige Unabgeschlossenheit) olarak görünmektedir. (Krş. ZS, 236/VZ, 251)10. İşbu 
“noksanlık” (bu “daimi tamamlanmamışlık”) Dasein varoldukça onun varlık çatkısına 
özsel olarak içkin bir şey olarak görünür; öyle ki bu “noksanlığın” ortadan kalkması 
Dasein’ın artık-Dasein-olma-ma durumuna geçmesiyle mümkün olacaktır ancak. “Da-
sein bir varolan olarak var olduğu müddetçe, kendi “tamlığına” asla erişmiş olmaz. 
Bu tamlığı kazandığındaysa, kazanımı, bizatihi dünya-içinde-olmaklığını kaybetmeye 
dönüşür. O zaman da bu, bir varolan olarak asla deneyimlenemez olur.” (ZS, 236/VZ, 
251; -ç.d.). Dasein Dasein olarak var oldukça tamamlanmamış olarak kalmakta, ama 
bir kez sona vardı mı, yani öldü mü de, Dasein olmaktan çıkmakta, o zaman da “asla 
deneyimlenemez” olmaktadır.

Esasında kendini-öncelemeyi varsayan kaygı yapısı Dasein’ın hiçbir surette kapalı 
bir sistem olarak tasavvur edilemeyeceğini gösterir. Kendini-önceleme dediğimiz bu temel 
moment bir sistemin kapalılığı ile uzlaşması mümkün olmayan bir açıklığı, bir açılımı 
varsayar. Bu açılım ya da açıklık “sona dek” sürer: Dasein ölümüne dek bir şeyler için, 
başkaları için, en başta da kendi için kaygılanmayı bırakmaz ve daima kendini imkânlarına 
doğru fırlatılır. Yukarıda değindiğimiz uç durumlarda (umutsuzluk, depresyon, melankoli) 
dahi bu kendi imkânlarına doğru var olma geçerlidir. Keza bu durum hayatın türlü gaileleri 

10 Krş. Greisch, J., Ontologie et Temporalité. Esquise d’une Interpratation Intégrale de Sein und Zeit, 
PUF, Paris, 1994, 267. 
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karşısında soğuk bir kayıtsızlık sergileyen stoacılık için dahi vakidir. Kaygı dediğimiz 
egzistansiyal yapının temel karakteristiği olarak kendini-öncelemeyi öne çıkardığımız-
da ve Dasein’ın olmaklığının bu açıklığına (kapanmamışlığına) vurgu yaptığımızda, 
Dasein’ın “bütünlüğü” diyebileceğimiz bir şeyi, tamlığı ya da tamamlanmışlığı adeta 
gözden yitirmiş oluyoruz. O zaman Dasein’ın ontolojik yapısı bir bütünlükten ziyade bir 
“bütünsüzlük” (Unganzheit) ya da “bütün-olmama” olarak kendini gösterir.11 Peki, ama 
Dasein’ın varlığında söz konusu noksanlığı ya da tamamlanmamışlığı işbu varolana dair 
olası bir bütünlük fikriyle nasıl telif edebiliriz, telif edebilir miyiz? Dasein’ın tamamlan-
mışlığından bahsedebilir miyiz veya hangi anlamda bahsedebiliriz?

Heidegger’e göre Dasein’ı ontolojik bakımdan bir bütün olarak belirlemenin zor-
luğu “bilgi yetimiz”den değil, işbu varolanın tam da “varlığı”ndan kaynaklanmaktadır. 
Şu hâlde güçlük epistemolojik değil, ontolojik mahiyettedir: Burada Dasein’ın varlık 
yapısına içkin bir zorluk vardır.

Peki, ama kendini-öncelemeyi yok sayamıyorsak, bu durumda, Dasein’ın on-
tolojik varlık bütünlüğünü ortaya koymaya çalışmak beyhude bir çaba mı olacaktır? 
Yukarıda formel bir argümantasyona başvurulmak suretiyle Dasein’ın yapı bütünlü-
ğünü çıkarsamanın imkânsızlığı ortaya konmuş olmuyor mu? “Yoksa, diye soruyor 
Heidegger § 46’nın sonuna doğru, farkına varmadan Dasein’ı aslında bir el-önünde-
varlık (Vorhandensein) gibi mi ele aldık ve onun önünde henüz-el-önünde-olmayan 
gibisinden bir şeylerin sürekli olarak gittiğini mi varsaydık?” Ve devamla: “Acaba 
yürüttüğümüz bu argümantasyon, henüz-var-olmamaklığı ve ‘önceleme’yi sahici eg-
zistansiyal anlamda kavramış olmakta mıdır? ‘Son’ ve ‘bütünlük’ten söz edildiğinde 
bunlar, Dasein’a fenomenal bakımdan layık kavramlar mıdır?” (SZ, 237; VZ, 251-
252). Burada ölüm (Tode) kavramının ontolojik-egzistansiyal anlamının atlanması ve 
ölümün ya da ölümlülüğün salt biyolojik bir son/lanma olarak anlaşılması gibisinden 
bir durum söz konusu değil midir? 

2. Benim Ölümüm, Başkasının Ölümü

Dasein’dan Dasein-olmama’ya geçiş olarak ölüm ondan bu fenomeni deneyimleme 
ve bu deneyimi aktarma imkânını çekip alır. Ölüm fenomenini ele aldığımızda temel bir 
güçlükle karşılaşırız: Kimse kendi ölümüne dair doğrudan bir deneyime (Erfarhrung) 
sahip değildir, keza kimse ölümünü bir başkasına aktaracak durumda da değildir. Uzun 
koma durumlarında kişi bir iyileşme alameti gösterir ve “hayat”a geri döner. Ne var ki bu 
“dönüş” nihayetinde ölümü deneyimledikten sonra gerçekleşen bir dönüş olmayıp (ölüme 
varmayan) bitkisel hayattan eski normal hayata bir avdettir. Heidegger’in egzistansiyal 
analizinin de ortaya koyduğu üzere ölümü “içeriden” deneyimlemede bir imkânsızlık 

11 A.g.e., s. 267-268.
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yatar.12 Öte yandan, ölümün “içeriden” deneyimlenmesinin imkânsızlığı karşısında, 
başkasının ölümünün tanıklığına başvurmak gibi bir imkân ilkin var görünmektedir. Ama 
başkasının ölümünün üzerinden “haddizatında ölüm”ü deneyimleyebilir miyiz gerçekten 
ve ölümün egzistansiyal anlamda deneyimlenmesi anlamına gelir mi bu sahiden? Başka 
bir ifadeyle “başkasının ölümü”ne, mesela bir sevdiğimizin veya bir yakınımızın can 
verişine sözümona “nesnel” tanıklığımız ölümün egzistansiyal anlamıyla donatır mı 
bizi hakikaten? Ve nihayet “ölümün bu şekilde söz konusu olan ‘nesnel’ verilmişliği”, 
“birlikte-olma” (mitsein) dediğimiz varlık minvali/olma tarzı da hesaba katıldığında, 
Dasein’ın ontolojik anlamda bütünlüğünü ihatayı sağlar mı acaba? Cevap menfi olacaktır.

Dasein ölünce artık dünya-içinde-olan olmaktan çıkar, bu durumda başkaları ile 
birlikte-olma minvali (başkaları açısından) bütünüyle kesilmese de başka bir kipe bü-
rünür. Dasein’ın sonlanması onun sırf el-önünde-olan olarak “varlığının” başlangıcıdır 
aynı zamanda (SZ, 238; VZ, 253). O, şimdi mesela bir kadavra olarak tıbbın ya da ana-
tominin nesnesidir. Bir M. Emin Yurdakul’un ilginç, belki de ironik bir biçimde “Filozof 
Rıza Tevfik Bey’e” adanmış “Ölü Kafası” adlı şiirinin şu ilk dörtlüğü ölünün/ölümün 
anatomik-bilimsel soğukluktaki müşahedesine net bir biçimde tanıklık etmektedir:

Bir tarlada geziyordum; ayağıma katı bir şey takıldı;
Baktım: kemik; dikkat ettim, bir insanın kafa kemiği.
Lakin aç yer, şu parçası kalan başı öyle yiyip emmiş ki,
Bilinmiyor kimin başı, bilinmiyor hangi asrın evladı.

Ne var ki ölmüş Dasein’ın nesnel bir şey olarak, sırf el-önünde-olan bir şey 
olarak bu tasavvuru, onun fenomenal gerçekliğini mütemadiyen ıskalamaktadır, zira 
“geride kalan varolan sırf cismani bir nesne değildir”; o, bundan “daha fazla” bir 
şeydir, bu surette onunla bir şey ile, bir nesne ile karşılaşılır gibi değil de, dünyadan 
göçen, dünya-da-olmaklığı (in-der-Welt-sein) bırakan şu “can-veren” (Gestorbener) 
ile karşılaşılmaktadır zira.

Öte yandan “müteveffa” (Verstorbener) da can verenden farklıdır. Müteveffa bir 
merasim ağı, bir gömü kültü içerisinde tazime ve anmaya konu ölmüş Dasein’dır ve 
böyle olmaklığıyla o çevre-dünyada karşılaştığımız kullanıma amade, el-altında-olan 
(zuhandensein) bir gereçten “daha fazla” bir şeydir. Müteveffanın yanında, musalla 
taşının başında yas tutanlar, dua edenler, tebcil edici söylevlerde bulunanlar, onurlan-
dırıcı bir itina-göstermeklik (Fürsorge) içinde, kendi dünyalarından hareketle onunla 
birlikte-olmaya devam etmektedirler – gerçi giden artık geri dönmeyecek olsa da:

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.13 

12 A.g.e., s. 268.
13 Yahya Kemal Beyatlı, “Sessiz Gemi” şiirinden. 
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“Genç iken ölenlere” yanan Yunus’un şu mısraları da geride kalanların matemli 
haletiruhiyesini ve “başkasının ölümü”nden duyulan derin kederi dokunaklı bir bi-
çimde örneklemektedir:

İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.

Evet, müteveffa ile alakadar olmanın bu varlık minvali el-altındalık hüviyetinde de 
(gereçlerle ilişki tarzında da) değildir hiçbir biçimde, ama ondan fazla, ondan başka bir 
şeydir. Müteveffa artık bu dünya-içinde değildir, burada değildir, dünyayı çoktan terk 
etmiştir gerçi, yine de “hep bizimle” olacak, “hep aramızda” kalacaktır. Böylelikledir 
ki geride kalanlar ölenle “kendi dünyalarından hareketle” birlikte-olabilmektedirler 
(SZ, 238; VZ, 253).

Ne var ki müteveffa ile birlikte-olmanın bu mümkün tarzı da, artık-Dasein-ol-
mayan olarak işbu varolanın sonlanmışlığını –ölümünü– deneyimlememize kifayet 
etmemektedir hiçbir biçimde. Dasein’ın ölümü bizim açımızdan bir “kayıp”tır, bu 
kaybı deneyimleyenler de bizleriz. Ama bu, bizim can-verenin can-vermekliğini, tam 
da bunu, deneyimlediğimiz anlamına gelmez kati surette. Keza bu şekilde can verenin 
“yaşadığı” varlık kaybı, bu kaybın nasılı bizim erişimimize açılmış olmaz asla: “Baş-
kalarının can verişini sahici anlamda tecrübe edemeyiz, olsa olsa onların “yanında” 
oluruz sadece.” (SZ, 239; VZ, 254)14 Buradan hareketle Heidegger başkasının ölümü 
üzerinden Dasein’ın sonunu (Ende) ve bütünlüğünü (Ganzheit) ontolojik (ama aynı 
zamanda ontik) olarak ihata çabalarının sonuç verici olmadığına işaret eder.

Ölümün temel bir karakteristiği benimkiliktir (Jemeinigkeit) ki Heidegger bu 
hususun altını ısrarla çizer. Bu demektir ki kimse benim ölümümü ölemez ve herkes 
kendi ölümünü ölür. Keza herkes kendi ölümünü üstlenmek durumundadır. Elbet 
başkası için, “başkası uğruna” ölünür, ne var ki bu dahi başkası için kendi ölümünü 
ölmedir.15 Başkası için canını feda eden insan “bir dava uğruna” ve fakat yine kendi 
ölümünü ölmüştür. “Ölüm özü gereği hep kendi ölümüm olarak vardır, tabii eğer ‘var’ 
ise... Ontolojik bakımdan ölümün hep-benimkilikle ve varoluş tarafından tesis edilmiş 
olduğunu can vermede görüyoruz” (SZ, 240; VZ, 255). Herkes kendi ölümünü öldüğüne 

14 Greisch, G. Marcel’e göndermeyle yas hâletiruhiyesi üzerinden ölümün anlamına nüfuz imkânından 
bahseder, bkz. Greisch, Ontologie et Temporalité, s. 268. 

15 Levinas’ın başkasının ölümünün anlamı üzerine düşünceleri ve Heidegger’e itirazı için bkz. Levinas, 
E., Dieu, La Mort et le Temps, Grasset, Paris, 1993, s. 25-30 vd.; Levinas, E., Totalité et Infini, La 
Haye, Njjhoff, 1961, s. 208-213; ayrıca bkz. Gözel, Ö., Varlıktan Başka. Levinas’ın Metafiziğine Giriş, 
İthaki, İstanbul, 2011, s. 107-111. 
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göre, kimse kimsenin yerine “vekaleten” ölemez. Dasein’ın “son” yoluyla bir “bütün-
lüğü” tesis ediliyorsa eğer, bu bütünlük vekaleten tesis edilmez: Herkes kendi başına, 
kendi olarak ve kendi ölümünü ölür. Rimbaud’nun dediği gibi “Yapayalnız ölürüz”. 

3. Noksanlık, Son ve Bütünlük

Son, tamamlanmışlık, bütünlük. Aynı fenomenin sanki farklı yüzleri gibi ele 
alınabilir bu kavramlar, yine de arada bazı farklılıklar bulunmaktadır. Biz burada bu 
kavramların Dasein açısından egzistansiyal-ontolojik anlamlarını kavramaya çalışı-
yoruz. Ölmeden ziyade “telef olma” kavramına yakın duran ve ona altgüdümlü olan 
“tamamlanmışlık” Dasein’ın durumuna upuygun düşmüyor, Dasein’ın ölümü gibi bir 
durum bizden daha münasip nitelendirmeleri talep ediyor. Yapılması gereken Dasein’ın 
sona-ermişliğini işbu varolanın egzistansiyal yapısından hareketle serimlemek ve 
dolayısıyla da bu sona-ermişliğin Dasein’ın bütün-oluşu ile bağını kurmaktır. Ölüm-
le ilgili şu ana kadar ele alınanları, Heidegger’in sıralamasını izleyerek, şu başlıklar 
altında formüle edebiliriz:

1. Dasein varoldukça ona daha hep olabileceği şu “henüz-olmamışlık” aittir ki 
buna “daimi noksanlık” adını veriyoruz. Henüz-olmama Dasein’ı o varoldukça hep 
karakterize eden şeydir. 

2. Dasein’ın sona-ermişliği (noksanlığın ortadan kalkması) artık-Dasein-olma-
ma’ya denk düşer ki bu durumda o artık dünya-içinde-olan bir varolan değildir. 

3. Sona-erme yani ölüm fenomeni Dasein’ın bizzat üstlenmesi gereken bir şeydir. 
Kimse işbu varolanın yerine yani ona vekâleten ölemez. Ölümün temel bir karakte-
ristiği benimkiliktir. 

Heidegger Dasein’da varsayılan “noksanlık” karakterini yani daimi tamamlan-
mamışlık dediğimiz şeyi olgunlaşan bir meyvenin henüz-olmamışlığı ile, yağmurun 
kesilmesiyle ve ayın nihai safhasında gözden kayboluşu ile karşılaştırır. Keza Dasein da 
ölümde sonlanmaktadır. Şu hâlde bu noktada karşımıza Dasein dediğimiz bu varolanın 
sona-ermişliği demek olan ölüm (Tode) sahiden (eigentlich) yani egzistansiyal olarak 
ne anlama gelmektir, sorusu çıkmaktadır. Dasein’ın ölümle birlikte “son-da” (Zu-Ende) 
olduğunu kolayca söyleriz. Ne var ki, burada “son-da-olma” ya da “sona-ermişlik” (Zu-
Ende-sein) ile kastedilen, meyvenin olgunlaşması, yağmurun kesilmesi ve son safhasında 
ayın gözden kaybolması gibisinden bir şey ise, bu niteleme Dasein’ın sona-ermişliği olarak 
ölüm için upuygun olmayacaktır. Zira bu durumda biz Dasein’ın ölümünü el-önünde 
veya el-altında bir şey olarak (ya da başka bir ifadeyle ‘nesnel’ veya ‘kullanıma amade’ 
bir şey olarak) ele alıyoruz demektir. İmdi böyle bir yaklaşım, artık daha iyi anlaşılacağı 
üzere, Dasein’a ve onun ölümüne dair egzistansiyal yapıyı bütünüyle ıskalar. Vel-hâsıl, 
Dasein’ın olma tarzı ne nesneleştirici el-önündelik (Vorhandenheit), ne de gereçlere 
mahsus el-altındalık’tır (Zuhandenheit), ama varoluş’tur (Existenz). Ekstatik bir ola-
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bilmekliğe (olma-imkânına) sahip olan işbu varolan kendi olanaklarına doğrudur; ölüm 
de bu olanakların en zati, en Dasein’a has olanıdır. Ölümün sahici anlamı şurada veya 
burada değil, Dasein’ın bizzat egzistansiyal yapısında, varoluşunda yatar.

Dasein ekstatik anlamda ola-bilmekliğidir (olma-imkânıdır). Dasein’ın nihai 
veya uç imkânı olarak ölüm (henüz-olmayan ya da henüz vuku bulmamış olan ölüm) 
de bu ola-bilmekliğe (olma-imkânına) egzistansiyal yani özsel anlamda dâhildir. Bu 
yüzden ölüm, salt bir sondan ya da basit bir sonlanmadan (bitmeden, kaybolmadan, 
kesilmeden), keza son-da gelen bir olay olmadan farklı ya da fazla bir şeydir. Şu halde, 
Dasein’ın ölümü söz konusu olduğunda upuygun tabir “son-da-olma” (Zu-Ende-sein) 
değil, “sona-doğru-olma” (Sein zum Ende) olmalıdır. “Sona-doğru-olma” (ya da “sona-
doğru-varlık”) dediğimiz, ölümün Dasein’ın hayatına ve varlığına bütünüyle ve baştan 
sona nüfuz ettiğine işaret eden bir tabirdir.16 Nitekim Heidegger “Adına ölüm denilen 
son, Dasein’ın sonda-olmaklığı değil, bu varolanın sona doğru olmaklığıdır. Ölüm 
Dasein’ı varolduğu andan itibaren devralan bir olma tarzıdır” diye yazmaktadır. (SZ, 
245, VZ, 260-261; -ç.d.) Düşünür, bu ifadeyi şu çarpıcı iktibas ile bitirir: “Bir insana 
can geldiği andan itibaren o insan can vermeye de hazır olur.”17

Fakat Dasein’ın ölüme-doğru-olmaklığına (ölüme-doğru-varlığına) Dasein’ın 
olma tarzı bakımından yani egzistansiyal anlamda daha öte açıklamalar getirmek 
gerekmektedir. Bu bakımdan henüz bu amaç gerçekleşmiş değildir. Dasein’ın henüz-
olmamışlığını noksanlık olarak ele almak analizde bazı güçlükler ortaya çıkarmaktadır. 
Ölüm fenomeninin müspet bir serimlenişini başarmak için Dasein’ın temel egzistansiyal 
yapısı olarak kaygı fenomeninin kılavuzluğuna başvurmak gerekmektedir.

4. Ölümün Egzistansiyal Analizi ve Diğer Yorumlar

Ölüm fenomeninin anlamını açıklığa kavuşturma çabasında Heidegger, egzistan-
siyal yorum dışındaki mümkün yorumları ya da yaklaşımları bir bir sıralayıp ele alır 
ve sonuçta, kendi ölüm analizinde ulaşmak istediği hedefin dışında kaldıklarından, 
bunları bir kenara bırakır. Ölüm fenomeninin egzistansiyal analizini diğer yorumlara 
karşı sınırlandıran düşünür, işbu analizin diğer yorumlar karşısındaki önceliğini (ve 
dolayısıyla da) üstünlüğünü savunur. 

İlk olarak, Heidegger yaşama ve ölüme dair her türlü biyolojik ve fizyolojik belirlenimi 
dışta bırakır. Bunlar anlamsız oldukları için değil, ontik karakterde oldukları için dışta 
bırakılırlar. Bu ontik bilimler ilkin yaşam kavramının ontolojik bir tasrihine ihtiyaç duyar-
lar. Bu yaşam ontolojisi de son tahlilde Dasein ontolojisine tâbidir (SZ, 246-7; VZ, 262).

16 Kockelmans, J. J., Heidegger’s “Being and Time”. The Analytic of Dasein as Fundamental Ontology, 
University Press of America, Washington, D.C., 1989, s. 191. 

17 Der Ackermann aus Böhmen, haz. A. Bernt ve K. Burdach, bkz. SZ. s. 245 dipnot.
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İkinci olarak, Heidegger ölümün tıbbî yorumunu dışta bırakır. Bununla birlikte o, 
tıbbî yorumun ontolojik bir içerimi olduğunu da kabul eder. Yaşamın ontik serimlenişi 
ontolojik bir serimlenişini varsaymaktadır. Tıbbi yorumun uygunsuzluğu, ölümü fiz-
yolojik bir hadiseye daraltmasında (ex olmak) ve ölüm meselesini Dasein ontolojisi 
ışığında ele almamasındadır. Bu noktada, ölmek” ve “telef olmak” (Verenen) arasındaki 
fark devreye girmektedir. Ölüm söz konusu olduğunda Dasein fizyolojik olana kayıtsız 
değildir hiç kuşkusuz; ölümün fizyolojik veçhesinden o da herhangi bir canlı kadar 
etkilenir. Ama bu çok özel tarzda bir etkilenmedir. Heidegger bu farkı “vefat etme” 
(Ableben) kavramıyla tebarüz ettirir: Vefat etmek Dasein’a, telef ya da zayi olmak diğer 
canlılara mahsustur. Dasein’ın yaşamı gibi ölümü de egzistansiyal bir karakterdedir. 
Burada söz konusu ontik bilimlere karşı sınırlandırma, ontolojik-egzistansiyal analizin 
bu bilimleri yok saydığı ya da hafife aldığı anlamına gelmez. Söz konusu olan sadece 
bu bilimlerin ölümün asıl anlamını ihata edemeyecekleri yani egzistansiyal analizin 
üstlenmeye talip olduğu görevin hakkını veremeyecekleridir.18

Üçüncü olarak, Heidegger kendini ölümün biyografik, etnolojik veya psikolojik 
yorumuna karşı sınırlandırır, dolayısıyla da bu tip yorumları dışta bırakır. Bunların 
varsaydığı ölme tipolojisinde ölüm vefat olarak daima varsayılır. Dahası ölme psikolojisi 
bize ölen kişinin yaşamı hakkında bir şeyler söyler daima. Psikolojik soruşturmalar 
hem ölme olgusu hakkında hem de kişinin ölümü nasıl karşıladığı hakkında bilgiler 
verir.19 Bununla birlikte “Ölümün egzistansiyal yorumu, her türlü biyolojinin ve yaşam 
ontolojisinin evvelinde yer alır. Zaten o ölümle ilgili her türlü biyografik-tarihsel ve 
etnolojik-psikolojik araştırmaları temellendirir.” (SZ, 247; VZ, 263)

Nihayet, Heidegger’in egzistansiyal analizi ölüm sonrasıyla, ahiretle, ölümden 
sonra insan için başka bir yaşam formu olup olmadığı ile ilgili herhangi bir yargıda 
bulunmaktan uzak durur. Düşünüre göre tüm bu soru/n/lar ancak ölümün ontolojisinin 
hakkı verilmiş bir serimlenmesinden sonra cevaplandırılabilir ya da daha doğrusu ele 
alınabilir hale gelir. Belirtmek gerekir ki Varlık ve Zaman’daki Dasein (daha özelde 
ise ölüm) analizi salt beri-dünyasal karakterdedir yani öte-dünyasal olana karşı sınır-
landırılmıştır. Burada hemen akla Husserl’in fenomenolojik araştırmada epokhe yani 
“yargıda bulunmayı askıya alma” kavramı gelmektedir. Heidegger, biraz da kaçamak 
bir tarzda, meseleyi şöyle ortaya koyar: 

Ölüme dair analizimiz, söz konusu fenomeni ilgili Dasein’ın bir varlık imkânı olarak o 
Dasein’a nasıl müdahil olduğu bakımından yorumlayacak kadar salt ‘beri-dünyasal’dır. 
Ölümden sonra neyin var olup olmadığını yöntemsel bakımdan anlamlı bir biçimde ve 
hakkıyla sorabilecek durumda olabilmek için, ölümün ontolojik özünü eksiksiz bir biçimde 
kavramış olmamız lazımdır. Esasen böyle bir sorunun olanaklı bir teorik soru olup olmadığını 
da şimdilik bir karara bağlayamıyoruz. Zira ölümün beri-dünyasal ontolojik yorumu, her 
türlü onto-öte dünyasal spekülasyonun evvelinde yatar. (SZ, 248; VZ, 263; son italik bize ait)

18 J. Greisch, Ontologie et Temporalité, s. 274. 
19 J. J. Kockelmans, Heidegger’s “Being and Time”, s. 192.
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Burada Greish’ın da ifade ettiği gibi20 fenomenolojik bir ihtiyatlılıkla karşı kar-
şıyayız bir bakıma. Bilindiği üzere fenomenoloji kendini deneyimin (experience) 
alanıyla sınırlandırır; ölüm sonrasında yatan her ne ise görüye (intuition) ve görüşe 
(vision) konu olmayıp görüngüsel (phenomenal) de olmadığından, kısacası bütünüyle 
deneyim-harici olduğundan ontolojik analize konu edilmez olarak kalmaktadır. Ne var 
ki, görüldüğü üzere, Heidegger “ölümün beri-dünyasal ontolojik yorumu, her türlü 
onto-öte dünyasal spekülasyonun evvelinde yatar” derken ontolojik analizin önceliğini 
vurgulamaktan da geri durmamaktadır.

Heidegger’in aynı sınırlandırma tavrı metafizik mülahazalar için de geçerlidir. 
“Ölüm dünyaya ne zaman geldi?” ve “Ölümün gerçek anlamı nedir?” tarzındaki 
mülahazalar ilkin ve öncelikle ölümün ontolojik özünün sarahate kavuşturulmasını 
gerektirir. Aslında burada, Greish’ın da işaret ettiği gibi21, düşünür, metafiziğin ancak 
fundamental ontoloji zemininde mümkün olabileceğini ima etmektedir bize. Görünen 
o ki düşünür her şeyi ontolojik sarahat zemininde anlama ve izah etme ısrarındadır. 
Neticede biyoloji, psikoloji, teodise (hikmet-i ilâhî), teoloji vd. ölüme dair tüm yorum 
ve izahlarında fundamental ontolojiye tâbi ve merbut haldedir. Son tahlilde Dasein’ın 
ontolojisi esas alınmadan hiçbir ölüm izahının nihai bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Sonuçta, Heidegger’in ölüm izahı yalnızca formel bir çerçeve sunmaktadır bize. 
Heidegger şöyle der: “Ontik açıdan bakıldığında... egzistansiyal [existenzial] analizi-
mizin sonuçları, ontolojik karakterizasyonların kendine has formelliğini ve boşluğunu 
sergilemektedir. Ama bu durum, bahse konu fenomenin zengin ve karmaşık yapısına 
bigâne kalmamıza neden olmamalıdır” (SZ, 248; VZ, 264). Bu yüzden Varlık ve Za-
man’da, ölüm analizinde, egzistansiyel (existenziell) izah ilkesel olarak eksiktir. Şu 
da var ki fundamental ontoloji bir metafizik değildir henüz. Burada henüz metafizik 
alana geçilmiş değildir. Öte yandan böyle bir çabayı formel bir ontolojinin ötesine 
uzanan 1929 tarihli “Metafizik Nedir?”de22 görebiliyoruz.23 

 

20 J. Greish, J., Ontologie et Temporalité, s. 275.
21 A.g.y.
22 “Metafizik Varolanı Varolan olarak ve bütünüyle kavramak üzere yeniden ele geçirmek için, onun 

ötesi hakkında soru sormak demektir. / Hiç hakkında soruda, böyle bir ‘Varolan olarak bütününde 
Varolan’ın ötesine geçiş gerçekleşmektedir. Böylece bu soru, ‘metafizik’ bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır...” / “Metaphysik ist das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im 
Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten./ In der Frage nach dem Nichts geschieht ein solches 
Hinausgehen über das Seiende als Seiendes im Ganzen...” Heidegger, M., Metafizik Nedir? / Was ist 
Metaphysik? (iki dilde basım), Türkçe çeviri: Y. Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1994, s. 38. 
Ayrıca aynı yerde şöyle bir ifadeye rastlarız: “Dasein’ın gizlenmiş endişe/içsıkıntısı temeli üstünde Hiç 
içine bırakılmışlığı, bütününde Varolanın ötesine geçmektir: Aşkınlıktır” / “Die Hineingehaltenheit 
des Daseins in das Nichts auf dem Grunde der verborgenen Angst ist das Übersteigen des Seienden im 
Ganzen: die Transzendenz” A.g.y. (-ç.d.). 

23 Krş. J. J. Kockelmans, Heidegger’s “Being and Time”, s. 193; ve krş. J. Greish, Ontologie et 
Temporalité, s. 276.
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5. Ölümün Egzistansiyal-Ontolojik Yapısının Öntaslağı 

Bu hazırlayıcı aşamalardan sonra ölümün egzistansiyal-ontolojik yapısına dair 
şimdi bir ilk taslak ya da bir öntaslak sunulabilir. Dasein’ın sona-ermişliğini sona-doğ-
ru-varlık olarak, dolayısıyla ölüme-doğru-varlık olarak yorumlamıştık. Sona-doğru-
varlık olarak ölüm, Heidegger tarafından her nasılsa ömrün sonunda (Zu Ende) gelen 
ve kişiyi yaşamdan eden bir şey olarak değil de, Dasein’ın bütün hayatına an-be-an 
nüfuz eden bir “yaşam fenomeni” olarak ortaya konulmuştu. Yaşam ise kendisine 
dünya-içinde-olmaklığın ait olduğu bir varlık minvali olarak adlandırılmıştı (SZ, 246; 
VZ, 262). Şu hâlde varoldukça / yaşadıkça kendisine doğru olduğumuz ölümün analizi, 
dünya-içinde-olmaklığın temel tarzı olan ve Dasein dediğimiz varolanın asıl yapısını 
oluşturan ve o da bir yaşam fenomeni olan kaygıdan hareketle ortaya konulmalıdır.

Kaygı (Sorge), Dasein’ın varlığının yapısal birliğini kuran şu temel fenomendir. 
Dasein kaygı içinde/kaygı üzerinden kendini-önceler daima. Kaygı adlandırması, 
her türlü biyolojik belirlenime öncel olduğu gibi insanın özünü bir ruh ve bedenden 
müteşekkil anima rationale olarak tarif eden, dahası kendiliği (Selbstheit) töz (Subs-
tanz) olarak kabul eden her yaklaşıma da yabancıdır. Dasein’ı bütünlüğü içerisinde 
kavramamıza izin veren asli yapı olarak kaygı Dasein’ın sonlu/ölümlü yapısını da 
aydınlatır (§ 41). Bu yüzdendir ki ölüm analizi kaygı yapısını birinci derecede hesaba 
katmak zorundadır.

Heidegger kaygının “(dünya içinde) karşılaşılan varolanlarla beraber-var-olmak 
suretiyle (bir-dünya-içinde-)zaten-var-olarak-kendini-öncelemek” olarak bir tarifini 
yapmaktadır. Şu halde kaygı, varoluşu (kendini-önceleme), faktisiteyi (-içinde-zaten-
varolma) ve düşkünlüğü (-beraberinde-var-olma) içermektedir. Şayet ölüm Dasein’ın 
varolmaklığına ait bir hadiseyse tabii olarak bu varolanın temel yapısı olan kaygıdan 
itibaren anlaşılmalı ve anlamlandırılmalıdır. (SZ, 249-50; VZ, 265)

Ölüme doğru olmak, varoldukça biraz daha ölündüğü anlamına geldiği gibi, 
ölümün her an bizi bulabileceği, dolayısıyla bizi daima gözetlediği anlamına da ge-
liyor. Eli kulağındadır ölümün. Doğarken okunmuş salâmız. Ne şekilde öleceğimizi 
bilmediğimiz gibi, ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz: Ölüm bizi bekliyor. Munta-
zırdır ölüm, muntazar olmasa da.24 Ölümün eli-kulağındalığı (Bevorstand)25 yaklaşan 

24 Bkz. Gözel, Ö., “Olmak ve Aramak“, Hızır ile Musa. Olmak ve Aramak içinde, Profil, İstanbul, 2014, 
s. 101-103. 

25 Dini Hayatın Fenomenolojisi derslerinde Heidegger Hıristiyani eskatolojik tasavvurdan (dünyanın 
sonuna/kıyamete dair beklentiden) bahseder. Buna göre İsa’nın huzura gelişini bekleyen Hıristiyan’ın 
tavrı gelecekte vuku bulacak bir olayın beklenişiyle değil, ama bu “gelişin eli-kulağındalığı”na dair 
uyanıklıkla ilgilidir esasta. Dolayısıyla Parousie “...in beklentisi içinde olmak” değil, ama “hâlihazırda 
uyanıklık içinde olmak” demektir. Bkz. Dastur, F., Heidegger et la Pensée à Venir, Paris, J. Vrin, 2011, 
s. 252; Heidegger, M., Phenomenologie de la Vie Religieues, trad. par J. Griesh, Gallimard, 2012, böl. 
IV (Selaniklilere İkinci Mektup). 
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bir fırtınanın, askerden dönmek üzere olan bir yakınımızın ya da her an patlaması 
beklenen bir ihtilalin vb. durumunda olduğu gibi değildir. Ölüm Dasein’ı “en zati, 
irtibatsız ve atlatılamaz bir imkânı” (“die eigenste, unbezüglichste, unüberholbare 
Möglichkeit”) olarak bekler/gözetler. (SZ, 250; VZ, 266). Kaçınılmaz bir olaydır ölüm. 
Kişiyi irtibatsızlığında yakalar. ‘Başa gelir, başı yerinden eder’. Dasein’ın bir başına 
üstlenmesi gereken nevi şahsına münhasır bir “başa-gelme”dir o. Evet, ölüm “en uç 
imkan”ıdır Dasein’ın. Ölüm “imkânsızlığın imkânıdır” (SZ, 250, VZ, 266). Kendini 
önceleme demek olan kaygı en uç doğrulamasını bulur burada: “Kaygının bu yapı 
momenti, ölüme doğru varlıkta kendi en asli somutluğunu bulur” (SZ, 251, VZ, 266).

Bu noktada biz kaygının (Sorge) endişeye (Angst: içsıkıntısı) nasıl tahvil olduğunu 
görüyoruz, endişeye yani ölüm “önünde” endişeye. Ölüme teslim olunmuşluk ve ondan 
kaçma imkânının olmayışı endişe dediğimiz bu bulunuşta, bu haletiruhiyede açar kendi-
ni. Her türlü bilgiye öncel olan bu endişede Dasein en zati varlık-imkânını irtibatsız bir 
biçimde en derinden duyumsar. “Ölüm endişesi, en zati, irtibatsız ve atlatılamaz varlık 
‘imkânından’ endişe duymak demektir. Bu endişe, bizatihi dünya-içinde-olmaklığın 
kendisini endişe nedeni olarak görür” (SZ, 251; VZ, 266; -ç.d.). İşbu endişeyi basitçe 
ölüp gitme ya da yok olma korkusuyla (Furcht) karıştırmamak gerekir. Görüldüğü 
üzere, egzistansiyal-ontolojik anlamda ölüm kaygının denebilirse yoğunlaşmış özel 
bir kipi olan endişede temellenmektedir. Ölüm, dolayısıyla da ölüme doğru olmaklık 
olarak varoluş önünde duyulan endişe, bir damla mürekkebin şeffaf suya nüfuz etmesi 
ve onda dağılması gibi Dasein’ın tüm bir yaşamına nüfuz etmekte ve bu yaşamı baş-
tan aşağıya belirlemektedir26. Heidegger’de ölümle ve/veya varoluşla kurulan sahici 
(eigentlich) ilişki, basit bir korku olmayıp kişiyi en sahici olma-imkânına yönelten 
endişe dediğimiz şu temel haletiruhiyeden/bulunuştan (Befindlichkeit) geçmektedir.

6. Gündelik Söylemde Ölüm

Endişe, Dasein’ın gündelik (alltäglich) olma tarzı olan düşkünlüğe (Verfallen) 
nazaran karşı hareketi temsil eder. Böyle olarak o, Dasein’da kaygıyı ifşa edip nihai 
noktasına taşır. Düşkün Dasein, gündelik ilgilenmenin (Besorgen) ve ihtimam-göster-
mekliğin (Fürsorge) dünyasına massolmuş ve herkeste (das Man) kaybolmuş haldedir. 
Gündeliklik içinde kendini unutma eğiliminde olan işbu varolan, ölüm önünde endişeli 
bir düşüncelilik halinden kendini daha baştan azat etmiştir: Herkes içinde kaynayıp 
gittiğinden, kendi (Selbst) değildir o, ama herkeste yitmiş herhangi biri (Man-selbst)
dir. Netice olarak, işbu varolan, gündelikliğin ayartısına kapıldığında, kendi olmaktan 
ve ölümünü üstlenmekten mütemadiyen kaçar hâldedir. Şimdi § 51’i ele alacak ve 

26 Krş. “Ölüm günümüz hayatımızın her gününü kat eder, şeffaf sudaki koyu renkli su gibi. Ne var ki 
fazla hareketli olduğumuzdan bunu göremeyiz biz...” Christian Bobin (L’éloignement du Monde), 
zikreden C. Gagnière, Le Bouquin des Citations, Robert Laffont, Paris, 1997, s. 355. 
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ölümün gündelik söylemde büründüğü anlamları biraz daha açacağız.
Heidegger bize Dasein’ın ölüme doğru varlıkta kendi kendiyle yüz yüze geldiğini 

söyler. Dasein bu yüz yüzelikte yani bu “en zati ve irtibatsız olma imkânı”nda sahici bir 
varoluşa sahiptir. Başka bir ifadeyle bu imkânda Dasein dediğimiz müstesna varolan 
için kendi olmanın sahiciliği söz konusudur. Ama Dasein genellikle gündelik-düşkün 
olma tarzı içindedir ve dolayısıyla kendi kendiyle bir ilişki içinde değildir. Gündelikliğin 
kendiliği “herkes”tir. Herkes olan Dasein herhangi biridir ya da hiçkimsedir. Gündelik 
yoruma ya da söyleme tâbi olan işbu varolan kendini lakırtı (Gerede) içinde dile getirir. 
Lakırtı, burada, düşkün varoluşu karakterize eden gündelik konuşma ya da söylemdir, 
kamusal yorumdur. Lakırtı gündelik mantığın ya da söylemin ölümü nasıl anladığını 
gözler önüne serer ki bu sergileme daima bulunuşsaldır yani haletiruhiye içindedir. 
Peki ama lakırtı temelli bu gündelik söylem en zati ve irtibatsız varlık imkanı olan 
ölümü ve ölüme doğru varlığı nasıl anlamaktadır?

Gündelik söylem içinde ölüm her vakit karşılaşılan bir “vaka”dır. Şu veya bu 
yakın dostumuz, şu veya bu yakın ya da uzak tanıdığımız ölür. Her saat tanımadığımız 
birileri de ölür. Her gün, her akşam ölüm vakaları duyarız TV haberlerinde. Ölüm in-
ternette çeşitli haberlerin arasında geçer durur. Ölümün esrarı gerek rastgele gündelik 
konuşmalarda, gerekse medyatik lakırtılarda büsbütün dağıtılır, fevkaladeliği hergünkü 
kamusal yorumlarda çözündürülür. Bu surette gündeliklik ölümün ciddiyetinin üstün-
den atlama, onu hafife alma ve sıradanlaştırma eğilimindedir mütemadiyen. Vaka-i 
âdiyedendir ölüm, hayata her nasılsa değen, her nasılsa bizi ilgilendiren alelade bir 
olay kabilindendir. 

Ölümle şaka olmaz diyenler 
kıyasıya yanıldılar bu çağda 
Taksitle Ölüm diye bir roman yazıldı artık 
Önce Öl / Sonra Öde denilmek suretiyle 
aşılıp geçildi bu roman da. 

Doların dalgalanmasına bırakıldı bu çağda ölüm 
geceleri şehrin varoşlarında ikamete mecbur edildi 
gündüzün kimlik soruldu ona 
sağcı mı solcu mu olduğu sorusuna cevap verdi 
seken bir kurşun kadar 
kurşuni bir kış denizi kadar bile 
taraf tutmayan ölüm. 
...
Ölüm ölüm
gündelik sözlerimiz arasında
geçecek kadar kaba. 27

27 İsmet Özel, “Üç Frenk Havası” şiirinden. 
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Gündeliklik içinde ölümle karşılaşmamız, dünya içinde cereyan eden olaylardan 
biriyle karşılaşmamızdır enikonu. Evet, hiç de muamma değil, herkesin malumu olan 
gayet olağan bir vakadır ölüm, şöyle veya böyle her an birilerinin başına gelmektedir. 
Sonunda herkes ölmeyecek midir? Kamunun buna cevabı şudur: “Evet ama şimdilik 
sıra bizde değil!” (SZ, 252-253; VZ, 268). Bu “Şimdilik sıra bizde değil!” ölüm 
karşısındaki gündelik haletiruhiyeyi yani altında lakaytlık yatan hesabı verilmemiş 
serinkanlılığı ya da daha doğrusu boş vermişliği aksettirmektedir. Böyle bakar meseleye 
gündelik mantık ya da söylem. Ölümün eli-kulağındalığını yani her an başa gelebilir 
olduğunu mütemadiyen yadsır ve onun müstesna karakterini örterek onu sıradan bir 
vakaya indirger. 

Herkes herkesin –bu arada kendinin– öleceğini kabul eder; ne var ki kimse sıranın 
kendinde olduğunu/olabileceğini düşünmez/düşünmek istemez. Herkes (das Man) ölüm 
fenomenini böyle anlar ve onun üzerine böyle konuşur; keza herkese mahsus vasati 
ölüm-hayat anlayışı böyle işlerlik gösterir. Bizzat Heidegger’in ifadesiyle:

“Herkes ölecek”, çünkü böylelikle diğer herkes ve ben kendim, kendimizi şuna inan-
dırırız: Tam da ben değil; çünkü bahsi geçen herkes aslında hiç kimse. Böylelikle “can 
verme” bir vukuat düzeyine indirgenir – Dasein’a isabet ettiği hâlde hiç kimseye şahsen 
ait olmayan. [...] Özü gereği vekalet edilemez şekilde benimki olan can verme, herkesin 
karşılaştığı ve kamusal olarak yer alan bir hadiseye dönüşüvermektedir. (SZ, 253; VZ, 
268-269; son italik benim). 

Gündelik söylem ve mantığın ölümü her gün karşılaştığımız olağan hadiseler 
arasında tabiri caizse kaynatan, onun müstesnalığını alelâdeleştiren bu tutumu, ölü-
mün “irtibatsızlık” ve “atlatılamazlık” momentlerinin de üstünü örtmektedir. Böylesi 
bir “müphemiyet” (Zweideutigkeit) Dasein’ın kendini herkes içinde massetmesine ve 
ölümün “en zati” olmaklığını unutmasına yol açmaktadır. Bu durumda Dasein en zati 
ölüme doğru olmaklığını göz ardı etmek ve ölümünün hakikatinden kaçmak gibi bir 
ayartıya kapılmaktadır.

Ölmekte olanın başında sarf edilen teskin edici ifadeler de, bu ölümden onu örtücü 
bir şekilde kaçmaya dâhildir. Nitekim bu ifadeler, esasında ölmekte olana yönelik olsa 
da, zımnen de geride kalanlar için sarf edilir: “Yok canım, ciddi bir şeyi yok! Yakında 
normal gündelik hayata döner vs.” Ölüm vakası söz konusu olduğunda, “aramızdan 
biri” öldüğünde, kamu bu “elim vaka”yı adeta bir an evvel atlatmaya, tabiri caizse ale-
lacele kapatmaya çalışmakta ve bir an evvel rutin tasasızlığa ya da her zamanki huzur 
haline avdet etmeye bakmaktadır: “Başkalarının can vermesi, çoğu kere toplumsal 
bir zahmet, hatta bir münasebetsizlik sayılmakta, kamunun da bundan korunmasına 
gayret edilmektedir.” (SZ, 254; VZ, 269)

Gündelik söylemin mantığı içinde, kamu, ölüm fenomenini kah göz ardı etmekte, 
kah da hafife almakta ve bu surette onun egzistansiyal anlamını buharlaştırmaktadır. 
Ölüm hakkında düşünmek bile, kamunun gözünde “ödlekçe bir korku” ile “emniyetsiz-
lik içinde olma”nın ifadesi ve dünyadan “esrarengiz bir kaçış” anlamına gelmektedir. 
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Ölümü, ölüme doğru olmaklığın ciddiyet ve derinliğinde anlamayan “herkes [das 
Man] ölümden endişe duyma cesaretini göstermeyelim diye elinden geleni ardına 
koymamaktadır” (SZ, 254; VZ, 269). Kamu nezdinde “ölmekten duyulan korku”ya 
dönüştürülen “ölüm önünde endişe”, bu yetmezmiş gibi bir de “zaaf” olarak takdim 
edilebilmektedir. Neticede ölümün egzistansiyal anlamını ıskalayan ve örten ve bu 
surette ölümün sahici anlamını mütemadiyen göz ardı eden gündelik söylemin bu 
kayıtsız, düz mantığı, Dasein’ı kendi “en zati” ve “en uç” varlık imkânına yabancı-
laştırmaktadır. (SZ, 254; VZ, 270)

Ayartılma, teskin ve yabancılaşma “düşkünlük” dediğimiz olma tarzının unsurla-
rıdır. Düşkün Dasein “ölümden sürekli bir kaçış halindedir”. “Gamsız bir kayıtsızlık” 
içindeki bu kaçış, ölümün hakikatinin ve her an vuku bulabilirliğinin üstünün örtülmesi 
ve bu surette benim ölümümün, başka ölüm vakaları arasında kaynatılması tarzında 
gerçekleşmektedir: Ölümüm, bir gün, her nasılsa vuku bulacaktır, başkaları gibi ben 
de öleceğimdir; ama şimdi sıra bende değil! Gündelik hayata, türlü ilgilerime, meş-
galelerime massolmuş hâldeyimdir. Daha yapılacak çok işler vardır. Yaşanacak uzun 
yıllar vardır, gencimdir, güçlüyümdür. Zamanı geldiğinde elbet herkes gibi ölünecektir; 
ama şimdi değil: 

Sussun, sussun, uzakta ölümüme ağlayan;
Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan.28

Özetle, gündelik söylem, bu surette ölüm fenomenini sıradanlaştırırken, Dasein’ı 
en zati ve irtibatsız varlık imkânı karşısında boşvermişliğe itmekte ve onu düşkünlük 
üzere ve sona doğru olmaklığın özgürleştirici endişesinden mahrum bir şekilde gündelik 
akışın düzleştirici rutinine hapsetmektedir. Gündelik Dasein’ın ölüme-fırlatılmışlık 
olgusunun mütemadiyen üstünden atlayan bu kaçamak ve sahicilikten uzak tavrı, onu 
varolmaklığının en has imkânına karşı bigâne kılmakta; işbu varolan, bu surette, “kendi 
olma imkânı”nı düşkünlükte yitirmektedir. Neticede, gündelikliğe boylu boyunca mas-
solmuş halde ömür süren düşkün Dasein, ölüme doğru varolmada bireyleşmediğinden, 
nihayetinde herhangi biri olarak ölmektir: Egzistansiyal bir ölümle ölmek değildir 
onunkisi, ama ölüp gitmektir bir nevi. 

7. Dasein’ın Temel Kesinliği: Sum Moribundus

“Birgün öleceğiz” ya da “Herkes günü gelince ölecek”. Bu ifadeler, gördüğümüz 
üzere, gündelik konuşmalarda sıkça geçer, öylesine ki burada bir kesinlik iması vardır: 
“Ölme zorunluluğu” herkes için geçerlidir ve herkes de bunu kabul eder görünmek-
tedir. “[Ölüm] kesindir, ama belirsizdir de; yani her an mümkündür”29 (SZ, 258; VZ, 

28 Necip Fazıl Kısakürek, “Sayıklama” adlı şiirinden. 
29 “Ölümün kesinliği ile ne-vakitliğinin belirsizliği el ele gitmektedir.” (SZ, 258; VZ, 274) 
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274; italikler bana ait) Evet, ölmek zorundayızdır; bu kaçınılmazdır. Ne zaman olduğu 
belirsiz de olsa. Bunlar emin bir havada söylenmekte ve buradan ölümün vukuunun 
kesinliğine dair kimsenin şüphesi olmadığı anlaşılmaktadır. Herkes (das Man) ölümün 
kesinliğine dair sahici bir şuura, derin bir farkındalığa sahip midir peki? Yoksa yine 
bu sözlere rağmen veya hatta bu sözlerle ölümün kesinliğinin üstü örtülmekte midir? 
Yoksa burada söz konusu olan egzistansiyal derinlikten ve ontolojik boyuttan yoksun 
ampirik bir kesinlik midir enikonu? Gündelik söylem, ölümün kesinliğini, o da belli 
bir müphemlik içinde, itiraf etmesine itiraf eder; ne var ki “orada kalır”, daha öteye 
geçmek yerine, ölüme-fırlatılmışlığın keskinliğini yumuşatır ve onu türlü yollarla 
tahammül edilebilir hâle sokar. Bu da, bir yüzleşme değil, üstünü örtme çabasıdır 
sonuçta. (SZ, 255; VZ, 271).

Heidegger § 52’de “Dasein’ın olma tarzı / varlık minvali olarak kesin-olmaklığı” 
(SZ, 256; VZ, 271) ele alır ve bu arada üstü kapalı olarak da olsa, kartezyen kesinliği 
(certitude) tartışmaya açar. Haar’ın da belirttiği gibi, düşünürün giriştiği çaba, Sum 
moribundus’a (“Ölümlüyüm”) içkin kesinliğin kartezyen Ben’e mahsus kesinliğe üs-
tünlüğünü ve/veya önceliğini göstermeye yöneliktir. Ne var ki burada mesele hiç de 
epistemolojik olmayan bir bağlamda yani ontolojik-egzistansiyal düzeyde vaz edilir. 
Sum moribundus ifadesinde sum’a anlamını veren moribundus’tur30: Ben, ölümlüdür; 
ölmek-zorunda-dır ki bu onun temel kesinliğidir; şu halde ben, varlık temelini tam da 
“ölümlülüğü”nden, bu “ölümlülüğün kesinliği”nden almaktadır. Heidegger’e göre 
ölme zorunluluğundaki kesinlik cogito’nun kesinliğinden daha temeldir. Başka bir 
ifadeyle, Dasein’ın “temel kesinliği” olan “ölme zorunluluğu”, cogito sum’un görü-
nüşteki kesinliğinden egzistansiyal-ontolojik anlamda daha kesin ve daha sahicidir. 
Bu ön izahtan sonra şimdi meseleye daha yakından bakabiliriz.

Görmüş olduğumuz üzere gündelik söylem ne zaman geleceği belirsiz olsa da 
bir gün muhakkak gelecek olan ölümün kesinliğini (Gewiβheit des Todes) bir yandan 
itiraf eder ya da eder görünür; ama diğer yandan, “ölüme fırlatılmışlığın” kesinliğini 
kâh örtüp unutmaya, kâh da yumuşatıp gidermeye çalışır, öyle ki nihayetinde bu acı 
lokma hazmedilebilir bir hale gelsin. Gündelik söylem ölümün kesinliği gibi bir şeyi 
kabul etmesine rağmen, gerçekte ölümle ilişkisinde hakikatsizlik içindedir, öyledir zira 
o ölümün benim ölümüm oluşunu (onun benim en zati imkânım oluşunu), ölümün 
eli-kulağındalığını (her an mümkün oluşunu), keza ölüme doğru olmaklığın hakikatini 
(insanın zaten her an azar azar ölmekte oluşunu) göz önünde tutmamakta, bilakis göz 
ardı etmektedir.

Gündelik söylemde “Günü gelecek biz de öleceğiz” denir ilkin ve ölümün olası 
vahametine dikkat çekilir gibi yapılır ve hemen sonra “Ama şimdi değil!” denerek 
vahamet ya da ciddiyet havası dağıtılıverir. Bu surette, bu müphemiyet içinde, ölümün 
her an başa gelebilirliğini tefekkür ve teemmül imkânı güme gider: “Öleceğiz evet, ama 

30 Haar, M., Heidegger et l’Essence de l’Homme, Millon, 2002, s. 254.
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şimdi değil, belirsiz bir zamanda!” Bu ölüm üzerine derin düşünümü erteleme tavrı, 
gündelik söylemin ölümün kesinliğini itirafını da kıymetsiz kılmaktadır. Ölümden bu 
onun üstünü örterek kaçma tavrı, ölüm hakkında sahici bir kesinliğe sahip olamaz.

Heidegger, ölüm analizinin vardığı bu noktada, ölümün kesinliğinin/ölüme dair 
eminliğin, (giderek de kesinliğin/eminliğin kendisinin) ne manaya geldiğini sorar ve 
bu meyanda ilk olarak kesinlik (Gewiβheit) ile hakikat (Wahrheit) arasındaki ilişkiye 
odaklanır. (SZ, 256-7; VZ, 271-2). Kockelmans’ı izleyerek31 söyleyecek olursak, § 
44’de geçtiği üzere, bir şeyden emin olma, onu hakiki-kabul-etme, hakikat olarak 
alma anlamına gelir. Bir şey için hakikat “açığa-çıkarılmışlık” (Entdecktheit) anla-
mına gelir ki, bu da başka yerde değil, tam da Dasein’ın “açımlanmışlığı”nda (Ers-
chlossenheit) yani Dasein’a mahsus hakikatte temellenir. Gerek açığa-çıkarılmışlık, 
gerekse açımlanmışlık, ifşa-olma ya da hakikat tarzlarıdır, ikincisi yani Dasein’a 
mahsus hakikat olarak açımlanmışlık asıl olmak üzere. “Açımlanan” ve “açımlayıcı” 
Dasein, asli anlamda “hakikat” içindedir. Kesinliğe (eminliğe) gelince o müphem 
bir biçimde hakikate aittir. Hem hakikatin hem de kesinliğin çifte bir anlamı vardır: 
Dasein kesinlik arz eder ve “açımlayıcı”dır; öte yandan, şeyler de kesinlik arz ederler 
ve (“açığa-çıkan” anlamında) “hakiki”dirler. Dasein söz konusu olduğunda kanaat 
(Überzeugung) bir kesinlik kipidir. (SZ, 256; VZ, 272) Dasein, kanaat serdettiğinde, 
açığa-çıkan (hakiki olan) şeyin tanıklığı sayesinde / bu tanıklık yoluyla kendisinin 
onunla olan anlama ilişkisini belirlemiş olur. Dolayısıyla Dasein’ın bir şeyi hakiki-
kabul-etmesinin upuygunluğu, o şeyin ait olduğu hakikat iddiasına göre ölçülür. Yani 
böyle bir iddia haklılaştırımını açımlanacak şeyin varlık türünden alır. Burada asıl 
olarak ilgilendiğimiz Dasein’ın ölüm karşısında “kesin-olma”/emin-olma durumudur 
ki bu da daha temel bir hakikat türü olan “açımlanmışlık”tan belirlenir. Bu bakımdan, 
ölümün kesinliği “açığa-çıkarılmışlık”tan belirlenen nesnelerin kesinliğinden daha 
temeldir. “Ölümlüyüm”ün temel mahiyetteki kesinliği söz konusudur burada. Sonuç 
olarak, gerek hakikat, gerekse onda temellenen kesinlik, ifşa-olan şeyin türüne, keza 
ifşa-olmanın türüne göre değişiklik gösterir.

Gündeliklik içinde kendi varlığının en zati imkânı olan ölümün üstünü örten yani 
onu ifşa-olmaya bırakmayan düşkün Dasein şu hâlde hakikatsizlik içindedir. Bu konuda 
Dasein’ın ölüme dair izhar ettiği kesinlik gayri münasip bir hakiki-kabul-etme’den başka 
bir şey değildir. Kamusal yorumda “herkes” ölümün kesinliğine “kâni olduğu”nu izhar 
eder etmesine, ama diğer yandan en zati, irtibatsız ve atlatılamaz imkân olarak ölümün 
eli-kulağındalığını yani her an vuku bulabilirliğini göz ardı edici bir tarzda davranır. 
Gündelik işlerin hayhuyuna kendini kaptırmış ve kendini “herkes”te yitirmiş Dasein, 
ölüme dair sözümona bir kesinlik içindedir. Kişiyi gündelik olanın üstüne yükseltici 
ve sahici bir varoluşun içine yerleştirici bir ölümlülük veya fanilik şuuru söz konusu 
değildir burada. Kendiliksiz bir biçimde yani herhangi biri olarak gündelik olana da-

31 J. J. Kockelmans, Heidegger’s “Being and Time”, s. 195. 
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ğılmış işbu Dasein Sum Moribundus’un kesinliğinden bihaber bir biçimde yaşamakta 
ve yaşarken de “azar azar ölmekte olduğu”ndan gafil bulunmaktadır.

Geldiğimiz bu aşamada, “kesinlik” ve “belirsizlik” dediğimiz bu iki yeni unsurun 
da ilavesiyle, ölümün tam bir egzistansiyal-ontolojik kavramını şimdi ana hatlarıyla 
şöyle toparlayabiliriz: “Dasein’ın sonu olarak ölüm; Dasein’ın en zati, irtibatsız, kesin 
ve bu haliyle belirsiz ve atlatılamaz imkânıdır. Dasein’ın sonu olarak ölüm, Dasein’ın 
varlığı içinde onun sonuna doğru olarak vardır.” (SZ, 258-259; VZ, 274; -ç.d.)

Böylece, bu formülasyonla birlikte, en başta söz konusu ettiğimiz Dasein’ın bü-
tün-olma imkânını (bütün ola-bilmekliğini) tasavvur etmek imkân dairesine giriyor. 
Dasein’ın sona doğru var olması bize göstermektedir ki, “bütünlüğü” tamamlayan ve 
belirleyen “son” işbu varolanın ölümüyle nihayet (son-da) ulaştığı bir şey değildir, zira 
ölüme doğru var olan Dasein’da “bütün her şeyin önünde bulunan kendisinin en uç 
henüz-olmamışlığı” daha baştan ona dâhildir yani son olarak ölüm baştan beri onun 
hayatını belirleyegelmektedir. Dolayısıyla “Dasein’ın henüz-olmamışlığını noksanlık 
olarak yorumlarken (üstelik ontolojik bakımdan bu münasip de değildir) formel bir 
çıkarsama yaparak bunu onun bütünsüzlüğü [bütün-olmamaklığı] olarak görmek hiçbir 
haklılığa sahip değildir.” (SZ, 259, VZ, 274).

Sonuç’ta, Heidegger’e göre, “kendini-önceleme” karakterinden hareketle temin 
edilen “henüz-olmamışlık” (Noch-nicht) ile Dasein’ın temel yapısı olarak kaygı yapısı 
Dasein’ın egzistansiyal anlamda bütün-oluşu fikri ile tezat teşkil etmemektedir. Dahası, 
söz konusu kendini-önceleme sona doğru varlığı mümkün kılan şeydir tam da; öte 
yandan, Dasein’ın temel yapısı olan kaygı ile onun en uç imkânı olan ölüm “birbirine 
bağlı” fenomenlerdir.32 (SZ, 259, VZ, 274-275).

Gündelik-düşkün ölümden kaçınmanın, ölüme yönelik sahici-olmayan (unei-
gentlich) bir varolma tarzı olduğunu vurgulayan Heidegger, bununla birlikte bu sahi-
ci-olmayışın temelinde sahicilik (Eigentlichkeit) yattığını sözlerine eklemektedir. Bu 
ifadeyi, fiili durumu bir yana, her Dasein’ın sahici-olma potansiyeli taşıdığı şeklinde 
yorumlayabiliriz. Sahici-olmama Dasein’ın “çoğunlukla” içinde bulunduğu olma tar-
zıdır. Bununla birlikte, Dasein zorunlu ve daimi olarak bu olma tarzı üzere var olmaz. 
(SZ, 259; VZ, 275) Vel-hasıl, Dasein sahici-olmayan olma tarzından sahici olma tarzına 
yönelebilir, mesela bir yakının ölümü üzerinden ya da başka “sınır- durum”larda33 

32 “Ölüme doğru varlık kaygıda temellenir. Fırlatılmış dünya-içinde-varolan olarak Dasein, zaten hep 
ölüme tevdi edilmiştir. Dasein kendi ölümüne doğru olarak var olurken fiilen ve sürekli olarak can 
verir, ama eğer kendisi henüz vefat etmemişse.” (SZ, 259, VZ, 275). 

33 Esasında Karl Jaspers’e ait olan bu kavramı bu bağlamda şu manada kullanıyoruz: Sınır-durum 
(Grenzsituation) bizi gündelik hayhuyun içinden çekip çıkartabilen ve bizi varoluşumuzun ve bu 
arada faniliğimizin anlamını kavramaya yöneltebilen “uç durum”dur ki benliğimizi derinden sarsan 
köklü tecrübeleri kapsar, ölüm, hastalık, suçluluk, travma, ıstırap gibi. Sınır-durumlarda kişi sahici bir 
biçimde kendi olur. Bu durumlara özgü hâletiruhiyeler ise daha ziyade endişe/içsıkıntısı (Angst) ve 
umutsuzluktur (Hoffnungslosigkeit). 
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sahicilik kipine geçebilir ve ölümlülüğe (ölüme doğru olmaklığa) dair sahici bir görüş 
ve/veya tavır geliştirebilir ki bu da belli bir hâletiruhiye içinden gerçekleşebilir.

Peki, ama daha yakından bakıldığında ölüme doğru nasıl sahici olunur? Ölümle 
sahici bir ilişki gerçekte nasıl mümkündür? Dasein’ın ölümlülüğünü sahici bir şekilde 
anlaması tam olarak nasıl bir şeydir? Burada endişenin rolü nedir? Müteakip ve son 
bölümde bunun gibi sorulara cevap arayacağız.

8. Ölüme Doğru Özgürlük 

Heidegger bu son bölümde spekülatif kurgulara yönelme tehlikesine karşı gün-
deliklik ve ölüme doğru varlık analizinde kazanılmış çerçeveyi hep göz önünde bu-
lundurur ve bir imkana doğru varlık anlamında ölüme doğru varlığı bu kez sahicilik 
nokta-i nazarından yeniden ele alarak işler. Gündelikliğin ölümle ilişkisindeki kaçış ve 
üstünü örtüş tavrını ölüme doğru sahici varlık ile karşılaştırır. Buraya kadarki günde-
liklik analizinin ahlaki bir yargı hüviyetinde olmadığını, ama formel olmakla birlikte 
ontolojik bir muhtevaya ve güce sahip olduğunu görürüz ki bu analiz via negativa 
ölümlülüğün sahici anlamının ve ölüme doğru sahici varlığın araştırılmasına da bir 
bakıma temel teşkil etmektedir.34

Fiilen Dasein genellikle sahici-olmayan bir varoluş tarzı içindedir ki bu onun 
ölümle ilişkisinde de görülür. Esasen gündeliklik içindeki sahici-olmayan Dasein’ın 
yukarıda çözümlenen ölüm karşısındaki tutumundan hareketle ölüme doğru sahici 
varlık hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür. Keza ölüme yönelik sahici-olmayan 
tutum mefhum-u muhalifinden bize ölüme yönelik sahici tutumun bir öntaslağını ver-
mektedir. Şu durumda sahici ölüme doğru varlığın “egzistansiyal binasını tasarlamak” 
artık mümkündür. (Krş. SZ, 260; VZ, 275-280)

Dasein’ı teşkil eden şey “açımlanmışlık”tır (Erschlossenheit). İşbu açımlamışlık, 
ontolojik bir bulunuşun (Befindlichkeit) eşlik ettiği anlamaya tekabül eder. Kısacası 
Dasein’da temellenen hakikat olarak açımlanmışlık, “bulunuşsal anlama”dır.35 “Anlama 
demek, diyor Heidegger, kendini tasarım içinde açığa çıkaran varlık-imkânı içinde 
kendini anlamak demektir” (SZ, 263; VZ, 279). Anlamaya her daim bir bulunuş / bir 
haletiruhiye eşlik eder. Ölüme doğru sahici Dasein, kendi en zati, irtibatsız imkânın-
dan kaçınmadığı ve bu imkânın üstünü örtmediği gibi, onun ölüme dair sahip olduğu 
anlama “herkes”inki gibi değildir. Sahici Dasein ölümü, ölümlülüğünü ve ölüme doğru 
olmaklığını herkes gibi anlamaz. Ölüme doğru sahici dediğimiz olma tarzı sona doğru 
olmaklığı bir imkân –müstesna bir imkân– olarak anlar ve böyle anladığı ölüm/lülüğ/
ünü varoldukça göz önünde bulundurur. Nitekim “ölüm kaygısına sahip olma” (melete 

34 Greisch, J., Ontologie et Temporalité, s. 279-280. 
35 J. J. Kockelmans, J. J., Heidegger’s “Being and Time”, s. 196.
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tou thanatou) ve kendini ölüme hazır kılma antik felsefenin de en temel esaslarından 
biridir. Heidegger “ölümü düşünme”nin sahici bir yan barındırdığını düşünmekle 
birlikte, ölümü “salt düşünme”nin onunla ilişkiyi tüketmediği kanaatindedir.36 Ölümü 
anlama daima bir hâletiruhiye veya bulunuş eşliğinde gerçekleşir zira. Üstelik ölüme 
dair sahici anlayış topyekûn hayatı dönüştürür. Yaklaşan ölüme bakıp hayatını nitelikli 
kılmak ölüme doğru sahici Dasein’ın bir imkânıdır. Sahici Dasein, bu imkânı en zati 
ve en uç imkânı olarak deruhte eden şu varolandır; o, ölüme/sona doğru olmaklığı 
müstesna bir imkân olarak anlar ki bu anlama salt düşünümsel bir akt olmayıp endişe 
içre bir anlamadır haddizatında.

Ölüme doğru sahici varlığın egzistansiyal tasarımını yapmayı denediği bu 
son paragrafta (§ 53) Heidegger temel bir kavramı dolayıma sokar: Önceleme 
(Vorlaufen).“Dasein, der düşünür, kendi imkânı içindeki imkânlarına hep birer bekleyiş 
içinde tutum takınır” Bekleyiş de, “bir imkânın olası gerçekleşmesine öylesine dikkati 
yöneltmek” olmayıp, “özsel olarak bu imkânın gerçekleşmesini beklemek” demektir. 
İmkân “gerçekten hareket edilerek ve ona doğru gidilerek gerçekliğin içine... dahil 
edilir.” (SZ, 262; VZ, 277-278; -ç.d.) Burada söz konusu edilen imkân Dasein’ın en 
zati, irtibatsız, devredilemez imkanı olarak ölümdür. Bekleme ölüme, ölüm imkânına 
dairdir. Beklenerek (yani öncelenerek) ölüm, gerçekliğin dolayısıyla hayatın içine 
dâhil edilir. Heidegger, devamla, önceleme kavramının anlamını ve onun sahicilikle 
ilişkisini şöyle açıklığa kavuşturur:

Ölüme yönelik varlık olarak imkâna yönelik varlık, kendine yönelik olarak öyle bir tutum 
içinde olmalıdır ki, tam da bu varlık içinde ve onun için imkân olarak açığa çıkabilsin. 
Böyle bir imkâna yönelik varlığa, terminolojik olarak [ölüm] imkânı[nı] öncelemek diyo-
ruz. [...] İmkân olarak ölüm... Ölüm şu veya bu tutumun, keza varoluşun imkânsızlığının 
imkânıdır. Bu imkânı öncelerken o, ‘giderek büyür’ [...] kendini açığa çıkarır. [...] İmkânı 
öncelemek olarak ölüme yönelik imkân, tam da bu imkânı mümkün ve dolayısıyla serbest 
bırakır. / [...] Bu varlık-imkânının öncelenerek açığa çıkarılışı esnasında Dasein, kendi 
en uç imkânı bakımından kendini kendine açımlar. Fakat kendini en zati varlık-imkânına 
tasarlamak, şu anlama gelir: Bu şekilde açığa çıkarılan varolanın varlığı içinde kendini 
anlamak: Varolmak. Demek ki öncelemek, en zati ve en uç varlık-imkânını anlama im-
kânıdır, yani sahici varoluş imkânıdır. (SZ, 262-263; VZ, 278; -ç.d.; son italik bana ait) 

Demek ki “bir imkân olarak ölüme doğru olmak” bir bekleme tavrını gerektir-
mektedir ki bu istikbalde vukuu kesin bir olayın beklenmesidir, onun öncelenmesidir; 
şu da var ki bu olayın vuku zamanı belirsiz olup her an başa gelebilir. Ölüm gelir ve 
varoluş ortadan kalkar: Ölüm varoluşun imkânsızlığının imkânıdır tam olarak. Bu 
varlık-imkânının beklenerek/öncelenerek açığa çıkarılması Dasein’ın en uç imkânı 
bakımından açımlanışıdır: Dasein ölüme doğru olmaklığında kendi hakikatini keşfeder. 
Bu öncelemede işbu varolan kendi kendini nihai olanağı bakımından anlar. Kendini 
anlamak, Dasein açısından sahici bir varoluş imkânıdır. Gündelikte dağılmışlıktan 

36 J. Greisch, Ontologie et Temporalité, s. 280.
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toparlanma ve tâlî imkânları bir yana bırakarak en has imkânlarına doğru yönelmedir. 
Böylece ölümün öncelenmesi ile el ele giden ölüm/lülük şuuru varoluşa nüfuz ederek 
hayatı toparlar ve düzene sokar.

 Heidegger daha önce görmüş olduğumuz, ölümü karakterize eden şu beş unsuru 
bu kez önceleme ve sahicilik nokta-i nazarından ele alınır: 

1. En zati imkân. “Ölüm Dasein’ın en zati imkânıdır. Ona yönelik varlık, Dasein’a 
en zati varlık-imkânını açımlar ki, onda esasen Dasein kendi varlığını söz konusu eder.” 
(SZ, 264; VZ, 279) Bu en zati imkânın Dasein’a sağladığı “kopukluk” yani kendi ba-
şına kalma imkânı onu gündelik gailelerin üstüne yükseltir – fiilen olmasa da zihnen. 
Gündeliklik ve birlikte-olma Dasein’a mahsus egzistansiyal yapılardır ki ölümle sahici 
ilişkide bunlardan ve dolayısıyla toplumdan kopulması beklenmemektedir. Söz konusu 
olan bunların ayartmasına kapılıp kendi en zati imkânımıza yabancılaşmamadır yalnızca.

2. İrtibatsızlık. “Bu en zati imkân irtibatsız olandır. Önceleme Dasein’ın şunu 
anlamasını sağlar: Esasen kendi varlığını söz konusu ettiği bu varlık-imkânını ancak 
ve sadece kendisinden hareketle devralabilir. [...] İrtibatsız imkânı önceleme, önceleyen 
bu varolanı kendi en zati varlığını yine kendinden hareketle devralmaya zorlar.”(SZ, 
263-264; VZ, 279). Ölümün irtibatsızlığı ya da ölüm dolayısıyla irtibatsızlık Dase-
in’ı had safhada tekilleştirir, onu herkes içinde yalnızlaştırır, herhangi biri olmaya 
bırakmaz. Bu irtibatsızlıkta o bireyleşir ve kendi olur. Şu da var ki, birinci maddede 
de işaret edildiği üzere, bu irtibatsızlık karakteri dolayısıyla gündeme gelen sahicilik 
imkânı, Dasein’ın gündelik “ilgilenme” ve “ihtimam-göstermeklik”ten büsbütün ve 
fiilen koparak münzevi/toplumdışı bir hayata yöneleceği/yönelmesi gerektiği anlamına 
gelmez, zira bunlar hiçbir bakımdan tâlî şeyler olmayıp Dasein’ın ontolojik çatkısına 
özsel olarak ait olan yapılardır. Şu hâlde, aslolan, herkes içinde kendi olabilmek ya 
da kendi kalabilmektir ve elbette gündelikliğin ayartısına kapılmaksızın, kendi en 
zati imkânına yabancılaşmaksızın. Herkes içinde kendi-olmaklığın bu Heideggerci 
tarzı, formel anlamda, Nakşibendiliğin şu iki düsturunu hatırlatıyor bize: Halvet der 
encümen (“Halk içinde Hak ile beraber olmak”) ve Dil be yâru dest be kâr (“El işte, 
gönül yârda”).37

3. Atlatılamazlık. “En zati ve irtibatsız olan bu imkân atlatılamazdır” (SZ, 264; 
VZ, 279). Bir hastalığı, bir bâdireyi, bir sıkıntıyı atlattığımız gibi atlatamayız ölümü. 
Vukuu katidir onun ve kaçınılmazdır. Ölümlülük şuurunu içselleştiren sahici ölüme 

37 Nakşibendilik’te (bilhassa bu tarikatta) toplumdan soyutlanarak sürdürülecek bir tasavvufi hayat itibar 
görmez. Seyru süluk belli bir süre tecridi gerektirse de, bir kere maksat hâsıl oldu mu yani belli bir 
yetkinlik kazanıldı mı halk içine dönmek ve halkla beraber olmak suretiyle kazanılmış sahiciliği (hâl/
makâm) koruyup ilerletmek esastır. Nakşibendiliğin yukarıda zikretmiş olduğumuz iki düsturu bu ma-
naya müteveccihtir. “...Hâce Muhammed Bahâüddin Nakşibend (k.s.) Hazretleri’nden sual buyurmuş-
lar ki: Sizin tarikinizin binası neyin üzerinedir? Buyurmuşlar ki: Halvet der encümen. Zahirde halkla, 
batında Hak’la olasın.” Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil. Tasavvuf Sözlüğü, 
haz. İhsan Kara, İnsan, İstanbul, 2008, s. 475. 
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doğru varlık gün gelip kendinden vazgeçmesi gerekeceğini bilir. Yalnızca ölüm onu 
değil, o da ölümü beklemektedir. Ölümü öncelemek şudur haddizatında: Kendi ölümünü 
beklemek ve onu cesaretle üstlenmek. Öncelemedeki bu cesur üstleniş Dasein’ı ölüm-
lülüğünde özgür kılar. Dasein bu surette rastgele onu bulan tüm tâlî imkânlar önünde 
özgürleşir, gereksiz yere kendini şuna veya buna sabitlemez, tercihlerinde özgür olur, 
imkânları karşısında esaslı bir tutum takınır. Bu surette, ölüm önünde özgürleşen ve 
varoluşunda serbest kalan sahici Dasein, kendinden vazgeçince bu kez onu sahiden 
kazanır: Kendi olur. Rastgele yaklaşan tâlî ve gelgeç imkânları karşısında artık ayartıya 
kapılmaz, tercih etmesini ve tercihlerinde “kendinden emin” bir biçimde kararlılık 
göstermesini bilir. Heidegger’in özgün ifadeleriyle: 

Önceleme, ölüme doğru sahici-olmayan varlıkta olduğu gibi atlatılamazlıktan sakınmayıp, 
kendini ona hür bırakır. En zati ölüme doğru önceleyerek hür kalma, tesadüfen yanaşan 
imkânların kaybolmuşluğundan kendini serbest bırakır, atlatılamaz olan imkânların da 
önünde yer alan fiili imkânlar ancak bu şekilde sahici olarak anlaşılabilir ve tercih edilebilir 
duruma gelir. Önceleme varoluşa, en uç imkânı olarak, kendinden vazgeçmeyi açımlar ve 
böylece erişilmiş olan şu ya da bu varoluş durumuna sabitlenip kalmaktan onu kurtarır. 
(SZ, 264; VZ, 279-280; -ç.d.)

Ölümün irtibatsızlık karakteri gibi, atlatılamazlık karakteri de bireyleştiricidir; 
bununla birlikte, Dasein’ın ölümün atlatılamazlık karakteriyle ilişkisinde solipsizmi 
dışlayan bir şey de vardır. Atlatılamaz imkânı karşısında Dasein, kendini anlamakla 
kalmaz, birlikte-olma olarak başkalarının varlık imkânını da anlar. Demek ki, önceleme 
söz konusu olduğunda, ölümü atlatılmazlığı içe-kapanma anlamında bir bireyleşmeye 
ve etraftan kendini soyutlama tarzında bir yalnızlaşmaya yol açmamaktadır zorunlu 
olarak. Atlatılamaz imkânı önceleme, sair imkânları da, kapatmak şöyle durusun, 
açımlar zira. Bu da Dasein’a bütün-olma ya da kendi bütünlüğünü yakalama imkânını 
sunan şeydir tam olarak (SZ, 264; VZ, 280).

4. Kesinlik. “En zati, irtibatsız ve atlatılamaz olan bu imkân kesindir.” Ölümün 
kesin olma tarzı ona tekabül eden hakikat türü tarafından belirlenir ki bu da (Dasein’a 
mahsus hakikat anlamında) “açımlanmışlık”tır. Ölümü hakiki-kabul-etme bir kesinlik 
türünü gösterir ki bu kesinlik, gerek Cogito’nun kesinliğinden, gerekse de dünyada 
karşılaştığımız nesnelere mahsus nesnel kesinlikten daha temel bir kesinliktir (SZ, 
264-265; VZ, 280-281). Ölümün kesinliğinin önceliğinin veya üstünlüğünün nedeni, 
bu kesinliğin Dasein’ın hakikatinde (açımlanmışlık) temellenmesi olduğu gibi, dahası 
ölümü hakiki-kabul-etme’nin Dasein’ı sahici bir varoluşa yerleştirmesidir.38

5. Belirsizlik. “En zati, irtibatsız, atlatılamaz ve kesin olan bu imkân, kesinliği 
bakımından belirsizdir.” Ölümün kesinliği, bu kesinliğin belirsizliği karşısında Dasein 
kendini sürekli “tehdit” altında bulur. Ölümü önceleme tavrı içindeki Dasein, ölüme 
doğru sahici varlığında, tehditten kaçmak yerine kendini ona açar, hür bırakır. Bu surette 

38 Krş. Kockelmans, J.J., Heidegger’s “Being and Time”, s. 197. 
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o, kendini kesinliğin belirsizliğini “daha ziyade geliştirme mecburiyeti” altında bulur. 
Dasein ölüm karşısında kendini böyle anlar. Evet, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, 
“Her anlama bulunuşsaldır”, bir haletiruhiye eşliğinde vuku bulur. Bu sahici anlamaya 
eşlik eden bulunuş veya haletiruhiye varoluşun sonluluğunu ve ölüme-fırlatılmışlığı 
duyumsatan endişedir: “Dasein’ın en zati kendi başına bırakılmış varlığından neşet 
eden sürekli ve asıl tehdidi kendine açık tutan bulunuş, endişedir.” (SZ, 265-266; VZ, 
281) Ölüme doğru varlık endişedir esasen. Endişe, ölümü öncelemede kendini anlamaya 
ait bir bulunuştur ki “varoluşun mümkün olan imkânsızlığının hiçliği [Nichts] önünde” 
açığa çıkar. Bu bulunuş, Dasein’ı en uç ve atlatılamaz imkân olan ölümün tehdidine 
açık tutar ve onu ölüm karşısında tam anlamıyla “kendi başına bırakır”. Bu kendi başına 
bırakılma, Dasein açısından hem bir bütünlük, hem de bir özgürlük imkânıdır.

Vel-hasıl, Heidegger egzistansiyal olarak tasarlanan ölüme doğru sahici varlığın 
karakterizasyonunu şu şekilde özetler: Ölümün öncelenmesi Dasein’ın gündeliklikte 
(herkes-benliğinde) kaybolmuşluğunu açığa çıkarmış ve onu ilgilenme ile ihtimam-
göstermekliğe dayanmaksızın kendi-olma imkânıyla karşı karşıya bırakmıştır ki bu 
da “tutkulu, herkesin yanılsamalarından sıyrılmış, fiili, kendinden emin ve endişeli 
ölüme doğru özgürlük demektir.” (SZ, 266; VZ, 282; -ç.n.) Herkes olmaktan sıyrılma 
ve kendi olma. Tutkulu, kendinden emin ve endişeli bir haletiruhiye. Böyledir ölüm/
hiçlik önünde özgürleşmiş sahici Dasein! Ölümlülük hakikatinin üstünü örtmeye yel-
tenmeyen ve kendini ölümün tehdidine cesurca açan Dasein, bu endişeli açılımda kendi 
olup herkesten özgürleşmiştir. Ölümü beklerken/öncelerken, denebilirse yaşamaya da 
bir gerekçe bulan işbu Dasein giderek kendi bütünlüğünü de yakalamış görünmektedir. 
Ölümle sahici ilişki olarak, ölümlülük şuuru olarak, giderek ölüm karşısında teslimi-
yet (“kendini ona hür bırakır”) olarak önceleme, onca korkulan, onca çekinilen, onca 
kaçılan ölümü şimdi endişelilik içinden özgürleştirici bir imkân olarak çıkarmaktadır 
karşımıza. “İmkânsızlığın imkânı”dır bu.

Öncelemenin merkezi bir rol oynadığı bu egzistansiyal tasarımdan hareketle 
Dasein’ın sahici bütün-olma imkânı da böylelikle görünürlük kazanıyor. Sonuçta, 
başından beri aradığımız şey nihayet belli bir çözüme kavuşmuş oluyor. 

Sonuç Yerine

Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eserinin “Dasein’ın Olası Bütün-Oluşu ve 
Ölüme Doğru Varlık” başlığını taşıyan kısmına ( §46 ila § 53) dair bir şerh ve tahlil 
çabasını ifade eden bu çalışmayı bitirmeden önce, genel manada bir kaç hususa de-
ğinmekte fayda mülahaza ediyoruz.

İlk olarak, Heidegger’in ölüme doğru varlık analizinin neredeyse tamamen formel 
bir karakterde oluşuna tekrar dikkat çekmek önem arz ediyor. Bu formellik analize belli 
bir kuruluk ve boşluk, dolayısıyla da içeriksizlik havası veriyor. Peki ama ölümün böyle 
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formel bir analiziyle yetinebilir miyiz? Belki bu itiraza verilebilecek cevap, ontolojik-
egzistansiyal bir mahiyetteki bu analizin sonraki analizlere hazırlayıcı olduğu ve bir 
temel sağladığı olabilir. Ne var ki Heidegger’in Varlık ve Zaman’dan (1927) sonra bu 
konuyu tekrar ve farklı bir düzeyde ele aldığına tanık olmuyoruz. Fenomenolojinin 
karakterize ettiği fundamental ontoloji çerçevesinde mazur görülebilir veya anlaşılabilir 
olan formel olanla yetinme ve metafiziğin alanına taşmama tavrı, mesela bir Metafiziğe 
Giriş’te (1929) (bkz. bu kitaptaki “hiçlik” analizi) aşılmış görünüyor. 1927’den sonra 
Heidegger bildiğimiz kadarıyla ölüme dair bir daha –formel veya değil– herhangi bir 
analiz geliştirmemiştir. Bu yüzden biz bu bahiste Varlık ve Zaman’ın burada ele aldı-
ğımız kısmını (§ 46 ila §53) göz önünde bulundurmakla iktifa etmek zorunda kaldık.

İkinci olarak, ölüm bahsi ya da ölümlülük vurgusu antik felsefeden beri işlenen bir 
konudur. Ölümü öncelemek, farklı terimlerle de olsa, ele alınan, dahası pratiği yapılan 
bir meseledir. Peki ama Heidegger bu analizde gerçekten yeni olarak ne söylüyor? Evet, 
ölüm önünde özgürleşme (ölüme-doğru-özgürlük) antik çağın “ölüm alıştırmaları” 
yoluyla zaten bilinen ve denenen bir şey ise, Heidegger’in bu konudaki özgün katkısı 
tam olarak nerede yatıyor? Bu katkının öncelikle düşünürün meseleyi ele alış tarzında 
ve kendine mahsus terminolojisinde yattığı söylenebilir. Ayrıca vurgulamadan geçme-
yelim ki Heidegger’in herkese ve gündelikliğe dair merkezi analizleri bilhassa dikkat 
çekici özellikler arz ediyor. Bir de onun ölüm analizini ve ölüm üzerinden bütünlük 
meselesini Dasein’ın genel ontolojisine eklemleme tarzı kayda değer görünüyor.

Üçüncü olarak, Heidegger’in, formel kalma pahasına, kendi ölüm analizini sair 
(biyolojik, psikolojik, etnolojik, dini, metafizik...) yorumlara karşı sınırlandırma ısrarının 
altını çizmek gerekiyor. Bu surette, ölümün egzistansiyal bir tasavvurunu oluşturmak 
yani bu tasavvura mahsus kavramsal bir alan yaratmak imkân dâhiline girmiş oluyor. 
Burada analizin formel kuruluğu, zengin ve özgün bir terminoloji ile dengeleniyor. 
Heidegger’in analizinde bazen ya da çoğu zaman zaten hepimizin bilmekte olduğu 
şeyleri yeni bir dille ya da yeni bir vurgu ile işitiyoruz, onları yeni bir çerçevede an-
lıyor ve anlamlandırıyoruz. Sözgelimi, ölümün en zati olma karakteri, irtibatsızlığı, 
atlatılamazlığı, kesinliği ve belirsizliği zaten aşina olduğumuz hakikatler. Bunlar, bu 
formülasyonlar altında olmasa da, felsefi ve dini literatürde üstelik herkese (das Man) 
ait olmayan bir dilde ve duyarlıkta bir şekilde ifade edilmiş bulunuyor. Evet, yukarıda 
ifade edildiği üzere, Heidegger’in buradaki özgünlüğü daha ziyade ifade ve formüle 
etme tarzındadır ve fakat bu tarz egzistansiyal-ontolojik çerçevenin icaplarına göredir 
aynı zamanda. Bu özgün tarz, dil içinde/n tezahür eden fenomenlerin “kendilerini 
kendilerinden göstermeleri”ne yardımcı olmayı hedeflemektedir. Dilin basit bir vasıta, 
alelade bir aktarım aracı olmayıp düşünceye tam da vasat teşkil ettiğini belki de en 
iyi Heidegger’den öğreniyoruz. Sonuçta, Heidegger’de dilin özgün kullanımı, tam da 
onun felsefe yapma tarzını karakterize eden şeydir.

Dördüncü olarak, ölüm analizinde merkezi bir rol oynayan ve birbirini bütünleyen 
iki kavramdan söz açmak istiyoruz: Önceleme ve ölüme-doğru-varlık. Bunlar arasında 
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içsel bir bağlantı vardır: Ölümü “son”da gelen bir olay olarak görmez Heidegger, ama 
önceleme sayesinde sürece (hayat) yayar. Ama yine de burada “ölüm ânı”nın belir-
leyiciliği ıskalanamaz: O olmasaydı ölüme doğru olmanın bir anlamı olmayacaktı. 
Gündelik mantığın ölümü bir “son” olarak (“son”dan ibaret bir şey olarak) almasına 
mukabil düşünür, ölümü ölümlülük olarak ya da sonu sonluluk olarak hayata yayar ve 
nihayetinde ölümü bir “hayat fenomeni” olarak adlandırır. Ölümün bir hayat fenomeni 
olarak alınışında ölümle sahici ilişki olarak, ölümlülük şuuru olarak öncelemenin 
rolü büyüktür. Önceleyen Dasein ölümü endişe içinde cesaretle bekler. Bu endişeli 
bekleyiş ölüm önünden kaçmaz bilakis kendini “ona hür bırakır”. Geleni kabuldür 
bu, teslimiyettir. Bu kabul, bu teslimiyet, kişiyi özgürleştirir ve kendi kılar. Kendi 
olan artık herkes gibi düşünmez ve davranmaz. En uç ve zati imkân olarak ölümün 
bu üstlenilişi, kendi olmaya, sahiciliğe bu dâhil oluş, kişiyi birlikte-olma minvallerin-
den koparmadığı gibi, onu sahici, kalıcı ve asıl imkânlara yöneltir. Heidegger’in son 
bölümde gördüğümüz anlatısı böyledir. Peki ama ya intihar? İntiharda da ölümün bir 
anlamda öncelenmesi yok mudur? İntihar adayı da herkes içinde bir başına kalmış ve 
bireyleşmiş değil midir? O da ölüme doğru varlık olduğunun endişeli gerçeği içinde 
değil midir? Heidegger nedense intihar olayını analiz etmeden bırakır. Öte yandan, 
ölümü öncelemede ölüme doğru olmanın bize gerçekten sahiciliği ve özgürlüğü temin 
edip etmeyeceği belirsizdir. Sahiciliği ve özgürlüğü elde etmenin biricik ve en emin 
yolunun bu bir nevi “ölüm alıştırması” olan öncelemeden (ölüm alıştırmasının bu 
tarzından) geçtiği de kesin değildir yani bunun bir garantisine sahip değiliz.

Beşinci olarak, Levinas’ın ölüm bahsinde yerinde bir itirazı vardır Heidegger’e. 
Buna göre, gerçi Heidegger öyle adlandırsa da, ölümün “hiçlik”, ölmenin “hiçleşme” 
olduğu kesin değildir. Levinas ölüme dair daha ihtiyatlı bir ifade kullanmaktan ya-
nadır haklı olarak: Ölüm bir “sır”dır (mystère), muammadır (enigme) ölüm.39 Marcel 
ve Jankélévitch de, kendi cenahlarından, ölümün sır karakterine vurgu yaparlar.40 
Kavrayışın ışığına direnen ve her türlü zapturapt teşebbüsünden kaçan bir sır! Çö-
zülmeye mütemadiyen direnen bir muamma! Meçhul bir şeydir ölüm. Her analiz 

39 “Ölüm, saf hiçlik değil, üstlenilemez sırdır.” Bkz. Levinas, E., le Temps et l’Autre, PUF, Paris, 1994, 
s. 13. 

40 G. Marcel ölümün bir “problem” olarak değil de bir “sır” (mystère) olarak ele alınması gerektiğinde 
ısrar eder. Bkz. Dufresne, J., “Ölüm, bir problem mi yoksa bir sır mı?”, http://agora.qc.ca/thematiques/
mort/documents/ la_mort_probleme_ou_mystere. “Ölüm bir sırdı, artık bir problem” diye başlayan bu 
yazıda şu satırlar dikkat çekicidir: “Problem, diye yazar Gabriel Marcel, karşılaşılan ve yolu tıkayan 
bir şeydir. Bir bütün olarak önümdedir o. Bunun aksine sır kendimi ona angaje bulduğum bir şeydir. 
Problem sahip-olma (avoir) ve denetlenebilirlik tarafındadır, sır ise varlık (être) ve denetlenemezlik 
tarafında. Sırrın probleme [Heideggerci anlamda: El-önünde-olana, -Ö.G.] dönüşmesinden nasıl sa-
kınmalı? Mesela aşkın esrarının cinsel probleme dönüşmesinden nasıl sakınmalı? Ve biraz ileride: 
“Ölüm bir problem hâline geldi, ki problem esasen tam da budur. Temel etik problem... ötenazi prob-
lemi değil, ölümün sırrının problem derekesine indirilmesidir.” (italikler bana ait). Jankélévitch de 
ölümün bir sır, hem de sıkı korunan bir sır olduğuna dikkat çeker. Bkz. Bu metnin başına koyduğumuz 
epigraf. 
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çabası haddizatında onun önünde aciz veyahut da cılız kalmaya mahkûmdur. Elbette 
Heidegger’inki de dâhildir buna. Esasında düşünür fenomenolojinin alanında yani kav-
ranırlığın ışığı altında iş görmekte ve ışığa direnen “öte”ye karşı kendini haklı olarak 
sınırlandırmaktadır. Kendi ifadesiyle “salt beri-dünyasal”dır (“rein diesseitig”) onun 
analizi. Işığın ermediği, eremeyeceği yer ya da yer-olmayan konusunda konuşmak 
hususunda müeddep görünür genel olarak Heidegger. Peki o halde hangi fenomeno-
lojik gerekçeyle ölümü “hiçlik” (Nichts) olarak tanımlamaktadır o? Bu tanımlama 
yoluyla meta-fenomenolojik ya da trans-fenomenolojik olarak (yani fenomenolojinin 
sınırlarını aşarak) “öte”yi daha baştan belirlemiş olmuyor mu? Fundamental ontoloji 
çerçevesinde kalarak sorarsak, varlığın ötesine dair bu belirlenim, bu tanımlama neye 
göre ve ne adına yapılmakta, yapılabilmektedir? Ölümü “hiçlik” olarak değil de “sır” 
ya da “muamma” olarak tanımlamak fenomenolojik bakımdan daha yansız, dolayısıyla 
daha münasip olmaz mıydı?

Son olarak, ölüm analizinde Heidegger tabii bir şekilde Dasein’ın sonluluğunu 
vurgulamaktadır. Sonluluk (ya da ölümlülük) Dasein’ın çatkısına özsel olarak içkindir. 
İnkârı kabil olmayan bir gerçektir bu. Peki ya sonsuzluk arzusu? Bu da Dasein’ın 
çatkısına özsel anlamda içkin değil midir? Neden kaçıyoruz ölümden ve neyi arzu-
luyoruz? Sonsuzluk (arzusu) ile ölüm(lülük) arasında asli bir bağ yok mudur? En 
azından Antik Çağ’dan bu yana çoğu insan için ölümü katlanılır/beklenebilir/önce-
lenebilir kılan şey tam da akabinde sonsuzluk ümidi değil midir? Şu ölümlü insanlar 
için sahip olunan çocuklar, sürdürülen soylar ve yaratılan eserler öldükten sonra da 
bir şekilde var kalma çabasının, dolayısıyla sonsuzlaşma arzusunun bir ifadesi değil 
midir? Şu halde, ölüme doğru varlıkta ve öncelemede endişe kadar ümit de belirleyici 
olmuyor mu? Ölüme doğru varoluşunda insan, korku ve ümit “ara”sında salınarak 
olagelmiyor mu? Keza, insan ölüme doğru olduğu kadar uçmağa doğru da değil mi?41 
Ne var ki Heidegger, sonsuzluğu ve ona bağlı olarak sonsuzluk arzusunu yani şu en 
temel insani fenomenlerden birini dokunmadan bırakır. Bu fenomenin ve uzantıla-
rının analize dâhil edilmemesinin bir nedeni bu surette fenomenolojik çerçeveden 
taşılabileceği, dolayısıyla da spekülasyona düşülebileceği endişesi olabilir; diğer ve 
belki de daha önemli neden ise, Heidegger’de varlığın esasen sonlu bir karakterde 
düşünülmesidir ve tabii özgürlüğün42 de. Genel olarak bakıldığında, sonsuzluk bir 
kenara bırakılmış bir mesele görünümündedir Heidegger’de. Bu, en azından, sonluluk 
meselesine nispetle böyledir. Oysa, sonsuzluk biz sonlu insanların hayatında (çocuk/

41 Krş. Gözel, Ö., “Olmak ve Aramak”, Hızır ile Musa. Olmak ve Aramak içinde, bilhassa bkz. s. 113-
116. Endişe (havf; kabz) dediğimiz bulunuş/haletiruhiye/hâl bir başına kend’oluşu belirlemez; 
kend’oluşu belirleyen “ara” oluştur, “ara-da-oluş”tur daha ziyade: Kend’olma yolunda kendilik, havf 
ve reca “ara”sında, (keza kabz ve bast “ara”sında) olur ne olursa. Haddizatında insan “ara”dır; eş 
deyişle “berzah” ya da “kıstak”tır. Bkz. A.g.e. 

42 Heidegger, M., The Essence of Reasons, trans. T. Malick, North Western University Press, Evanston, 
1969, s. 127, 131. Bu metnin ilk yayınlanış tarihi 1929’dur. 
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soy ve eser üzerinden var kalma çabası), varlık tasavvurunda (mebde ve mead me-
selesi) ve ölümle ilişkisinde (öteye dair kaygılar/beklentiler) çoğu zaman alttan alta 
ama her halükarda tayin edici bir tesir icra eder. Sonuçta insan, ne denli ölümlü de 
olsa, keza tam da ölümlü olduğu için, “sonsuzluk arzusu”ndan yapılmadır bir bakıma. 
Sonluluk ve sonsuzluk arasında zorunlu-içsel bir bağ vardır esasında. İnsanın analizi 
söz konusu olduğunda bunlardan ne biri ne diğeri atlanabilir, birlikte ele alınması 
gereken meselelerdir bunlar. Biz, “insan bu, ölüme-ve-fakat-aynı-zamanda-uçmağa-
doğru-varlık” diyoruz, kendi payımıza.43 
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TEMPORALİTET SORUNU AÇISINDAN HEIDEGGER’İN KANT 
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Giriş

“Kant ve Metafizik Sorunu’nda (Heidegger:1998) Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’ndeki 
şematizm öğretisini yorumlayan Heidegger, şematizmin, saf anlama yetisi kavramla-
rının sezgiye uygulanmasını içeren, saf duyusallaştırmaya (Versinnlichung) karşılık 
geldiğini belirtmektedir (Heidegger:1998:102). Saf duyusallaştırma, ontolojik bilgiyi 
oluşturan sezgi ve anlama yetileri arasındaki ilişkide, anlama yetisi kavramlarının 
sezgiye uygulanmasını içermektedir. Bu uygulamada, kavramın sezgiye bağlanışını 
içeren şemalaştırma (duyusallaştırma) aracılığıyla, varolanın bilgisi zaman’ın imge-
sinde kurulmakta ve saf düşünmede tasarlanmış olan şematizmin şemalaştıran yapısı 
aracılığıyla zaman’ın imgesinde sezgisel yapılmaktadır. Bu noktada Heidegger, sonlu 
bilgi yetilerimizin temporal yapısıyla ontolojik bilgi arasındaki ilişkiyi ‘şematizm’de 
temellendirmekte ve varolanın ontik bilgisinin, sonlu özün (Dasein’ın) zaman imgesinde 
kendini gösteren ontolojik bilgisinde köklendiğini savlamaktadır. Böylelikle kavramın 
sezgiye uygulanmasını içeren şematizm, kavram ve sezgi birlikteliğini açığa çıkaran 
ontolojik bilginin olanaklı zeminini oluşturmaktadır. Çünkü saf duyusallaştırma olarak 
ontolojik bilgi, Heidegger’e göre “…bir aşkınsal şematizm içinde gerçekleşmektedir” 
(Heidegger: 1998:102).

Heidegger Mantık’ta dört farklı duyusallaştırma tarzı belirlemiştir. Bunlar,  “1. 
Görüngülerin duyusallaştırılması, yani empirik olarak sezilebilen nesnelerin duyusal-
laştırılması; 2. Duyusal, empirik kavramların duyusallaştırılması; 3.Saf duyusal kav-
ramların duyusallaştırılması; 4. Saf anlama yetisi kavramlarının duyusallaştırılmasıdır” 
(Heidegger:1995:360-361).  Heidegger, bu duyusallaştırma tarzlarından dördüncüsünü 
oluşturan, “saf anlama yetisi kavramlarının duyusallaştırılması”nın, aşkınsal şematizmin 
konusunu oluşturduğunu belirtmektedir (Heidegger:1995:359). Heidegger saf anlama 
yetisi kavramlarının duyusallaştırılmasının, yani bir kavramın içerdiği duyusallığın, 
Kant tarafından, saf anlak kavramlarının şeması olarak adlandırıldığını belirtmektedir. 
Bu bağlamda Heidegger, Kant’ın buradaki düşüncelerini açıklamak için, önce Kant’ta 
bir kavramın şemasının ne anlama geldiğini açıklamakta; daha sonra Kant’ın şematizm 
öğretisi’nin önemini temporalitet sorunu açısından sorgulamaktadır.

 Kant’ta anlama yetisinin kavramları, çeşitliliğin saf bireşimli birliğini içerirken; 
iç duyudaki çokluğun biçimsel koşulu olan zaman, saf sezgideki a priori çeşitliliği 
kapsamaktadır. Bu nedenle, Kant’ta (a priori ve genel oldukları sürece) aşkınsal zaman 
belirlenimleri (Zeitbestimmıng), hem anlamanın saf kavramları hem de sezgi ile aynı 
türdendir.  Burada Kant, saf anlama yetisinin kavramlarının işlevselliği için duyarlığın 
önemini vurgulamaktadır. Zaman, hem kavramların hem de sezgi ile ilgili tasarımların 
olanağı olduğundan, anlama yetisinin şematizmi, kavramların sezgiye uygulanmasını 
içermektedir. Anlama yetisi kavramlarının şeması olarak sezginin kavramların altına 
getirilmesi ise, aşkınsal zaman belirlenimleri (transzendentale Zeitbestimmung) ara-
cılığıyla gerçekleşmektedir 
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Kant’ta kavramlar, deneysel bir kullanıma sahiptir. Çünkü kavramların nesneye 
uygulanabilmesi, nesneleri bize veren duyusallığımızın biçimsel koşullarına, yani 
mekân ve zaman’a aittir (Wagner:1980:357). Bu bağlamda Kant’ta, kavramların 
duyusal kılınması, kavramın kendisine karşılık gelen sezgi ile birleşmesidir (Wohl-
fahrt;1980:153). Kant, bu nedenle şema (Schema) ve imge’yi (Bild) birbirinden ayır-
maktadır (Heidegger:1995:359). Kant’ta şema, yalnızca imgelem yetisinin ürünüdür. 
Şema, aşkınsal imgelem yetisi aracılığıyla gerçekleşen bir birliği içerirken, imge tek 
bir sezgiye ilişkindir. Kant’ın buradaki temel argümanı, bizim duyusal kavramlarımızın 
temelinde şemaların bulunduğudur.

Heidegger’e göre, imge, kendini gösteren varolanın bir görünümüdür (Anblick). 
“Her şeyden önce imgeyi, aracısız görünüm olarak yorumlayan Heidegger’de şematizm 
problemi, bir imge problemidir” (Nyiri:2004:3). Saf anlama yetisi kavramlarının du-
yusallaştırılması için,  Heidegger, Kant’ın yapmış olduğu gibi, imge ve şema arasında 
ayrım yapmaktadır. Genel olarak, bir görünüm sunan imge,  “şimdi”de varolanın kop-
yasını çıkaran görünüm (Abbild), mevcut olmayan varolanı sonradan kuran görünüm 
(nachbildend) ve üretilecek olan bir varolanı önceden kuran görünüm (vorbildend) 
anlamlarını kendinde taşımaktadır (Heidegger:1998:93). Burada Heidegger’in sorun 
edindiği problem kavramın duyusallaştırılmasında kavrama bir imge’nin nasıl verildi-
ğidir. Ona göre, bu imge verme işlemi bir çeşit kurma (Bilden) olduğundan, kavramın 
duyusallaştırılması öncelikle aşkınsal imgelem yetisinde gerçekleşmektedir. 

Kant’ta duyusal kavram, doğrudan doğruya imgelem yetisinin şemasına ilişkin-
dir. Fakat kavram, deneyimde sunulan herhangi bir imgeyle sınırlı değildir.  Kant, 
bu noktada imgenin, üretici imgelem yetisinin (reproduktive Einbildugskraft) ürünü 
olduğunu belirtmektedir. “Duyusal kavramların şeması, imgeleri olanaklı kılan saf a 
priori imgelem yetisinin bir ürünü; monogramıdır ki, imgeler, ilkin bunun aracılığıyla 
olanaklı olurlar” (Kant:1990:205:B188). İmge, kendi başına bir kavramla örtüşeme-
yeceğinden onlarla ilişkili olan şemalar aracılığıyla kavramlara bağlanırlar. Şemaların 
işlevi, imgeleri kavramlara bağlamaktır. Kant’ta şema, kavramlara göre gerçekleşen 
imgelem yetisinin ürünüdür (Heidegger:1995:376). Heidegger’de ise, imgelem yetisi, 
şema kurucudur (schema-bildend) ve bu etkinliği ile aşmanın ufkunun bir görünümünü 
(imgesini) vermektedir. Dolayısıyla, Heidegger için duyusallaştırma, bir şeyin sezgi-
sel yapılabilmesi için, bununla ilgili imge sağlayabileceği bir tarzı ifade etmektedir. 
Heidegger’de şema-imge, kavramın imgesidir. Kavram, doğrudan şema-imge’ye bağlı 
olduğundan,  kavramsal tasarlama şematizm olarak gerçekleşir.  Heidegger’in burada 
vurgulamak istediği nokta, sonlu özün, sonlu bilgisinin diyesi ontolojik bilginin bir 
şeyi şemalaştıran bir ön bakışla olanaklı olduğudur. 

 Bu noktada Heidegger, şematizmin şema kurucu özelliğine vurgu yapmaktadır. 
Heidegger’e göre aşkınsal şematizmin içinde duyusallaştırma, şema-kurucu bir özelliğe 
sahiptir ve duyusallaştırmanın amacı da, kavrama bir imge vermektir. Heidegger’e göre, 
imge ve şema-imge ayrımında saf anlama yetisi kavramlarının duyusallaştırılmasını 
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içeren kavrama saf imge verme, şema-imge ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 
Heidegger, kavramların duyusallaştırılması için kavrama verilen saf imgenin “zaman” 
olduğunu belirtmektedir.  Zaman, saf imge olarak, şema-imgedir (Heidegger:1998:104). 
Saf anlama yetisinin kavramları, aşkınsal imgelemin üçlü birliği aracılığıyla sezgiye 
bağlandığından, Heidegger’de, saf anlama yetisi kavramlarının şemaları zaman ara-
cılığıyla belirlenirler (Heidegger:1995:378). 

Kant, özellikle şemaların saf anlama yetisinin kavramlarıyla olan ilişkisinde, 
zaman kavramına vurgu yapmaktadır. Çünkü “her kategorinin şeması, salt bir zaman 
belirlenimini kapsar ve (onları) tasarımlanabilir kılar” (Kant:1990:202,A145,B184). 
Dolayısıyla şemalar, Kant’a göre, kurallara göre gerçekleşen a priori zaman belirle-
nimleridirler. Heidegger de Kant gibi, şemaları aşkınsal imgelem yetisinin ürünü olan 
aşkınsal zaman belirlenimleri olarak açıklamaktadır. Bu kurallar, kategorilerin düzenine 
göre, olanaklı tüm nesneler açısından, zaman dizisinde  (Zeitreihe), zaman içeriğinde 
(Zeitinhalt), zaman düzeninde  (Zeitordnung) ve en sonunda bir bütün olarak, zaman’da 
(Zeitinbegriff) bağlanırlar (Kant:1990:202, B184). Burada Kant, imgelem yetisinin 
aşkınsal bireşimi aracılığıyla gerçekleşen anlama yetisinin şematizminin, iç duyudaki 
tüm çeşitliliğin birliğinden ve böylece iç duyuya karşılık gelen tamalgının birliğinden, 
başka bir şeyle sonuçlanmayacağını belirtmektedir. Saf anlama yetisinin şemaları, 
kategorilerin nesnelerle ilişkisini sağlayan zorunlu koşuldur. Heidegger’de “katego-
rilerin, nicelik, nitelik, bağıntı ve kiplik kategorileri olarak bölümlenmesine uygun 
olarak, saf zaman görünümlerini (Zeitanblick), zaman dizisi (Zeitreihe), zaman içeriği 
(Zeitinhalt), zaman düzeni (Zeitordnung) ve bir bütün olarak zaman (Zeitinbegriff) 
olmak üzere imgelenebilirliğin dört olanağını” göstermektedir (Heidegger:1998:105). 

 Kant, nicelik, gerçeklik ve töz (Substans) kategorilerinin saf şemasını çözümle-
yerek, kategorilerin deneysel kullanımından başka bir kullanıma sahip olmadıklarını 
göstermiştir. Deneysel kullanımının olanağı olarak kategoriler, aracı bir işleve sahiptir. 
Heidegger, Kant’ın çözümlediği bu üç kategorinin şemalarındaki zaman ilişkisini 
irdelemiştir (Heidegger:1995:203,206-207). Buna göre, niceliğin şeması sayı (Zahl), 
gerçekliğin şeması duyum (Empfindung) ve tözün şeması ise gerçek olanın zamandaki 
kalıcılığıdır (Beharlichkeit).

Heidegger’de sayı, zaman imgesinde kendini gösteren niceliktir. Varolanı nicel 
olarak belirleyebilmenin olanağı olarak sayı, varolanların zaman aracılığıyla sayıla-
bilmesinin olanağıdır. Heidegger için, burada söz konusu olan nicelik kategorisinin 
duyusallaştırılmasıdır. Niceliğin saf imgesi ise sayı’ya karşılık gelmektedir. “Nicelik 
kategorisi, zamanın imgesinde sayı’dır” (Heidegger:1995: 380). Çünkü Kant’ın termino-
lojisiyle duyarlığımıza sunulan, Heidegger’in terminolojisiyle ise karşılaşılan çoklunun 
sayılabilirliği (Zählbarkeit), zaman aracılığıyla kurulmaktadır. Sayı olarak zaman, saf 
anlak kavramlarına olanaklı nesnenin bağlantısını vermektedir (Heidegger:1995:387). 

Gerçekliğin şeması duyumdur. Heidegger, saf anlak kavramlarının gerçekliğinin 
duyusallaştırılmasının ne anlama geldiğini sorgulamaktadır. Gerçeklik Kant’ın B182’de 
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belirttiği gibi, bir duyuma karşılık gelmektedir. Kant’ın buradaki açıklamasından, 
gerçekliğin zamanda (in der Zeit) mevcut olanı gösterdiğine yönelik bir sonuç çıkar-
tan Heidegger’e göre gerçeklik zaman ilgilidir. Dolayısıyla gerçeklik, mevcut olma 
(Anwesend) olarak zaman imgesinde ve zamanın şimdi kipinde kendini göstermektedir. 
Heidegger’in söylemiyle, zaman imgesinde kendisini gösteren varolanın varlığı, bir 
mevcut olmadır ve hakikat olarak, şimdi’ye karşılık gelmektedir1.

Tözün şeması ise, gerçek olanın zamandaki kalıcılığıdır. Kant’ta olduğu gibi Hei-
degger için de zaman, şimdilerin saf dizisi olarak bir sürekliliğe sahiptir. Bu süreklilik, 
zamanın değişen bir şey olmadığının göstergesidir. Zaman gibi töz de, değişmeyen 
bir şey olarak temelde-durmaya (Zugrunde-liegen) karşılık gelmektedir. Böylelikle 
Heidegger, tözün şeması olarak kalıcılık ile zaman arasındaki ilişkinin, varolana 
karşıya-alma (Gegenstehenlassen) edimiyle yönelen sonlu varlığın ontolojik yapısını 
açığa çıkarttığını belirtmektedir (Heidegger:1998:386-387). Çünkü ona göre, “aşkınsal 
şematizm, ontolojik bilginin iç olanağının temelidir” (Heidegger:1998:108).

Böylelikle Heidegger, sonlu özün sonlu bilme yetilerinin ufkunu oluşturan ekstatik  
temporal yapısının şemalarla ilişkili olduğunu iddia etmektedir. Şematizm aracılığıyla 
açığa çıkarılan ve varolanların varlık yapısının belirlenmesinin olanağı olan bu temporal 
yapı ontolojik bilgiyi mümkün kılmaktadır Heidegger’in terminolojisiyle, sonuçta, on-
tolojik bilgi, ontik bilginin olanağı ve temelidir.  Aşkınsal şematizm, ontolojik bilginin 
iç olanağı olarak, zamanın saf sezgisini içeren imge’sinde saf düşünceyi kurmaktadır. 
Bu, zaman’ın, aşkınsal şematizme ilişkin olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda, 
şemalar, aşkınsal zaman belirlenimleridirler. 

Bu durumda şematizm, Kant’ta olduğu gibi, Heidegger için de anlama yetisinin 
deneysel kullanımının olanağıdır. Kant, şematizm öğretisiyle, imgelem yetisi olarak, 
kökte olanın görünmesi’ni (exhibitio origeneria) göstermiştir (Heidegger:1987:416). 
Fakat bu orijinallik Heidegger için aynı zamanda yaratıcı imgelem’de gerçekleşen bir 
gerçekleşme, bir açığa çıkmadır2.  Heidegger’in temel savı, aşkınsal imgelem yetisi 
ve zamanın ontolojik bilgide merkezi bir öneme sahip olduklarıdır. Aşkınsal imgelem, 
ontolojik bilgideki kurucu aracıdır (Heidegger:1998:196). Çünkü ontolojik bireşim, 
aşkınsal imgelemin üçlü kipi tarafından oluşturulan sezgi ve kavram birlikteliğini 
içermektedir3. Heidegger’in Kant yorumunda sıklıkla söylediği gibi, insanın ontolojik 

1 Heidegger’de Gerçekliğin şeması olarak, duyumun analiz edilmesi, zaman imgesinde kendini göste-
ren mevcut olma’yı; hakikat ve şimdi’yi açığa çıkarmaktadır.  Heidegger, a.g.e., s. 199, 207, 387-388.

2 Heidegger, a.g.e., s. 417.
3 Heidegger’e göre, Kant metafiziğin temellendirilmesini, aşkınsal imgelem yetisine geri götürmüştür. 

“İmgelem yetisi, her iki dalın, duyarlık ve anlağın köküdür. Bu şekilde imgelem, ontolojik bireşimin, 
kökensel birliğini olanaklı kılmaktadır. Fakat bu kök, kökensel zaman’da köklenmektedir (Verwur-
zelt). Bu temellendirmede açığa çıkan kökensel temel ise zaman’dır”. Heidegger, a.g.e., s. 202. D. 
Hennrich’e göre de,  Heidegger zaman anlayışını, zaman oluşturucu aşkınsal imgelem yetisinde temel-
lendirmekte; imgelemi, duyarlık ve anlamanın ortak kökü olarak, açıklamaktadır. D. Hennrich,  “Über 
die Einheit der Subjektivität”, Philosophische Rundschau, 1955, s. 55
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varoluşu ekstatik bir aşmadır. Ekstatik aşmayı içeren bu ontolojik yapı, sonlu özün 
sonlu bilgisinin saf ögelerinin birliğini (sezgi ve kavramı) içermekte ve aşkınsal im-
gelem yetisinde köklenmektedir (verwurzeln). Heidegger Kant yorumunda, ontolojik 
bilgiyi oluşturduğunu savladığı sezgi ve kavram birlikteliğinin, aşkınsal imgelem’deki 
kökensel saf birlikteliğinin, aşkınsal imgelemde köklenen temporal karakterini açığa 
çıkarttığını iddia etmektedir. 

Heidegger, bu iddiasını gerçekleştirebilmek için saf sezgi’nin a priori biçimi 
olan zaman’a yönelmektedir. Çünkü ona göre, saf sezgi, kendi özünde (im Grunde 
seines Wesens) saf imgelemdir (Imaginitation) (Heidegger:1998:143). İmgelem ise,  
her zaman için duyusal olmak zorundadır. Bu, bilgide sezginin kökensel olduğu ve 
anlama yetisinin özsel olarak sezgiye bağımlı olduğu anlamına gelmektedir. Heideg-
ger, bilgiyi oluşturan iki gövde olarak nitelendirdiği sezgi ve kavram arasında, her ne 
kadar sezgiye öncelik tanısa da, her iki yetinin özünde birbirlerinden yalıtılarak ele 
alınamayacağını belirtmektedir (Heidegger:1998:198).

Kant, Aşkınsal Çıkarsama’da saf anlama yetisi kavramlarının şematizmini, an-
lama yetisinin kavramlarını ve bunların sezgiye bağımlı yapısını dikkate almış ve 
Heidegger’e göre, burada Kant, şemayı, sonlu saf ögeler arasındaki ilişkiyi kuran 
aşkınsal imgelemin ürünü olarak göstermiştir. “Aşkınsal biçim ve aşkınsal madde 
arasındaki kökensel köprü, imge yetisinin gücünü içinde barındıran aşkınsal imgelem 
yetisi aracılığıyla birbirine bağlanır” (Leider:1977:13). Bilindiği gibi Kant, Salt Aklın 
Eleştirisi’nde, bilgide duyarlık ve kavram olmak üzere iki temel kaynak belirlerken, 
ruhun yetilerine karşılık üç kökensel yeti belirlemiştir. Kant’ta tüm deneyimin olanağını 
kapsayan bu üç kökensel yeti: Duyu, imgelem yetisi ve tamalgı’dır. Bu üç kökensel 
yeti, çoklunun duyu yoluyla a priori özetlenişini (synopsiz); çoklunun aşkınsal imge-
lem yetisi aracılığı yoluyla bireşimini (Synthesis);  son olarak, bu bireşimin, kökensel 
tamalgı tarafından temellendirilişini içermektedir (Kant:1990:58:B29). Heidegger, 
Kant’taki temel yetilerin üçlüğü ve temel kaynakların ikililiği sorununu bilginin iki 
gövdesini ortak bir kökte; aşkınsal imgelem yetisinde temellendirerek aşmaya çalış-
maktadır (Heidegger:1987:407). Heidegger’de aşkınsal imgelem yetisi, duyusallık 
ve anlama yetisi arasında, Kant’ta olduğu gibi, bir ara yeti olmaktan çok üçüncü bir 
temel yetidir (Heidegger:1998:131-134). Üçüncü bir temel yeti olarak aşmanın özdeki 
birliğinin olanağı ve tüm bilgilerimizi oluşturan iki saf ögenin; duyarlık ve anlama’nın 
kökenidir. Bu ögelerin bireşimi, Heidegger’e göre, ontolojik bireşimi olanaklı kılan 
imgelem yetisinde gerçekleştirilir. Bu nedenle bütün bilgilerimiz metafizik de dâhil 
olmak üzere bu kökte temellenmektedir.

Bu noktada Heidegger’in aşkınsal imgelemi, temporal bilginin temeli olarak 
gösteren düşüncesi açığa çıkmaktadır. Kant’ın metafiziği temellendirmesini, ontolojik 
bilginin özsel birliğinin temporal temelinin sorgulanması olarak gösteren Heidegger, 
ontolojik bilgiyi oluşturan bu temelin, aşkınsal imgelem olduğunu söylemektedir 
(Heidegger:1998:195). Aşkınsal imgelem, hem alıcı kendiliğindenlik (rezeptive Spon-
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tanität) hem de kendiliğinden alırlık (spontane Rezeptivität) olarak temporal bilgiyi 
oluşturan, saf sezgi ve düşünce birlikteliğinin temelidir. “Kökensel zaman, özsel olarak, 
kendiliğinden alıcılık (spontane Rezeptivität) ve alıcı kendiliğindenlik (rezeptive Spon-
tanität) olan aşkınsal imgelem yetisini olanaklı kılmaktadır” (Heidegger:1998:196). 
Heidegger’in ontolojik bireşim olarak adlandırdığı,  saf sezgi ve saf düşünce’nin 
bireşiminde, anlama yetisinin duyusallıkla olan ilişkisi ise merkezidir. “Sonlu akıl, 
duyarlık ve saf düşüncenin birliği aracılığıyla kavranabilir” (Heidegger:1998:197). Bir 
alıcı kendiliğindenlik olarak anlama, aşkınsal imgelem yetisine bağımlıdır. Böylelikle 
aşkınsal imgelem, Heidegger’in sonlu Dasein’ın özü olarak düşündüğü (aşmayı içeren) 
ontolojik bilginin temporal yapısını olanaklı kılmaktadır4. Kant, imgelem yetisinin 
önemini vurgulamış, fakat daha sonra, kendi koymuş olduğu bu temel karşısında geri 
çekilmiştir. Heidegger’in sözleriyle “öznenin öznelliğinin ontolojik analizini” eksik 
bırakmıştır. Çünkü Kant, imgelemin merkezi rolünü anlama yetisine aktararak ontolojik 
bireşimi anlama yetisinin işlevine indirgemiştir (Heidegger:1998:164)5. 

Heidegger, yorumunda, saf sezgi, saf imgelem ve saf aklı (tamalgı), saf bilginin 
üç ögesi olarak belirlediğinin altını çizmektedir. Heidegger’in sorunu,  bu üç saf 
ögenin, olanaklı kökensel birliğinin özünü içeren “saf ontolojik bireşimdir” (Heideg-
ger:1987:336). Heidegger, ontolojik bireşimin, saf bilginin bu üç saf ögesinin dikkate 
alınarak açıklanması gerekliliği üzerinde durmaktadır. Ona göre, Kant Aşkınsal Çı-
karsama’da saf anlama yetisinin kavramları ve ruhun üç temel yetisi (sezgi, imgelem 
ve tamalgı)  arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır (Kant:1990:139a:A97). Burada Kant, 
ontolojik bireşimin, saf imge oluşturucu (Imaginativen) kiplerinden söz etmektedir. 
Bunlar, sezgide kavramanın bireşimi; imgelemde yeniden üretilmelerinin bireşimi ve 
kavramlardaki tanımanın bireşimidirler6. Bireşimin üçlü yapısının her biri, zamanın 
bir boyutuna karşılık gelmektedir. Sezgideki kavrama, şimdiye; imgelemde yeniden 
üretme, geçmişe; kavramdaki tanıma ise geleceğe karşılık gelmektedir. Heidegger, 
Kant’a paralel olarak, imgelemin bu üç tarzına zamanın temporal üç boyutunun karşılık 
geldiğini belirtmektedir. İmgelemin temporal üç tarzı: Bir şeyin biçimini çıkarma (fa-
cultas formandi), sonradan kurma (facultas imaginandi) ve önceden kurmadır (facultas 
praevidendi). Bunlar sırasıyla, şimdi, geçmiş ve gelecek olmak üzere zamanın temporal 

4 Heidegger, a.g.e., s.155.“Aşkınsal imgelem yetisi, ontolojik bilginin temellendirilmesinin bir olanak-
lılığıdır.” Heidegger, a.g.e., s.1 97.

5 (Heidegger:1998:197). Kant’ın bu tutumu, Heidegger’e göre imgelemin, anlama yetisinin işlevlerine 
indirgenmesiyle sonuçlanmıştır (Heidegger:1998:160-161).

6 I. Kant, a.g.e., 1990, s. 141a, A98. Heidegger, Kant’taki imgelemin üç kipinin bireşiminin, farklı za-
man belirlenimlerinde imgelemin bireşiminin sonuçlandığı ve bu üç kipin, zamanın zamansal ufkunu 
oluşturduğunu belirtmektedir.  Buna göre, Kant’a göre imgelem yetisi, şekil (Abbildug), kopya (Nach-
bildug) ve ön bilgilerin (Vorbildung) tasarımsal çağrışımları aynı zamanda şimdi, geçmiş ve geleceğin 
farklı zamansal ufkuna izleyeceği yol için modeldir. “Aynı şekilde tıpkı şimdinin durumu geçmişi 
takip eder. Aynı şekilde geçmiş şimdi’yi takip eder. Bunlar imgelemin (Imagination) kurallarına göre 
gerçekleşir.” Heidegger, Vorlesungen über Metaphysik,  Nachdruck: Darmstadt 1964, s. 151.
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üç boyutuna karşılık gelmektedirler (Heidegger:1998:174-175).
Kant’ta saf bilme yetilerinden birine karşılık gelen imgelem yetisi, sezgi ve kavram 

arasında aracı bir işleve sahiptir. “O, aracı olarak madde ve biçim arasında bağlayıcı 
işleve sahiptir. İmgelem yetisinin, imge kuran karakteri aracılığıyla biçim nesneyle 
ilişkilendirilir” (Leider, 1977:13). Leider’in de belirtmiş olduğu gibi, Kant’ın ilgisi, saf 
akıldaki bilme yetilerinin işlevlerinin açığa çıkarılmasına yöneliktir. Kant’ta saf akıl, 
en genel anlamda bilme yetilerinin bütünlüğüdür. Bilme yetileri arasındaki ayrımlar,  
saf akıl içerisinde işlevlerine göre ortaya konmaktadır. Heidegger’de ise aşkınsal im-
gelem, diğer iki yetinin ortak kökü olarak ontolojik bilgi yetilerimize karşılık gelen 
sezgi ve anlama arasındaki ilişkiyi kurmakta ve temporalitenin köklendiği aşkınsal 
imgeleme ontolojik bir işlev yüklemektedir. Bunun Heideggerci açılımı, zaman ile saf 
aklın eşitlenmesi, yani, zaman ile saf ben’in özdeşleştirilmesidir. İmgelem yetisi ve 
zaman arasındaki içsel ilişkiye vurgu yapan Heidegger’e göre, zaman, imgelem yeti-
si’nde kök salmaktadır7 (Heidegger:1998:196). İmgelem yetisi ise iç duyunun biçimi 
olan zaman’ın koşullarına bağlıdır8.  Dolayısıyla, Heidegger için, ontolojik bilgiye 
karşılık gelen ve bireşimin kökünü oluşturan aşkınsal imgelem ile zaman arasındaki 
ilişki merkezidir9. 

Bu ilişki daha önce Kant tarafından da vurgulanmıştır. Kant Aşkınsal Çıkarsa-
ma’nın “Saf Anlak Kavramlarının Çıkarsanması” bölümünde, aşkınsal imgelemin 
zaman ile olan içsel ilişkisine değinmiştir. Burada Kant, aşkınsal çıkarsamayı nesnel 
ve öznel olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kant, nesnel çıkarsama’da ontolojik bilginin iç 
olanağı çerçevesinde, olanaklı nesnenin nesnelliğini içeren “nesne olma ufkunu” açığa 
çıkarırken, öznel çıkarsama’da, “ontolojik öznenin öznelliğine” (subjektivität) vurgu 
yapmaktadır (Heidegger:1987:407). Heidegger, Kant’ın yapmış olduğu bu ayrıma 
karşılık, birleştiren bir tutum sergilemektedir. Nesne, özne tarafından gerçekleştirilen 
ve karşıda-durma’da (Gegen-stehen) ortaya çıkan bir şeydir (Heidegger:1998:165). 
Dolayısıyla aşkınsal imgelem yetisi, hem nesnel hem de özneldir. Fakat sonuçta her 
ikisi de aşmayı içeren ontolojik bilgiyi hedeflemektedir. Heidegger için burada imgelem 
yetisi, yalnızca ruhun bir yetisi değil; aynı zamanda kavramlara göre gerçekleşen saf 
bireşimin, şema’nın da olanağıdır. Kant’ta şemalaştırma, hem bir zaman belirlenimi-
dir hem de imgelemde, saf sezginin kökenidir. Kant’ın her iki argümanını birleştiren 
Heidegger, bununla, saf bireşimin temporal yapısını göstermek istemiş ve bu noktada 
imgelem yetisi ile zamanı eşitlemiştir. Ona göre, İmgelem, zaman’da, zaman ise 

7 “Kök olarak aşkınsal imgelem yetisinin temellendirilmesi, yani saf bireşimin nasıl her iki gövde’den 
oluştuğu, bu kökün kökenine, yani kökensel zamana geri götürülür.” Heidegger, a.g.e., 1998, s. 196.

8 “… Kökensel ve birleştirici bir ara yeti olan, aşkınsal imgelem, kökensel zaman’dan başka bir şey 
değildir. İmgelem yetisi, yalnızca zaman’da köklenir. Bu köklenme sayesinde aşkınsal imgelem yetisi, 
aşkınsallığın kökeni olabilir”. Heidegger., a.g.e., s. 196.

9 “Kant’ın metafizik temellendirmesi, ontolojik bilginin özsel birliğinin, içsel olanaklılığının nedeninin 
sorgulanmasıdır. Bu neden, aşkınsal imgelem yetisidir”.  Heidegger., a.g.e.,  s. 195.
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Dasein’ın ekstatik varlığının ufkunu oluşturan temporal yapısında kök salmaktadır.
Sonuç olarak, Heidegger için, aşkınsal imgelem yetisi ve zaman arasındaki kö-

kensel ilişkinin temporal yapısının gösterilmesinin önemi açığa çıkmaktadır. Çünkü 
Heidegger’in Kant yorumundaki merkezi argümanını oluşturan, “bir ontolojinin ola-
naklılığı olarak Salt Aklın Eleştirisi’nin temellendirilmesi”, aşkınsal imgelem ve zaman 
arasındaki kökensel ilişkide açığa çıkmaktadır. Heidegger için, aşkınsal imgelem,  sezgi 
ve anlama arasında sadece bir aracı yeti değil, aynı zamanda, saf sezgi ve saf anlama 
birlikteliğini içeren, ontolojik bireşimin de olanağıdır. Burada saf bireşim, imgelem 
yetisinin zaman ile olan içsel ilişkisini içermektedir. Dolayısıyla, sezgi ve anlamanın 
kökü olarak aşkınsal imgelem ve zaman arasındaki içsel ilişki, Heidegger’in, imgelem 
yetisinin “metafiziğin aradığı temel” olduğuna yönelik argümanını destekler niteliktedir. 

Kant’ın, “imgelemin bir bireşim yetisi olduğu”na ilişkin düşüncesine katılan 
Heidegger’i, bu nokta da ilgilendiren, bireşimin yapısındaki zaman ilişkileridir10. 
Çünkü bireşim, nesnelerin çokluğunun, deneysel fakat a priori olarak mekân ve zaman 
tasarımları altında sunulmasıdır. Dolayısıyla nadiren bilincinde olduğumuz bireşim, 
saf sezgi, anlama ve imgelemin kökensel olarak birleştirilmelerini içermektedir. Bu-
nun anlamı, anlama yetisine ait kavramların ancak duyusal sezgi ile ilişki içinde ve 
imgelem yetisi aracılığıyla ortaya çıkabilecekleridir. Burada kavramların duyusallaş-
tırılmasını içeren şematizmin özü açığa çıkmaktadır. Kavramların sezgisel yapılması, 
sonlu bir öz olarak insanın bir şeyi, sezgisel yapacağı Heidegger’in terminolojisiyle, 
“bir şeyle ilgili bir görünüm (imge) sağlayabileceği bir tarzı” ifade etmektedir (Heide-
gger:1998:92). Heidegger, “kendini gösteren varolanın görünümü” olarak adlandırdığı 
imge’yi, “varolanın suretini çıkaran”, “artık mevcut olmayan varolanı sonradan kuran” 
ve “üretilecek olan varolanı önceden kuran” (Abbild, Nachbild, Vorbild) olmak üzere 
üçe ayırmakta;  Kant’ın “Sezgi’de Kavrayış” (Apprehension im Anschauung), “İm-
gelemde Yeniden-Üretme” ve “Kavramlarda Tanıma” olarak adlandırdığı imgelemin 
üç kipiyle ilişkiye sokmaktadır.

Sezgide Kavrayış’ın Temporal Yapısı ve Temellendirilişi

Kant gibi Heidegger de sezgide kavrayışı (Apprehension im Anschauung), saf 
zaman bağlantılı ve aşkınsal imgelem’in bir kipi olarak belirlemektedir. Kant’a göre, 
bütün tasarımlarımız kaynağı ne olursa olsun zaman’a aittir. Tasarımlarımızın zaman’a 
ait olmasının olanağı ise, anlama yetisinin, ardışık izlenimler dizisinde zaman’ı ayırt 

10 Kant’ta (karşılaştırılan ve bağıntılanan tasarımların bir bütünü olarak) bilgi, imgelem yetisinin bir 
bireşiminin ürünüdür. Eleştiri’de bu bireşimin niteliğini sorgulayan Kant’a göre imgelemin görevi,  
bireşim işleviyle oluşturduğu saf öğelerinin (Sezgi’de kavrama, İmgelemde yeniden-üretme ve Kav-
ramlarda tanıma) bireşimini, kavramlara getirmektir. Kant’ta imgelem bir bireşim yetisi olduğundan, 
bireşimin üç tarzına zamanın bir boyutu karşılık gelmektedir.
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etmesidir. Saf anlama yetisinin zaman’ı ayırt etme işlevi aracılığıyla her sezgi, kendi 
içinde, bir çoklu olarak tasarımlanabilmektedir.  Tasarımlanan bu çokludan, sezginin 
birliğinin doğabilmesi için çokluğun bir araya getirilmesi zorunludur ki Kant, sezginin 
sunmuş olduğu, bu çoklunun, bir araya getirilmesi edimini, “Sezgide Kavramanın 
Bireşimi” (die Synthese der Apprehension im Anschauung) olarak adlandırmaktadır 
(Kant:1990:144a,A989). Daha yalın bir ifadeyle, “Sezgide Kavrayıcı Bireşim”, çok-
ludan, sezginin birliğinin doğmasıdır. Doğrudan doğruya sezgiye yönelen kavrayış 
(Apprehension), sezginin sunmuş olduğu çoklunun birleştirilmesi ve ayrıştırılmasının 
olanağıdır. 

Heidegger Kant yorumunda, nesnelerin bilinmesinde kavrayışın rolünün ne oldu-
ğuna yönelik Kant’ın tartışmasını sürdürürür.  Kant’ın Transendental Estetik’te belirttiği 
gibi zaman, tasarımların bilinçte olma biçimidir. Zaman aracılığıyla verilen tasarımlar, 
muğlaklıktan bilince getirilmektedir. Dolayısıyla, zaman’ın ve onun içindeki ilişkilerin 
anlamının ne olduğu, çoklunun bu bireşimsel birliğini bir araya getiren “kavrayış” 
olmadan belirlenemez. Çünkü zaman, sezgide kavrayışın a priori bireşimine aittir11. 
Heidegger’e göre, en genel anlamda “kavrayış, imgeleştirici bireşimin (imaginativen 
Synthesis) bir eylemidir” (Heidegger:1987:341). Sezgide kavrayıcı bireşim, kavrama 
kipinde bir bireşimdir ve özüne göre imgeleştirici olmasından dolayı zaman tasarımının 
olanağıdır. Kant, her görüngünün kendi içerisinde bir çoklu kapsadığından, duyunun 
kendisinde bulunmayan bir bireşime gereksinim duyduğunu belirtmiş ve çoklunun 
bireşimini sağlayan bu yetiyi, aşkınsal imgelem olarak nitelendirmiştir. Kavrayış, 
sezgide verilen çokluğu birleştiren imgeleme ait olduğu için, Kant, bireşimin bu kav-
rayıcı kipini sezgiye yerleştirmiştir.  Heidegger için de, kavrayış ve imgelem, sezgiye 
aittir  (Heidegger:1987:341).  

Heidegger, saf kavrayıcı bireşim ve aşkınsal imgelem arasında kurmuş olduğu eşit-
likten hareketle, imgelemin özelliklerini kavrayıcı bireşime aktararak sezgide kavrayıcı 
bireşimin, zaman oluşturucu (zeitbildend) bir niteliğe sahip olduğunu belirtmektedir. 
Zaman oluşturucu kavrayıcı bireşim, bu niteliğinden dolayı, imgelem yetisi’nde, saf 
zaman karakterine sahiptir. “Öyle ki saf imgelem yetisi, saf sezginin bir içeriğidir”(H
eidegger:1998:181). Bu bağlamda Heidegger, aşkınsal imgelemin zamansal kiplerinin 

11 Çoklunun bireşimsel birliği, sezgide kavramanın bireşimi ile imgelemin bireşimsel ürünü olan speci-
oso’nun koşuludur. Buna göre mekân ve zaman tasarımı, imgelem yetisinin ürünüdür. Dolayısıyla 
mekân ve zaman bir birliği içermektedirler. Kant, her görüngünün, kendi içerisinde bir çokluğu kap-
sadığını, dolayısıyla da anlığımızdaki değişik algıların kendi içlerinde dağınık ve ayrı olarak bulun-
dukları için, duyunun kendisinde bulunmayan bir bireşime gereksinim duyduklarını söylemektedir. 
Çoklunun bireşimini sağlayan bu yeti, imgelem yetisidir. Kant, a.g.e., 1990, s.176a, A120. Buna göre 
sezgi de, imgelemin bir bireşimi bulunur. Kant’ta imgelem ile aşkınsal imgelem yetisi özdeştir. “Aş-
kınsal imgelem yetisinin saf bireşimi, kökensel zaman bağlantısında görünür hale gelir”. Heidegger, 
a.g.e.,1987, s.342. Bilginin temel öğesi olan saf duyusal sezgi, bireşimsel birlik ve onun kuralları 
olmadan sunulamaz. Kant bu problemi “biçimsel sezgi” ve “sezginin biçimi” arasında yapmış olduğu 
ayrımda çözmeyi denemiştir.  
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açığa çıkarılmasında, saf kavrayıcı bireşimin rolünün merkezi olduğunu belirtmektedir. 
Kant’ta, a priori zaman ve mekân tasarımları da olmak üzere bütün tasarım-

larımızın olanağı kavrayış’tır. Bütün tasarımlarımız, saf kavrayıcı bireşim tarafın-
dan üretilmektedir. Bununla birlikte, Kant’ta, bütün tasarımlarımız içsel duyuya ait 
olduğu için, “tüm bilgilerimizin iç duyum olan zamanın altında durması ve “onda 
toplu olarak düzenlenmeleri, bağlanmaları ve ilişki içine getirilmeleri gerekmektedir” 
(Kant:1990:87,A99). Heidegger’e göre, Kant, burada, her sezginin kendisinde bir çoklu 
içerdiğini ve tasarımda kapsanan bu çoklunun olanağının ise, saf kavrayışın bireşimi 
olduğunu söylemektedir. Kant’ın kavrayışı sezgiye yerleştirmesinin nedeni, deneysel 
sezgide saf olanı, yani zaman’ı amaç edinmesidir. Bu nedenle, Kant’ta bütün sezgiler 
deneyseldir. Heidegger’de ise, her sezginin, kendisinde bir çokluğu içermesi ve bu 
çoklunun da, duyusal etkilenim (Selbsaffektion) tarafından verilmesi söz konusudur. 
Heidegger, Kant’ın bu açıklamasının kökensel bir sorunu içinde barındırdığını düşün-
mektedir. Bu kökensel soru, nesnel olmayan fakat sezilenin, hem nesnel olan hem de 
sezilen olarak nasıl verilebileceğidir?

Heidegger bu soruda, Kant’ın aşkınsal imgelem yetisinin imgeleştirici bireşiminin 
bütün yorumunun temellendiğini düşünmektedir. Kavrayıcı bireşim, duyuların sunduğu 
çoklunun bireşimi aracılığıyla üretildiğinden, mekân ve zaman tasarımlarının olanağıdır. 
Heidegger’in belirtmiş olduğu gibi, her bilginin özsel parçalarını oluşturan sezgi ve 
kavramlara ait bütün tasarımlarımız, zaman’a bağlıdır. Dolayısıyla bu, aşkınsal imgelem 
yetisinin imgeleştirici bireşiminin de zaman bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir. 
“İmgelem yetisi, yalnızca zaman bağlantılı (Zeitbezogen) olarak olanaklıdır veya daha 
açık formüle edilirse, imgelem yetisinin kendisi zamandır”(Heidegger:1987:342). 

Bu noktada Heidegger, Kant yorumunda, kavrayıcı bireşimin ne anlama geldiği 
ve imgelem yetisinin bir kipi olarak nasıl temellendirileceği ile ilgili düşüncelerini, 
“şimdi”nin analizi ile gerçekleştirmektedir. Heidegger, kökensel zaman anlamında 
zaman’dan, “zaman’ın zamanlandırılmasını” (Zeitigung) anlamaktadır.  Zamansallı-
ğın zamanlandıran (Die Zeitigung der Zeitlichkeit) yapısı, sonlu özün, kendini, kendi 
uğruna dönüştürmesinde (verwendet) kendisine bir zaman kipi vermesine karşılık 
gelmektedir. “Kendini tüketmede Dasein,  kendi kendini, eş deyişle zamanını kullanır” 
(Heidegger:2001:333).  Bu bağlamda, Heidegger’e göre, sonlu özün kökenselliğini 
oluşturan eylemlerindeki zamansallığın gösterilmesi, ancak, geleneksel zaman kavramı 
bırakılırsa yerine getirilebilir (Heidegger:1995:203). Oysa Kant, zamanı saf sezgi olarak 
yorumlamakla birlikte, yalnızca vulger anlamda açıklamıştır (Heidegger:1987:425). 
Kant için, zaman saf sezgide verilen, şimdi dizilerinin art ardalığıdır. Şimdinin, “şimdi 
ve şimdi ve şimdi” şeklinde birbirini düzenli takip etmesidir.  Bu sıralamada şimdinin 
genişliği ve süresi gelişigüzeldir. Her şimdi, kendi aracısız düzenli komşuluğunda, hem 
“bir şimdi-artık-olmayan” (Jetzt -nicht-mehr), hem de “bir henüz-şimdi-olmayan”dır 
(jetzt-noch-nicht) (Heidegger:1987:345).



442 Zehragül Aşkın

Heidegger’de ise zaman, bu saf birbirini takip eden şimdi çoklusunun (Jetzt-
manigfältikkeit), tasarımının evrensel biçimidir (Heidegger:1987:342). “Bir şimdi 
aracılığıyla ne geçip gidiyorsa, o, zaman’dadır. Şimdi, şimdi-artık-olmayan ve henüz-
şimdi-olmayan olarak zaman’da olana karşılık gelmektedir”12. Böylelikle Heidegger’de 
zaman tasarımı, öznede, olayın bir süreci olarak bütün tasarımlarımızı belirlemektedir. 
Buna göre, öznenin bütün durum aşamaları ve durumları, şimdi dizilerine bağlıdır. 
Heidegger, bu tasarım bağlantılarını, “zamanda geçiş” anlamında, içsel zamanlılık 
(innerzeitig) olarak adlandırmaktadır. Buna göre, aşkınsal imgelem yetisinin kökensel 
zaman bağlantısında görünür hale gelen her öznel durum, bir “şimdi”ye yönelmektedir. 
Sonlu özün, bir “şimdi”ye yönelmesiyle açığa çıkan öznel durumu, onun, yönelimine 
eşlik eden zaman tasarımı aracılığıyla düzenlenmektedir13.  

Heidegger’e göre, Kant, Salt Aklın Eleştirisi’nde, üçlü bireşimin analizinden söz 
etmiş ve her bir deneysel bireşimin çıkış noktasını, ona karşılık düşen aşkınsallığına 
aktarmıştır. Bu noktada Heidegger, Kant’a, “sezginin, bir nesne olarak verilip verile-
meyeceği” sorusunu yöneltmektedir. Heidegger’e göre, zihnimiz zamanı, şimdi’nin 
art ardalığını içeren izlenimlerin sıralanışında ayırt etmelidir, yani zihin şimdi’de, 
şimdi ve şimdi’yi içermelidir. Buradaki izlenimlerin sıralanışı için zaman ayrımı 
(Zeitunterscheidung) zorunludur. Oysa Heidegger, Kant’ın bunun tam tersi gibi dav-
randığını belirtmektedir. Her izlenim (Eindruck) tasarım olarak, ilkin değişmeyen bir 
şimdi ilişkisini içerdiğinden, kendi içinde bir şimdi ve anında şimdi olan bir şimdiye 
yönelmek, gerçek kavrayışın olanağıdır. “Şimdi”ye yönelme, gerçek kavrayışın ola-
nağını oluşturduğundan, zaman tasarımı gerçek bir şimdiye bağlı olmak zorundadır. 
Bu durumda, hem izlenimlerin sıralanışı hem de zaman, gerçek “şimdi”nin açıklığında 
dururlar ve dolayımsız şimdinin karakterini taşırlar. Öyle ki, Heidegger’e göre, bu 
şimdi, kendisinde eklemlenmesinin olanağını, kendi içerisinde barındırmaktadır.  He-
idegger, şimdi’ye yönelen ve onun ufkunun birliğini içeren bu kavrayışı, ele geçirme 
(Aufgreifen) olarak adlandırmakta ve deneysel sezgiye ait olduğunu savlamaktadır. 
“Şimdi bir açıklığa sahiptir, bu açıklık içerisinde yer alan bir çok şeyle ilintilidir. Bir 
şimdinin birliği içerisinde bu çokluğun öylesine verildiği bir ufuk görmekteyiz, bu tür 
bir birleştirme ki içerisinde çokluğun bir uçtan öte uca geçebilen ve şimdiye yönelmişlik 
temelinde bir arada duran çokluğun olduğu bu tür birlikteliğe Kant, kavrayış ya da ele 
geçirme (Aufgreifen) adını vermiştir” (Heidegger:1987:342).

Kavrayıcı bireşim, deneysel sezgiye ait olduğundan, saf anlama yetisinin dü-
şünme ve soyutlamayı içeren mantıksal işlevlerine sahip değildir. Kavrayıcı bireşim, 
“bir çoklunun ele geçirilişi olarak zaman sezgisindedir” (Heidegger:1987:347-348).  
Sezgi olarak zaman, şimdilerin saf çokluğunu içermektedir. Buna göre, saf zaman 

12 Klaus Grochowiak, DerZeit-&Zukunfbegriff, 2005.
13 Her öznel durum, “Aşkınsal imgelem yetisinin saf bireşiminin, kökensel zaman bağlantısında,  görü-

nür hale getirilir.” Heidegger, a.g.e.,1987, s. 342.
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sezgisinin (Zeitanschauung) kendisinde, saf bir kavrayış durmaktadır. Bu saf zaman 
sezgisi, artık-şimdi-olmayan (nicht mehr Jetzt) ile henüz-şimdi-olmayan’ın (noch nicht 
Jetzt) birliğini içeren, bir biraraya getirmedir. Bunun Heideggerci açılımı, bir zaman 
fenomeni olarak “şimdi”nin koparılmış basit bir öge değil, bir çoklu olduğudur. Saf 
zaman sezgisi, çoklunun sahip olduğu ele geçirmeyi (kavrayışı) tasarlamaktadır. Çoklu, 
saf zaman sezgisi olarak şimdi’ye aittir. Şimdi ise, kökensel saf bireşim anlamında, 
saf kavrayıcı bireşime karşılık gelmektedir. 

Heidegger’e göre, aşkınsal imgelemin zaman oluşturucu üçlü kipinden birincisine 
karşılık gelen kavrayış, doğrudan şimdinin saf art ardalığı olan zamanı oluşturmaktadır. 
Zamanın, “şimdi”lerin saf art ardalığında deneyimlenmesinin olanağı ise saf kavra-
yıştır. Bu, deneysel kavrayışın olanağının saf kavrayış olduğu anlamına gelmektedir. 
Saf zaman sezgisini önceden kuran kavrayış, ontolojik bilmede, nesnenin bilinmesi 
ediminin; nesneleştirmenin (Vergegenständlichung)  birinci aşamasını oluşturmakta-
dır. Nesneleştirmenin birinci aşaması aracılığıyla, çoklu olarak verilen şeyler, birlik 
haline getirilerek sezgiye sunulmaktadır. Çünkü birlik ve çokluğun kökensel bağlan-
tısı, kavrayıcı bireşim aracılığıyla, “şimdi”de; “zaman”da oluşturulmaktadır. Çünkü 
birlik ve çoklunun kökensel bağlantısı, kavrayış aracılığıyla “şimdi”de; zaman’da 
kurulmaktadır. “Şimdi’nin kendisi birlik ve çokluğun alıcı kökensel bağlantısıdır”(
Heidegger:1987:349). Heideger’in belirtmiş olduğu gibi, bu a priori alıcılık sezilene 
yöneldiğinde, bir şeyin suretini çıkartmaktadır.  Bu bir şeyin suretini çıkarma olarak 
kavrayış, nesneleştirmenin birinci aşaması olan aşkınsal imgelemin zaman oluşturucu 
birinci kipine, “şimdi”ye karşılık gelmektedir.”14

Heidegger’e göre, sonlu öz, zorunlu olarak saf kavrayıcı bireşime sahiptir. Çünkü 
kavrayıcı bireşim, şimdi dizilerinden oluşan zaman tasarımının ve nesneleştirmenin 
olanağıdır. Kavrayış ve sezgi arasındaki ilişkiyi “bireşim sezginin özel mülkiyetidir” 
(Heidegger:1987:179) sözleriyle dile getiren Heidegger, kavrayıcı bireşim ile ‘şimdi’yi 
eşitlemekte ve bu eşitlikten hareketle, sonlu özün ontolojik bilmesini (sonlu bilmesini) 
‘şimdi’ye ve ‘şimdileştirmeye’ bağlamaktadır. Sezgide kavrayıcı bireşim, ‘şimdi’nin 
kendisidir (Heidegger:1987:180).  

İmgelemde Yeniden Üretimin Temporal Yapısı ve Temellendirilişi

Heidegger, imgelemin, kavrayıcı bireşiminin bilginin oluşmasındaki işlevini açığa 
çıkardıktan sonra imgelemde yeniden üretimin (Reproduktion) işlevini tartışmaya 
açmaktadır. Burada Heidegger, Kant’ın sezgide kavrayıcı bireşiminin, yeniden-üreti-
min bireşimine (birbirinden ayrılmamacasına (unzertrennlich)) bağlı olduğu görüşüne 
katılmaktadır (Kant:1990:89,A105). Birbirini izleyen ve eşlik eden tasarımların bir 

14 “Buna göre kavrayışın saf bireşimi, zaman karakterine sahiptir.” Heidegger, a.g.e., 1998, s. 180.
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araya toplanarak bağlantı içerisine getirilmeleri, böylelikle nesnenin yokluğunda bile 
üretilmelerini içeren yeniden-üretim yasası, Kant’ta görüngülerin zorunlu bireşiminin 
birliğinin a priori zeminini oluşturmaktadır. İmgelemde yeniden-üretimin işlevleri 
aracılığıyla, tasarımların çoklusu birbirinden ayrılmakta ve yeniden üretilmektedir. 
Bilindiği gibi Kant’ta görüngü, bir tasarımdır, yani nesnelerin, iç duyumuza karşılık 
gelen zamanın belirlenimlerine indirgenmesidir. Burada imgelemde yeniden-üretimin 
bireşimi, tüm deneyimin olanağının zeminini, dolayısıyla da zaman tasarımının olana-
ğını oluşturmaktadır. Çünkü Kant’ta  “deneyim, görüngülerin yeniden üretilebilirliğini 
zorunlu olarak” (Kant:1990:87,A102) içerdiğinden yeniden-üretim, tüm deneyimin 
zeminini oluşturan zaman tasarımının olanağıdır. 

Heidegger için yeniden-üretimin karakterinin bireşiminde söz konusu olan, “yeni-
den-öne-getirme’dir (Wieder-vor-führen) (1987:349-350). Kavram, deneysel yaratıcılığa 
gönderme yapmaktadır. Çünkü burada, niteliği yaratıcılık olan ve mevcut olmayan 
varolanı sonradan kuran; yeniden-öne-getiren, bir bireşim söz konusudur. Heidegger’in 
imgelem yetisinin bu kipi ile düşündüğü, bir kez öne getirilmiş olanın yeniden öne 
getirilmesidir. Burada söz konusu olan, bir çokluğun, kavrayış aracılığıyla daha önce 
sunulmuş birliğinin yeniden-öne-getirilmesidir. Böylesi bir yeniden-öne-getirme veya 
kavramın Kantçı açılımı olarak “imgelem”, daha önce tasarlanmış olanın yeniden 
tasarlanarak birlikte getirilmesini içerdiğinden kavrayış, yeniden-üretimin bireşimine 
aittir. Fakat her iki bireşim arasındaki öncelik, kavrayıcı bireşimdedir.

Heidegger’in Kant’a karşı öne çıkardığı ve tartıştığı, deneysel bir yeniden-üretimin 
üzerinden saf bir yeniden-üretime nasıl gidilebileceğidir? Heidegger’e göre, bizler 
geçmişin açık ufkuna sahip olduğumuz için, zihnimiz, şimdi-artık-olmayan’ın boyutuna 
gitme olanağına sahiptir. Çünkü deneysel olarak mevcut olma, aynı zamanda, bir a 
priori mevcut olmanın olanaklılığını da içermektedir. Geçmişe gitme olanağına sahip 
olduğumuz için, geçmişteki deneysel algılarımızı da tekrar geri getirme olanağına sa-
hibizdir. Bu nedenle, Heidegger’e göre, ontik geçmişimizi içeren şimdi ilişkisinin her 
tekrarında, yeniden-öne-getirmenin olanaklılığı içerilmektedir. Geçmişteki şimdinin, 
tekrar geri getirilebilmesinin (wiederbringenkönnen) olanağı ise (bu şimdinin, henüz 
şimdi ve şimdi olarak sunulabilmesine bağımlı değildir) geçen şimdi ile oluşturduğu 
birleşimdir (Heidegger:1987:353).

Burada, Heidegger’in saf imgelemin yaratıcı bireşiminde, zamanın kendisini “geç-
miş” olarak sunduğu savı ortaya çıkmaktadır.  Heidegger’e göre, saf imgelemin üretici 
bireşiminde, zaman kendisini geçmiş olarak sunmaktadır. Üretici bireşimin olanağı, 
yeniden-üretici bireşimde zihnin, düşünceden tekrar-geri-getirmeyi kaybetmemesidir.  
Kant’ın da söylemiş olduğu gibi, böylesi bir bireşimde zorunlu bir kaybolmayan (nicht 
verlieren) durmaktadır (Kant:1990:87,A102). Heidegger, bu ‘zorunlu kaybolmayan’ın 
yalnızca, bir bulundurma olabileceğini belirtmektedir. Çünkü önceden deneyimlenen 
şeyler, zihinde yalnızca bulundurulabilirler (Heidegger:1998:181). Dolayısıyla Hei-
degger’de zihnin, zamanı ayırt etmesi aracılığıyla “önce” ve “daha önce” bir bakışa 
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sahip olmasının nedeni, önceden deneyimlenen şeylerin zihinde bulundurulabilmesidir. 
Bu bulundurulabilirlik, aynı zamanda yeniden-üretim kipindeki deneysel bireşimin 
olanağıdır. 

Heidegger, yeniden-üretim aracılığıyla, şimdi-artık-olmayan (mevcut olmayan) 
şeylerin bütün deneyimden önce tekrar-geri-getirilerek, her bir şimdi ile birleştirildi-
ğini belirtmektedir. Şimdi-artık-olmayan olarak, önceden deneyimlenen bir şeyin bu 
yeniden öne getirilmesi, zihnin “geriye kavrayışı”nın (Rückgreifen) olanağıdır. Şim-
di’nin ufkunu açık tutan bu saf geriye kavrama aracılığıyla zaman, bir saf sezgi için 
yalnızca şimdi olarak değil, şimdi-artık-olmayan olarak açığa çıkmaktadır. Böylelikle 
Heidegger’de şimdinin bu açık ufku, geçmişin öne getirilmesinin olanağını içinde 
taşımaktadır. Zaman bağlantılı yeniden-üretim, bu anlamda, bir nesne bağlantısının 
olanaklılığının temelidir. Görüngülerin kendisi, deneysel verilmişliğini oluşturan şimdi 
durumlarından başka bir şey değildir. Dolayısıyla Heidegger için “kavrayışın kendisi, 
yeniden-üretim olmadan olanaklı değildir” (Heidegger:1987:353). Heidegger, sezgide 
kavrayıcı bireşim ile imgelemde yeniden-üretiminin kökensel eylemlerinin birbirine 
ait olduğunu belirtmektedir. Bu birbirine ait kökensel eylemde,  şimdi ve şimdi-artık-
olmayan’da zaman, şimdi ve geçmiş olarak açığa çıkmaktadır. Buradan çıkan sonuç, 
ele geçirme olarak kavrayış ve imgelemde yeniden-üretimin, saf sezgi olan zamanı 
oluşturduklarıdır. İmgelemin her iki bireşimi de, zaman oluşturucu bir işleve sahiptir. 
Buna göre, kavrayıcı ve yeniden-üretici bireşim, zaman tasarımının olanağıdır.

Heidegger, imgelemin, kavrayıcı ve yeniden-üretici bireşimleri arasındaki zaman 
oluşturucu ilişkiyi açığa çıkardıktan sonra, yeniden-üretimin, tasarımların nesneleş-
tirilmesindeki işlevini tartışmaktadır. Heidegger, imgelem yetisinin ikinci kipi olarak 
işaretlediği imgelemde yeniden-üretimin, nesneleştirmenin birinci aşamasına karşılık 
geldiğini belirtmektedir. Çünkü yeniden-üretim, bütün bilgilerimizin olanaklılığının 
aşkınsal temelini oluşturmaktadır. Heidegger’e göre, Kant, Aşkınsal Çıkarsama’nın 
ikinci bölümüne, imgelemin bireşiminin üç kipinin işaretlemesi ile başlamakta ve 
yeniden-üretimin bireşiminin açıklanışından, aniden nesne altında neyin anlaşılması 
gerektiğine geçmektedir (Heidegger:1987:422). Heidegger burada Kant’ın, katego-
rileri, yeniden-üretimin aşkınsal temelleri olarak açıkladığını belirtmektedir. “Eğer 
kategoriler, yeniden-üretimin bireşiminin aşkınsal temeline aitse, nesne bağlantısını 
olanaklı kılan ve saf bireşim aracılığıyla oluşturulan aşkınsallığın çevresine aittir” 
(Heidegger:1987:400). Bu durumda kategorilerin aşkınsal temeli, yeniden üretimin 
dışında değil, onunla özdeştir. Dolayısıyla yeniden üretimin özü, doğrudan nesnelliğin 
oluşumuna aittir15. Zihnin, aşkınsal etkinliğine ait olan yeniden-üretim, nesne olarak, 
karşıya almanın bütün olanaklılığı için temeldir. 

Sezgide kavrayıcı bireşimin açıklanışında Kant, kavrayışın, tüm bilgilerimizin 

15 “Onun özü, doğrudan nesnelliğin oluşumuna, yani aşkınsal eğinim’e (Affinität) aittir.” Heidegger, 
a.g.e., s. 400.
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aşkınsal zeminini oluşturduğunu söylemekteydi. Yeniden-üretimi de anlığın bu aşkın-
sal etkinliğine dâhil eden Kant, bu noktada imgelemde-yeniden-üretimin bireşimini 
aşkınsal imgelem yetisi olarak adlandırmaktadır16. Kant’ın bu tutumuna karşılık, 
Heidegger imgelemde yeniden-üretimi, aşkınsal imgelem yetisine indirgememektedir. 
Heidegger’e göre Kant, yeniden-üretimi, aşkınsal imgelem yetisi olarak nitelemekle 
yanlış bir adlandırma yapmıştır. Ayrıca, Kant’ın burada yeniden-üretimin, aşkınsal 
imgelem yetisi olduğuna ilişkin sözleri açık değildir. Öyleyse, Heidegger’e göre burada 
saf yeniden-üretimin, imgelem yetisinin yalnızca tek bir performansı mı yoksa kipi 
mi olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir17 .

Heidegger soruya açıklık getirebilmek için, saf imgelem yetisinin özsel olarak 
üretici olup olmadığını tartışmaktadır. Heidegger’in sorusu, imgelem yetisine üretici 
bir bireşimin nasıl ait olduğuna ilişkin daha türevsel bir soruyu içermektedir. Bu 
durumda Heidegger, saf yeniden-üretimin üretici yeniden-üretim olup olmadığını 
sorgulamaktadır. Geriye kavrayış olarak yeniden-üretim, üretici yeniden-üretim midir? 
Heidegger’e göre, yukarıda değindiğimiz gibi Kant, A 102’de yanlış bir adlandırma 
yapmıştır. İmgelem yetisi, yeniden-üretimi olanaklı kıldığı için üreticidir. Bununla 
birlikte yine de imgelem yetisi bu “üretici”lik ile özdeşleştirilmemelidir. Heidegger’in 
çözümü, eğer imgelem yetisi yeniden üretimi olanaklı kılıyorsa (ki Heidegger’e göre 
kılıyor) o zaman üreticiliğin, imgelem yetisine eklenmesi yönündedir. Yok, kılmıyorsa 
o zaman, saf imgelem yetisi, saf yeniden üreticidir (Heidegger:1998:181-182). 

İmgelemde yeniden-üretim, zaman oluşturucu bir işleve sahiptir.  İmgelemin bu 
saf bireşimi, şimdi’yi oluşturur. Bu, saf imgelem yetisinin bireşiminin kipine göre, 
zaman oluşturucu (Zeitbildend) olduğu anlamına gelir. İmgelemin bu saf bireşim 
yetisi, saf “sonradan kurma” (geçmiş) olarak adlandırılır. Çünkü imgelem yetisi ola-
naklı sonradan gidişin (nachgehen) ufkudur. İmgelem yetisi şimdiyi içine alır ve bu 
şekildeki ‘sonra’da bu şekilde oluşturulur. Saf yeniden-üretim, özsel olarak şimdiyi 
kuran sezginin saf bireşimi ile birleşir (Heidegger:1998:183).  

Heidegger, Kant’ın sezgide kavrayıcı bireşiminin, yeniden-üretimin bireşimi ile 
ayrılmamacasına birbirine (unzertrennlich) bağlı olduğuna ilişkin düşüncelerine ka-
tılmaktadır (Kant:1990:89,A105). Ona göre de her şimdi, şimdi çoktan şu anda (Jetzt 
schon Soeben) olanı içine almaktadır. Böylelikle imgelemde yeniden-üretim’in bireşi-
minin şimdiki görünümün doğrudan bir resmini verebilmesi için, sezgide kavramanın 
bireşimindeki bütün aşamaları içeren mevcut olan çokluğu bulundurması gerekir. 
“Sezgide kavrayıcı bireşim, aynı zamanda yeniden-üretimin saf bireşimi olmalıdır” 
(Heidegger:1998:183). Fakat kavrayıcı bireşim, tıpkı yeniden-üretim gibi aşkınsal im-

16 Kant, imgelem yetisinin yeniden-üretici bireşiminin, zihnin aşkınsal edimlerine ait olduğunu söylemiş 
ve bu yetiyi, aşkınsal imgelem yetisi olarak adlandırmıştır. (Kant:1990:149a, A102)

17 Heidegger’e göre eğer, “Kant, burada birincisini kabul ediyorsa, imgelem yetisi burada kökensel an-
lamda açıklanamaz.” Heidegger, a.g.e., 1987, s. 354.
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gelem yetisinin bir eylemi olduğundan, bu eylem, “ayrılmamacasına” her iki kipte özsel 
bireşimin yetisi olarak bireşimsel temellenmektedir. Burada Heidegger’in söylemek 
istediği, şimdi ve geçmişin birliği olarak her iki kipin bu kökensel birliğinin zamanın 
kökeni olduğudur. Eğer imgelem yetisinin bireşiminin her iki kipinin kökensel birliği 
oluşmasaydı, mekân ve zamana ait en saf ve en ilk tasarımlar bile ortaya çıkamazdı. 
Bu noktada Heidegger, imgelem yetisinin iki kipinin kökensel birliğini açıklamak için 
gelecek zaman kipine karşılık gelen, kavramda tanımaya yönelmektedir. “Eğer zaman, 
şimdi, geçmiş ve geleceğin üç aşamalı bir bütünü ise, …o zaman bireşimin bu üçüncü 
kipi geleceği oluşturmalıdır” (Heidegger:1998:183). Geleceği oluşturan bireşimin bu 
kipi,  kavramda tanımanın bireşimidir.

Kavramda Tanımanın Temporal Yapısı ve Temellendirilişi

Heidegger, nesne bağlantısının öznel koşullarını oluşturan ilk iki kipin (sezgide 
kavrayış ve imgelemde yeniden-üretimin) birbirine bağlılığını ispatladıktan sonra, 
üçüncü kipin, kavramda tanıma’nın (Rekognition) da, zaman bağlantılı olduğunu iddia 
etmekte ve gelecek ile nasıl bir bağlantıya sahip olduğunu tartışmaktadır. Heidegger’e 
göre, yeniden-üretici bireşimin sonucu, ikinci kipin, birici kipi oluşturan kavrayışa 
kökensel olarak bağlı olduğudur. Heidegger, aşkınsal imgelemin ikinci kipini oluşturan 
“yeniden-üretici” bireşimin, birinci kip olan “kavrayış”a ait olduğu savından hareketle, 
üçüncü kipi oluşturan “tanıma”nın da kavrayışa ait olduğunu belirtmektedir. 

Heidegger’in bu savının temelinde, “üç kipin, birbirlerine zaman bağlantılı 
olarak bağlı olduklarına” yönelik temel tezi durmaktadır. Aşkınsal imgelemin üçlü 
kipleri, yalnızca birbirleriyle değil, aynı zamanda kendilerinde de zaman bağlantılı-
dır. Oysa Kant, kavramda tanımanın zamanda temellenen zaman bağlantılı yapısını 
yanlış yorumlamıştır. Heidegger’in sözleriyle, üçüncü bireşimdeki zaman bağlantısı, 
Kant’ın yanlış yorumu aracılığıyla saklanmıştır (Heidegger:1998:184). Heidegger, 
Kant’ın bu yanlış yorumunun,  üçüncü kipin adlandırılmasında kendisini gösterdi-
ğini belirtmektedir. Heidegger’e göre, Kant’ın buradaki yorumu, tesadüfi değildir. 
Kant, aşkınsal imgelemin üçüncü kipiyle, yalnızca kavramda tanıma’dan değil, aynı 
zamanda aşkınsal tamalgı’dan söz etmiştir (Heidegger:1987:356). Bu bağlamda Hei-
degger, Kant’ın, aşkınsal imgelemin üçüncü kipi ve aşkınsal tamalgı arasında kurmuş 
olduğu özdeşlikten hareketle, aşkınsal tamalgı’nın, üçlü kipin yanında dördüncü bir 
kip olduğunu mu yoksa üçlü kiple bağlantılı olarak, bu üç kipin kökensel temelini mi 
oluşturduğunu sorun edinmekte ve üçüncü kipin, gelecek ile nasıl bir ilişkiye sahip 
olduğunu tartışmaktadır. 

Kant’ta kavramda tanıma, saf bilginin üçüncü ögesini oluşturan düşünmeye ait 
olduğu için, zaman bağlantılı değildir. Buna bağlı olarak, Kant, saf anlama yetisini ve 
aşkınsal tamalgı’yı zaman’a karşı konumlandırmıştır. Bu noktada Heidegger, Kant’ın 
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“ben düşünüyorum” ve “saf anlama yetisini” doğrudan zaman ilişkisine karşılık temel-
lendirmesi durumunda, saf düşünce olarak saf tamalgının “ben”inin, nasıl bir zaman 
karakterine sahip olduğunu tartışmaya açmaktadır.  Kant’a göre, ”saf us, salt anlaşılır bir 
yeti olarak zaman biçimine ve dolayısıyla zaman dizisinin koşullarına tabi değildir”18. 
Heidegger’e göre Kant, şematizm bölümünün bitiminde, “tüm çözümsel yargıların 
en yüksek ilkesi” alt başlığı altında salt mantıksal bir ilke olan çelişki önermelerinde 
zamana ilişkin birbiriyle çelişik iki önerme öne sürmektedir. Kant, bir taraftan zamanı 
dışarıda bırakırken, diğer taraftan önermelerin zaman tarafından etkilendiğini belirtmiştir 
(Kant:1990:208,A152, B192). Bu nedenle Kant, üçüncü kipin açıklamasını aşkınsal 
imgelemin üretici ikinci kipine, yeniden-üretime yerleştirmiştir. “Düşündüğümüzün 
bir an önce düşündüğümüz ile tam olarak aynı olduğunun bilinci olmasaydı tasarımlar 
dizisindeki tüm yeniden-üretim yararsız olurdu” (Kant:1990:149a, A103). 

Kant’ta tanıma, bilincin sağladığı bir birlik olarak tasarımlar çoklusunun bir bütün 
oluşturabilmesinin olanağıdır. Tanıma, düşündüğümüz bir şeyin daha önce düşündüğü-
müz şeyle “aynı şey” olduğu bilincidir. Bu bilinç, aynı zamanda ikinci kipin olanağıdır; 
yani tanıma, yeniden-üretimi öncelemektedir. Kavramda tanıma aracılığıyla sezgide 
kavranan şeyler, imgelemde yeniden-üretilir ve tek bir tasarım altında birleştirilir. Bu, 
kavramda tanıma’nın nesnelerin bilgisinin zorunlu koşulu olduğunu gösterir. Kant, bu 
zorunluluğa karşılık gelen tanımayı, bilgi ve nesnesi arasındaki bağıntıyı vurgulamak 
için kullanmıştır. Çünkü düşüncemizde olan ve nesneleri a priori olarak belirleyen 
tanıma, nesnenin kavramını oluşturan birliği öne çıkarmaktadır19.  

Heidegger’e göre Kant’ta, bireşimin üçüncü kipinin bir zaman karakteri taşıma-
ması şaşırtıcıdır. Çünkü yeniden-üretim tarafından algılanan şeyler, kavramda tanıma 
aracılığıyla bir birlik içerisine getirilirler. Algımızdaki şeylerin bir birlik içerisinde 
ifade edilebilmeleri için, zihnin geçmişe ve tekrar doğrudan mevcut olan şeylere geri 
dönmesi gerekmektedir. Bu noktada Heidegger’in sorusu, bu geri dönmeden sonra 
“bir varolanın aynı varolan olduğunun” nasıl kanıtlanabileceğidir?20. Burada Heideger, 
aşkınsal imgelemin kavrayış ve yeniden-üretici kiplerinin birliğine yoğunlaşmaktadır. 
Ona göre, her iki kip de (sezgide kavrama ve imgelemde yeniden-üretme) varolanların 
birliğinin temellendirilmesinin olanağıdır. Aşkınsal imgelemin ilk iki kipine karşılık 
gelen ve varolanların temellendirilmesinin olanağı olan bu birlik Kant’ta, üçüncü kipe, 
kavramda tanımaya aittir. Çünkü Kant’ta kavram, kendisinde, aşkınsal imgelemin üçlü 
kipinin birliğinin tasarımını içermektedir. Kavramda tanıma olarak “bu birimsel bilinç 

18 Kant, 1990,  s.537, A551, B579, Salt mantıksal bir ilke olarak çelişki önermeleri zaman ilişkileri tara-
fından sınırlanmaz. Kant, a.g.e., 1990, s. 209, A.153, B192

19 Kant, a.g.e., s.89 A105. Tasarımlarımızın çoklusuna karşılık gelen, bu nesne tasarımına, bilincimizin 
biçimsel birliği şekil verir ki, Heidegger’e göre, Kant’ın amacı da sezginin çoklusundaki bireşimin bu 
birliğini açığa çıkarmaktır.  Kant, a.g.e., s. 89, A106.

20 Yeniden-üretilen bireşim, özüne göre yeniden üretimin öncesi, anı ve sonrasında, algıların nesneleşti-
rilmesinde deneyimlenir. Heidegger, a.g.e., 1998, s. 185.
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(…) adım adım sezileni, çokluyu ve bundan sonra yeniden-üretileni tek bir tasarıma 
birleştirendir” (Kant:1990:150a,A103). 

Heidegger, Kant’ın üçüncü kipe verdiği önceliğe katılmaktadır. Eğer üçüncü 
kipin deneysel oluşumunun karakteristiği analiz edilirse (ki bu karakteristik, Kant’ın 
hedefi değildir), üçüncü kipe karşılık gelen kavramda tanımanın, diğer her iki kipe 
öncel olduğu görülür. Üçüncü kipte, önceden kavranmış mevcut olanın tanınması söz 
konusudur. Tanıma, önceden mevcut olanın tekrar-beraberinde-geri-getirilmesi’ni 
içermektedir21. Heidegger, Kant yorumunda, saf tanıma’da gerçekleşen bu “tekrar-
beraberinde-getirmenin” olanaklılığının nasıl oluştuğunu sorgulamaktadır.

Tanımada, önceden kavranan bir şeyin (bir mevcut olanın) tekrar kavranması 
söz konusudur. Bu bağlamda Heidegger, saf tanıma’nın, tekrar-beraberinde-getir-
menin olanaklılığını içinde taşıdığını savlamakta ve bu olanaklılığın nasıl oluştuğu-
nu sorgulamaktadır. Heidegger’e göre kavranmış olan bir şeyin, tanıma aracılığıyla 
tekrar-beraberinde-getirilmesinin olanağı, özdeşliktir. “Saf tanıma, özdeşliğin nasıl 
açıklanabileceğinin olanaklılığına karşılık gelmektedir” (Heidegger:1998:186).  Ta-
nıma’nın özdeşlikte temellenen işlevi aracılığıyla, varolanların devam etmesinin ufku 
oluşturulur. Heidegger’in iddiası, sonlu özün, bu ufuk içerisinde varolanlarla karşı-
laştığıdır. Heidegger’e göre kavramda tanıma’nın ufku, ileride olanın (Vorhaften), saf 
kökensel oluşturucusudur. Dolayısıyla zaman oluşturucu aşkınsal imgelemin üçüncü 
kipi, geleceğe (Zukunft) karşılık gelmektedir. İleride olan’ın (Vorhaften) oluşumu 
olarak saf önceden kurma (Vorbildung), saf imgelem yetisinin bir edimidir22. Böy-
lelikle Heidegger’e göre, Kant’ın üçüncü kipe ilişkin analizi, (Kant farkına varmasa 
da) doğrudan zamansallığın kökensel özünü görünür hale getirmektedir. Üçüncü kip, 
gelecek zaman karakterinde açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda, mevcut olanı beraber-
getirmenin olanağını içeren tanıma, diğer iki kipe (kavrayış ve yeniden-üretime) öncel 
olmakla birlikte onlara özsel olarak aittir. 

Heidegger, Kant yorumunda, aşkınsal imgelemin üçüncü kipinin diğer iki kipe 
bağlantısını konumlandırdıktan sonra kavramda tanımayı, nesnenin karşıda-durma 
olanaklılığı sorunu yönünde temellendirmektedir. Heidegger, karşıda-durma olanaklılığı 
sorununu içeren nesneleştirmenin (varolanın varlığının, varolan olarak belirlenmesinin) 
ne derece ve ne şekilde saf sezgi ve zaman bağlantılı olduğunu sorgulamaktadır. Bu 
sorunun zemininde, sonlu özün sonlu ve aşkınsal bilme yetilerini içeren saf anlama 
yetisi kavramlarının ontolojik özü bulunmaktadır.  Burada Heidegger’in Kant’a karşı 
temel iddiası, kavramda tanımanın, saf anlama yetisinin saf kavramlarının kökensel 
özünü oluşturduğudur (Heidegger:1987:355).

Heidegger’e göre tanıma, hem deneyimin biçimsel birliğini hem de genelde bir 

21 Heidegger, a.g.e., 1998, s. 186
22 Öyle ki Kant, ”deneysel imgenin, bir şeyin suretini çıkarma (şimdi), sonradan kurma (geçmiş) ve 

önceden kurma (gelecek) olarak kiplerini vermiştir”. Heidegger, a.g.e.,  s. 186.
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deneyimin biçimi ile ilgili olan kavramları kapsadığı için, deneyimin en yüksek olanı-
dır. Bu noktada, Kant’ın tanıma olarak kavramda (im Begreifen) duran bireşimi nasıl 
karakterize ettiğini sorgulayan Heidegger için söz konusu olan, ”kavramda” bireşimdir. 
Kant’ın kavrama verdiği anlam, bu noktaya kendiliğinden bir açıklama getirmektedir. 
“…birimsel bilinç adım adım sezileni, çokluğu ve bundan sonra yeniden-üretileni tek 
bir tasarıma birleştirendir” (Kant:1990:150a,A103). Kant, kavrama, bir bilinç atfetmek-
te ve bunu bilginin bir durumu olarak değil genel tasarım olarak nitelendirmektedir. 

Kant, kavramda tanımayı kullanırken, özel anlamda bilinç kavramını kullanmış-
tır. Heidegger’de “bilinç”, Kant’ta olduğu gibi, genelin tasarlanmış bilgisini içerse 
de özünde bilinçli bir bilmenin birliğine karşılık gelmektedir (Heidegger:1987:360). 
Heidegger’in Kant’a karşı sorguladığı, “bilincin bilgisinin birliğine” nasıl ve hangi 
açıklık ve seçiklikte sahip olabileceğimizdir. Bu noktada Heidegger, aşkınsal imge-
lemin üçüncü kipi tarafından (kavramda tanıma) oluşturulan bilincin bu ediminin, 
Kant tarafından “yeterince analiz edilmediğini; bu nedenle de bilgisinin bize gizli 
kaldığı”na yönelik argümanını tekrarlamaktadır. Oysa Heidegger için diğer iki kipe ait 
olan tanıma’nın bu edimi, “bilincin bilgisinin birliğinin” temeli olan zaman kavramını 
olanaklı kılmaktadır. Heidegger’e göre tanıma, özüne göre ne tekrar tanımadır (Wie-
dererkennen) ne de özdeşleştirmedir. Bununla birlikte,  bütünün yeniden-üretiminde 
olgusal açığa çıkarılmanın beklenen (Vorwegnehmen) tasarımı, kavramda tanıma-
nın zaman bağlantılı bireşimine aittir. Heidegger’e göre Kant tarafından yürütülen 
üçüncü kipin zaman bağlantısı açık olmasına rağmen Kant, tanımanın bireşimindeki 
bu zaman bağlantısını görememiştir. Dolayısıyla, bilincin birliğinin olanaklı temeli 
olan tanıma, Heidegger’in, varolanın karşıda-durma olanaklılığında temellendirdiği 
nesneleştirmenin (varolanın nesne olarak belirlenmesinin) de olanağıdır. Heidegger, 
imgelemin üçüncü kipi olan tanımayı, Kant’ın yapmış olduğu gibi, doğrudan nesne 
kavramıyla ilişkilendirmektedir.  Tanıma, sezilenin temsil edildiği karşıda-durmanın 
ögesel durumu için zorunludur. 

Ayrıca, Heidegger’e göre aşkınsal imgelemin üçüncü kipini oluşturan kavramda 
tanımanın analizi aracılığıyla, zaman’ın zamansal (yitimsel) yapısının gösterilebilmesi 
için tanımanın tekrar hatırlamayı içeren (Wiedererinnerug) yapısının geçmişe bağlı 
olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Heidegger’e göre, geçmişten söz edebilmemizin 
olanağı, geçmişin ufkuna sahip olmamızdır. “Eğer biz geçmişin ufkuna sahip olma-
saydık bir kere bile ‘geçmişten’  bahsedemezdik” (Heidegger:1987:361). Bir çokluğun 
birliğinin kavranışının olanağı, daha önce öne getirilmiş olanın (bize sunulanın) yeniden 
öne getirilerek alıkonulmasıdır. Fakat Heidegger için bu öne getirerek alıkoymanın 
oluşturulması, sunulanın takibini geçmişe, doğrudan daha önce olana doğru devam 
ettirilmesiyle olanaklıdır. Bir şeyi “şimdi”de sezebilmemizin olanağı, sezdiğimiz şeyin 
aynı şey olduğu bilgisidir. Aynı şekilde, geçmişe akan şeyleri yeniden-üretilen şeyler 
olarak tekrar bilince getiremeseydik, yeniden-üretim olanaklı olmazdı. “Öyleyse sezgide 
kavrama, onun tanımlayıcısı olarak zorunlulukla yeniden-üretime ve yeniden-üretim de 
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tanımaya neden olmaktadır” (Heidegger:1987:361). Heidegger’e göre sezdiklerimizi 
aynı şey olarak bilmemizde,  özdeşleştirme edimi (Identifizierung) merkezidir. Çünkü 
bir nesnenin kavramı ile ilişkisi, özdeşlik aracılığıyla oluşturulmaktadır.

Heidegger’in Kant yorumunda, bunun için verdiği örnek açıklamalarımızı des-
tekler niteliktedir. Heidegger’e göre burada bilginin bütünlüğü söz konusu olduğun-
da, Kant’ın da vurgulamış olduğu gibi tanımanın bireşimine, yani tekrar tanımanın 
bireşimine (Wiedererkennnen) ihtiyaç duyulur.  Bilginin oluşması için bu üçlü kipin 
doğrudan temellendirilmesi gerekmektedir. Kavrayış ve yeniden-üretme’deki nesne 
bağlantısını olanaklı kılan bu edim, özdeşleştirmenin (Identifizierung) bir edimidir.  
Eğer biz bir şeyi aynı şey olarak özdeşleştirmeseydik, daha önce algılananın yeniden 
öne getirilmesi gerçekleşemezdi. Önce bir şey kavrayıcı (apprehensiv) olarak ele alınır; 
sonra yeniden-üretilir; daha sonra, bu tekrar öne getirilen, algılar ile özdeşleştirilir 
(Heidegger:1987:363). Heidegger, Kant’ın bu konudaki anlayışının da buna yakın 
olduğunu belirtmektedir. Kant için de eğer biz baştan bir ve aynı şeyi alıkoymasay-
dık, o zaman yeniden öne getirileni, temsil edilen ile özdeşleştiremezdik. Kavrama 
ve yeniden-üretmeyi olanaklı kılan bu özdeşleştirme, birliğin kökensel ediminden 
yararlanmakla birlikte, birliğin kökensel ediminin kendisi değildir. Özdeşleştirme, 
kökensel birliğin ediminden yararlanır. Bütün özdeşleştirmeler, varolanın, bir birliksel 
bütünlüğünü içerir. Özdeşleştirerek, yani kavrayarak ve yeniden-üreterek varolanın 
her bir birliğine önceden sahip oluruz. 

Heidegger’de aşkınsal imgelemin üçlü kipine ait özdeşlik, öznenin zaman’da 
temellenen anlamasını ve anlamanın zamansal yapısını açığa çıkartmaktadır23. Sonlu 
özün zamanını zamanlandırmasını içeren zamansallığının açıklanmasında, ‘anlama’ 
merkezidir. Sonlu öz, yalnızca anlama aracılığıyla (veya Heidegger’in terminolojisiyle 
varlık anlayışının ufkunda) varolan olarak varolanlarla karşılaşabilir. Eğer anlama, 
Heidegger’in belirtmiş olduğu gibi, varlık anlayışında duruyorsa ve bu varlık anlayışı, 
sonlu özün varlık durumu için kurucuysa, bundan çıkan sonuç;  anlamanın sonlu özün 
varoluşunun kökensel bir belirlenimi olduğudur. Bu bağlamda yalnızca bilmeye ait 
olmayan anlama, varoluşun temellendirilmesi anlamında varoluşa aittir. Heidegger, 
özellikle anlamanın, varlık anlayışında durduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda va-
roluşun temel bir belirlenimi olarak anlama, Dasein’ın bütün olanaklı teorik ve pratik 
etkinliğinin olanağıdır. Çünkü varoluşa ait anlama, Dasein’ın “olma” olarak tasarım 
olanaklılığını açığa çıkartmaktadır. Sonuçta anlama, varoluşu kurduğundan zaman-
saldır. Sonlu özün, kendi ve diğer varolanların varlığını anlayan bir açıklık olması, 
varoluşunun zamanlandırılmasında temellenen zamansallığını açığa çıkarmaktadır 
(Heidegger:1997:390-394). Bu bağlamda bilmeyi ileride sahip olunan bir şey olarak 

23 “Geçmiş, aynı şey olarak bu yeniden öne getirilmişliği hatırlatır.” Buna karşılık tanımanın geri gön-
dermesi (Rückführen) tarafından özdeşlik ve bir bölgesel bütünlüğün vaktinden önce gerçekleşmesi 
zaman anıdır. Bu zaman anı, yeniden-düşünmenin bireşimiyle bağlantılıdır ve bağıntı da doğrudan 
geleceğe karşılık gelmektedir.  Heidegger, a.g.e., s. 364.
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tanımlayan Heidegger, kavramda tanıma’yı ön-tanıma olarak, yorumlamanın, konunun 
sorununa daha uygun olacağını düşünmektedir. “Kavramanın bireşimi, şimdi ile bağ-
lantılıdır; yeniden-üretimin bireşimi, geçmiş ile bağlantılıdır ve ön-bilmenin bireşimi 
de gelecek ile bağlantılıdır. Eğer bireşimin üç kipi zaman bağlantılıysa ve zamanın 
bu anları ‘zaman’ın birliğinin kendisini oluşturuyorlarsa, bu üç bireşim zaman’ın 
kendisinin birliğinin eşit temelini oluştururlar” (Heidegger:1987:364).

 Heidegger için üçlü kipin zaman bağlantısı, ontolojik bilginin açığa çıkarılmasında 
merkezi bir role sahiptir. Heidegger’in aşkınsal imgelemin üçlü kipi analiziyle ulaşmış 
olduğu sonuç şudur: Kant’ın, anlama yetisine ait gösterdiği üç kipin, kökensel olarak, 
sonlu özün ontolojik diyesi ekstatik-ufuksal yapısını oluşturduğudur. Bu bağlamda 
Heidegger, sonlu özün sonlu bilme yetilerinde temellenen söz konusu bu ekstatik yapı-
sının, onun zamansallığını oluşturduğunu iddia etmekte ve temporal bir içerime sahip 
olan anlamayı, aşkınsal imgelemin üçlü kipi aracılığıyla temellendirmektedir. Öyleyse, 
Heidegger için saf anlama yetisinde köklenen “anlama”, özünde zaman bağlantılıdır. 
Bu durumda,  Kant’ın düşündüğü gibi zamandan bağımsız olmayan kendiliğindenlik, 
zamanın saf sezgisine sahiptir. Heidegger’in burada Kant’a karşı özellikle öne çıkarmak 
istediği, Kant’ın aşkınsal tamalgı adı altında üçüncü bireşim yönünde neyi göstermek 
istemişse, onun kendi özüne göre zaman bağlantılı yani zamansal olduğudur24.  Aşkın-
sal tamalgıyı yorumlayabilmek için özdeşlik fenomenine yoğunlaşan Kant aşkınsal 
tamalgı aracılığıyla, bütün bireşimin özünü temellendirmek istemiştir. Buna karşılık, 
aşkınsal tamalgıyı kökensel zamansallık olarak yorumlayan Heidegger’de, aşkınsal 
tamalgının açıklanması, tanımanın özsel ödevidir. Heidegger’e göre tanımanın temel 
eyleminden çok, sezgiden hareket eden felsefi gelenekle uyum içerisinde olan Kant, 
düşünceyi birincil olarak şimdinin zaman faktöründe gösteren sezgide temellendirmiş 
ve düşünceyi sezginin hizmetine sunmuştur. Buna paralel olarak da anlağın eylemini 
anlama olarak, şimdi ile sınırlandırmıştır. 

Heidegger’e göre Kant’ın doğrudan şimdi’ye yapmış olduğu özdeşleştirme, anlama 
yetisinin temel işlevini içeren aşkınsal tamalgıya karşılık gelmektedir.  Heidegger’e 
göre Kant, tanımanın bireşimini yalnızca kaba olarak karakterize etmekle kalmamış; 
aynı zamanda önceki iki bireşimin analizine uygun olarak tanımanın olanaklı aşkınsal 
bireşimini diğer ikisine üstün tutmuştur. Heidegger’i ilgilendiren, deneysel yani kavra-
mın biçiminin, bir genelliğin birliğini içeren ilişkisi ile kavramın saf özünü içeren saf 
kavramın ilişkisidir. Ön kavrayış bir eylemin tanımlanmasının olanağıdır. Bu eylemde 
‘ben’ kendisini beklenen şey ile birlikte görmektedir. Bekleme olarak tanıma, her bir 
nesnenin özdeşliğini olanaklı kılandır. Kavramın biçimsel birliği, yani karşılaştırma 
(komparation), düşünce ve soyutlamanın eylemini aynı nesne bağlantısında oluşturuyor-

24 Oysa Kant, aşkınsal tamalgıyı doğrudan zamana karşı konumlandırmıştır. Kant’ta aşkınsal tamalgı ve 
zaman birbirlerinden bağımsız yan yana durmalarına karşılık her ikisi de öznededirler. Heidegger, 
a.g.e.,1987, s. 365.
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sa olanaklıdır. “Aynı zamanda beklenen olarak tanımanın bu saf bireşimi, kavrama ve 
yeniden-üretimin saf bireşiminin birliği için de taşıyıcı temeldir”(Heidegger:1987:357). 
Heidegger’e göre üçlü bireşimin birliğinin bu eşit taşıyıcı ve aşkınsal temelini belirleyen 
Kant, belli bir zaman bağlantısını içeren gelecek bağlantısını, tanımanın bireşimi olarak 
adlandırmıştır. Heidegger’e göre Kant, aşkınsal birliğin taşıyıcı temeli olarak aşkınsal 
tamalgıyı değil, kökensel olarak aşkınsal birliğin taşıyıcı temelindeki zaman bağlan-
tısını açığa çıkarmak istemiştir. Burada Heidegger için aşkınsal tamalgının doğrudan 
kavramda tanımanın bireşimi ile diğer bireşimlerden ne derece daha yakın bağlantıda 
olduğu önemlidir. Kant’ta aşkınsal tamalgının, üçlü bireşimin birleştirici zinciri mi 
olduğu yoksa doğrudan bu üç kip içerisinde temellendirilip temellendirilemeyeceği 
açıklanmamış olarak kalır. Bu üç kip zaman bağlantılı ve bu şekilde eşit bir şekilde 
kendi aralarında bağlanarak zamanın kendisinde temellenmektedir.

Sonuç Yerine

Bu makalede Heidegger’in saf sezgi olarak bilginin birinci ögesi olarak işaretle-
diği zamana Kant’ın şematizm öğretisine tutunarak nasıl bir ontolojik işlev yüklediği 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Heidegger’in Kant’ın şematizm öğretisine ilişkin temel 
argümanı, “saf anlak kavramları olan kategorilerin, kökensel olarak zamandan hareketle 
açıklanabileceği” savında temellenmektedir. Makale Heidegger’in Kant yorumunda, saf 
anlama yetisi kavramlarının duyarlılık ile ilişkisini ve nesnel geçerliliklerini sorgula-
yarak, Kant’taki sezgi ve kavram arasındaki uçurumu, saf anlama yetisi kavramlarının 
sezgisel temeline işaret ederek, nasıl kapattığını,  gösterme çabası içinde olmuştur.

Heidegger’de kavram, farklı tasarımları bir bilinçte tasarımlayabilen ve kendi 
içeriklerini a priori olarak kendilerinde taşıyan, saf nosyonlara karşılık gelmektedir. 
Nosyonların, anlama yetisinin işlevlerinden nasıl kaynaklandığını araştıran Heideg-
ger, bu bağlamda “Saf anlak kavramlarının çıkarsanması” olarak Aşkınsal Çıkarsa-
ma’nın, Kant’ta nasıl gerçekleştiğini ve gerçek anlamını oluşturan, ontolojik özünü 
sorun edinmektedir. Heidegger’in amacı, varolanların varlığını ifade eden yüklemler 
olarak kavramların ontolojik yüklemler olduğunu kanıtlamaktır. Heidegger, kavram-
ların ontolojik yüklemler olduğu savını, zaman ve kavramların kökensel olarak nasıl 
birleştirilebilecekleri sorusunda temelllendirmekte ve Aşkınsal Çıkarsama’yı, bu 
soruya yanıt olarak sunmaktadır ki, Aşkınsal Çıkarsama, saf sezgi olarak zaman ve 
saf düşünmede düşünülen kavramın, sezgi ve kavram birlikteliğini içeren ontolojik 
bireşime (ontologische Synthesis) karşılık gelmektedir.   

Heidegger’in Kant yorumundaki başlangıç argümanına dönersek, ontolojik bilginin 
özdeki birliğinin iç olanağının aydınlatılması, saf anlama yetisi kavramlarının özünün 
sınırlandırılmasıdır. Heidegger’e göre, ontolojik bilginin özdeki birliği, saf sezgi ve 
saf kavramın birlikteliğini gerçekleştiren veritatif bireşimde açığa çıkmaktadır. Hei-
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degger’de bireşim, sezgi ve kavram birlikteliğidir.  Bu nedenle, Heidegger, sezgi ve 
düşüncenin bireşimini içeren “veritatif” bireşim ile ilgilidir. Çünkü ontolojik bilginin 
oluşması için duyu aracılığıyla sunulan çoklunun saf toplanışını içeren syndosis ile 
kavramın birleşmesi gerekmektedir. Burada bireşimin birleştirici işlevi, bilginin her 
iki ögesine de (sezgi ve kavram) aittir. Fakat Heidegger’in özellikle vurgulayarak öne 
çıkardığı, syndosis olarak sezginin birlikteliğidir. Kant saf anlak kavramlarını olduğu 
gibi yargılardan türettiğinden,  mantığın etkisi altında kalmış ve kavramların birleş-
tirme işlevinden nasıl türediğini (kavramların, saf sezgi olan zaman ile bağlantısının, 
ontolojik özünü) gösterememiştir. Sonuçta Kant,  kavramların sezgiyle olan ilişkisini 
içeren yani zaman’da temellenen aşkınsal işlevini atlamıştır.  Bu noktada Heidegger, 
Kant’a karşı saf anlak kavramlarının saf sezgi olarak zaman’a ait olduklarını iddia 
etmekte ve düşüncenin birliğini içeren kavramları, imgelemin üçlü kipi aracılığıyla 
şematizm olarak kurulan zamanın birliğinde açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu bağlamda Heidegger ilkin, ontik kavramlar olarak kategorilerin nasıl oluyor da 
ontolojik bir kavram olan zaman tasarımının altına girebiliyor? sorusunu sormaktadır 
(Heidegger:1997:22-23). Heidegger bu soruya Kant’ın şematizm öğretisi’ni yanıt olarak 
sunmaktadır. Kant’ın şematizm öğretisini yorumlayan Heidegger, saf bilgi yetileri-
mizin duyusallaştırılması olarak gerçekleşen şematizmin, ontolojik bireşime hizmet 
ettiğini savlamaktadır. Burada Heidegger’in temel argümanı, ontolojik bilginin özünü 
oluşturan saf aklın aşkınsal yapısının şematizm tarafından açığa çıkarıldığıdır. Şöyle 
ki: Yukarıda açıklandığı gibi, özsel anlamda şematizm, kavramların duyusallaştırılma-
sını, yani kavrama bir imge verilmesini içerdiğinden (ve saf imge de zamana karşılık 
geldiğinden), Heidegger’in “aşma” olarak nitelendirdiği ekstatik-ufuksal ve aşkınsal 
bir yapı içermektedir.  Yani Heidegger için, varolanın varlığını ortaya çıkaran ontolojik 
bilginin olanağı, sonlu öz olarak insanın, varolanı karşısına alarak (entgegenstehen), 
ona yönelmesidir (Türkyılmaz:2004:176-177). Bu bir şeyi karşıya alarak yönelme 
edimi, Heidegger’in terminolojisiyle, ekstatik dışta duruş (hinausstahen zu), durduğu 
yere göre,  nesnesini kurabileceği bir hareket alanı oluşturmaktadır. Tam da bu noktada 
Heidegger, bu hareket alanının aşmanın ufkuna karşılık geldiğini savlamaktadır. Çünkü 
kendini varolana yönelten sonlu öz, kendisine sunulmuş varolanın görünümünü (Anb-
lick), kendindeki zaman tasarımından hareketle kurmaktadır. Böylelikle, kavramların 
sezgisel kılınmasını içeren duyusallaştırma, sonlu özün, ekstatik-ufuksal bilgi yetilerinde 
temellenen zamansallığını oluşturmaktadır. Heidegger’in burada öne çıkardığı, sonlu 
insan bilgisinin bir şeyi şemalaştıran bir ön bakışla olanaklı olduğudur. Böylelikle, 
kavramların duyusal kılınmasıyla, kavramın kendisine karşılık gelen zaman’ın bir ufku 
ile birleşmesini anlayan Heidegger, ontolojik bilginin kökensel özünün şematizm’de 
açığa çıktığını savlamaktadır. Bununla birlikte saf zaman belirlenimleri ve saf şema-
lar arasındaki ilişkinin Kant tarafından pek dikkate alınmadığını düşünen Heidegger, 
zaman belirlenimlerinin ontolojik anlamını kendi buluşu olarak kabul etmektedir.

İkinci olarak Heidegger saf anlak kavramlarının duyusallaştırılması olarak şe-
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matizmin, zamansal bir yapıya sahip olan aşkınsal imgelem ile ilişkili olduğunıu 
savlamaktadır. Heidegger’in buradaki temel argümanı, aşkınsal imgelem yetisi ve 
zaman kavramlarının ontolojik bilgide merkezi bir öneme sahip olduklarıdır. Aşkınsal 
imgelem, ontolojik bilgideki kurucu (Mitte) aracıdır. Çünkü ontolojik bireşim, imgelem 
yetisi aracılığıyla gerçekleşen sezgi ve kavram birlikteliğini içermektadir. Heidegger’in 
Kant yorumunda sıklıkla söylediği gibi, sonlu özün ontolojik varoluşu ekstatik bir aş-
madır. Sonlu özün, sonluluğunda temellenen ekstatik aşkınsallığını içeren bu ontolojik 
yapı, sonlu özün bilgisinin saf ögelerinin birliğini içermekte ve imgelem yetisinde 
köklenmektedir. İmgelem, sonlu özün ufuksal-ekstatik aşkınsallığını açığa çıkaran 
zamansallığında kök salmaktadır. Böylelikle Heidegger’in ontolojik bilgiyi oluşturan 
saf sezgi ve saf kavram birlikteliğini, niçin imgelemin bu kökensel saf birlikteliğinde 
göstermeye çalıştığı açıklık kazanmaktadır. İmgelem yetisi ve zaman arasındaki içsel 
ilişkiye odaklanan Heidegger’e göre, zaman imgelem yetisinde kök salmaktadır. Oysa 
Kant imgelem yetisinin merkezi önemini vurgulamış, fakat daha sonra, kendi koymuş 
olduğu bu temel karşısında geri çekilmiştir. Heidegger’in sözleriyle “öznenin öznel-
liğinin ontolojik analizini” eksik bırakmıştır. Çünkü Kant imgelemin merkezi rolünü 
anlama yetisine aktararak, bireşimi anlama yetisinin işlevine indirgemiştir. 

Kant, aşkınsal imgelemin açıklanışında, imgelemin, her biri zamanın bir boyu-
tuna karşılık gelen, saf imge oluşturucu üç kipinden söz etmektedir. Bunlar: Sezgide 
kavramanın (Apprehension) bireşimi, İmgelemde yeniden-üretimin (Reproduktion) 
bireşimi ve Kavramlardaki tanımanın (Recognition)  bireşimidir. Heidegger, Kant’a 
paralel olarak, imgelemin bu üç kipine zamanın üç boyutunun karşılık geldiğini 
belirtmektedir. İmgelemin üç kipi: Bir şeyin biçimini çıkarma (facultas formandi), 
sonradan kurma (facultas imaginandi) ve önceden kurmadır (facultas praevidendi).  
Bunlar sırasıyla, şimdi, geçmiş ve gelecek olarak zamanın üç boyutuna karşılık gel-
mektedirler. Heidegger Kant yorumunda, imgelemin bu üç kipinin, zaman ilişkili 
yapısını sorgulamaktadır. Aşkınsal imgelemin üçlü kipinin, Kantçı yorumu ile kendi 
yorumunu,  karşılaştırmalı olarak tartışan Heidegger, üçlü kipin birbirine aitliğinin 
(Zusammengehörigkeit) aşkınsal ontolojik temelini ve bu temelde köklenen yitimsel 
yapısını sorgulamaktadır25. Heidegger’e göre eğer ontolojik bilginin özünün kökensel 
birliği zaman tarafından oluşturuluyorsa ve saf bilginin olanaklılığı aşkınsal imgelem 

25 Bunun için bireşimin üçlü kipinin Kantçı analizinin, genel olarak, anlaşılması zorunludur.  Heidegger, 
üçlü bireşimin kökensel birbirine aitliği sorununu dört alt başlığı içine alan ikinci bölümde, “deneyi-
min olanağının a priori temelleri” başlığı altında nesne bağlantısının olanaklılığı sorununda tartışmış-
tır.  Kant’ın B 197’de söylemiş olduğu gibi, deneyimin olanaklılığının koşulları, aynı zamanda dene-
yimin nesnelerinin olanağının da koşullarıdır. Buna paralel olarak Heidegger, bu iki koşulun birlikte 
varlığın aşkınsallığının bütününü özsel olarak çerçevelemesi gerektiğini belirtir.  Burada deneyim,  
aynı zamanda, deneyimin nesnesidir. En genel anlamda deneyimin nesnesi, duyusal algıda temellenen 
bilginin nesnesi anlamımda bütünlüğündeki bütüne, doğaya karşılık gelmektedir. “Yani mevcut olanın 
kapalı alanının doğasıdır”. Heidegger için burada söz konusu olan, ayrıştırılmış nesne ve algı değil, 
doğanın bütün alanını kapsayan çokluğun birliği sorunudur. Heidegger, a.g.e.,1987, s 358.
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yetisinde temelleniyorsa, o zaman imgelemin üç kipinin kökensel birliği de zaman 
olarak açığa çıkmalıdır. Heidegger’e göre kavrayıcı sezgi, yeniden-üreten imgelem ve 
tanınan kavramdaki yitimsel yapının bir bütün olarak aşkınsal imgelemin bireşiminde 
köklendiğinin gösterilmesi; algı, imgelem ve düşüncenin, ruhun üç temel yetisi olarak 
belirlenmesi için zorunludur26.  Bu üç temel yeti arasında Heidegger, işlevi, sezgi ve 
anlama yetileri arasında aracılık yapmak olan aşkınsal imgelem üzerinde durmaktadır. 
Heidegger’de imgelem yetisi, duyarlık ve anlağın köküdür27. “Böylece aşkınsal imgelem 
yetisinin yorumu, her iki gövdenin kökü olarak yalnızca olanaklı değil aynı zamanda 
zorunludur” (Heidegger:1998:178). Heidegger’e göre üçlü bireşimin birbirlerine ait 
olmalarında, doğanın bütün genişliğini kapsayan ontolojik birliği (çoklunun birliği) 
temellenmektedir. Heidegger, bu ontolojik birliğin, Kant tarafından, bilgilerimizin 
yeniden üretilmesini içeren deneyimde, ayrı tutulmuş sezginin dışına çıkarak gerçek-
leştirildiğini belirtmektedir (Heidegger:1987:358).

Sezgide Kavramanın Bireşiminin (Apprehension)  İmgelem Yetisindeki Zamana 
Bağımlı Bireşimine ilişkin Heidegger’in argümanı, duyuların sunduğu çoklunun 
bireşimi aracılığıyla, üretilen sezgide kavramanın bireşiminin mekân ve zaman tasa-
rımlarının olanağı olduğudur. Heidegger, kavramanın ne olduğu ve imgelem yetisinin 
bir kipi olarak nasıl temellendirileceği ile ilgili düşüncelerini “şimdi”nin analizi ile 
gerçekleştirmektedir.  İnsanın sonlu sezgisi, şimdi’de ve şimdi’ki zamanda varolanları 
ilgilendirdiğinden, saf kavrayıcı bireşim şimdi’ye ilişkindir. Sezgide kavramanın bire-
şimi, “şimdi’nin kendisidir”. Buna göre kavrama veya ele geçirme olarak saf bireşim, 
genel olarak şimdide sunulan yitimselliğin oluşturucusudur. Heidegger’in Kant’a karşı 
buradaki sorusu, kavramanın kipinde bireşimin, ne derece sezgide yitimsel olarak 
temellendiğidir.

“İmgelemde Yeniden-Üretimin (Reproduktion), İmgelem Yetisindeki Zamana 
Bağımlı Bireşimi”ne ilişkin Heidegger’in argümanı, imgelemde yeniden-üretimin 
tüm deneyimin olanağının zeminini, dolayısıyla da yitimselliğin tasarımının olanağını 
oluşturduğudur. Heidegger’e göre, birbirini izleyen ve eşlik eden tasarımların bir araya 
toplanarak bağlantı içerisine getirilmeleri, böylelikle nesnenin yokluğunda bile üretil-
melerini içeren yeniden-üretim yasası, deneysel yaratıcılığa gönderme yapmaktadır. 
Heidegger’in bu kavram ile düşündüğü, bir kez öne getirilmiş olanın yeniden öne 
getirilmesidir. Burada söz konusu olan, bir çokluğun kavrama aracılığıyla daha önce 
öne getirilmiş birliğinin, yeniden öne getirilmesidir. Böylesi bir yeniden-öne-getirme 
veya kavramın Kantçı açılımı olarak “imgelem”, daha önce tasarlanmış olanın, yeniden 
tasarlanarak, birlikte getirilmesini içerir ki; bu aynı zamanda, kavramanın bireşimi’nin 
(Apprehension), yeniden-üretimin (Reproduktion) bireşimine ait olduğu anlamına 

26 “Sezgi, imgelem ve kavram’daki deneysel bireşim, doğrudan bir bütün olarak, saf zaman ilişkili imge-
lem yetisinin, saf bireşiminde köklenmektedir.” M. Heidegger, a.g.e., 1987, s. 338.

27 Heidegger, a.g.e., 1998, s. 177. Oysa Heidegger’in bu belirleniminden farklı olarak Kant, Eleştiri’de, 
imgelem yetisini, yalnızca sezgi ve kavramın kökü olarak açıklamıştır.
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gelmektedir.  Heidegger’e göre, saf imgelemin yaratıcı bireşiminde zaman kendisini 
geçmiş olarak sunmaktadır. Yaratıcı bireşimin olanağı, yeniden-üretici bireşimde, zihnin 
düşünceden tekrar-geri-getirmeyi kaybetmemesidir. Heidegger’e göre de, zihnin, za-
manı ayırt etmesi aracılığıyla, “önce” ve “daha önce” bir bakışa sahip olmasının nedeni 
önceden deneyimlenen şeylerin zihinde bulundurulabilmesidir. Bu bulundurulabilirlik, 
yeniden-üretim kipindeki deneysel bireşimin olanağıdır. Yeniden-üretim aracılığıyla, 
şimdi-artık-olmayan bütün deneyimden önce tekrar-geri-getirilerek, her bir şimdi ile 
birleştirilir.  Şimdi-artık-olmayan olarak önceden deneyimlenen bir şeyin bu yeniden 
öne getirilmesi, zihnin “geriye kavrayışı”nın (Rückgreifen) olanağıdır. Şimdi’nin ufkunu 
açık tutan, bu saf geriye kavrama aracılığıyla, zaman bir saf sezgi için yalnızca şimdi 
olarak değil, şimdi-artık-olmayan olarak açığa çıkarılır. Böylelikle şimdinin bu açık 
ufku, geçmişin öne getirilmesinin olanağını içinde taşımaktadır. Heidegger, Kant’ın 
imgelemde yeniden-üretimi, aşkınsal imgelem olarak adlandırdığını belirtmektedir. 
Heidegger’e göre, Kant’ın bu adlandırması yanlıştır. Kant’ın imgelemin ikinci kipinin 
aşkınsal imgelem yetisi ile özdeş olduğuna ilişkin sözleri açık değildir. Burada soruna 
açıklık getirebilmek için, Heidegger’in, imgelemde yeniden-üretimin,  imgelemin 
yalnızca tek bir edinselliği mı yoksa kipi mi olduğuna yönelik sorusu tartışılacaktır.  

“Kavramlarda Tanımanın (Recognition) İmgelem Yetisindeki Zamana Bağımlı 
Bireşimi” ne ilişkin Heidegger’in temel argümanı ise düşündüğümüz bir şeyin, daha 
önce düşündüğümüz şeyle aynı olduğu bilinci olan kavramlarda tanımanın (Recogni-
tion), geleceğe karşılık geldiğidir. Buna göre, kavramlarda tanıma, sezgide kavrama 
ve imgelemde yeniden-üretimin bireşimiyle özsel olarak bağlantılıdır.  Üç bireşimin 
birbirleriyle olan içsel bağlılığını, nesnenin karşıda durma olanaklılığı sorunu yö-
nünde temellendiren Heidegger, bu sorunun olanaklılığının ne derece ve ne şekilde 
yitimsel olduğunu, sorgulamaktadır. Kavramlarda tanımanın bireşimi aracılığıyla 
sezgide kavranan şeyler, imgelemde yeniden-üretilmekte ve tek bir tasarım altında 
birleştirilmektedir. Bu aynı zamanda, kavramlarda tanıma’nın,  kavram ve nesnelerin 
bilgisinin zorunlu koşulu olduğu anlamına gelmektedir. Özsel olarak, aşkınsal eyleyen 
öznede ve onun saf sezgi bağlantılı anlamasında temellenen kavramlarda tanımanın 
zemininde, kategorilerin ontolojik özü bulunmaktadır. Buradan Heidegger, tanımanın, 
nesnel bir gerçekliğe sahip olan saf a priori kavramların özünü oluşturduğu sonucunu 
çıkartmaktadır. Buna karşılık Kant, üçüncü bireşimin, zamanda temellenen zaman 
bağlantılı yapısını yanlış yorumlamış ve kavramlarda tanımanın bireşiminin zaman 
bağlantılı belirleniminin önemini görememiştir. Heidegger’in sözleriyle, üçüncü bi-
reşimdeki zaman bağlantısı, yanlış bir yorum aracılığıyla saklanmıştır. Çünkü Kant, 
imgelemin bu üçüncü kipinin zaman bağlantılı olmadığını söylemiş ve buna paralel 
olarak kavramlarda tanımanın açıklamasını, imgelemde yeniden-üretimin bireşimine 
yerleştirmiştir. Dolayısıyla Kant, bireşimin üçüncü kipinin aşkınsal tamalgı olduğunu 
iddia etmiştir. Bu noktada,  Heidegger’in, “aşkınsal tamalgının, üç bireşimin yanında, 
dördüncü bir fenomen mi olduğu yoksa onlarla bağlantılı olarak onların kökensel 
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temelini mi oluşturduğu?” sorusunun yanıtlanması önem kazanmaktadır
Bilmeyi “ileride sahip olunan” olarak tanımlayan Heidegger, “Kavramda Tanıma-

nın (Rekognition) Ön-tanıma ( Praecognition) Olarak Yorumlanması”nı içeren diğer alt 
bölümünde, tanıma’nın bireşimini, ön-bilmenin bireşimi olarak göstermenin, konunun 
sorununa daha uygun olacağını düşünmektedir. Heidegger kavramanın bireşiminin 
şimdiye; imgelemde yeniden-üretimin, geçmişe ve ön-bilmenin (Prae-cognition) 
bireşiminin ise geleceğe karşılık geldiğini savlamaktadır. Bu noktada Heidegger, 
Kant’ın tanımanın bireşimi tarafından gerçekleştirilen bilincin bu edimini yeterli 
derecede analiz etmediğini bu nedenle de, bilincin bilgisinin bu ediminin bize gizli 
kaldığını savlamaktadır. Oysa Heidegger’e göre imgelemin ilk iki kipine ait olan 
tanımanın bu edimi kökenseldir ve zaman bağlantılı olduğu da açıktır. Heidegger, bir 
nesne bağlantısının öznel koşulları olarak üç kipin,  birbirine zaman bağlantılı olarak 
bağlı oldukları sonucunu çıkartmaktadır. İmgelemin üç kipi, zaman bağlantılı ve bu 
şekilde eşit bir şekilde kendi aralarında bağlanarak, zamanın kendisinde temellenir-
ler. Heidegger için, üç kipin zaman bağlantısı merkezi öneme sahiptir. Buna karşılık 
Kant, imgelemin üçlü kipinin aşkınsal temelini görmesine karşın, bu aşkınsal birliğin 
temelindeki zaman bağlantısını karanlıkta bırakmıştır. Üçlü bireşimin Kantçı yorumu 
ile kendi Kant yorumunu karşılaştırmalı olarak tartışan Heidegger’in temel argümanı, 
imgelemin bireşiminin üç kipinin, özü gereği zamansal oldukları ve zamanın ekstas-
larının bütünlüğüne karşılık geldikleridir.
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SANAT ESERİNİN KÖKENİ*

Gregory Schufreider
Çev. Çağdaş Ali Dede**

THE ORIGIN OF THE WORK OF ART

ÖZ
Bu makale Heidegger’in ikinci dönem içerisindeki çalışmaları arasında sayılan 
“Sanat Eserinin Kökeni” çalışmasını konu edinir. Schufreider’in bu makaledeki 
asıl iddiası, Heidegger’in düşüncesinin sanata çevirmesinin nedeninin felsefeye 
kendisinin şiirsel düşünme olarak adlandırdığı yeni model bir düşünme sağla-
mak olduğudur. Bu iddiaya ulaşabilmek için, metin dört ayrı bölümden oluşacak 
şekilde düzenlenmiştir; “Sanatı Kökenlendirmek”, “Bir Dünyanın Açığa Çıka-
rılması”, “Bir Çatlak Tasarlamak” ve “Hareket Eden Bir Güzellik”. Her bölüm 
kendisine has sorular içerir: Sanat eserinin kökeni nedir? Bir şeyi sanat eserine 
çeviren iş nedir? Bir sanat eseri nasıl bir dünyayı açığa çıkarabilir? Bir sanat 
eseri nasıl bizi tarihe katabilir? Schufreider tüm bu soruları Heidegger’in düşün-
cesini kurmak için kullandığı köklerin yardımıyla cevaplamaya çalışır; stelen, 
reissen, richten, rücken. Sanat eseri ile ilgili bu soruları dilsel köklerle cevapla-
mak geleneksel bir biçimde olmayacak şekilde bizi kaçınılmaz olarak sanattan 
dile yönlendirir.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, sanat eseri, şiirsel düşünce, açığa çıkarma, çat-
lak, dünya, yeryüzü.

ABSTRACT
This paper is about Heidegger’s “The Origin of the Work of Art” which is count-
ed in his later works. In this paper, Schufreider’s main claim is that Heidegger 
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turn his thought to art in order to provide a new model philosophy which he 
is called as poetic thinking. According to reach this claim, paper is organised 
in four distinct chapter; “Orginating Art”, “Unearthing a World”, “Designing 
a Rift” and “A Moving Beauty”. Each chapter has its own question: What is 
the origin of the Art Work? What work turns someting into an art work? How 
can an art work unearthed a world? How can an art work take us into history? 
Schufreider try to answer these questions with the help of some selected roots 
that Heidegger employed to found his thoughts; stellen, reissen, richten, rücken. 
Answering these questions that is about art work, with these linguistic roots ne-
cassarily lead our attention from art to language but not in a conventional form. 
Keywords: Heidegger, art work, poetic thinking, unearthing, rift, world, Earth.

...

Sanat Eserinin Kökeni hem bir konuyu hem de bir metni belirtir. Ve tıpkı bir metnin 
birden fazla versiyonunun olması gibi, sanat eserinin kökeni sorusunun da sorunun 
ötesine geçen pek çok sorunu vardır. Aslında, birisi Heidegger’in 1930’larda dikkatini 
sanat eserine döndürmesindeki amacının yeni bir felsefe modeli sağlamak olduğunu 
ileri sürebilir; fakat bunu ileri sürmek sanat konusuna şiirsel düşünceyi başlatmak için 
tasarlanmış felsefi bir metin gibi davranıldığı belirli bir yolu takdir etmeyi gerektirir.

Meseleyi daha da zorlaştıran bir durum, makalenin en azından yarım düzine kadar 
versiyonunun olmasıdır ve eğer derslerine katılan öğrencileri tarafından tutulan notları 
göz önüne alınırsa bu versiyonların sayısı daha da artar. “İlk versiyon” olarak belirtilen 
versiyon hiç gerçekleşmemiş bir dersinin taslak notlarıdır. Bu metin, Freiburg’da 1935 
yılında verdiği dersinin resmi olmayan bir versiyonunun Fransa’da (1987’de) açığa 
çıkan bir versiyonundan sonra 1989 yılında (Heidegger Çalışmalarında) yayımlanmış-
tır. Bu versiyonlar birbirlerinden de, Holzwege’de 1950’de resmi olarak yayımlanmış 
makaleden de önemli ölçüde farklıdır. Bu makale, 1936’da Frankfurt’ta verilen üç 
dersin daktilo edilmiş notlarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur, ama yine de sonraki 
basımlarda en azından bir kısmı sonradan yazılmış bir sonsözü de kapsayan değişiklik-
ler de mevcuttur. 1960’da açığa çıkan revize edilmiş bir basımda metne 1956 yılında 
yazılmış bir ek ilave edilmiştir. Nihayet sonunda, Heidegger’in bir önceki yayınlara 
yönelik marjinal yorumlarını da içeren ve metnin bir başka tecessümünü gösteren 
toplanmış (Gesamtausgabe) versiyonu oluşturulmuştur. 

Bundan sonra düşüncemizi, diğer versiyonlardaki farklılıklara sadece kaçınılmaz 
oldukları zaman dikkat etmekle birlikte öncelikli olarak bu son versiyondan hareketle 
oluşturacağız. Bu açıdan, başlangıçta İlk Versiyon olarak adlandırılan makale ile bağ-
lantılı olarak değinmeye değer iki nokta var; “gerçek özsel olarak dünyasaldır (erd-
haft)” şeklindeki müthiş formülasyonu daha sonraki versiyonlardan sanki makalenin 
iddiası sadece sanat “eseri”ymiş gibi çıkarılır. Bu ayırt edici vurgunun belirlenmesiyle, 
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dikkatimizi Yeryüzü üzerine çevirmeden önce sanat eserinin tartışmasıyla başlıyoruz.

Sanatı Kökenlendirmek

Sanatçının sanat eserinin kökeni olmasının gerektiği gibi 
bundan başka bir biçimde sanat eserinin de sanatçının 
kökeni olması gerekir, bu yüzden aynı biçimde kesin ola-
rak ve gene farklı bir biçimde sanat sanatçının ve sanat 
eserinin ikisinin de kökenidir.1 

Modern düşünce sanatçının sanat eserinin kökeni olduğunu doğru olarak kabul 
ederken, Heidegger’e göre bu doğru olamaz, en azından belirsizlikler içermeyecek 
bir biçimde doğru olamaz. Sanatçının kökeni olarak sanat eserinde, birisinin sadece 
başarılı bir sanat eseri yarattığında bir sanatçıya dönüştüğü farz edilir. Bu durumda 
Heidegger, “sanat”ın tek bir bireyin çalışması olmadığını bunun yerine kitlesel olarak 
düşünülmesi gerektiğini iddia eder: topluluk bakımından, sanat tarihsel olarak sanatçı, 
sanat eseri ve Heidegger’in koruyucular dedikleri arasındaki karmaşık dinamikler içinde 
kurulur. Aynı zamanda, Heidegger deha üzerine olan modern vurguyu küçümserken 
ayrıca sanatı zanaattan ayıran ve böylece “tekhne”nin eserin belli kuralları takip ederek 
yaratıldığı bir takım üretici prensipler anlamına geldiği antik yanılgıyı da reddeder; 
sanatın, varlığa gelmenin (genesis) belirgin bir yolu olduğuna katılacak olsa bile. 

Görünen o ki elimizde sanat eserinin kökenine ilişkin iki karşıt model var: Birtakım 
usule uygun tekniklerin yürütülerek bir ürünün üretildiği üretim modeli, bunun karşıtı 
olarak sanatçı dehanın özgür hayal gücüne vurgu yapan, yapılan işlemlerin tekrarlana-
mayacağı yaratım modeli. Ne var ki iki model de nedensel düşünceleri öne sürer –ilk 
model Aristoteles’in dört neden teorisini temel alır ve ikinci model klasik düşüncenin 
etkin bir nedenin rolüne sürgün ettiği şeyi yücelterek bunu yapar. Her iki durumda 
da, sanat metafiziksel bir yaratılış bakımından düşünülür: var-olanların Heidegger’in 
kendi ontik yaratımları olarak ele alacağı varlığa katıldıkları bir köken olarak. Öteki 
durumda, o bizi sanata ontolojik olarak yaklaşmaya, bir var-olanın değişik biçimlerde 
açığa çıkmasıyla ifade edilen “varlık” düşüncesine dayanan fenomenolojik bir onto-
lojiye yöneltirdi. Bu durumda sanat eserleri basitçe birer ontik yaratım değillerdir, 
ontolojik bir belirleme içerirler; “sanat eseri” Michelangelo’nun Pieta’sında ya da “R. 
Mutt” imzası taşıyan ters çevrilmiş bir pisuarda bir var-olanın açığa çıkabileceği özel 
bir yolu belirler diyen bir belirleme.

Heidegger’in (1971 yılında “yaratılmasına” rağmen) kendisinin bahsetmediği 
Duchamp’ın Çeşmesi’nden bahsettik çünkü bu örnek sanat eserinin kökenine ilişkin 
sorunun sorulmasına yardımcı oluyor, ne teknik üretimin tahmin edilebilir yöntemle-

1 GA 5, 1/PLT, 17.
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rine ne de sanatsal bir yaratımın anlaşılamaz dehasına sahip, en azından metafiziksel 
bir biçimde yeni var-olanlar yaratan bir işlem değil. Bunun yerine başka bir durumda 
bir düzenin bir parçası olarak (tuvalet duvarına asıldığı zaman) ya da hatta bir nesne 
olarak (sıhhi tesisat reyonunda teşhir edilirken) görünen kendisini, esasen imzalı 
sunumu dışında ontik bir değişim olmadan –onun (bir galeriye doğru) yerinin değiş-
mesini ve ters çevrilmesini hesaba katmadıkça, kendisini (bir parça olarak) işlevsiz 
ama (sanat eseri olarak) kendi-kendine duran hale getirip bir sanat eseri olarak sunar. 
Benzer olarak, geleneksel sanata gelindiğinde bu durum taklit edilir, “sanat eseri”nin, 
(estetik bir hazda) bir “nesne” olarak ya da (bir iç dekorasyonda) “düzen”in bir parçası 
olarak bunlara ilaveten (yaratıcı bir işlemde) bir “ürün” olarak ya da hatta (ekonomik 
bir hesaplamada) “ticari bir eşya” olarak. 

Bir Dünyanın Açığa Çıkarılması

Bir sanat eseri yaratıldığında, bu ya da şu eser-malze-
mesini öne çıkarır –taş, tahta, metal, renk, dil, ton– sanat 
eserinin bunlar tarafından yapıldığını, ortaya konduğunu 
söyleriz.2

Bir şeyi neyin sanat yaptığı sorusunu devam ettirmek için, hiç şüphesiz ve sadece 
müzede değil (geleneksel olarak –diğer bir ontolojik kategoriyi uygulamak için– bir 
“insan yapıtı” olarak gösterildiği yer) ama hazır-yapılmış eserin oluşmasını da içe-
recek şekilde topluluğun tarihsel koşulları oluşturmak üzere dâhil olmasına kadar 
sanat eserinin geleneksel tanımı ile yüzleşmeliyiz. Basitleştirmek için sanat eserinin 
ontolojik boyutlarının Heidegger’in dünya diye adlandırdığı, kolektif olarak yaratılan 
tarihsel bir yapı olarak düşünülebileceğini, ontik belirlemesindeki ısrarının ise tarih 
öncesi temele dayanan işlemler olarak Yeryüzü ile bir ilişki içerdiğini söyleyebiliriz. 
Bu basitleştirme halen tanımlanmayı bekleyen bir çatışmaya dayanarak yaratılan ve 
“çatlak-tasarısı” olarak adlandırılan makaledeki en orijinal düşünceye vardığımızda 
düzeltilmelidir.

Eğer biz hazır-yapılmış esere başvurursak, bu Heidegger’in sanat eserini maddi 
bir yaratım olarak yeryüzü ile ilişkisi içinde bilinen ısrarına rağmen sanat eserinin 
ontik yanını dikkate almadığını önermek için değildir. Duchamp’ın Çeşmesi bile 
eserin ontolojik boyutlarını ayıran bir ayrıklık olarak, bir şeyi sanat eseri yapan şeyin 
ne olduğu sorusunun altını çizerek kendini kesin bir ontik özgünlük içerisinde sunar. 
Heidegger için cevap, sanatın sanatçının söylediği şey olması değildir. Buna karşıt 
olarak, onun iddiası başarılı bir sanat eserinin, hem ontik hem de ontolojik olarak bir 
zevk alma türünü içerecek biçimde “çalışan”, kendisinin “sanatın bilmecesi” olarak 

2 GA 5, 31/PLT,45.
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adlandırdığı biçimde düşünülmesi gerektiğidir. Bu durumda (felsefenin) görevi bize 
söylendiği gibi (sanatın) bilmecesini çözmek değil bu gizemi görmektir: Ontik bir 
yaratımın ontolojik bir özgünlük ile nasıl delik deşik edilebileceğini öyle ki sanatın 
kökeninin (Ursprung) Dünya ile Yeryüzü arasındaki sanat eseri tarafından yaratılmış 
bir çatlakta ertelenmiş bir ilk sıçrama (Ur-Sprung) ile ilişki içinde çalışır gözükmesini 
açıklamak için görmek.

Bu durumda sanat eserini kendi kökenini yaratması gerektiğini kabul edersek kafa 
karıştırıcı olabilecek bir döngü ile karşılaşırız: Dünya ile Yeryüzü arasındaki çözümü 
yaratım mücadelesinin üstesinden gelmede gerçeğin taslağı olan fay hatları tasarla-
mada yatan çatlağı araştırma döngüsü. Eğer Heidegger’in Dünya olarak adlandırdığı 
şey tarihsel bir yapıysa o zaman Yeryüzü de tarihöncesi bir zemin olur: bir Ur olduğu 
kadar bir Ab-grund, hem ilk hem de dipsiz bir zemin, bu birinin üzerinde kendini 
kurabileceği bir dünyanın altını oyan bir şey gibidir. Öyleyse zemin bu durumda bir 
köken değil ama üzerinde sanat eseri yoluyla kurulması gereken bir dünyanın sonsuz 
derinlikteki kaynağıdır. Bu yeryüzünü bir “kaynak” (ontolojik olarak konuşursak açığa 
çıkmasının modern teknolojinin gözetimi altındaki bir başka yolu) yapmaz, o zaman 
bundan sonra sanat eseri bir nesne ya da bir düzenin bir parçası olarak düşünülmez, 
bir ürün ya da ticari bir mal olarak kendi haline bırakılmaz. Bunun yerine bir dünya, 
kendisini hem dünya hem de Yeryüzüne yerleştirmiş sanat eseri tarafından yaratılma-
lı ve desteklenmelidir: Dünya ile Yeryüzü arasında kurulan sanat eseri, açık olmak 
gerekirse, içsel çatışmalarının mekânında Yeryüzünü öne çıkararak (herstellen) bir 
dünyayı kurar (aufstellen). Bunu yaparak, sanat eseri dünyayı güvene alan (feststellen) 
bir Yeryüzüne geri çekiliş (zurückstellen) içerisine girer, ama belirsiz bir biçimde, 
kendisinin başlattığı verili mücadele vasıtasıyla.

Sanatta yeryüzüsel-malzemenin tarihsel bir yapıya sokulduğu çok açıkmış gibi 
görünmesine rağmen, Heidegger’de bu sonuç malzemenin özdeği domine ettiği statik 
(sonsuz olanı kendi hâline bırakan) bir form yönünden düşünülemez ama bir çatının 
Gestell şekillendirilmesinde (Gestalt) bu karşıtlıkların yukarıda bahsedilen “stellen” 
dizilerinin dilsel işlemleriyle bir araya toplanması olarak açıkça gösterilir. Dünya 
ve Yeryüzü arasındaki çatışmanın çözülmesinin dinamik doğasını takdir etmek için 
bulmacaya, dünya kurmasında, Yeryüzünün kendini gizleyen bir kaynak olarak açığa 
çıktığı böyle bir sanat eserinde Heidegger için ayırt edici olanın ne olduğu konusunda 
ısrar ederek yeni bir parça daha eklememiz gerekecek: Bu parça sonsuz bir dayanağın 
kendinde gizlenmesinde açığa çıkmak olarak iki anlamda da “açığa çıkarılmış” olmak 
zorunda. Yeryüzü sadece bir dünyanın içerisinde açığa çıkmamalı fakat aynı zamanda 
kendi bütün belirliliği içinde tam olarak açığa çıkacaksa, kendisine karşı çalıştırılma-
lıdır: Kelime anlamında “açığa çıkarma (un-earthed)” bir dünya içerisinde kendini 
gizlemesini ihlal etmeyen Yeryüzü anlamındadır. Bunun yerine bu bağlamda Yeryüzü 
kendi açığa çıkması açısından gösterilmesinde karşısında kayıtsızca duran bir dünya 
için kendi ile sınırlı bir köken olarak gözükür.
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Yeryüzü tarihöncesi verilmişliğin gerçekliğini gösterirken, bir kişinin dünyası 
bizi fenomenlerin tarihsel boyutuna yönlendiriyorsa o zaman sanat eseri bir dünyanın 
basitçe öne sürülmediğini kendi içerisinden yaratıldığı kadarıyla Yeryüzü tarafından 
ön plana çıkarıldığını açık olarak gösterir. Eğer yeryüzü tarihsel bir yerleşime uygun 
olacak biçimde açıklanıyorsa mutlaka açığa çıkarılmalıdır, fakat belirsiz bir biçimde 
yeryüzüne dayanarak açığa çıkarılan bir dünya sanat eserinin bir düzenlenişi olduğu 
ölçüde şiddetli bir alakasızlıktan açığa çıkan bir çatışmanın içerisinde düzenlenir. Yer-
yüzü kendini saklamaya olan yatkınlığına karşı ve onunla birlikte çalışmak zorunda 
olan bir dünya içinde ifşa olurken, dünya kendi içine kapanmasını yüce bir inzivaya 
çekilme içerisinde sürdüren Yeryüzü içerisine geri çekilmekle sabitleştirilmiş olur. Bu 
bir izolasyon konusu değil ama kendisini kendi basitliği içerisinde karmaşıklaşan bir 
ikilik ile ilişkisi içinde düşünülmesi gereken bir ilgisizlik içinde tutan, yani dünyanın 
ve Yeryüzünün iki ayrı şey olmadığı bir bütünlük konusudur. Burada kendi ilişkileri 
içinde Yeryüzünün kendine dayanan bir dünyadan alakasız olması ölçüsünde içsel 
bir asimetri mevcut iken, bunlar arasındaki ilgisizliklerin ontik değil ontolojik olması 
ölçüsünde çok daha asli bir “ilgisizlik” vardır. Yeryüzü dünya ile sadece ilgisiz değil, 
Yeryüzünü tarihsel olarak açığa çıkardığı ölçüde dünya olarak onun “içinde-ilgisizdir 
(in-difference)”. Bu durumda dünya ile Yeryüzü arasındaki ontolojik (içinde)ilgisizlik 
sanat eseri tarafından kendi sunumunda kendi kökenini gösterirken sadece başlatılmaz 
aynı zamanda korunur ama sergilenir de.

Böyle yaparak, sanatın gösterdiği dünyanın nesneler üzerinden dayatılmadığı 
(“nesne” yaklaşımında olduğu gibi), “sanat eseri” olarak adlandırılan özel var-olanların 
yaratımında nesnelerin ortasından “açığa çıkarıldığını”, yani resmen Yeryüzünden 
çıkarılarak bir dünya kurulduğudur. Eğer sanatı kendi modelimiz olarak alırsak, dün-
yanın Yeryüzü tarihsel bir yapı içerisinde hapsedilmiş olarak açığa çıktığı zaman insan 
yerleşimi için somut bir yerleşim yeri olarak “meydana geldiği” açıktır. Dahası, eğer bu 
sanat eserleri dünyaya bir kaynak sağlayacaklarsa, o zaman çatışmanın bir düzenlemesi 
olarak ve bu çatışmanın içinde tasarlanmaları gerekir, öyle ki sanat eseri yoluyla bir 
dünyanın “açığa çıkarılmasında”, “gerçeğin esasen yeryüzüsel olduğu” görünür olsun.

Bir Çatlak Tasarlamak

Gerçek, sadece bir varolan içindeki çatışmada öne çıka-
rılan bir varolan içindeki çatışmada kendini gösterir, bu 
varolanın kendisi çatlak-tasarımına getirilmiştir.3 

Eğer Heidegger’in bir keresinde bizim “dünyadaki varlığımızın” Yeryüzündeki 
varlığımız ile ilişkisi içinde düşünülmesi gerektiğini ima ettiyse, bu dünyanın insan 

3 GA 5,51/PLT,63.
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varoluşu tarafından yapılabilecek olanı hem aşan hem de onun öncesine giden muazzam 
bir anlamsızlık üzerine kurulan anlamlı bir bütün olduğu konusunda ısrar etmek içindir. 
Bu durumda kabul etmeliyiz ki, tüm o tarihsel anlamlılık “hatalı” bir düzenlemeye 
maruz kalmış ve bunun üzerine kurulmuştur, eğer terimi yeryüzü bilimi açısından ele 
alırsak: Kaynaktaki kusurlar ya da hatalar olarak değil ama çatlaklar ve kırıklar olarak 
hatalarla doludur. Bu açıdan, bu Yeryüzünün dünyayı açık tutan kendini-kapatma işle-
midir: Bizim anlamlılığın taslağı olarak duyunun kapanmasında bütünleştirme yapma 
eğilimimizi engeller. Yeryüzü kendi verilmiş ilgisizliğinde sadece bizim anlamlandır-
mamızı kaçınılmaz olarak rahatsız etmez, sanat eseri tarafından yaratıcı mücadelenin 
ilerlemelerinde olduğu kadar çökmelerinde de kurulan “devamlı” tarihinde yaratılan 
yüce bir anlamsızlık açılan gediğin güzelliğinde bir an görünüp kaybolabilir. Yeryüzü 
“dünya-tarihi”ndeki dalgalanmaların içinde kendi bütünlüğü içerisinde dokunulmamış 
olarak kaldığı için, ortada sadece bir tane “Yeryüzü” olduğu (bu yüzden özel bir isim 
gibi büyük harflerle yazıyoruz) ama birçok dünya olduğu söylenir.

Eğer sanat eserinin yapısını çözen anahtar terimin jeolojik “art anlamlarının” olduğu 
açığa çıkarsa bunun bir sürpriz olarak algılanmaması gerekir, “çatlak” (Riß) olarak 
atfedilen şey dünya ile Yeryüzü arasındaki içerisinde her ikisinin de diğerine dinamik 
bir düzenlenişin somut belirlemesinde bağlı olduğu bir gedik olarak çatışmanın yapısını 
tarif etmek için tasarlanmıştır. Dünya ve Yeryüzü arasındaki çatlak ya da yarık bunlar 
arasında aynı düzeyde bulunmalarındaki çatışmada düzenlenmiş bir açıklığı tanımlayan 
simgesel bir hata/kusur hattı yaratır. Bu dinamik “çatlak” karmaşık bir “tasarı” olarak 
dilsel biçimde düşünülmelidir; bir zemin planının ya da krokisinin (Grund-riß) eskiz 
çizimi ya da yerleşim planı (Auf-riß) bağlamında bu durumda kelimenin tam mana-
sıyla zemini yarıp gevşeten bir açıklık olarak alınır. Böyle bir “çatlak-tasarımı” başka 
kelimelerle, zemini yarıp geçen (Durch-riß) bir yarıkta da çıkarılır, böyle bir biçimde 
açıklığa yırtılan gedik somut bir tasarının konturlarını (Um-riß) tanımlar. Eğer dünya 
ile Yeryüzü arasındaki sanat eserinin ondan dışarı çıkarak dağlandığı ölçüde sanat 
eserinde dağlanan bir çatışmanın düzenlenişi olarak yaratılan bir yapıda biçimlendi-
rilecekse zemin zemine indirilmek zorundaymış gibidir. Bu bakımdan sanat eseri bu 
ikisi arasında Yeryüzünün kendinde gizlenmesinde kendi üzerinde oturmuş bir dünyada 
görünür olmasına koyuvermek için kendi bağlılığını sunarak yırtılır.

 Eğer sanat eseri Yeryüzü üzerinde bir dünya kurmak içinse ikisi arasında somut 
bir bağlantı yaratarak ikisine de teslim olmak zorundadır: Örtünün kalkması dinamik 
olayında çatlak-tasarımının düzenlenişiyle tanımlanan bir çatışmayı teşvik etme. Bir 
dünyanın açığa çıkarılmasında sadece Yeryüzü görünür olmaz, sanat eseri de ken-
disini kendi özgünlüğü içerisinde sunar: Dünya ile Yeryüzü arasındaki ilişkinin eşi 
benzeri görülmemiş bir açımlaması olarak ve sanat eserinin açıklığında açık olanın 
kaynaklanmasında görünür olur. Bu bakımdan sanat eserinin sunumunda gördüğümüz 
şeyi dünya ile Yeryüzü arasındaki tarihsel açıklığın yaratımı olarak ele alırsak, sanat 
(açılan) gediğin güzelliğinde gerçeğin sunulmasını içerir: Kesin olmak gerekirse, 
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sadece sanat eserinin (ontik bir yaratım olarak) değil bütün varolanların kendi görü-
nüşlerinin tarihsel boyutlarında, sanat eserinin onların arasına yerleştirilmesi sayesinde 
açığa çıkarma olarak düzenlenen bir zaman-mekân. Bu, sanatın örtüyü kaldırmak için 
standart kuracak bir konumda olması konusunda ısrar etmek içindir, ontolojik olarak 
konuşursak: Kendi karşı koyan akıntılarıyla karşılaşmasında zemine oturmayan tarihsel 
bir momentin ters akıntısındaymış gibi, sanatın açık tutmak için tasarlandığı ilksel bir 
çatışma görünümünde olduğu ölçüde, sanat eserinin kendi yaratımında birlikte geldiği 
“varlık”ın bir ölçüsünü yaratmak içindir. Buna karşılık, sanat zamansal olarak olduğu 
kadar mekânsal olarak da yer kaplayan serbest yaratım işlemi vasıtası ile zaman akışını 
pekiştirerek onun temposunu ayarlar, tarihe ivme kazandırır. 

Hareket Eden Bir Güzellik 

Tarih, insanın yeteneğine giriş yapmak babında kendi 
belirlenmiş görevine aktarılmasıdır.4

Eğer sanat ontolojik bir tanımlamaya dahil olursa, o zaman bu örtünün kalkması-
nın zaman-mekanının sadece dünya ile Yeryüzü arasındaki çatışmada açılmadığı, aynı 
zamanda Heidegger’in “varlığın hakikati” olarak düzenlediği şeyin fenomen olarak 
görünür olmalarının bir standardını kurmak için varolanların ortasına yerleştirilen ontik 
yaratımların tarihsel olarak gerçekleştiği konusunda ısrar etmek içindir. Heidegger’in 
“açık alan” (Lichtung) olarak adlandırdığı şey ile karşılaştığımızda, bu durumda bu 
noktada yaratıcı “sanat eserinde” yer alan tarihsel bir açıklık olarak, Heidegger düşün-
cesinin kalbine geliriz ve sadece sanat eserini kökeni hakkındaki düşüncesinin değil. 
Tam tersine, onun düşüncesinde fenomenlerin görünür olması için bir zaman-mekanın 
açılması, sanata spesifik bir biçimde Heideggerci bir bakış getirir. Tarihsel bir olay 
olarak, Heidegger’in “açıklık” olarak adlandırdığı şey –“sanat eseri olan”– açıklıklar 
tarafından kalbura çevrilmiştir ve sadece “yüksek sanat” olan tarihte bir gedik açmaz, 
fakat bunda sanat eseri, dünya ile Yeryüzü arasında bunun dinamik bir tasarımda 
damıtılmasıyla meydana gelen çatışmayı muhafaza etmek için tasarlanmış bir açıklık 
alanda serbest ve açık bir zaman ve mekân üretir.

Çatlağın, çatışmanın hem durultulması hem de yoğunlaştırılması olarak, bu damı-
tılması sadece açık bir yapı değil ama yapılandırılmış bir açıklık olarak da düşünülmesi 
gereken yoğunlaştırılmış bir yapının güzelliğinde yer alır. Çatışmanın yapılandırı-
lışında, sanat eseri gösterideki özgünlüğünü korur gibi, varolanların kendi tarihsel 
varoluşlarındaki mücadeleyi açığa çıkarmak için çalışır gibi açıklık alanın çekişmesini 
açığa vuran kesin bir sınır gösterir. Söylemeye gerek yok ki, bizim gerçek güzellik 
olarak düşünebileceğimiz şeyin yaratımı, örtüyü kaldırmada, bir dünyayı Yeryüzüne 

4 GA 5, 65/ PLT,77.
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bağlamada geleneksel anlamdaki gerçekten daha doğrudan olarak bağlantılıdır. Niha-
yetinde, sanat eserinin güzelliğine tarihsel bir varoluş için somut bir açıklık yaratmak 
için ontolojik gerçekliğin ontik olarak yerleştirilmesi (einrichten) ya da sergilenmesi 
(verrichten) zorunlu olduğu kadar bağlanan şey gerçekliğin “yeryüzüsel” boyutudur. 
Serbest bir zaman-mekânın açığa çıkarılması doğrulukla ya da salt bir kesinlikle bile 
alakalı olmayan ama bir toplululuğun yönelimini (Richtung) oradan alabileceği yönleri 
ayarlamadaki kelimesi kelimesine olan bir uygunluk ile alakalı olan kesinlik ile (Ri-
chtigkeit) ayarlanmak (richten) zorundadır, sanat durumunda bu, yenilikleri insanlığın 
tarihinin momentumunu sürdürmek için toplu olarak korunması (verwahren) gereken 
bir hakikatin (Wahrheit) somut yerleşiminin dikilmesi (errichten) yoluyla olur.

Böyle hareket eden bir güzellik kendi içinde dört harekette düşünülecektir, bir 
kez daha farklı yönlerde çekilen bir kök biçiminde tarif edilecektir. Bu sefer “rücken” 
kelimesi kendi dinamik işlemindeki tarifi zor bir güzelliği izlemek için tasarlanmış 
dilsel bir karmaşayı tanımlamak için görevlendirilecektir. Büyüleme (berücken), 
sözleşme (einrücken), nakletme (entrücken), karıştırma (verrücken) vasıtası ile sanat 
eseri başka bir dünyaya nakledildikleri, eski standartların yıkıldığı ve yeni olanların 
dikildiği kadar tarihsel bir harekette onlarla çarpışan bir büyüleme sayesinde kendi-
sine çekilen seyirciyi sadece koruyucular onlara boyun eğmeye istekliler ise etkisini 
gösterecek biçimde cezbeder: Örtüyü kaldırmanın standart kuran olayı olarak sanat 
eseri kanalıyla gerçekleşen gerçekliği korumak için kendilerini adamışlardır. Onto-
lojik bir karıştırma arz etmede, delinin bir çılgınlığı olarak değil ama dünya-tarihinin 
ufuklarının sınırlarının yeniden kurulmasına karışmış kendinden geçmiş bir açıklık 
içinde, seyirci en başından beri ısrar ettiğimiz gibi kökeni kolektif bir yaratım olarak 
düşünülmesi gereken sanattaki güzelliğe katılır. 

Heidegger’in görüşüne göre, sanat, fenomenin görünüşü yoluyla onun güzelliği 
için standart kuran sanat eserinde tarihsel olarak gerçekleşen bir gerçekliğin yaratımında 
pay alır. Güzellik ontolojik gerçeklik ontik olarak görünür olduğunda gerçekleşir: Kendi 
görünüşlerinde Varlığın bir standardını kurmak için çalışan özel varolanların kaynağı 
olarak kendini yerleştirmesi içinde. Böyle bir değer-biçen olay, sanat söz konusu oldu-
ğunda, kendi öz görünüşü için standart kurma amacıyla görünür olan bir varolan içinde, 
birisi tarafından kendisine dayatılmayan ve en azından bizim tarafımızdan biz ona bo-
yun eğdiğimiz ölçüde, kendi öz yaratımının aşikâr bir kanıtı olmayı içerir. Dolayısıyla, 
Heidegger Hölderlin’i takip ederek, bu güzelliğin görünüşün kendisinin görünür olduğu 
bir görünen olarak ve bu itibarla eğer dehşet verici değilse hayrette bırakan bir şaşkınlık 
ile bizi vuran “en aşikâr görünen olduğunu” iddia edecektir. Kendi özgünlüğü içindeki 
sanat eserinin emsalsiz sunumu takdir etmede, sadece Heidegger’in Cezanne’in Sain-
te-Victorie dağını defalarca sahnelemesi hakkındaki görüşüne katılmadığımızı ama bu 
sunumların resmin dışında yaratıldıklarını takdir ettiğimizi kabul ederek hiçbir biçimde 
kaygının zayıflatılmasında değil ama örtüyü kaldırmasının girişinde Yeryüzünü açığa 
çıkardığı ölçüde yığınları tarihin içine sürükleyen güzelliğin sevinci tarafından vuruluruz.



470 Gregory Schufreider

Şiirsel Düşünme

Açığa çıkarma dil aracılığı ile mi olur yoksa açığa çıkar-
manın bu sahiplenici olayı telaffuz ve feragat ve böylece 
dili ilk bahşeden midir? Dil ve gövde (söz ve yazı).5 

Açığa çıkarılmasında gördüğümüz dünya-sunumu dikkate alındığında, sanat eserinin 
kökeni hakkındaki bir metnin kaçınılmaz olarak kendi özgünlüğünde felsefenin şiirle 
akrabalığı içinde “kelimelerin bir eseri” olarak (yeniden) düşünülmesi ile birlikte dilsel bir 
çalışmaya dönüşmesi şaşırtıcı gelmemelidir. Bu Hegel’deki gibi felsefeye teslim olan bir 
sanat sorunu değildir ve kesinlikle şiirin düz yazıya çevrilmesi de değildir. Tam tersine, 
ısrar ettiğimiz asıl nokta, sanatın ekseninde felsefenin tekrardan yaratılmasıdır; hatta 
Heidegger bunu şiirsel bir düşünme biçimine öncelik vermede ısrar ederek yapsa bile.

“Sanat Eserinin Kökeni”nin genel yapısının şiire olan nihai bağlılığı içinde bir 
ihanet stratejisi gibi gözükebilecek noktalamalar içerdiğini inkâr edemesek de metnin 
taktikleri aksi durumu gösterir. Heidegger’in –heykel ve resimle birlikte listeye ekle-
mesine rağmen zorlukla “yeryüzü-malzemesi” olarak değerlendirilebilir görünen, dilin 
önceliği hakkındaki iddialarına dayanarak, kabul edilmelidir ki, düşünmenin hareketi 
sadece şiirin sahnelemesinin bitimine ikincil olarak içinde Yeryüzünün görünürlüğü-
nün belirgin olduğu plastik sanatlardan bir model çizime başvurma yoluyla başlar. Ve 
Heidegger ayrıca asıl şiiri bütün sanatların “şiirsel” doğasından ayırarak bir feragat 
katarken, onun dilsel yaratıcılığın merkezciliği hakkındaki bu ısrarı sorunlu kalır.

Görünen o ki, 1960 sonrası Heidegger yeni düşüncelere sahip olsa da kendisinin 
açıklığın belirlenmesinde dile atfettiği önceliği sorgulamış ya da en azından diğer sa-
natların “dilde hâlihazırda fark edilmeden kaldığı” bir açıklıkta işlediğini söylemenin ne 
anlama geldiğini merak etmiştir. Ve biz bunun ayrıntılarına girmeden, metnin izlediği 
taktiklerin hâlihazırda farklı bir yaklaşım sunduğu konusunda ısrar edeceğiz: Şiirsel 
sanatlar tarafından plastik sanatların örtülmesi değil ama dilsel yaratımın plastik bir 
işlem olarak sunumu olarak. Burada metni, sadece birbirine karşı kökenlerin (stellen, 
reissen, richten, rücken) düzenlenmesi içinde değil fakat her biri için karmaşık bir 
heceleme yoluyla işleyen öneklerin sunumu içinde: Onu açığa çıkarmak için plastik 
bir eylem gibi dünyanın içine bir çatışma yerleştirme yoluyla ve yalnızca bir köken 
anlamını teşhir etme değil ama kendi sözünün kesilmesi yoluyla dünyaya bir suskunluk 
anının yerleştirildiği ölçüde dilin görünüş ve sesinin yeniden bir düzenlenmesi içinde 
takdir etmek zorundayız. Böyle yaparak, kelimeler kendilerine tıpkı bizim tam ola-
rak dili sessizliği yırtan ve anlamın Varlığa gelmesini sağlayan özgün bir olay olarak 
algılamamız gibi, eşi benzeri görülmemiş bir önem atfederler.
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...

Modern dönem daha öncesiyle kıyaslandığında insan hayatında önemli değişiklik-
lere sahne olduğu için içerisinde önemli bunalımları veya krizleri barındıran bir zaman 
dilimine karşılık gelir. Bu bunalım ya da krizleri anlatmak için önemli düşünürler 
çeşitli kavram ve metaforlar kullanmışlardır. Durkheim anomiyi modern toplumsal 
yaşamın bir hastalığı olarak görürken, Marx Modern toplumun (kapitalist toplumun) 
insanı yabancılaştırıcı mahiyetine dikkat çekmiştir. Weber ise modern dönemle birlikte 
dünyanın büyüsünün bozulduğu belirterek modern yaşamın ruhsuz karakterini demir 
kafes metaforu ile dile getirmeye çalışmıştır. Kuşkusuz başka düşünürler, kavramlar 
ya da metaforlardan da bahsedilebilir. Fakat modern dünyanın bunalımını en iyi anla-
maya hizmet edecek kavramın nihilizm olduğu kanaatindeyiz. Bunun nedeni nihilizm 
sorununun modern yaşamın birçok sorununu içerisinde barındıran geniş bir anlam 
çerçevesine sahip olmasıdır. Nihilizm sorunu söz konusu olduğunda ise iki önemli 
düşünürün değerlendirmelerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünürler, 
Nietzsche ve Heidegger’dir. Bu çalışmada Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlen-
dirmelerinden bahsedilecek ve bu değerlendirmelerin modern yaşamın içermiş olduğu 
sorunlara ışık tutabileceğine dikkat çekilecektir. Heidegger’in nihilizme ilişkin değer-
lendirmeleri postmodern olarak nitelenen günümüz dünyasının sorunlarını anlamak 
bakımından da önemlidir. Zira bize göre, Heideggerci bir perspektiften bakıldığında 
postmodern dönem nihilizm sorununun en radikal biçimiyle deneyimlendiği bir döneme 
karşılık gelir. Nihilizmin vuku bulmasını Nietzsche “Tanrı’nın ölümü” metaforuyla 
dile getirmiştir. Fakat modern dönemde her ne kadar Tanrı’nın ölümünü kabul edilse 
de ona atfedilen anlam ve nitelikler seküler formlarda (insanlık, akıl, devlet, ulus, 
toplum, tarih vb.) varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Terry Eagleton’un ifadesiyle 
modern dünyada Tanrı ölse de vekilleri onun işlerini sürdürmeye devam etmişlerdir.1 
Bu vekiller de mezara, Tanrının yanına gönderildikleri için postmodern dönem Tan-
rının tam anlamıyla ortadan kalktığı dönemdir. Nihilizmin Tanrı’nın ölümüyle ortaya 
çıkan boşluk ya da temelsizlikten kaynaklanan bir sorun olduğu birçok düşünürce dile 
getirilmiştir. Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirmelerini önemli kılan husus 
nihilizm sorununun, sorunun unutulması biçiminde kendini gösteren daha derin anla-
mına işaret ediyor olmasıdır. Bu anlamıyla sorunun kendini en açık şekilde gösterdiği 
dönem postmodern dönemdir. Zira postmodern dönemin tüketim toplumunun ortalama 
bireyi Tanrıyı hatırlamadığı için onun boşluğundan kaynaklı bir sorunu da bilmemekte 
ve Tanrısız bir dünyada hiçbir rahatsızlık duymadan yaşamaktadır.2

Nihilizm kavramı köken itibariyle, Latince nihil sözcüğünden gelir. Nihil ya da 
hiçlik, varlık anlamında herhangi bir şeye işaret etmeyip, yalnızca varolmamayı niteler. 

1 Terry Eagleton, Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, Yordam Kitap, İstanbul 2014, s. 
197.

2 Aynı eser, s. 237-238.
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Nihilizm, annihilate sözcüğünde ise, hiçliğe sevk etme ve tamamıyla tahrip/yok etme 
anlamları ile tezahür eder.3 Her iki anlamı bir arada düşünüldüğünde, nihilizmin, hem 
teorik hem de pratik içerimleri olan bir kavramlaştırma olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
tespit, yalnızca semantik bir tahlille değil, bunun yanı sıra, nihilizm kavramının tarihsel 
süreç içerisinde bürünmüş olduğu düşünce ve eylem formlarıyla da desteklenebilir.

 Nihilizm, hem zamanı ve mekanı aşan bir varoluşsal problem (varoluşsal nihilizm), 
hem de tarihsel ve toplumsal bir fenomen olarak karşımıza çıkar. Varoluşsal bir sorun 
olarak nihilizm, benliğin dayandırılabileceği bir temelin yokluğuna, bir temelsizlik 
duygusuna işaret eder.4 Bu yönü ile nihilizm, hiçbir şekilde tarihsel bilgi, ya da pür 
teori ile üstesinden gelinmesi mümkün olmayan ruhun bir hastalığı, ya da bir görünüm 
biçimi olarak kendini gösterir.5 Tarihsel ve toplumsal bir fenomen olarak nihilizm 
ise, belirli bir tarihsel dönemde toplumsal yaşamı destekleyen değer sistemlerinin 
parçalandığı, toplumsal yaşamın bütünlüğünün temellerinden çözüldüğü bir durumu 
niteler. Böylece nihilizm, dışsal olarak toplumsal düzenin çöküşüne, içsel olarak ise 
bireysel anlamda ruhun zevaline işaret eder.6

 Bütün izmler gibi nihilizm kavramı da, müphem bir anlam içeriğine sahiptir. Bu 
müphemliğin nedeni, büyük ölçüde kavramın farklı bağlamlarda ve farklı saiklerle 
kullanılmasıdır. Nihilizm, kimi zaman bir politik hareket (politik nihilizm), kimi za-
man bir epistemoloji veya doktrin (epistemolojik nihilizm), kimi zaman ahlak (ahlaki 
nihilizm), kimi zaman ise bir bütün olarak evren (kozmolojik nihilizm) bağlamında 
ele alınan bir kavram olmuştur. Genel olarak politik nihilizmin yıkıcı politik eyleme, 
epistemolojik nihilizmin objektif ve nesnel bilginin imkansızlığına, ahlaki nihilizmin 
ortak (evrensel) ahlaki değer ve ilkelerin yokluğuna, kozmolojik nihilizmin ise bir 
bütün olarak varlığın (evrenin) kendisini anlayabileceğimiz bir anlam ve düzenden 
yoksun oluşuna işaret ettiğini söylemek mümkündür. 

Nihilizmin yukarıda belirtilen biçimlerinin her biri ayrı bir çalışma konusu olarak 
ele alınıp incelenebilir. Fakat eğer konu Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirme-
leri ise nihilizm sorunundan bahsediyoruz demektir ve bu durumda nihilizm sorununu 
nihilizme ilişkin yargısal tutumlardaki farklılıklar bakımından ele almak daha önemlidir. 
Bu bağlamda üç tutumdan söz etmek mümkündür. Kimileri için nihilizm, nesnel bilgi 
imkanlarını ve bir arada yaşamayı mümkün kılan ortak değer yargılarını geçersiz hale 
getirerek bireysel, toplumsal, politik ve kültürel çürümeye yol açan ve bu nedenle de 
üstesinden gelinmesi gereken felsefî ve toplumsal bir sorun; kimileri için, kendilerini 
evrensel bir form içerisinde sunan değerlerin, kavramların ve ideallerin ezelîlik ve 
ebedîlik maskelerini düşüren, köhnemiş kurumların, inançların ve değerlerin tahrip 

3 Bkz. Alan Pratt, “Nihilism”, The Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.utm.edu, 15.06.2016.
4 Keiji Nihistani, The Self-Overcoming of Nihilism, translated by: Graham Parkes, State University of 

New York Press, New York 1990, s. 3.
5 Stanley Rosen, Nihilism: A Philosophical Essay, St Augustine’s Press, Indiana 2000, s. XXVİ.
6 Nihistani, a.g.e., s. 3.
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edilmesine ve tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik eylemleri teşvik eden, bu ne-
denle de olumlanması gereken bir fırsat; kimileri için ise, nihilizmin gelişme düzeyine 
bağlı olarak hem bir sorun hem de bir fırsattır. 

Stanley Rosen’ın nihilizme yönelik tespiti, ilk tutumun bir örneği olarak görülebilir. 
Klâsik felsefe anlayışını önemseyen Rosen’a göre nihilizm sorunu kendini, ‘makul 
olan’a ilişkin anlayışımızdaki bir çürüme olarak gösterir ve söz konusu çürümenin 
arkasında da büyük ölçüde klâsik felsefe geleneğinde bir arada düşünülen ‘akıl’ ve 
‘iyi’ nosyonlarının birbirinden ayrılması bulunmaktadır.7 Makul olana yönelik ortak 
bir anlayışın kaybedilmesinin doğuracağı sorunlar, Frankfurt okulu teorisyenlerinin 
de üzerinde durduğu konuların başında gelmiştir. Örneğin Horkheimer’a göre, aklın 
biçimselleşmesi ve araçsal hale gelmesinin bir sonucu olarak bütün varlık alanları 
araçlar alanına dönüşmüş ve bunları kullanması gereken öznenin kendisi de yok ol-
muştur. Modern sanayi toplumuna nihilistik görünümünü veren öznelci bakış açısının 
hakimiyetiyle birlikte, düşünce de, herhangi bir amacın kendi içinde değerli olup 
olmadığını belirleyemez hale gelmiş ve nihayetinde ideallerin benimsenebilirliği, 
eylem ve inançlarımızın ölçütleri, ahlâk ve siyasetin temel ilkeleri ve bütün önemli 
kararlarımız aklın dışındaki etmenlere bağımlı kılınmıştır.8

 Kendilerini ister klâsik, isterse modern düşünce geleneğine yakın olarak görsünler, 
nihilizmi salt bir sorun olarak telâkki eden düşünürlerin ortak özellikleri, makul olana 
ilişkin ortak bir anlayışın olabilirliğine işaret eden bütünlük nosyonuna yönelik inançla-
rıdır. Nihilizmi onaylayıcı tutum, tam da böyle bir bütünlük nosyonuna yönelik radikal 
bir şüphe ve köklü bir eleştiriden neşet eder. “Bütünlük” insanın uğrunda birçok bedel 
ödediği bir yanılsamadır ve nihilizm de söz konusu bütünlüğün imkânsızlığına işaret 
eder. Bu durumda bütünlük yanılsamasının ortadan kalkması, yakınılması gereken bir 
sorun değil, kabul edilmesi gereken ve hatta farklılıklara kapı açtığı için (Lyotard’ın 
ifadesiyle “sunulamayana tanıklık etmeye”9 imkân verdiği için) olumlanması gereken 
bir fırsattır. Horkheimer gibi, Frankfurt Okulu düşünürlerinden biri olan Habermas’ın, 
özgürleşme imkânını, geçici uzlaşımdan sürekli uzlaşıma geçmekte görmesine karşın, 
Lyotard’ın, sürekli bir kriz üzerine dayanan çatışmayı tesiste bulması,10 nihilizme 
ilişkin iki yaklaşımın farkını ortaya koyması açısından önemlidir. 

 Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirmeleri, nihilizmi hem sorun hem 
de fırsat olduğuna işaret eden üçüncü tutumun bir örneğini oluşturur. Nietzsche’nin 
nihilizme ilişkin değerlendirmelerinin de örneklik teşkil ettiği bu tutumun en önemli 
özelliği nihilizmi herhangi bir zamanda ya da herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek 
alelade bir olay olarak görmeyip belirli bir düşünce geleneği bağlantılı tarihsel bir 

7 Rosen, a.g.e., s. xiv.
8 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, Metis Yayınları, İstanbul 1994, s. 58, 120.
9 François Lyotard, “Postmodernizm Nedir?” Postmodern Durum, çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, 

Ankara 1997, s. 159.
10 Hans Bertens, The Idea of The Postmodern, Routledge, USA and Canada 1995, s. 127.
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olay olarak ele almalarıdır. Heidegger, nihilizmi, Nietzsche gibi, metafizik düşünce 
geleneği olarak adlandırdığı Batı düşünce geleneği ile ilişkili bir sorun olarak ele alır. 
Bu anlamda Nihilizm her iki düşünür için de Batı tarihinin bir yazgısıdır. Nihilizm bu 
tarihsel anlamıyla düşünüldüğünde aslında Avrupa nihilizmidir. 

 Bilindiği gibi Nietzsche nihilizmi Batı düşünce geleneğinin bu dünyayı reddedici 
karakterinin bir ürünü olarak teşhis eder. Nietzsche’ye göre, bu reddedici karakter en 
açık şekilde Batı düşünce geleneğinin iki dünya ayrımında kendini gösterir. Gerçek 
olarak görülmeyen bu dünya, hakiki bir dünya uğruna değerden düşürülerek reddedilir. 
Nietzsche’ye göre, modern dönemde Batı düşünce geleneğinin temel motivasyonunu 
oluşturan hakikat isteminin hakiki dünya ile özdeşleştirilen aşkın değerler ve idealle-
re yöneltilmesi ve böylece bu ideal ve değerlerin de değerlerini yitirmesi ile birlikte 
nihilizm zuhur eder. Nihilizm, varlığı değer olarak gören Nietzsche için bir sorundur. 
Bununla birlikte, Nietzsche, bu değer yitimini yeni değerlerin yaratılması için bir 
fırsat olarak da görür. Nietzsche, nihilistik mahiyete sahip Batı düşünce geleneğinin 
dışında konumlandırdığı kendi düşünme biçiminin nihilistik olmayan yeni değerlerin 
yaratılabilmesine dolayısıyla da nihilizm sorununun üstesinden gelinebilmesine imkan 
verdiği kanaatindedir. Fakat Heidegger’e göre, Nietzsche de, son tahlilde karşı çıktığı 
metafizik düşünce geleneğinin içerisinde kalmıştır. Heidegger, Nietzsche’nin her ne 
kadar nihilizmi modern Batı tarihinin bir hareketi olarak deneyimleyip teşhis etse 
de, nihilizmin mahiyeti hakkında düşünemediği için, nihilizm sorununun üstesinden 
gelmeyi başaramadığı düşüncesindedir.11 

Nietzsche ile kıyaslandığında Heidegger’in, Avrupa nihilizmini daha derin bir 
şeylerin semptomu olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Heidegger, klâsik Grek felsefesinin, 
özellikle Platon ile birlikte Hakikat ve Varlık’ın anlamları bakımından bir dönüşüme 
uğradığı kanaatindedir. Heidegger’e göre, Platon ve Aristoteles’ten, yani hâkim fel-
sefî disiplin olarak Batı metafiziğinden önce, düşünme; Grek şiirinde, trajedisinde ve 
presokratik filozoflarda hakikatin açıklığı içinde Varlık’ın anlamının ifşa olduğu bir 
süreç şeklinde kendini göstermiştir. Fakat Platon ve Aristoteles’le birlikte, Varlık’ın 
anlamı tedrici olarak özel varolanların çeşitleriyle tanımlanır hale gelmiş ve hakikat, 
artık anlamın ifşa olduğu bir süreç değil, dünyayı oluşturan değişik cinsteki varolanlara 
gönderme yapan bireysel önermelerin mantıksal fonksiyonuna indirgenmiştir. Söz ko-
nusu dönüşüm, varlıkları felsefî ilginin merkezine yerleştirerek, Varlık’ın, varolanların 
soyut bir temeli olarak görülmesi ve nihayetinde üzeri örtülerek felsefe tarafından kabul 
edilemez hale gelmesi sonucunu da beraberinde getirmiştir. Heidegger’e göre, Varlık’ın 
üzerinin örtülmesiyle beraber, Varlık’ın hakikati sorusu da düşünceye yasaklanmış ve 
böylece Batı kültürünün köklerine nihilizm yazılmıştır.12

11 Martin Heidegger, Nietzsche IV: Nihilism, translated by Frank A. Capuzzı, Harper Collins Publishers, 
San Francisco 1991, s. 22.

12 Jere Paul Surber, “An Introduction to the Critical Discourses of Cultural Studies”, Culture and Critique, 
Westview Press, United States of America 1998, s. 183.
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Bu anlamda Heidegger, nihilizmi, Varlık’ın hakikati ile ilişkili olan ve kendisi-
ni Varlık’ın tarihinde gösteren bir yazgı olarak görür. Bu yazgı, Varlık’ın kendisini 
gizlediği bütün bir Batı metafiziğinde (Platon’la başlayıp Nietzsche ile sona eren bir 
düşünce tarihinde) hüküm sürmüş ve metafiziğin sonunda, yani Varlık’ın tamamen 
unutulduğu, içinde Varlık’tan hiçbir şey kalmadığı bir tarihsel dönemde açığa çıkmıştır.13 
Heidegger’e göre, nihilizmin mahiyeti tarihsel olarak metafizikle ilişkili olduğundan, 
nihilizme ilişkin doğru bir değerlendirme, metafiziğin mahiyetine yönelik bir düşün-
meyi14, metafiziğin mahiyetine yönelik bir düşünme ise, metafizikle yetinmeyen bir 
düşünceyi gerektirir. Heidegger için nihilizm sorunu bakımından böyle bir düşüncenin 
önemi de, metafizik düşünce içinde kalındığı müddetçe, nihilizm sorununun tam olarak 
kavranamayacağı gerçeğinden kaynaklanır.

Heidegger’e göre metafizik, varolanın, varolan olarak düşünülmesi anlamına 
gelir. Varolanın ne olduğunun sorulduğu her yerde varolan, varolan olarak düşünülür.15 
Metafizik, varolanı hep varolan olarak tasarımladığı için, Varlık’ın kendisi üzerine 
düşünemez.16 Böylece, daha başlangıcından itibaren, Varlık’ın hakikati ile ilgili bir 
soru, metafizik düşüncenin dışında kalır. Çünkü, metafizik düşüncede, bütün varolan-
ların kendisiyle irtibatlı olduğu, bu nedenle de, kendisi ışığında anlaşılabileceği Varlık 
yerini varolanların bütününü ifade eden bir varolan anlamında varlığa bırakır. Yani, 
metafizik düşüncede Varlık ile varolan arasındaki Heidegger’in önemsediği ontolojik 
fark ortadan kalkarak, Varlık bir varolan olarak tasarımlanır. Varlık bir varolana indir-
gendiği ölçüde, kendisi için ve kendisinde olageldiği şekilde, kendisini ifşa eden, yani 
zamansal olan ve bu nedenle de tasarımlanması ve ele geçirilmesi mümkün olmayan 
hüviyetini kaybederek, sabit, zamanüstü, ezelî ve ebedî nitelikleri haiz bir bilgi objesi 
haline gelir.17 Yani Varlık, metafizikçinin, “nedir?” sorusunun cevabı olarak, mahiyetini 
ele geçirebileceğini, bütünüyle kavrayabileceğini düşündüğü bir kendiliğe dönüşür. 
Heidegger’in de belirttiği gibi, metafiziksel bir soru, bir şeyin ötesi hakkındaki bir 
sorudur.18 Metafizikçi, “nedir?” sorusu ile, varolanın, Varlık’ın kendisini sunduğu 
zamansal mevcudiyetini yadsıyarak (zamanı ilga ederek), onun değişmediğini, sabit 
olduğunu düşündüğü özüne (varolan olarak tasarımladığı varlığın bilgisine) ulaşabi-
leceğini düşünür. Fakat Heideggerci bir perspektifle değerlendirildiğinde, metafizikçi, 
varolanı, Varlık’la ilişkisini ihmal ederek varolan olarak düşündüğü ve bu yüzden de, 
onun, Varlık’ın kendisini ifşa ettiği zamansal mevcudiyetini gözden kaçırdığı için, 
aslında söz konusu olan Varlık’ın unutulmasıdır.

13 Martin Heidegger, “The Word of Nietzsche: God is Dead”, The Question Concerning Technology and 
Other Essays, translated by William Lovitt, New York 1997, s. 110.

14 Heidegger, Nietzsche IV: Nihilism, s. 205.
15 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1991, s. 7.
16 Aynı eser, s. 8.
17 Doğan Özlem, “Heidegger ve Teknik”, Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999, 

s. 219.
18 Heidegger, Metafizik Nedir?, s. 38.
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Düalizm ve özcülük metafizik düşüncenin iki temel karakteristiği olarak karşımıza 
çıkar. “Varlık (varolan) nedir?” sorusu ile metafizik, görünürdeki varlığın ötesinde, 
gerçek bir varlığın bulunduğuna işaret ederek gerçek-görünüş ayrımını, ulaşılmak 
istenen şeyin gerçek varlığa atfedilen zamanüstü(değişmez) niteliği haiz bilgi olduğu-
nu ima ederek de özcülüğü temel olarak almış olur. Heidegger’in metafizik yorumu, 
metafizik düşüncenin bir başka önemli karakteristiği olan hümanizme de ışık tutar. 

Heidegger’e göre, hümanizmin her türü, ya bir metafiziğe dayanır, ya da bir me-
tafiziğin dayanağı olarak işlev görür.19 Bu anlamda metafizik-hümanizm ilişkisi çift 
yönlüdür. Her hümanizm, insanı, özünün ilişkili olduğu Varlık’tan ayırarak, bir varolan 
olarak tasarımladığı ve “varolan nedir?” metafiziksel sorusunu, insana yönelterek, 
insanın değişmeyen, sabit özünün ne olduğunu anlamaya çalıştığı için, metafiziksel bir 
mahiyete sahiptir. Varlık’ın bir varolan olarak tasarımlanmasını ifade eden metafizik 
de, bu tasarımı gerçekleştiren insanî özneyi gizil olarak tanımı içerisinde barındırdığı 
için, hümanistik bir mahiyete sahiptir. Vattimo’nun ifadesiyle, insana merkezî ve 
dışlayıcı rol veren bir metafizik olmaksızın, hümanizm mümkün değildir. Öte yandan 
metafizik de, ancak onun her şeyi beşerî özneye indirgeyen hümanistik doğası gizli 
kaldığı sürece varlığını sürdürebilir. Bu nedenle Vattimo’ya göre, metafiziğin sonunu 
simgeleyen “Tanrı’nın Ölümü”, aynı zamanda hümanizmin bunalımına da işaret eder.20

Heidegger, hümanistik bir düşünce içinde, insan, Varlık’la ilişkisini göz önüne alın-
maksızın bir varolan olarak tasarlandığı için, gerçekte insanın mahiyetinin hümanizme 
kapalı olduğu kanaatindedir. Hümanizmin insanı animal rationale olarak tasarlayıp, 
onu, animalitasın alanına terk etmesi, bu kapalılığın bir göstergesidir. Heidegger’e göre, 
hümanizm metafiziksel doğası nedeniyle, metafiziğin Varlık ve varolanlar arasındaki 
ontolojik farkı gözetmemesine paralel bir şekilde, insanın diğer varolanlarla farkını 
göz ardı eder.21 Hümanizmin, insanı, diğer varolanların “tiranı” olarak görmesine kar-
şın, Heidegger, gerçekte insanın, Varlık’ın evi olan dilin koruyucusu olduğuna dikkat 
çeker.22 Heidegger’e göre, insan, animal rationaleden daha fazla bir varolandır. Çünkü 
insan, varoluş tarzında bir varolandır. Bu varolma tarzının insana mahsus olması, diğer 
varolanların gerçekte varolmadıkları, yalnızca bir tasarımın ürünü oldukları anlamına 
değil, yalnızca “insanın, Varlık’ın açıklığında durarak içerde durması sayesinde, varlığı 
Varlık’ta, Varlıkça ödüllendirilmiş bir varolan olduğu anlamına gelir.”23 Bu anlamda 
Heidegger, kendisinin hümanizme karşı çıkan tavrının, hiçbir şekilde gayri insanî olanı 
savunmak ya da gayri insanî olanı yüceltmek anlamına gelmediğine işaret ederek, 
hümanizme karşı cephe almasının nedeninin, hümanizmin, insanın hümanitasını layık 

19 Martin Heidegger, “Letter On Humanism”, Pathmarks, translated by Frank A. Cappuzi, Cambridge 
University Press, 1999, s. 245.

20 Gianni Vattimo, Modernliğin Sonu, çev. Şehabettin Yakin, İz Yayıncılık, İstanbul 1999. s. 86.
21 Heidegger, “Letter On Humanism”, s. 246.
22 Aynı eser, s. 260.
23 Heidegger, Metafizik Nedir?, s. 16.
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olduğu yere yerleştirememesi olduğunun altını çizer. İnsanın asli kıymetinin, hiçbir 
şekilde, hümanizmde tasavvur edildiği biçimde, diğer varolanlar arasında imtiyazlı bir 
varolan anlamında bir özne olmasından kaynaklanmadığına dikkat çeken Heidegger, 
bütün varolanların, içinde kullanıma hazır nesneler durumuna dönüştükleri modern 
tekniği de, böyle bir insan tasavvuruyla ilişkili olarak görür.24

Heidegger’e göre, teknik yalnızca bir araç değildir. Teknik, gizini açmanın bir 
tarzıdır.25 Yani teknik, Varlık’ın kendini ifşa etme biçimlerinden biridir. Modern teknik 
de, bir gizini açmadır. Fakat, “modern tekniğe bütünüyle hakim olan gizini açma, poiesis 
anlamında bir öne çıkmaya doğru açılım kazanmaz. Modern teknikte hakim olan gizini 
açma, doğaya, onun söküp alınabileceği enerjiyi tedarik etmesi şeklinde makul olmayan 
bir talebi dayatan bir meydan okumadır.”26 Bu anlamda modern teknik, Heideggerci 
perspektifte metafizik düşüncenin, insanı merkeze alan ve her şeyi, onun kullanımına 
sunmak için nesneleştiren hümanist mahiyetinin bir sonucu olarak kendini gösterir. 
Bununla birlikte, metafiziğin yazgısı olan modern teknik, yalnızca insan dışındaki 
diğer varolanları nesneleştirmekle kalmaz, aynı zamanda insanı da nesneleştirerek, 
onu, Varlık’ın, onun mevcudiyetinde ifşa olması anlamında, özgürlüğünden yoksun 
bırakır.27 Vattimo’nun da işaret ettiği üzere, hümanizm metafizik bir mahiyete sahip 
olduğundan, metafiziğin sonu hümanizmin de krizini beraberinde getirmiştir. Metafizik 
düşüncenin, kendi sonunda tecessüm etmiş olduğu teknoloji, bir dehümanizasyon süreci 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç de, kendini, bilim ve rasyonel olarak kontrol 
edilen üretim kapasitelerine dayanarak, insanı şekillendirme adına, hümanistik kültürel 
ideal ve değerlerin yerinden edilmesi olarak gösterir.28 Surber’e göre, Heidegger’in 
düşünce izleği bağlamında düşünüldüğünde, bilim ve teknolojinin değerden bağımsız 
güçler olarak işleyen mantığının, insan ilişkilerinde de egemen olmasının ve böylece 
insanı yaşamında müracaat edebileceği anlam ve değerlerden mahrum bırakmasının 
sonucu, çağdaş dünyanın nihilizmidir.29

Heidegger, Varlık’ın varolanlarca terk edilmesinden kaynaklanan evsizliği, Var-
lık’ın unutulması şeklinde dile getirdiği nihilizmin bir belirtisi olarak görür. Heidegger’e 
göre, Varlık’ın unutulması, kendini, insanın yalnızca varolanları gözetmesi ve onlar 
üzerinde etkide bulunma çabasıyla dolaylı olarak bildirir.30 Varlık’la ilişkisini kaybetmiş 
olan insan, evsizliğini, yeryüzünde hakimiyet kurmaya çalışarak telafi etmeye çalışır. 
Doğru bir insanlık, doğru bir eve dönüş adına, dünyayı ve insanlığı kendi girişiminin 
bir parçası haline getirerek, aslında kendi mahiyetine karşı hareket eder. Varolanları, 

24 Heidegger, “Letter on Humanism”, s. 251-252.
25 Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayınları, İstanbul 1998, 

s. 52.
26 Aynı eser, s. 55.
27 Aynı eser, s. 67.
28 Vattimo, a.g.e., s. 87.
29 Surber, a.g.e.¸ s. 186.
30 Heidegger, “Letter on Humanism”, s. 258.
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varolan olarak her talep edişinde insan, evsizlik duygusunu daha da derinleştirir. 
Çünkü bu şekilde hareket ederek insan, kendisininki de dahil olmak üzere, her türlü 
meskenin vuku bulmasına imkan verecek ve böylece kendisine ve diğer varlıklara 
karşı yabancılığını ortadan kaldıracak olan Varlık’ın ışığından gittikçe uzaklaşacaktır.31

Heidegger, nihilizmi yalnızca bir sorun olarak görmez; onun aynı zamanda, 
kendisiyle birlikte ortaya çıkan sorunların alt edilmesine imkan verecek fırsatları 
sunduğunu da düşünür. Heidegger, bu fırsatların fark edilmesinin, nihilizmin tamam-
lanmasına bağlı olduğu konusunda, Nietzsche ile hemfikirdir. Fakat Nietzsche’nin, 
kendi düşüncelerini nihilizmin üstesinden gelmeye yönelik başarılı bir girişim olarak 
sunmasına karşın Heidegger, Nietzsche’nin düşüncelerinin nihilizmin varmış olduğu 
nihai noktayı (nihilizmin tamamlanmasını) temsil ettiği kanaatindedir.32 Heidegger’e 
göre, Nietzsche’nin nihilizmi alt etmeye yönelik girişiminin başarısız olması, son 
tahlilde, Nietzsche’nin de metafizik düşünce geleneği içinde kalmış olmasından kay-
naklanmaktadır. Nietzsche de bir metafizikçidir; çünkü o da, Varlık’ı Varlık olarak 
düşünmek yerine, onu bir varolan olarak tasarımlar. Nietzsche de diğer metafizikçiler 
gibi, bütün varolanların temel karakteristiği olma niteliğini haiz bir açıklama prensibi 
sunar. Heidegger, Nietzsche’nin metafiziğinde, “varlık nedir?” sorusuna verilmiş bir 
cevap olarak gördüğü Güç İstemi’nin, böyle bir açıklama prensibi olarak işlev gör-
düğünü düşünür.33

Heidegger’e göre, Nietzsche, güç istemi öğretisiyle aynı zamanda metafizik dü-
şüncenin hümanist karakterinin bir sonucu olarak kendini gösteren ve modern dönemde 
Descartes’ın düşüncelerinde belirginleşen öznellik nosyonu da en ileri biçimine ulaş-
tırmıştır.34 Bir varolan olarak insanın, kendini güvence altına alması, kendi kesinliğini 
kendinde bulmasını ifade eden öznellik nosyonunun dayandığı temel ilke, Descartes’ta 
soyut akıl idi. İnsan akıl dolayımıyla varolanları tasarımlıyor, nesneleştiriyor ve böy-
lece kendi kesinliğini güvence altına alıyordu. Fakat daha önce de işaret ettiğimiz 
üzere, insanın, kendisini ve diğer varolanları birer varolan olarak tasarımlaması, onun, 
diğer varolanlardan ve kendi mahiyetinden yabancılaşması sonucunu da beraberinde 
getirmiştir. Bu nesneleşme süreci, insanı da içine almış ve insan da, modern tekniğin 
mantığının hüküm sürdüğü bir nesne haline dönüşmüştür. Böylece, kendi mahiyeti 
ve diğer varolanlarla bağlantısızlığının derinleşmesine paralel olarak, insanın kendi 
kesinliğini güvence altına almada soyut akıl da işlevini kaybetmeye başlamıştır. İşte bu 
noktada güç istemi, varolanların daha çok talep edilmesinde kendini gösteren, insanın, 
kaybettiğini düşündüğü kesinliğini yeniden güvence altına almak için müracaat ettiği 
yeni bir prensip olarak ortaya çıkmıştır. Böylece Descartes’ta normatif bir karakter arz 

31 Heidegger, Nietzsche IV: Nihilism, s. 248.
32 Karl Löwith, Martin Heidegger and European Nihilism, translated by Gary Steiner, Columbia University 

Press, New York 1995, s. 118.
33 Martin Heidegger, Nietzsche I: The Will to Power as Art, Translated by Dawid Farrell Krell, Harper 

and Row Publishers Inc, San Francisco 1991, s. 4.
34 Heidegger, “The Word of Nietzsche: God is Dead”, s. 83.
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eden öznellik, Nietzsche’de en kamil biçimine ulaşmış35 ve Heidegger’in ifadesiyle, 
güdüler ve etkiler anlamında bedenin, yani güç isteminin öznelliği olarak mutlak bir 
hüviyete bürünmüştür.36

Heideggerci bir perspektifle düşünüldüğünde, Nietzsche’nin düşüncelerinin ni-
hilistik mahiyeti, tam da onun bu öznelciliğinden kaynaklanır. Zira o, Varlık’ı Varlık 
olarak değil, bir değer olarak ele alarak, içerisinde değer biçici bir özne nosyonunu 
barındıran, değer biçici bir düşünceye sahip olduğunu gösterir.37 Nietzsche, Varlık’ı 
güç isteminin kendi korunması ve büyümesi için koymuş olduğu bir değer olarak 
gördüğünden, Varlık’ın, özünde güç istemi olduğunu düşünür. Böylece Nietzsche, 
düşünceleriyle nihilizmin en aşırı formunu sergiler. Çünkü, varolanın kendisini güç 
istemi biçiminde ifşa etmesi, onun Varlık’tan mahrumiyetin en ileri derecesine ulaştı-
ğını gösterir.38 Bu anlamda, metafizik düşüncenin yazgısı olan nihilizm, Nietzsche’de, 
metafizik düşünceyle birlikte tamamlanmış olur. 

Heidegger, bizatihi Varlık’ın tarihinin mahiyeti olarak nihilizmin mahiyeti dikkate 
alındığında, söz konusu tarihin insanın etkisi altına alınması, insanın pür istemine tabi 
kılınması anlamında nihilizmin üstesinden gelmeye yönelik bir planın da, anlamsız hale 
geleceğini düşünür. Böyle bir üstesinden gelme düşüncesi, yokluk üzerinde ilerlemeyi 
varsaydığı için, temelsizdir de. Heidegger için gerekli olan şey, Nietzsche’nin yaptığı 
gibi metafizik düşünceye ve onun uzantısı olan nihilizme direkt bir karşı çıkış değil, 
Varlık’ın kendisi tarafından teşvik edilen, bizatihi yokluğunda Varlık’la karşılaşmayı 
kabul eden bir düşünmedir. Heidegger’e göre tamamlanmış nihilizm, bu karşılaşmanın 
zeminini oluşturarak, insanın, Varlık’ın kendini ifşa edici mahiyetiyle, dolayısıyla da 
Varlık’ın kendini ifşa ettiği kendi mahiyetiyle ilişkisini keşfetmesi için bir fırsat su-
nar.39 Bu ilişki oluruna bırakma kavramında anlamını bulur. Oluruna bırakmak ilgisiz 
kalmak, önemsememek anlamına gelmez. Oluruna bırakmak, Varlığın ifşasına iştirak 
etmek demektir.40 Bu iştirak, insanın bütün yaşam tarzlarını Varlığın bir tezahürü ola-
rak görüp onaylamasının yanı sıra, onlarla kontrol etmeye dayalı olmayan bir ilişki 
içerisinde olmasını da gerektirir.

Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirmeleri özellikle modern toplumsal 
yaşamın totaliter karakterine ışık tutması bakımından önemlidir. Heideggerci bir 
perspektifle değerlendirildiğinde Varlığın unutulmasına karşılık gelen nihilizm sorunu 
insanların birbirleriyle ve dünya ile bağlantısını yitirmesine neden olan sübjektivizm 
sorunu olarak kendini gösterir ve insanlar tarafından evsizlik duygusu olarak dene-

35 Özlem, a.g.e., s. 233.
36 Heidegger, Nietzsche IV: Nihilism, s. 147.
37 Aynı eser, s. 203.
38 Aynı eser, s. 248.
39 Aynı eser, s. 225.
40 Kasım Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger-Derrida, Sentez Yayınları, İstanbul 

2008, s. 188-189.
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yimlenir.41 Bu evsizlik metafizik düşüncenin temelini oluşturan kontrol mantığının 
bir sonucudur. Ya da başka türlü ifade etmek gerekirse Varlığı kontrol etmeye yönelik 
insani arzunun bir bedelidir. 

Kontrol mantığı metafizik düşüncenin nihai evresi olan modern dünyada varlığı nesne-
leştirip parçalara ayırarak kendisini hükümran kılan modern teknolojide ete kemiğe bürünür. 
Bu anlamda modern toplumsal yaşam teknolojinin hüküm sürdüğü bir yaşam düzenidir. 
Heideggerci terminolojiyle ifade edilecek olursa bu Varlığın ebedî bir şimdi içerisinde, 
olmuş-bitmiş, tamamlanmış, tam bir bulunuş veya mevcudiyet (presence) halinde telakki 
edildiği, zamanı yadsıyıcı bir varlık anlayışının tecessümü olan bir yaşam düzenidir.42 İnsa-
nın, Varlığın kendini ifşa edici mahiyeti ile irtibatını yitirdiği böyle bir yaşamda, Varlığın, 
kendini bir varolan olarak insanda açığa çıkarması anlamında zamansallık ilga edildiği için, 
yeni olanın, farklı olanın, yani rutinin dışında olanın imkânı ortadan kalkmıştır. Söz konusu 
olan, olmuş bitmiş bir ürün olarak tasavvur edilen dünya ve bu dünyanın korunmasına 
yönelik kaygıda ifadesini bulan, insanın pasif konumudur.43 Bu yaşam düzeni içerisinde 
insan, düzenin mantığına uygun olarak kodlanmış ve görev tanımı buna göre belirlenmiş eş 
değer öğelerden herhangi biri haline gelerek bir nesneye44 dönüştüğü için bir hiçtir. Yalıtık 
öznelliğin hüküm sürdüğü modern toplumsal yaşam düzeninde insan, hareketini düzenleyici 
aklın belirlediği bir atom, mekanı düzenin ihtiyaçlarına göre tanımlanan yersiz-yurtsuz bir 
yabancı olduğu için ne birey ne de sahici bir kimlik sahibi olabilir. 

Nihilizmin en ileri biçimiyle karşılığını bulduğu modern toplum bir kitle toplumu-
dur. Kitle toplumu insanların Varlıkla olan bağlantılarını yitirdiklerinin bile farkında 
olmadıkları bir toplumdur. Kitle insanını Heidegger das Man olarak adlandırır. das Man, 
varlığını kendisini kuşatan onlar alanında kaybederek hiç kimse haline gelen insana 
karşılık gelir.45 das Man, Heidegger’in Varlığa açık insanı nitelemek için kullanmış 
olduğu Dasein’ın yabancılaşmasına işaret eder. Bilindiği gibi sübjektivizme bağlı olarak 
kendini gösteren ahlaki rölativizm ve bunun bir sonucu olarak baş gösteren toplumsal 
çözülme nihilizmin bir tezahürü olarak görülür. Fakat kitle toplumunun bir düzene 
sahip olduğu düşünüldüğünde, Heideggerci anlamda nihilizmin bir toplumsal düzen 
yokluğuna işaret etmediğini söylemek mümkündür.46 Modern toplumsal yaşamda bir 

41 Leslie Paul Thiele, “Twilight of Modernity: Nietzsche, Heidegger and Politics”, Political Theory, Vol. 
22. No. 3, August 1994, s. 476.

42 Martin Heidegger, “Sanatın Yolu ve Düşüncenin Doğuşu”, çev. Leyla Baydur-Hasan Ünal Nalbantoğlu, 
Patikalar, der. Hasan Ünal Nalbantoğlu, İmge Kitabevi, Ankara 1997, s. 19-20.

43 W. R. Newel, “Heidegger on Freedom and Community: Some Political İmplications of His Early 
Thought”, The American Political Science Review, Volume 18, Issue 3, Sep., 1984, s. 777.

44 Michael Allen Gillespie, “Martin Heidegger’s Aristotelian National Socialism”, Political Theory, Vol. 
28. No. 2, April 2000, s. 142.

45 Heidegger, Being and Time, translated by. Joan Stambough, State University New York Press, New 
York 1996, s. 165-166.

46 Hubert L. Dreyfus, “Heidegger on the Connection Between Nihilism, Art, Technology and Politics”, 
The Cambridge Companion to Heidegger, edited by: Charles B. Huignon, Cambridge University Press, 
New York 1993, s. 306.
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bütünlük söz konusu olsa da bu içerisinde bireyin, topluluğun ve farklılığın varlığı-
na imkan vermeyen nihilistik bir bütünlüktür. Kitle toplumunda insan tıpkı kendisi 
gibi faydacı hesaplarla hareket eden diğerleri arasında varlığını yitirir. Yeni ve farklı 
olan, “onlar” alanında47 yürürlükte olan düzenin koruyuculuğundan ve konforundan 
mahrum olmayı beraberinde getireceğinden kitle insanı için uyum esastır.48 Acılardan 
kaçınmayı ve mutluluğunu artırmayı kayda değer tek amaç olarak gören kitle insanı 
için empati ahlakı geçerli tek ahlak anlayışı, içerisinde genel refahın gerçekleştirilebi-
leceği siyasal düzen ise meşru tek siyasal düzendir. Heidegger açısından bakıldığında 
davranışlarını hesaplayıcı aklın yönlendirdiği konformist kitle insanının, içgüdülerine 
tabi bir organizma olarak varlığından söz edilebilse bile bir insan olarak varlığından 
söz edilemeyeceği açıktır. 

Modern toplumsal yaşamın totaliter karakteri özellikle postmodern (ya da post-
yapısalcı) olarak nitelenen düşünürlerin de dikkat çekmiş oldukları bir sorun olup bu 
düşünürler Heidegger’in düşüncelerinden önemli ölçüde beslenmişlerdir. Postmodern 
düşünürler modern toplumsal yaşamın farklılıkları yadsıyıcı ve dışlayıcı mantığına 
dikkat çekmişler ve bu mantığın da modern düşüncenin temel almış olduğu zaman dışı 
hakikat anlayışından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Postmodern düşünürlere göre, 
evrensellik ve zaman dışılık niteliklerini haiz modern hakikat anlayışı belirli bir yaşam 
tarzını doğru yaşam tarzıyla özdeşleştirerek bu yaşam tarzının hakimiyetini meşrulaş-
tırıcı bir işlev görmüştür. Heidegger’i postmodern düşünürler açısından önemli kılan 
husus hiç kuşkusuz onun metafizik eleştirisinin böyle bir hakikat anlayışının eleştirisini 
içermesidir. Postmodern düşünürler Heidegger’in nihilizme ilişkin görüşlerini de aynı 
nedenle önemsemişlerdir. Heidegger modern dönemde nihilizmin vuku bulmasından 
bahsetmektedir ve nihilizm zaman dışı hakikat anlayışının geçersizliğine işaret ettiği 
için iyi bir şeydir. Özellikle Heidegger’in tamamlanmış nihilizmi metafiziksel olma-
yan bir düşünme için fırsat olarak görmesi postmodern düşünürlere cazip gelmiştir. 

Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirmelerinin postmodern düşünürlerce 
yorumlanmasının bir örneğini Vattimo’da görmek mümkündür. Vattimo, nihilizmi 
Varlık’ın sabitliğinin çözülmesi olarak anlar. Vattimo bu bağlamda Heidegger’in 
nihilizmi “içerisinde Varlıktan hiçbir şey kalmadığı süreç” olarak gördüğünün altını 
çizer. Vattimo’ya göre, Varlık’ın sabitliğinin çözülmesi, kısmen ancak 19. yüzyıl 
metafiziksel tarihselciliğinin büyük sistemleri içinde olmuştur. Bu sistemler Varlık’ı 
“olan” bir şey olarak değil, “oluş” olarak anlamışlardır. Fakat metafiziksel tarihselcilik 
oluşun belirli bir ideal istikrarı muhafaza ettiğini, zorunlu ve bilinen ritimlere göre 
vuku bulduğunu kabul ederek, idealist düşünceyle olan ilişkisini sürdürmüştür. Buna 
karşın Nietzsche gibi Heidegger de, Varlık’ı olay olarak anlamıştır. Bu anlayışa göre, 
Varlık’tan söz edebilmemiz, bizim ve Varlık’ın hangi noktada olduğunun bilinmesine 

47 Martin Heidegger, Being and Time, s. 164.
48 W. R. Newel, a.g.m., s. 778.
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bağlıdır. Varlık olayından başka bir şey olmadığı için ontoloji (Varlık’a ilişkin bilgi-
miz) de, durumumuzun yorumundan başka bir şey değildir.49 Eğer her yorum duruma 
ilişkinse, bütün yorumlar eşittir. Nihilizm durumunda durumda hiçbir yorum hakikat 
iddiasında bulunamayacağı dolayısıyla da diğer yorumlar karşısında üstünlük iddia 
edemeyeceği için Vattimo, nihilizmi farklılıkların kendilerini ifade edebilmeleri açı-
sından iyi bir şey olarak görür.50

Heidegger’in nihilizme ilişkin değerlendirmelerinin farklılıklara yönelik duyarlılığı 
esas alan bir düşünceyi destekleyici özelliğe sahip olduğu açık olsa da Vattimo’nun 
Heidegger yorumu sorunludur. Sorun Vattimo’nun Heidegger’i, kendisinin de benim-
semiş olduğu postmodern bir perspektifin kurucularından biri olarak görme eğilimin-
den kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Vattimo, nihilizmi bir fırsat olarak telâkki eden 
postmodern anlayışa paralel bir şekilde, Heidegger’in nihilizme ilişkin yorumlarını 
değerlendirirken, onun nihilizmin sorun teşkil eden mahiyetine ilişkin düşüncelerinden 
ziyade, nihilizmin sunmuş olduğu fırsatlara işaret eden değerlendirmeleri üzerinde 
durur.51 Vattimo’nun düşünce izleği dikkate alındığında Heidegger, herhangi bir hakikat 
nosyonuna sahip olmayan nihilist bir düşünür olarak karşımıza çıkar. Vattimo, Heideg-
ger’in “içerisinde Varlıktan hiçbir şey kalmadığı süreç” biçimindeki nihilizm tanımının 
Varlık’ı unutmasına göndermede bulunduğunu kabul etse de, bunun, nihilizmin, insanın 
unutulan fakat yok olmayan Varlık’ın sağlamlığına sığınarak katlanabileceği bir bilgi 
aldatmacası olduğu anlamına gelmediğine52 dikkat çekerken bir anlamda Heidegger’in 
bir hakikat anlayışına sahip olmadığına gönderme yapar. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, Heidegger için nihilizm Varlık’ın unutulmasıdır. Şüphesiz Heidegger, Varlık’ın 
unutulmasını yine Varlık’ın takdiri (Varlık’ın kendini gizlemesi) olarak gördüğü için 
nihilizme direkt bir karşı çıkışın anlamsızlığını kabul eder, fakat bu, onun, nihilizmi 
olumladığı, Varlık’ın gizlemiş olduğu yüzünü göstermeyeceğini düşündüğü anlamına 
gelmez. Tersine Heidegger için nihilizmin sorun olarak görülmemesi yönündeki anlayış, 
nihilizm sorunun en ileri biçimiyle deneyimlendiğinin bir göstergesidir. Heidegger, 
insanın Varlık’la, Varlık’ın, onun mahiyetinde kendini ifşa edeceği bir ilişki kurmasını, 
dolayısıyla da nihilizmin ötesine geçilebilmesini mümkün olarak görür.53

49 Vattimo, a.g.e., 59.
50 Gianni Vattimo, Şeffaf Toplum, çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Say yayınları, İstanbul 2012, s. 118.
51 Ashley Woodward, “Nihilism and Postmodern in Vattimo’s Nietzsche”, Minerva-An Internet Journal 

of Philosophy 6 (2002), s. 51-67.
52 Vattimo, Modernliğin Sonu, s. 73-76.
53 Heidegger, Nietzsche IV: Nihilism, s. 225.
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ÖZ
Fransız Heidegger yorumcusu Françoise Dastur bu makalede Heidegger fel-
sefesinin şu temel sorularına bir cevap sağlamayı amaçlamaktadır: Felsefenin 
sonunun anlamı nedir? Düşünmenin diğer başlangıcı nasıl anlaşılmalıdır? He-
ideggerci bir tarzda metafiziğin üstesinden gelmekten bahsedilmesi mümkün 
müdür? Peki, ya düşünme? Heidegger felsefesinin gelişimini takip eder, Franço-
ise Dastur Heideggerci Wiederholung’un hakiki anlamının fundamental ontolo-
jiyi çağıran Varlık sorusunun kökenlerine geri gitmek olduğunu açıklar. Heideg-
ger’in düşüncesinin yeni bir metafiziksel perspektif açtığını savunur.
Anahtar Kelimeler: varlık, varolan, Dasein, zaman, metafizik, fundamental on-
toloji, yeni başlangıç, felsefenin tamamlanması, Wiederholung, Zwiefalt.

ABSTRACT
In this article, French commentator of Heidegger Françoise Dastur aims to pro-
vide an answer to the following major questions of Heidegger’s philosophy: 
What is the meaning of the end of philosophy? How to understand the other 
beginning of thinking? Is it possible to talk about a Heideggerian overcoming of 
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metaphysics? What about thinking? Following the development of Heidegger’s 
philosophy, Françoise Dastur explains that the true sense of Heideggerian Wie-
derholung is to go back to the origins of the question of Being which calls for 
the fundamental ontology. She defends that Heidegger’s thought opens a new 
metaphysical perspective. 
Keywords: being, beings, Dasein, time, metaphysics, fundamental ontology, 
new beginning, completion of philosophy, Wiederholung, Zwiefalt.

...

Felsefenin sonu teması, “Felsefenin Sonu ve Düşüncenin Görevi”1 [La fin de la 
philosophie et la tâche de la pensée] açık başlığını taşıyan 1964 yılındaki konferans-
tan çok daha önce Heidegger’in kendisi tarafından yayımlanan metinlerde kendisini 
gösterir. Nitekim 1936 ve 1946 yılları arasında kaleme alınmış ve “Metafiziğin Aşıl-
ması” [Dépassement de la métaphysique] başlığı altında derlenmiş notlardan biri 
şunu der: “Nietzsche’nin metafiziği ile birlikte, felsefe sona ermiştir. Bu şu anlama 
geliyor; felsefe kendisine atfedilmiş ihtimalleri bir bir gerçekleştirmiştir. ‘Gezegensel’ 
bir düşünce biçiminin temeli olan tamamlanmış metafizik muhtemelen uzun bir süre 
devam edeceği öngörülen dünyevi bir düzenin iskeletini oluşturur. Bu düzen felsefe-
ye artık ihtiyaç duymaz, çünkü onu zaten temelinde barındırır. Fakat felsefenin sonu 
diğer bir başlangıca geçmekte olan düşüncenin sonu değildir.”2 İşte, 1930’lu yılların 
ortalarında Heidegger’in temel sorunu düşüncenin ilk Yunan başlangıcından başka bir 
başlangıca geçişidir. Heidegger’in elyazmalarında ve özellikle de 1936-1938 yılları 
arasında kaleme alınmış Beiträge zur Philosophie’de Ereignis kavramının ortaya çıkışı 
bu döneme denk gelir. Buraya kadar söz konusu olan şey başka bir biçimde başlamak 
değil, daha ziyade yeniden başlamaktı, yani felsefenin ana sorusu olarak varlık sorusunu 
“yinelemekti”. Kuşkusuz bu yineleme, iki bin yıldan fazla süreden beri çizilmiş olan 
yola basit ve yalın bir biçimde tabi olmaktan ibaret değildir; tam tersine bu yineleme, 
bugün hâlâ anladığımız anlamdaki varlık kavramının temelleri olan “kökensel dene-
yimler” [expériences originelles]3den kurtulma maksadını taşıyan ontoloji tarihinin 
“yıkımına” ayrılmaz bir biçimde bağlı olarak kendisini ortaya koyar. Böyle olmakla 
beraber, yine de söz konusu olan Yunan başlangıcıyla yeniden ilişkilenmektir ve burada 
tekrar gidilip suyu alınması gereken kuyu gene bu Yunan başlangıcının kendisidir. İşte 
köhneleşmiş bir geleneğe yaşam ve gelecek verilmesini mümkün kılacak olan wieder-
holen’ın tam anlamı burada saklıdır. O hâlde söz konusu olan felsefeyi, onun kendi 
gerçek başlangıcının içerisinde yeniden köklendirerek hayatta tutmaktır.

1 Questions IV [Sorular IV], Gallimard, 1976, s. 109.
2 Essais et conférences [Denemeler ve Konferanslar], Gallimard, 1958, s. 95-96, değiştirilmiş çeviri.
3 Sein und Zeit [Varlık ve Zaman], Niemeyer, 1963, s. 22.
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Fakat 1927’de, Yunan başlangıcı Heidegger’in biraz daha geç bir dönemde ad-
landıracağı “ilk son”dan,4 yani gigantomachia peri tês ousias’tan, Aristo’nun ve Pla-
ton’un ontolojik araştırmalarını belirleyen şeyin burada oluşu sebebiyle görülmekteydi. 
Heidegger’i “ontolojik fark” fikrine götürecek olan şey Aristoteles’in varlığın jenerik 
olmayan niteliğini keşfinin5 yeniden ele alınışıdır. Şurası gerçektir ki, bu “ontolojik 
fark” fikri ilk defa Fenomenolojinin Temel Problemleri’ne [Problèmes fondamentaux 
de la phénoménologie] adanmış olan 1927 yılındaki derste açıklanmıştır; fakat böyle 
olmakla birlikte, bu fikir, varlığın6 katıksız ve basit aşkınsal olumlanışını bulduğumuz 
eser olan Varlık ve Zaman’ın bütün sorunsalının örtük ufkunu oluşturur. Ontolojinin 
“aşkınsal bilim”7 olarak belirlenmesi, daha önce Kant’ın yapmış olduğu gibi, 1929 
yılındaki Metafizik Nedir? [Qu’est-ce que la métaphysique?] adlı açılış dersinde 
Heidegger’e insan doğasını ve metafiziğini8 ortaya koyma imkânını tanıyacaktır. 
Gerçekten de, Heidegger için metafizik kavramı kendisini gene aşkınsallığın ufku 
dâhilinde belirler. Genel olarak meta ta phusica anlamıyla özdeşleştirilen bu metafi-
zik kavramı “var olanı olduğu gibi, kendi bütünlüğüyle kavramsal anlama içerisinde 
yeniden ele alabilmek için var olanın ötesine kendisini taşıyan sorgulama anlamına 
gelmektedir.”9 Ancak varlık ve var olan üstüne genel bir sorgulama olarak metafizik, 
geleneksel metafiziğin yaptığı gibi en azından varlığı ve yokluğu oldukları gibi kendi 
temaları olarak almadıkça ontolojik fark üzerine düşünmez. Gerçekten de Heidegger’in 
yazdığı gibi, “var olanın varlığı üzerine, gerçek anlamda bir metafizik sorgulamanın 
uyanışa geçişi” ancak hiçlik sorusuyla birlikte olur.10 Çünkü var olanın varlığı gerçek 
anlamda sadece ve sadece var olanla olan farkı içerisinde, yani bir başka deyişle, var 
olmayan ya da hiçlik olarak düşünüldüğü zaman sorgulanır. 

O hâlde, biz burada geleneksel ontoloji ve Sein und Zeit’ın temel ontoloji olarak 
adlandırdığı ve Dasein ontolojisi ile karıştırılan birbirine karşıt olan iki metafizik 
kavramıyla yüz yüzeyiz. Ve hatta şurası doğrudur ki, kelimenin tam anlamıyla açık 
sorgulama olarak metafizik ya da “otantik” metafizik –çünkü tam da burada Eigentlich 
terimi kendisini gösterir– kendi olasılık koşullarını yokluğa önsel bir açıklık, yani var 
olanın varlığı temeli üzerinden yalnızca var olanla ilişki sürdüren insan var oluşunun 
bizzat kendisinde bulur. 

Eğer metafizik böylece var olmanın ontolojik farkını11 tamamlamaktan başka bir 

4 Introduction à la métaphysique [Metafiziğe Giriş], P.U.F., 1958, s. 193.
5 Sein und Zeit, s. 3. 
6 A.g.e., s. 38.
7 Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie [Fenomenolojinin Temel Problemleri], Gallimard, 

1985, s. 388.
8 Qu’est-ce que la métaphysique ? [Metafizik Nedir?], in Martin Heidegger, Cahier de l’Herne, 1983, 

s.53. 
9 A.g.e., s. 54.
10 A.g.e., s. 55.
11 Les problèmes fondamentaux [Temel Problemler], s. 275.
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manaya gelmeme anlamında Dasein’ın kendisi ise, felsefe de “metafiziğin harekete 
geçirilmesinden, eş deyişle yalnızca Heidegger’in Verfallenheit diye adlandırdığı 
şeyden, yani dünyasal işler tarafından tutsak edilmiş, bunların içinde yitip gitmiş olan 
varoluştan çıkmamıza –Dasein’ın özü olan şeyi, başka bir deyişle dünyada-varlığı 
olduğu gibi bize açmak için– aracılık eden bir “sıçrama” tarafından tamamlanabilir 
olan “açık” bir metafizikten öte bir şey değildir.” Dasein’ın özü dediğimiz şey, Sein 
und Zeit’ın bize öğrettiği ve açılış dersinin de tekrardan dile getirdiği üzere, kaygı içe-
risinde eylediğimiz dünya olan var olanın bu “hiçliği” deneyimiyle yalnızca meydana 
gelebilir. Dolayısıyla felsefe “otantik” Dasein’ın, epekeina12 biçiminde gerçekten var 
olan bir Dasein’ın ifadesi olarak ortaya çıkar. Böyle bir projenin Platoncu kökeninin 
yeniden sorgulanması uzak olsa da, tam da geriye götürülmesi ve tamamlanması 
söz konusu olan felsefenin bu “aşkınsal” özüdür. Aksine, Fenomenolojinin Temel 
Problemleri [Les questions fondamentaux de la phénoménologie] felsefenin kendi 
başat sorusunda Platon’a göre çok da ilerlemediğini ve insanda varlığın kavrayışını 
mümkün kılan şeyi sorgulayarak “bizim de sadece mağaradan çıkıp ışığa ulaşmaya 
çabaladığımızı”13 teyit eder. Bundan böyle, Sein und Zeit’ın tam da temel ontoloji adı 
altında geliştirdiği şey, felsefenin kendisini açık metafizik olarak üzerine kurduğu 
“Dasein’ın bu metafiziği”dir. Metafiziğin temelinin tekrarı projesini Heidegger’in 
Kant ve Metafiziğin Problemi [Kant et le problème de la métaphysique] döneminden 
itibaren geliştirmiş olmasında şaşılacak bir şey yoktur.

Heidegger için Kant, Aristo’dan sonra geleneksel metafiziğe, Aristo’nun protê phi-
losophia’sı olmak dışında bir şey olmayan bu metaphysica generalis’e, kendisinde eksik 

12 A.g.e., s. 360. Nitekim, Heidegger Verfallen’ın daha salt ve yüksek olan başlangıçtaki bir durumdan 
düşüş gibi anlaşılmaması gerektiğini vurgulamıştır (Sein und Zeit, s. 176) ve bana öyle görünüyor ki, 
onda bir düşüş görmektense, Heidegger’in her zaman “verfallen an die Welt”ten bahsettiği olgusuna 
dikkat edilmelidir. Keza Almancada birine “einer Leidenschaft verfallen” dediğimizde, burada onun 
bir ihtirasın kölesi olduğunu belirtmek isteriz. Dasein’ın hemen hemen kendisini özdeşleştirdiği dün-
yaya göre de bu geçerlidir: Gerçekten de, Heidegger tasalı Dasein’ın dünya-yakınında-olmaklılığını 
dünya tarafından emilmiş bir varlık olarak betimler (Aufgehen in der Welt: Bkz. Sein und Zeit, s. 
54 ve 175). Eski bir makalede, (“Philosophie als Ueberwindung der Naivität”, Nähe und Distanz’ta 
1948 yılında yeniden basıldı, Alber, 1976, s. 98 sq.) Vefallenheit’ı “ ein Unterlassen, eine Stillegung 
der ‘Trancendez’ des menschlichen Daseins” (o.c. s. 132) olarak, yani aşkınsallığın askıya alınışı, 
ihmal edilişi olarak tanımlıyordu. Öyleyse, kendimize şu soruyu sorabiliriz: Verfallenheit söz konusu 
olduğunda varoluşsal düzlemde karşımızda duran, Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nin başında “doğal 
bilinç” dediği; Husserl’in “indirgenmemiş” bilinci tanımlayan “doğal tutum” diye adlandırdığı şey 
midir? Eğer böyle ise, Verfallenheit’tan, Uneigentlichkeit’tan –yani otantik olmayandan çıkışın neden 
felsefe yapmanın zorunlu koşulu olduğunu anlarız. Ama aynı zamanda, Fransızca çevirisiyle daha da 
pekiştirilmiş olan Eigentlichkeit ve Uneigentlichkeit terimlerine eklenmiş ahlaki anlam, bununla bir-
likte iki varoluş biçimi, otantik ve otantik olmayan arasındaki bütün mertebelendirme fikirleri kaybo-
lur. Çünkü Uneigentlichkeit’ta Dasein sahip olduğu aşkınsallığa veya daha doğrusu, artık kesin olarak 
gerçekleştiremeyeceği özgün olmaklılığına ilişkin kör olabilse de, yine de o kendini Dasein olarak 
inkâr etmeksizin aşmayı bırakmayacaktır. 

13 A.g.e., s. 339-343.
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olan ama onu mümkün kılan yegâne temeli, bir başka deyişle Heidegger’in Dasein’ın 
aşkınsallığı diye adlandırdığı şeyi yani insanın varoluş biçimi olarak ontolojik farkı 
vermeye çalışan ilk düşünürdür. Gerçekten de, Kant insanın sonlu ontolojik yapısı ve 
varlık sorusu arasındaki zorunlu bağlantıyı görmüştü. Fakat Kant, geleneğin ve özellikle 
de insanın özne olarak alındığı modern belirleniminde tutsak kaldığından, Heidegger 
için söz konusu olan Kantçı esası orijinal bir biçimde tekrar etmektir. Bununla birlikte, 
metafiziğe bir temel sağlamak demek, metafiziğin zaten varolan yapısına bu dayanağı 
eklemek anlamına gelmez; fakat tam tersine, bu metafiziğin gelecek yapısının planını 
tasarlamakta olduğumuz anlamına gelir.14 Söz konusu olan, geleceğin metafiziğinin 
özünü somut bir biçimde belirlemektir: Bundan böyle metafiziğin kurulmasını, başka 
bir deyişle yeni bir metafiziğin itinayla oluşturulmasını amaç edinen temel ontolojinin 
tam anlamı buradadır.

14 Kant et le problème de la métaphysique [Kant ve Metafizik Problemi], Gallimard, 1953, s. 58. Şüphesiz 
Heidegger’in Kant yorumu Yeni-Kantçıların önerdiğine taban tabana zıttır. Heideggerci yorumun şid-
deti Davos’ta, Cassirer’le karşılaşmasında kendisini özellikle iyi bir şekilde açığa vurur. Bu karşılaş-
ma üzerine hâlâ birçok söylenti varlığını koruyor. Bu söylentiler bu karşılaşmanın herşeyden önce iki 
filozofun, iki Kant yorumcusunun karşılaşması olmadığına bizi inandırmak ister. Ama söylentileri ve 
anekdotları bir kenara bırakalım ve asıl noktaya gelelim: Heidegger’in Kant yorumunun –yadsına-
maz– şiddeti neyden oluşur? Bana öyle geliyor ki, bu şiddet Heidegger’in Was Heisst Denken?’da iyi 
bir biçimde formüle ettiği yorumsal bir ilke üzerine dayanır: “Eğer bir düşünürün düşüncesiyle karşı-
laşmaya gitmek istiyorsak, ondaki görkemli şeyi daha da görkemli hale getirmek zorundayız”, (o.c., 
s.119, değiştirilmiş çeviri). Gerçekten de, Heidegger’in Beiträge’de “eğik bakan, tırmanılmamış ve 
tırmanılamayan, ne zaman onları tırmanmış olduğumuzu iddia ettiğimizde değil de, neyse o oldukları 
gibi, fakat yalnız kendi hakikatleri içinde önümüzde yükselen dağlar olarak bahsettiği büyük felsefe-
lere ilişkin bütün Auseinandersetzung’un, açıklamasının ilkesi buradadır (o.c, s. 528-529). Nitekim 
ontoloji tarihinin Heideggerci “sökümüne” buyuran şey işte budur. Şüphesiz ki, olası başka bir okuma 
ilkesi vardır: “Heidegger, eğer biz sadece başka bir düşünürün düşüncesine karşı gelmek istiyorsak, 
bu istekle bizim o düşüncedeki büyük olan şeyi önceden küçültmüş olmamamız gerektiğini söyleye-
rek devam eder, (Qu’appelle-t-on penser? s. 119). Öyleyse, o düşünürün düşüncesindeki büyük olan 
şeyi küçülterek kendi bilgimizin apaçık üstünlüğü içine sadece aktarma yapıyoruz”. Bu küçültme 
isteğini, Heidegger’in kendisinin birçok yericisinin eserlerinde, özellikle de Sahicilik Jargonu ve Ne-
gatif Diyalektik’in yazarında görüyoruz: Almanya’ya döndükten bir süre sonra, Adorno “Heidegger’i 
yerine oturtmak” (“in fünf Jahren habe ich den Heidegger kleingemacht” istediğini söylemişti –alıntı 
Hermann Mörchen tarafından, Adorno und Heidegger, Klett-Cotta 1982, s. 13). 1963 yılında, yazmış 
olduğu cümlenin (bence bu cümleden sonra Heidegger üzerine yazmış olduğu her şey baştan geçersiz-
dir) de ne yazık ki tanıklık ettiği gibi, Adorno’da, Heidegger’in düşüncesinde büyük bir şey olduğunu 
tartışmasız bir biçimde kabul etmeme durumu söz konusudur: “Heidegger’in felsefesi en ince bileşen-
lerine kadar faşisttir” (in Diskus, Frankfurter Studentenzeitung, 1963, n°1; alıntı için bkz. Lotte Köhler 
ve Hans Saner tarafından, in Hannah Arendt–Karl Jaspers Briefswechsel 1926-1969, Piper, 1985, s. 
830). “La fin de la philosophie et la tâche de la pensée” [Felsefenin Sonu ve Düşüncenin Görevi] kon-
feransında Heidegger, Aristoteles’in Metafiziği’nin Gamma kitabının şu pasajını alıntılar: “Gerçekten 
de bir şeyin ispatlanmaya ihtiyacı olduğunu ve olmadığını ayırt edememek eğitim eksikliğidir (apa-
ideusia).” Bana öyle görünüyor ki, Heidegger’in düşüncesinin büyük bir düşünce olduğunu onlara 
ispatlamamızı zorunlu kılan kişilere sadece böyle cevap vermek gereklidir. Fakat öyle görünüyor ki, 
böyle bir apaideusia’ya, Platoncu özüne uygun olarak gerçek paideia olan felsefeye ilişkin böyle bir 
körlüğe hiçbir çare yoktur.
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Öyle görünüyor ki, 1929 yılına kadar Heidegger’in çalışmalarına yön veren Wi-
ederholung, yineleme projesiyle, felsefenin sonu sorunsalının oldukça uzağındayız. 
Böyle olmakla birlikte, felsefenin sonu teması, Heidegger’in kendi girişimini son 
derece açık bir biçimde Vollendung’a, Hegelci sona göre konumlandırması 1920’lerin 
ufkunda tamamen yok değildi: Temel Problemler’de [Les problèmes fondamentaux] 
şu ifadeyi buluruz: “Hegel’le birlikte, felsefe, yani antik felsefe, bir biçimde sonuna 
kadar düşünülmüştü. Hegel nihayetlendirmenin bu bilincini ifade ederken sonuna kadar 
haklıydı.”15 Fakat eğer Hegel’den sonra bile yeniden bir başlangıç mümkün ve hatta 
zorunlu ise, belki de bunun sebebi Hegel’in Yunan başlangıcının barındırdığı bütün 
ihtimalleri tüketmemiş olmasında yatar.16 1935 yılındaki Metafiziğe Giriş dersinin 
[Introduction à la métaphysique], başlangıcın kendisinin içinde bir başlangıç ve bir son 
ayrımına gitmesiyle geliştirdiği düşünce işte bu düşüncedir: “Batı felsefesinin başlangıcı 
olarak Yunan felsefesine iyi bir biçimde hâkim olmak için, öncelikle bu başlangıcı aynı 
anda kendisinin başlangıçtaki sonu [anfänglicher Anfang] içinde kavramalıyız. Çünkü 
sonraki dönemler için “başlangıç”, aynı anda ilk sonu gizleyecek bir başlangıç hâlini 
almış olan yalnızca Yunan felsefesidir.”17 Aslında, Hegel’in sonlandırdığı Presokra-
tiklerin varlık düşüncesini Phusis olarak adlandırdığı belirlenimi değil de, yalnızca 
büyük başlangıcın ilk sonu yani Platon ve Aristo felsefesi, Phusis’in Idea18 olarak 
belirlenimidir. Böylece Hegel’i “aşmak” ve buradan felsefeye bir gelecek sağlamak 
için tek şansımız olan başlangıcın daha kökensel bir tekrarının imkânı korunmuştur.19

Ancak, başlangıca daha kökensel bir biçimde yeniden başlamak ve başlangıca, 
taklit edilmesi kâfi olan geçmişteki bir şeymiş gibi gönderme yapmamak, bunun ken-
disi zaten onu başka bir başlangıca20 dönüştürmek anlamına gelir. Gerçekten, bizler 
bir başlangıcı sürdürmekle yetinemeyiz, çünkü başlangıç kendisinin başlangıcını 
teşkil eden dolaysızlığı hiçbir zaman muhafaza etmeden yalnızca sonuna yaklaşabilir 
ve yıkılabilir ki bunun kendisi başlangıca göz kulak olanların yetersizliğinden değil 
de onun kendi özünden kaynaklıdır. Başlangıç, yalnızca kendi kökenselliğinde daha 
kökensel bir biçimde tekrar edilirse “korunabilir”.21 Heidegger, açık bir biçimde aynı 
dönemdeki politik sapmalarına yabancı olmayan başlangıç üzerine olan bu düşünceyi 
aynı yıl Sanat Eserinin Kökeni’nin [L’origine de l’œuvre d’art] ilk hâlinde sürdürür. 
Hatta tam da yerinde olarak, Heidegger için Yunan başlangıcını tanımlayan şeyin 
gene bu dönemde açıkça sorgulanan Heraklit ve Parmenides düşüncelerinde olmaktan 

15 Les problèmes fondamentaux, s. 339.
16 A.g.e., s. 339.
17 Introduction à la métaphysique, s. 193.
18 A.g.e., s. 203.
19 Les problèmes fondamentaux, s. 218: “Hegel’in aşımı Avrupa felsefesinin gelişiminde içsel olarak 

olması gereken en önemli şeydir. Bu adım, eğer sadece bu felsefe hâlâ hayatta kalmaya tahsis edilmiş-
se alınmalıdır.” 

20 Introduction à la métaphysique, s. 48.
21 A.g.e., s. 205.
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ziyade temel olarak Yunan sanatı, trajedisi ve tapınağında ortaya çıkıp çıkmadığını 
kendimize sorabiliriz. 1920’lerin ufkunda Presokratiklerin hiçbir zaman olmadıklarını 
söyleyemeyiz; bu açıdan Heidegger’in doçentlik sınavını verişinin ertesinde 1915-
1916 kış döneminde Freiburg’da verdiği ilk dersin Presokratikler ve özellikle de 
Parmenides üzerine olduğunu belirtmek anlamsız değildir. Ayrıca bu ders 1973 yılında 
Zähringen’de vermiş olduğu son seminerde bir sonuca bağlanmış olan Parmenidesçi 
totoloji eon emmenai üstüne derin bir düşünüştür. Fakat eğer bu dönemden itibaren 
Presokratiklerin birinci planda tutma gerekliliği hissediliyorsa ve şimdi Platonculuğun 
onların düşüncelerinden itibaren konumlandırılması söz konusuysa, bunun sebebini 
belki de Heraklit’in phusis kruptesthai philei’sinde ve Parmenides’in thea olduğunu 
iddia ettiği alêtheia’da muhafaza edilen şeyin kendisini ilk ve öncelikli olarak sanat 
eserinde, daha net bir ifade ile trajedi ve tapınakta ortaya koymasında aramalı. Bu 
açıdan bakıldığında, Heidegger’in trajedinin, hakikatin ve kutsalın meydana gelişi 
olduğunu 1934-3522 yılları arasında verdiği ilk büyük dersi adadığı Hölderlin’den 
öğrendiğinden şüphe yoktur. Çünkü gerçekten de sanat eserinin tanıklık ettiği ve ger-
çek anlamda başlangıcı teşkil eden şey işte budur: Yeryüzü ve dünya, kendisini açan 
ve kendisini kapatan karşıtlığından ibaret oluşu sebebiyle, hakikatin meydana gelişi23 
yalnızca sanat eserinde sürdürülen çatışma biçiminde varlığını sürdürebilir. Şurası 
gerçektir ki, hakikatin ortaya konulması olarak sanat eseri, meydana gelişin hakikatinin 
sahip olduğu biçimlerden yalnızca biridir ve Heidegger’e göre diğer biçimlerden bir 
diğeri de düşünürün sorgulaması ve söyleyişidir.24 Bununla birlikte, sözün ürünü olan 
düşüncenin, özellikle tarih kurma25 kapasitesi açısından, sözün ürünü olan şiir26 kadar 
öğretici güce sahip olup olmadığını kendimize sorabiliriz.

Başlangıç, anidenliği sebebiyle ancak ve ancak tekrar edildiğinde, yeniden başla-
nıldığında sürdürülebilir. Ve yeniden başlamak, her zaman başka bir biçimde başlamak-
tır: Bunun kendisi, 1927’de yeniden Aristocu olmaktan öte bir şey olmayan tekrarın, 
on yıl sonrasında “yalnızca Presokratik bir biçimde felsefe yapmak ve geriye kalanı 
yanlış anlama ve çöküş27 olarak kınama anlamına gelmesini garantiler”. Burada söz 
konusu olan, daha ziyade Avrupa felsefesinin başlangıcına hâkim olmak, bir başka 
deyişle Avrupa felsefesinde ilk başlangıç ve ilk sonun nasıl birleştiğini anlamaktır: Söz 
konusu olan, tam olarak Platon’u, phusis’in diğer düşünürlerine göre bir yere yerleş-
tirmektir. Metafiziğe Giriş’te [Introduction à la métaphysique] izlerini bulduğumuz ve 
Heidegger’in özellikle de Platoncu Hakikat Öğretisi’nde [La doctrine platonicienne 

22 Bkz. Hölderlin Hymnen, Germanien und der Rhein, GA, Band 39, 1980.
23 De l’origine de l’œuvre d’art, [Sanat Eserinin Kökeni] première version inédite (1935), publiée et 

traduite par E. Martineau, Edition Authentica, 1987, s. 39.
24 De l’origine de l’œuvre d’art, s. 24.
25 Introduction à la métaphysique, s. 205.
26 De l’origine de l’œuvre d’art, s. 37. 
27 Qu’appelle-t-on penser ?, P.U.F., 1959, s. 175.
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de la vérité] geliştirdiği hakiki olanın özünün değişimi fikri [Wandel des Wesens der 
Wahrhe] işte bu gerekliliği karşılar. Çünkü eğer Heidegger’in birçok kez28 başvurduğu 
bir etimolojiye göre phusis, phaos’la, (ışık) aynı kökten gelip ve kendisini kendisinden 
itibaren yükseltip ışığın içine giren anlamına geliyorsa, buradan varlığın Platoncu 
belirlenimini Idea olarak, göz önünde bulundurulan, görünüş [Aussehen] olarak anla-
yabiliriz. Kaçınılmaz bir zorunlulukla, Idea varlığın bir deneyimi olarak phusis’ten29 
ileri gelir, ancak bu deneyim kendisinde kendini göstermek olmayıp, fakat sadece bir 
görmeye başvurulmuş olarak kendini göstermedir ve böyle oluşuyla, kendini göstermek 
ousia olarak sürekli mevcudiyet olarak kendisini ortaya koyar. Heidegger’in Platon’a 
atfettiği ve varlığı düşünceye, algıya veya noein’a tâbi kılmaktan ibaret olan hakikatin 
özünün ünlü dönüşümü, phusis’e karşıt Idea’ya ve Idein’a verilmiş olan üstünlükten 
doğar. Idea’da, ontôs on’u, Phusis’in ötesinde konumlanan hakiki var olanı gören ve 
kendisi me on, varlık-olmayan düzeyine indirilmiş olan metafizik, o halde Platonculuk 
olarak esas itibariyle artık bir fizyo-loji değil de, idea’nın bir söylenişi, bir ideolojidir.30

Doğrudan doğruya Nietzsche’den ve Heidegger’in Nietzsche’ye adadığı ilk ders 
olan 1936-1937 kış dönemindeki ders süresince incelediği “Platonculuğun alaşağı 
edilmesi” projesinden aldığı metafiziğin “aşılması” teması bu yeni tanımdan itibaren 
kendisini gösterir.31 Çünkü İdea düşüncesinin görmezden geldiği şey, idenin aydın-
lığını varlığın ışığına borçlu olduğudur. Tam da haklı olarak, açık bir biçimde ışık 
“metaforunun” kendisine dair sahip olduğu anlamanın merkezinde bulunduğundan, 
Lichtmetaphysik, yani ışık metafiziği diye adlandırdığımız metafiziğin buna dair hiçbir 
şey bilmediğini söyleyemeyiz. Fakat metafizik, ışığı yalnızca aydınlık ve var olanın 
kendisini aydınlatılmış olarak muhafaza ettiği aydınlık olarak deneyimler. O hâlde, 
metafizik bir sorgulamaya girişirse, bu sorgulama hiçbir zaman yalnızca varoluşsal 
kaynağa ya da bu aydınlığın yaratıcısına yönelik değildir. O halde metafiziğin düşün-
düğü şey yalnızca aydınlığın hâlidir, ancak hadise olarak ışık-olmanın kendisi değil. 
Bu nedenledir ki, Heidegger 1949’da Metafizik Nedir?’in [Qu’est-ce que la métaphy-
sique?] girişinde şunu yazabiliyor: “Metafiziğin var olanı tasvir ettiği her yerde varlık 
aydınlanmıştır.”32 Metafiziğin düşündüğü şey, var olanı aydınlatan açıklığın geldiği 
yer olan varlığın aydınlığı olmayıp, sadece var olanın aydınlatılmış varlığıdır: “Varlık 
kendisini ortaya çıkarıcı özü dâhilinde, başka bir deyişle kendi hakikati içerisinde 
düşünülmemiştir [in seinem entbergenden Wesen].”33 Öyleyse, metafizik varlığın 
hakikatini değil de, varolanın hakikatini düşünür. O hâlde, Heidegger’in “varlığın ha-

28 Introduction à la métaphysique, s. 83 ve De l’origine…, s. 27.
29 Introduction à la métaphysique, s. 195.
30 Questions II, (Sorular II), Gallimard, 1968, p. 160. “Varlık İdea olarak yorumlandığından beri, var 

olanın varlığına doğru yönelmiş olan düşünce metafiziktir.” 
31 Bkz. Nietzsche, tome I [Nietzsche, Cilt I], Gallimard, 1971, s. 181.
32 Questions I. [Sorular I], Gallimard, 1968, s. 24.
33 A.g.e., s. 24
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kikati” ifadesinden anladığı şey, yanlış bir biçimde anlaşılmamalıdır: Buradaki bahsin 
konusu, ne hakikatin varlığın üzerinde oluşu ne de gerçek olarak varlıktır, fakat hakikat 
olarak varlık –alêtheia’nın kendisidir. 1942 yılına ait Platoncu Hakikat Öğretisi [La 
doctrine platonicienne de la vérité] metninin tam tersine, Heidegger 1949 tarihli Me-
tafizik Nedir?’de metafizik dönemini Presokratiklere kadar yayar: “Varlığın hakikati, 
Anaximandros’tan Nietzsche’ye tüm tarihi boyunca metafizikte saklı kalır.”34 Bunun 
kendisi, sadece Presokratik düşüncenin yeniden doğumuna ilişkin tüm girişimlerin 
kesin olarak saygınlığını yitirmesi neticesini doğurabilir. Oysaki Heidegger daha Sein 
und Zeit’ta “ontolojik gelenek açık bir biçimde Parmenides’le birlikte dünya proble-
mine değinmeden geçti”35 dediğinde bunu ima etmiştir. O hâlde anlamamız gereken 
şey şudur: Neden Presokratikler, varlığın hakikatini, alêtheia’yı, –bu adı ona kendileri 
vermiş olmalarına rağmen– değil de, sadece var olanın varolanlığını düşünürler. Alêt-
heia’yı deneyimlemek ve onun etkisi altında kalmak, ona düşünceyle hâkim olmakla 
eşdeğerde değildir; Presokratikler için alêtheia sorgulama dışı, das Fraglose olan 
şeydir. Başlangıcın düşünce tarafından hâkimiyet altına alınamayışı ve böylece bizzat 
kendisinin gelecekteki yeniden ele alınmasının alanını açması onun özünden ileri gelir. 
1933’teki Rektörlük Konuşması’nda [Discours de Rectorat] Heidegger’in ifade ettiği 
şey işte budur; bu açıdan bakıldığında Rektörlük Konuşması’nı durum gereği yapılmış 
basit bir konuşma olarak düşünmek haksızlık olacaktır: “Başlangıç hâlâ buradadır. 
Başlangıç, çok uzun zaman önce meydana gelmiş olan gibi gerimizde durmuyor, fakat 
o önümüzde dimdik duruyor. En ihtişamlı şey olarak başlangıç, vuku bulan her şeyin 
ve dolayısıyla bizim üstümüzden önceden geçmiştir. Başlangıç geleceğe düşmeye 
gitmiştir, işte o burada, yani gelecekte aynı görkemine yeniden erişmeyi uzaklardan 
bize buyuran şey olarak kendisini hâlâ muhafaza eder.”36

Başlangıcın görkemine yeniden erişmek, bu sadece başka bir başlangıca geçişle 
yapılabilir. Ve bu da varlığın hakikati düşünüldüğünde olur. Esasen bu geçiş düşün-
cesine adanmış olan 1936-193837 yıllarına ait Beiträge zur Philosophie işte tam da 
bunu açık bir biçimde dile getirir. Bu eserde, öncelikle tezahür eden şey, var olan ve 
varolanlığa dair bir sorudan kaynağını alıyor oluşu itibariyle ontolojik farkın muğlak 
statüsüdür, çünkü ontolojik fark yalnızca var olanın kendi varlığına doğru aşılma-
sından ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki, Heidegger şunu yazar: “Söz konusu olan 
şey, var olanı aşma [transcendance] değildir, fakat bu farkın üzerinden atlamak ve 
temel olarak hakikatten ve Varlıktan yola çıkarak sorgulamaktır.”38 Heidegger şimdi 
Seyn’ı artık bir “y” ile yazar ve bu eski yazım ile varlık, var olanın varlığı anlamına 

34 A.g.e., s. 28
35 Sein und Zeit, s. 100. 
36 L’auto-affirmation de l’Université allemande, [Alman Üniversitesinin Öz-olumlanışı], T.E.R., 1982, s. 

11 (değiştirilmiş çeviri).
37 Manuscrit inédit [Yayımlanmamış Elyazmaları], s. 515-516.
38 A.g.e., s. 638.
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değil, hakikat olarak varlık anlamına gelir. Gerçekten de, ontolojik fark aynı anda 
hem zorunlu hem de tehlikeli olarak ortaya çıkar. Zorunluluğu varlık probleminin ilk 
açıklaması ve Ereignis’te bir sıçrama için gerekli olan sıçrama tahtası oluşundan ileri 
gelir. Diğer yandan tehlikelidir, çünkü sadece varolanlığa hemen yeniden düşürmek 
için bizi varolanlıktan çıkarmayı başarır –ki varlık fikrinin Aristotelesçi cinsî olmayan 
[non générique] kavramının kudreti buradan gelmektedir. Çünkü varlık burada yal-
nızca var olanla ilişkili olarak ve ondan itibaren düşünülür. Bu hâliyle, ontolojik fark 
“başlangıcından tükenişine kadar garip bir biçimde var olan ve varlık arasındaki daimi 
bir karışıklık içinde hareket eden Batı metafiziğinin alanının yapısını teşkil eder.”39

Fakat varlığın hakikati olan diğer başlangıca bu geçişle biz çoktan felsefenin dışına 
çıkmadık mı? Bununla birlikte, ilk başlangıçtan diğer başlangıca geçişi inceleyen Heide-
gger’in “Felsefeye Katkılar” [Contributions à la philosophie] başlığını verdiği kapsamlı 
elyazmasının zaten belirttiği gibi burada da mesele anlaşılmaz kalır. Çünkü felsefe varlığın 
sorusu olarak ikilidir: Felsefe var olanın varolanlılığının sorusu olarak geçmiş felsefeyi 
ve aynı zamanda varlığın hakikatinin sorusu olarak gelecekteki felsefeyi içerir. Felsefe-
nin özünün bu ikililiği iki sorunun ikililiğine gönderimde bulunur: İlk olarak, noein ve 
legein’in varlık sorununun ana merkezi olduğu geçmiş felsefeyi tanımlayan varlık ve 
düşünce sorusu –ki bunun kendisi de Hegel’in Mantık Bilimi’nde mantığın ontoloji üze-
rindeki kaçınılmaz hâkimiyetine ve nihai zaferine işaret eder– ikinci olarak da, zamanın, 
varlığın hakikatinin ilk göstergesi40 olduğu varlık ve zaman sorusu gelir. Heidegger’in 
düşüncesi zaten Sein und Zeit’ı diğer başlangıcı veya en azından bunun bir göstergesi 
olarak tanımlamayı mümkün kıldığından, bu ikinci soru ile birlikte Heidegger’in kendi 
düşüncesini bir yol olarak sunmaktan vazgeçmediği bir öz-yoruma uygun gelen geçmişe 
doğru bakışın iyi bir örneğini buluruz. Hatta öyle görünüyor ki, Beiträge’de Heidegger 
diğer başlangıcı, felsefenin diğer başlangıcı olarak görme paradoksu karşısında geri 
adım atmaz. Bununla birlikte, varlığın hakikatinin düşüncesi olarak diğer başlangıç, artık 
yalnızca felsefi olmamanın yanında, aynı anda artık Yunanlı bir öze de sahip değildir: 
Heidegger bunun bilincine çok geç bir biçimde, Dile Doğru Yol Alma’da [Acheminement 
vers la parole] Ereignis hakkında, Yunan düşüncesinin düşünülmeyeni olması olarak 
yazdığında varır: “Bu düşünülmeyen düşünceye kendini bağlamak şu anlama gelir: 
Yunan’daki biçimiyle düşünülmüş olanı kaynağında dikkate alarak daha kökensel bir 
biçimde izlemek. Kendince bu bakış açısı Yunanlıdır, ama dikkate aldığı şey açısından 
artık, hiçbir zaman Yunanlı değildir.”41 1959’dan da daha kategorik bir biçimde, on yıl 
sonra Thor seminerinde Heidegger şunu söyleyecektir: “Ereignis ile birlikte artık hiçbir 
biçimde Yunanlılık söz konusu değildir.”42

39 Questions I, s. 29.
40 Manuscrit inédit, s. 221-231.
41 Acheminement vers la parole, [Dile Doğru Yol Alma], Gallimard, 1976, s. 125 (yeniden gözden geçi-

rilmiş).
42 Questions IV, [Sorular IV], s. 302.
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Felsefenin sonu sebebinin ilk planda görünmesi için, metafiziğin kendisinin, varlı-
ğın tarihi olarak düşünülmesi ve dolayısıyla metafiziği aşmaya yönelik tüm girişimlerin 
başarısızlığa mahkûmmuş gibi görünmesi, 1929 yılında Heidegger’in kendisi tarafından 
tekrar ele alınan Kantçı “metafiziğin metafiziği” projesi anlamında bu aşmanın içeriden 
tamamlanması veya Heidegger için metafiziğin sona erdirilme biçimini teşkil eden 
Nietzsche’yle birlikte Platonculuğu alaşağı etme hâlini alması şüphesiz gereklidir.43 
Heidegger zaten “Metafiziğin Aşılması” [Dépassement de la métaphysique] başlığı 
adı altında toplanmış olan notlarda “Ueberwindung der Metaphysik” (Metafiziğin 
Aşılması) ifadesinin varlık tarihi düşüncesi tarafından sadece bir “çıkar yol” olarak 
kullanılmış olduğu konusunda derhâl uyarıda bulunuyordu. Çünkü sadece bir çıkar 
yol olarak kullanılmış olan bu ifade bu tarihin temeline, bir başka deyişle Ereignis’e 
girişe izin vermiyor.44 Eğer metafizik varlığın hakikatini düşünmüyorsa, bu burada 
kazara olmuş bir görmezden gelme ya da bir hata değildir ve metafiziği betimleyen 
varlığın unutulmuşluğu kendinde olumsuz bir şey değildir; tam tersine bu var olanın 
ortaya çıkışı yararına kendisini geride tutan olarak, var olanın olanlık olmayan kaynağı 
biçiminde varlığın muafiyetidir.45 Öyleyse metafiziğin aşılmasında söz konusu olan, 
bir alanın kültür ufkunun dışına itilmesi veya bir görüşten46 kurtulmak için yaptığımız 
gibi ondan kurtulmak olamaz. Bu nedenden dolayıdır ki, bu aşma [Ueberwindung] 
daha çok metafiziğin bir kabulü [Verwindung] gibi düşünülmelidir. Kısacası burada 
söz konusu olan, metafiziğe karşı koyup onu aşmaktan çok, verwinden fiilinin tam 
anlamının da ele verdiği gibi “üstesinden gelmektir”. Çünkü Verwindung bir karara, 
buyruğa bağlı değildir, ama tam da varlığın unutulmuşluğu gibi Verwindung unutma-
nın unutma olarak deneylenmesine aracılık eden bir muafiyet, bir yazgıdır. Böyle bir 
deneyim, sadece gizlemenin ve aydınlığın “özdeşliğinin” bir deneyimi olabilir. Daha 
açık bir biçimde Heidegger “Lichtung”un aynı zamanda “Verbergung”47 olduğunu 
söyler ve Sanat Eserinin Kökeni’nde bu deneyimin bir meydana gelme olarak düşü-
nülmesi gerektiğini bildirir. Unutma olarak unutma deneyiminde, varlığın hakikati 
şimdiye kadar saklanmış olan olarak ortaya çıkar: Böylece varlık, meydana çıkarıcı 
özünde ve Heidegger’in Metafiziğin Aşılması eserinde söylediği gibi “kabul edilmiş 
olan”da –verwunden– Ereignis’te ortaya çıkar.48

Öyleyse metafizik olmayan düşüncenin düşündüğü şey artık sadece varlığın ve 
var olanın farklılığı değil, fakat onların ikililiğidir [Zwiefalt].49 Bu ikili kıvrım, varlığı 
ve var olanı aynı anda hem bir arada tutar hem de birbirinden ayırır. Ontolojik fark 

43 Essais et conférences, s. 91. 
44 A.g.e., s. 80.
45 Questions I, s. 29.
46 Essais et conférences, s. 80. 
47 Bkz. Holzwege, Klostermann, 1950, s. 42: “Die Lichtung, in die das Seinde hereinsteht, ist in sich 

zugleich Verbergung.”
48 Essais et conférences, s. 89.
49 Essais et conférences, s. 89.
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Dasein’ın aşkınsallığıyla karıştırılır. Ontolojik fark Dasein’ın bir ayırt-edebilmesidir, 
oysaki şimdi var olanın ve varlığın farkını kendisinde muhafaza eden varlığın kendi-
sidir: Farkın meydana gelmesini sağlayan artık insan değil, fakat varlığın kendisidir. 
Bu, Heidegger’in Beiträge’de: die Kehre des Ereignis, Ereignis’in dönüşü adını ver-
diği şeyin neticesidir. Farka gelirsek, görüyoruz ki, bu dönüş farkın yönünü tersine 
çevirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarır: İnsan öncelikle farkın tamamlanmasıdır, (ama 
o farkı tamamlayan değildir, bunun kendisi bizi bu tamamlanmanın kendi takdirine 
bırakıldığını ve aşkın bir öznenin eseri olabileceğine inandırabilir); fakat ayırt etme-
nin olgusallığı varlığın kendisine geri verildiğinde –Heidegger, Hümanizm Üzerine 
Mektup’ta50 kısaca Sartre’a şu yanıtı verir: Tasarlamanın içine atan insan değil, fakat 
varlığın kendisidir– dolayısıyla Dasein, farkın ortaya çıkısı tarafından “görevlen-
dirilmiş” ve onun hizmetine sunulmuş olur. Fakat düşüncenin ikililiğinin mümkün 
olması, varlığın ve var olanın ikili kıvrımının olduğu gibi ortaya çıkması için, farkın 
kendisinin özgün bir biçimde meydana gelmesi gereklidir: Burada gerekli olan şey 
farkın “olayı”dır. Nitekim varlığın unutulmuşluğunun en uç noktasına ulaştığı, fakat 
aynı zamanda, yegane var olanın tezahürünün münhasırlığını yitirmesini de beraberinde 
getiren, var olanın hakikatinin çöküşünün vuku bulduğu metafiziğin tamamlandığı 
evrede meydana gelen budur.

Felsefenin “sonunu” o hâlde nasıl anlamalı? Çökme ve dekadans gibi sonun 
negatif betimlemelerini hemen bir kenara bırakalım. Felsefenin sonunu daha çok bir 
tamamlanma, felsefenin başlangıç dönemlerinden beri itaat ettiği bir çağrının yerine 
getirilmesi olarak anlamak gerekir: Bu çağrı var olanın temelini, başka bir deyişle 
mevcut olanın mevcudiyetini düşünmektir. Metafizik ya da felsefi düşünce (daha önce 
gördüğümüz gibi Heidegger ikisini özdeşleştirir), Heidegger’in 1964 yılında verdiği 
konferansta belirttiği gibi: “Mevcut var olanı kendi mevcudiyetinde göstermek ve onu 
kendi temelinden itibaren sunmak”51 için var olanı kendine başlangıç noktası olarak 
alan bir temel atma düşüncesidir.

Her ne kadar vorstellen ve darstellen kavramları burada kullanılsa da, bu durum 
bizi, söz konusu olanın sadece öznelliğin modern metafiziği olduğu gibi bir düşün-
ceye bizi sevk etmemeli ve bunu bize düşündürtmemelidir. Burada söz konusu olan 
öne-koyma ve buraya-koyma bir öznenin aktivitesinden ileri gelmez, fakat bunlar 
düşüncenin, var olanın yorumunun bel kemiği olduğu zamanki neticeleridir. Oysaki 
önceliğin idein ve noein’e verildiği Platon’da meydana gelen şey tam da budur. Gene bu 
sebepten dolayıdır ki, ontoloji “bilim” ile birlikte mantık içinde tamamen eridiğinden, 
tamamlandığı dönemde felsefe, Fichte ve Hegel’le birlikte “bilim” olarak tanımlanır. 
Eğer Platon’un düşüncesi bütün felsefe tarihi boyunca belirleyiciliğini koruyorsa 
ve metafizik Platonculuğun kendisiyse, buradan itibaren Platonculuk mevcut olanın 

50 Lettre sur l’humanisme, [Hümanizm Üzerine Mektup], Aubier, 1964, s. 95.
51 Questions IV, s. 113.
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mevcudiyetinin pek çok farklı biçimde yorumlanması ve deneyimlenmesine tekabül 
eden farklı formlar alır. Felsefe tarihi mevcut olanın bu dönüşümlerinin tarihi olmaktan 
başka bir şey değildir; bununla birlikte, bu dönüşümlerin “özgür devamının” tarihini 
her defasında felsefeci olarak kendisine yöneltilen mevcudiyetin yeni bir formunun 
emrine yanıt vermek dışında bir şey yapmayan her filozofun kendi bakışının keyfiliğine 
atfetmeksizin düşünmek zorunludur.52

Fakat eğer artık felsefeler birbirlerinden türemiyorsa, eğer hiçbir zorunluluk 
onların gelişimlerini bağlamıyorsa, tamamlanmadan ve bu özgür gelişmeye bir terim 
bulmaktan hâlâ ne anlamda bahsedebiliriz? Mevcudiyetin, Yunanistan’da ousia ve 
idea olarak, modern zamanlarda ise nesnellik olarak belirleniminden sonra, neden 
Bestellbarkeit, eylenebilirlik ve ölçülebilirlik olarak belirleniminde felsefe tarihinin 
nihai sonunu görmeli? Acaba, bizi ıskalamış ve mevcut olanın mevcudiyetini tayin 
eden şeyi artık özne ve nesneye göre yola çıkarak değil, fakat insanı, ortaya çıkarılanı 
kaynak olarak işlemeye iten Heidegger’in Gestell adını verdiği şeyin kışkırtan gücüne 
boyun eğdiği için artık bir özne olmayan, eş deyişle endüstri toplumunun tamamı için 
basit tüketilebilir ve hesaplanabilir rezerv ve kaynak karşısında belirlenen bu mevcu-
diyet dönüşümünden sonra mevcudiyetin gelecekteki başka dönüşümlerini tasavvur 
edemez miyiz?53

Başka bir deyişle, Heidegger’e göre felsefenin bu dünya-oluşuna tekabül eden 
modern tekniğin gerçekten de felsefenin son şeklini teşkil ettiğini garanti eden nedir? 
Bu dönemde bir mevcudiyet ve kurma düşüncesinin sınırlarını aşan ne var? Heidegger 
bu haklı soruya, kurma düşüncesinin artık eski neden ve temel kategorilerinin salt 
araçsal kullanımından öte bir şey olmayan işlevsel düşünce olarak modern bilimsel 
düşünceyi yönetmediğini görmek için bugün var olana bir göz atmak yeterlidir, yanıtını 
verir. Çünkü işlevsel düşüncenin hükümdarlığı kendisini var olanın bütün alanı üzerine 
yayar ve böylece Gestell tarafından “görevlendirilmiş” olarak kendisini bulan insanı 
da ilgilendirir, çünkü böylece mevcudiyeti problemli kılan insanın mevcudiyetle olan 
ilişkisi kendisini gösterir. Oysaki felsefi düşünce mevcudiyet sorusunun kendisini sor-
maz, fakat yalnızca mevcudiyetin mevcut olanın temeli olması itibariyle mevcut olanın 
sorusunu mevcudiyete göre sorar. Ayrıca felsefenin sonu, Gestell54 gibi iki yönlüdür: 
Bir yandan Bestellbarkeit düşüncesi formu altında bir düşüncenin, eş deyişle temel ve 
mevcudiyet düşüncesinin tamamlanması anlamına, diğer yandan da, bu eylenebilirlik 
düşüncesinden yola çıkarak mevcudiyete yönelik olduğu gibi sorgulamanın buyruğu 
anlamına gelir.

52 Qu’est-ce que la philosophie? [Felsefe Nedir?], in Questions II, s. 26.
53 La question de la technique [Teknik Sorunu], in Essais, s. 26. 
54 Bkz. Questions IV. s.91: “Gestell, Ereignis’te varlık figürleri ile varlık dönüşümleri arasında bulunur. 

Gestell böylece aracı bir konum ve ikili bir bakış sağlar: Diğer bir deyişle, Gestell bir Janus başıdır. 
Gestell bir şekilde gene istencin istencinin bir devamı, dolayısıyla da varlığın son izi olarak anlaşıla-
bilir. Fakat Gestell aynı anda Ereignis’in bir ön-figürasyonudur. 
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Mevcudiyetin olduğu gibi sorgulanmasına yönelik böyle bir soruyu Yunanlılarda 
bulmuyor muyuz? Platon’un kendisi bakışı mümkün kılması itibariyle mevcut olanın 
mevcudiyetini idea olarak belirlerken aynı zamanda mevcudiyeti, yalnızca görmeye izin 
veren ışık ile ilişkilendirmiyor muydu? Mevcudiyeti ışık ile ilişki dâhilinde düşünmek 
ve varolanda, ışıkta görünmesi ve kendiliğinden parlaması itibariyle bir Phainomenon 
görmek Yunan felsefesinin özü değil midir? Böylece, artık olduğu gibi görünmeye 
değil de görme ve açıklık üzerine vurgunun yapılması kesin olarak yalnızca Roma ile 
birliktedir. Bu durum idea’nın perceptio ile modern yer değişimine yol hazırlamıştır. 
Hâlbuki Platon ışığı sadece bağlantı, hatta aydınlık ve saklılık rastlantısı biçiminde 
olan kendi olayını düşünmeksizin görme55 ve görülebilir arasındaki “boyunduruk” 
olarak düşünür. Işık “metaforu” kendi tamamlayıcısı gibi gölgeyi açıklığın karşısına 
koyduğundan bu rastlantının, başka bir deyişle alêtheia’nın kendi yapısının hakkını 
veremez; çünkü burada söz konusu olan sadece lêthe’nin karşıtını görmek değil, 
dahası lêthe’de onun “kalbini” görmektir. Ayrıca bu ikilinin arasındaki anlaşmazlığı, 
aralarındaki karşıtlığı dile getirmek yeterli değildir, buna ek olarak aydınlığın yalnızca 
mevcudiyetin aydınlığı olmamasına, fakat kendi kendisini saklaması itibariyle mev-
cudiyetin aydınlığı olmasına aracılık eden antagonizmlerini56 de görmek gerekir.57 Bu 
nedenden dolayıdır ki, Heidegger şimdi Lichtung’u, aydınlığı, açıklık düşüncesinden 
çok, leicht yani hafif sıfatı üzerine kurulu olan lichten fiilinde bulduğumuz hafifletme 
düşüncesinden yola çıkarak anlama zorunluluğu üzerinde ısrar eder. Gerçekten de, 
Lichten tam da ışık vermek anlamına gelir, ama bu aydınlatmak manasında değil 
de açma ve özgürleştirme manasındadır. Sadece bu açılma ve özgürlük boyutunda 
ışık parlayabilir ve koyu karanlıklarla uyuşmazlığa düşebilir. Fakat bu Açık, nasıl ki 
Ereignis alışılmış anlamı olan olay üzerinden anlaşılmamalıysa, Heidegger’in aynı 
zamanda Gegend diye adlandırdığı mekânla karıştırılmamalıdır. Heidegger’in işaret 
ettiği şey, başka bir yerde58 Zeit-Raum, mekân-zaman şeklinde adlandırdığı, mekânın 
ve zamanın basit metafizik bir biraraya getirilişinden çok mekân ve zamanın çok daha 
temel bir ortak-aidiyetlikleridir. Çünkü daha önce Hümanizm Üzerine Mektup’un59 
da ifade ettiği gibi zaman-mekânın bu Açığı, aydınlığı, mekândan itibaren anlaşıl-
maktan öte, tam tersine mekânı veren olan dünyadan başka bir şey değildir. Böylece 
artık sadece Lichtung-ışık düşüncesiyle değil, Lichtung-açıklık düşüncesiyle birlikte 
artık felsefenin dışına çıkmış oluruz, çünkü 1964 yılındaki konferansın dediği gibi: 
“Felsefe açıklığa dair bir şey bilmez. Felsefe aklın ışığından bahseder, fakat varlığın 
açıklığına dikkat etmez.”60

55 République [Devlet], 508 a.
56 Bkz. Heidegger und Hegel oder Widerstreit und Widerspruch, J.van der Meulen, Anton Hain, 1953.
57 Bkz. Zur Sache des Denkens, Niemeyer, 1969, s. 79 : “Lichtung der sich verbergenden Anwesenheit.”
58  Bkz. Temps et être [Zaman ve Varlık], in Questions IV, s. 32.
59 Lettre sur l’humanisme, s. 64 ve 131.
60 Questions IV, s. 129. 
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Lichtung’un bu yeniden tanımlanışı, Sein und Zeit’tan beri katedilmiş olan yolu 
ölçmeye izin verir. Çünkü yalnızca 1930’lu yılların ortalarına doğru Heidegger’in 
metinlerinde ortaya çıkan Ereignis’in tersine Lichtung daha 1927 yılında mevcuttu. 
Gerçekten de, Sein und Zeit’in 28. bölümünde, kendisini aydınlatan ışığı yalnızca 
kendisinden alması anlamında –lumen naturale’in ontik imgesi tam da bu anlama 
gelir– “Dasein’ın kendisinin Lichtung olduğunu”61 okuyoruz. Öyleyse Dasein’ın 
açılması gene aklın aydınlığına göre tanımlanır ve Dasein’ın aydınlığından varlığın 
açıklığına geçmek için, Beïtrage’nin bahsettiği, dünyayı artık insansal bir Unwelt’e 
indirgemeyen bir düşünceye ve öznellik düşüncesinin daha kesin bir terk edilişine 
doğru götüren Ereignis’teki sıçrama gereklidir. 

Heidegger’in son konferanslarının birinde bunu kabul eder ve böylece öz-yoru-
ma yeni bir ton kazandırır:62 “Dasein analitiği henüz özgün olarak Lichtung olana ve 
kendisince Lichtung’a ait olan alana kesinlikle ulaşmıyor.”63 Böylece, Heidegger’in 
“düşünce yolunun” felsefe meselesinden asıl düşünce meselesine geçişten başka bir 
şey olmadığı üstü kapalı bir biçimde kabul edilmiş olur. 

61 Sein und Zeit, s. 133.
62 Gerçekten öyle görünüyor ki, Heidegger’in son metinlerinde öz-yorumlama, yani önceki ana noktala-

rın basit bir yeniden yorumlanması yerine yeniden işlenmesi, Selbstinterpretation’un temel metinleri 
olan 1946 yılındaki Hümanizm Üzerine Mektup ve 1949 yılındaki Metafizik Nedir’in “Giriş”inde oldu-
ğu gibi kelimenin tam manasıyla daha kesin bir biçimde bir büzülme formunu alır. Bu özellikle hakika-
tin özünün değişimiyle alakalıdır, Heidegger 1964 yılındaki konferansta, bu “önermenin savunulabilir 
olmadığını” söyler, çünkü “baştan beri alêtheia homoiôsis ve adaequatio yönünden kendisini açığa 
vurur” (Questions IV, s.136) ve öncesinde Homeros’ta gerçeklik verba dicendi’ye, söze verilmiş olup 
böylelikle de görünmeye verilmemiştir. Hal buyken sorgulanan şey, buyuran “varlığın hakikati” kavra-
mının kendisi, daha önce gördüğümüz gibi, “diğer başlangıç” fikrinin kendisidir: “Heidegger, alêtheia 
yönünde sorgulamak hakikat sorusunu sormamaktır, diyor.” (a.g.e., s.134) O zaman kabul etmek gere-
kir ki, “Lichtung anlamıyla alêtheia’yı, hakikati adlandırmak yanlış yolda yürümek demekti.” (a.g.e.) 
Heidegger, Thor seminerinde şunu ifade eder: “Hakikate dair bütün yanlış yorumlardan ve de hakika-
tin hakkaniyet olarak anlaşılmasından kaçınmak için, ‘varlığın hakikati’ Ortschaft des Seins –varlığın 
mekânı olarak hakikat– tarafından yorumlanmıştır. Varlığın Topolojisi ifadesi de buradan çıkar.” (Qu-
estions IV, s. 269) Böylece, gerçekte Selbsinterpretation’un Ereignis’e angaje olan Selbstüberwindung 
düşüncesine dayandığını görüyoruz. Çünkü Heidegger’in Temps et Etre (Zaman ve Varlık)’ın sonunda 
hatırlattığı gibi, söz konusu olan üstesinden gelinmesi gereken şey, tercihen kendi kendisine bırakılma-
sı gereken metafizik değil, Ereignis’in sözünün teşebbüsünün karşılaştığı engellerdir. Bu öz-yorumun 
kendisi de Heidegger düşüncesinin anlaşılmasında bir engel veya bir yardımcı mıdır? Heidegger’in 
kendisinin Yunanlılara ilişkin yapmış olduğu gibi, Heidegger’in kendisine yapmadığı kendisini daha iyi 
anlamayı, burada hatta hermeneutiğin ilkesine itaat ederek önümüze koymalı mıyız? Bu konuda sözü 
Heidegger’e bırakalım: Heidegger, Acheminement vers la parole, (Dile Doğru Yol Alma, s. 125)’da 
“Bütün büyük düşünceler kendi kendilerini kendilerine çizilmiş olan sınırlar dâhilinde en iyi biçimde 
anlarlar.” Sein un Zeit’ın yayımlanmasından altmış yıl sonra, öyle görünüyor ki Heidegger düşüncesinin 
sınırları bize hâlâ açık bir biçimde görünmediğinden, kuşkusuz düşüncenin geleceğine hükmetmeye 
muktedir yegâne öğe olan Heidegger’in zorunlu Verwindung’unu beklerken, Selbsinterpretation’unun 
okuma anahtarı olarak kullanılmaya devam edilmesi belki de uygun düşer. 

63 Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens, Erker 1984, s. 19: Söz konusu metin Heide-
gger tarafından Ludwig Binswanger şerefine 30 Ekim 1965 tarihinde Amritswil’de yapılan konferans-
ta sunulan metnin yeniden gözden geçirilmiş hâlidir. 
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Dolayısıyla felsefe, Hegel’le felsefi düşüncenin sonunda spekülatif düşünce olarak 
ve Husserl’de de asıl verici sezginin düşüncesi olarak belirlenişinin de onayladığı gibi 
bir ışık ve görme meselesidir. Ne dolaysız görme [vision immédiate] ne de yansıtıcı 
dolayım [médiation réfléchissante] olan başka bir düşünce şekli mümkün müdür? 
Yunan deneyimini aşarak –“über das Grieschische hinaus”64 görünmezin düşüncesi 
olacak bir düşünce? Fakat görünmeze dair eninde sonunda ne diyebiliriz ki? Heidegger 
bu soruyu kendisine Beiträge şu tespitte bulunurken soruyor: “Hiçbir zaman dolaysız 
bir biçimde Varlık diyemeyiz ve öyleyse bunu gene dolaylı bir biçimde diyalektik 
içinde yeni bir güce yükseltilmiş mantık anlamında da söyleyemeyiz– bütün söyleme 
zaten varlığın hakikatinden itibaren konuşur ve hiç bir zaman kendisini dolaysız bir 
biçimde Varlığın kendisinde tasarlayamaz.”65 Bu sebepten dolayıdır ki, Heidegger 
adlandırmalara ihtiyaç duyanlar için bir sessizlik mantığı, kendisi de daima bir kur-
ma ve vaizlik mantığı olan varolanlık mantığını dışlamayan ve tam tersine içeren 
bir sigetik66 [sigétique] mantığı öneriyordu. Çünkü söz konusu olan susmak değil de 
sessizliği söze getirtmektir. Heidegger birçok kez metafizik olmayan düşüncenin artık 
felsefenin çok daha azı, onun çok daha fakiri olduğunu dile getirir. Çünkü o kendisini 
bir temel düşüncesi seviyesine yükseltemez. Hegel’in Mantık Bilimi’nde tamamına 
eren, gerisi olmayan bir felsefi düşünce yani noesis noeseos hayalinin karşısına He-
idegger, kendisi kendi meselesi, kendi Sache’si (şey) olmayan ve geçici özü sadece 
“önüne doğru götürülmekte olduğu şeyi göstermeyi mümkün kılan” bir düşüncenin 
sonluluğunu koyar.67 Çünkü Husserl’de fenomenoloji bir metot, Sache selbst’e giden 
bir yol olarak tanımlanmıştır ve Heidegger 1973 yılında kendi düşüncesini görünme-
zin fenomenolojisi olarak tanımlayacaktır.68 Fakat artık felsefe olmayan düşüncenin 
tamamen haberci ve hazırlayıcı karakterini yanlış anlamamak gerekir: Heidegger’de 
nostalji ve umut olmadığını69 anlamak gerekir. Hümanizm Üzerine Mektup’un açıkça 
dediği gibi, Vorläufigkeit, düşüncenin özü, onu düşünce kılan şeydir ve felsefenin göz 
ardı ettiği, bununla beraber farkında olmadan tanıklık etmekten vazgeçmediği işte bu 
özdür. Çünkü varlığın kaçmasına izin verdiği, onu unuttuğu70 ölçüde felsefe, kendisini 
felsefeye yalnızca geri çekerek veren varlığa sadıktır. 

64 Zur Sache des Denkens, s.79; Questions IV, s. 137.
65 Manucrit inédit. s.159.
66 A.g.e., s.159, Nietzsche’nin I. Bölümü’nün 365’inci sayfasına da bakın.
67 Questions IV, s. 339.
68 Questions IV, s. 67.
69 Gerçekten de, nostalji ve umut kesinlikle felsefenin Platoncu özünden doğar ve böylece Heidegger’in 

artık kendisini suç ortağı etmek istemediği felsefi biçimin temel tonalitelerini oluştururlar. Gelecek 
olan düşünceye uygun düşen için tek temel tonalite Heidegger’in hem Beiträge hem de aynı zamanda 
1937-1938 (GA Band 45, s. 2) yıllarına ait bir derste söylediği gibi Verhaltenheit’tır. Verhaltenheit’ı 
tamamen ihtiyat [Verhalten] ve Varlık karşısındaki düşünce olan ilişkinin [Verhältnis] kendisinin dü-
zeni anlamındaki düzen olarak anlamak gerekir. 

70 Vergessen fiilini (İngilizcesi to forget) yavaşça silmek ile ilgili olan [oblitare] olarak anlamaktan çok, 
tutmada eksik olunan jest olarak anlamak gerekir. 
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ON THE CONSIDERATION OF END / FINITUDE IN HEIDEGGER

ÖZ
Bu çalışmada, genel olarak, Nietzsche’yle belirginleşen nihilizm sorunundan 
hareketle, belirli bir düşünme biçiminin tarihsel kapanışına, sonuna dair Heideg-
ger’in düşünceleri ele alınmakta ve bu düşünme biçiminin (metafiziğin) sonunda 
onun yeni bir başlangıç (Anfang) yapma gereksinimine ilişkin vurgusu ortaya 
konmaktadır. Heidegger’in düşüncesinde bu “son”un aynı zamanda, Varlık ve 
Zaman’daki, zamansal varlık olarak insanın sonluluğu görüşüyle de uyumlu 
olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu yazı, Heidegger’in hem Varlığın tari-
hindeki bir çağ olarak Batı metafiziğinin sonunda “başlangıca dönmek” fikrini 
hem de sonluluk çerçevesinde, dünya içinde varlık olarak (yani ölüm yönünde 
varlık olarak) insanın hep bir geleceğe doğru atılımını ele almaktadır. Bu düşün-
celer çerçevesinde, yazının sonunda ise, Heidegger’in düşünceleri ile Heidegger 
hakkında hiç de olumlu düşünceler taşımayan Walter Benjamin’in tarih kavrayışı 
arasında bir bağlantı kurulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, nihilizm, son, sonluluk, ölüm, varlık, yeni baş-
langıç, tarih, Benjamin.

ABSTRACT
In this paper, with reference to the problem of nihilism which generally becomes 
evident by Nietzsche, we dealed on Heidegger’s consideration of the historical 
closure and end of a certain way of thinking; and revealed his emphasis on the 
requirement of making this thinking way (metaphysics) turn over a new begin-
ning (Anfang) in the end. This “end” in Heidegger’s thought is supposed to be in 
accordance with the perspective of finitude of man as a temporal being in Being 
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and Time as well. Therefore this paper embraces both the idea of Heidegger about 
“return to beginning” in last term of Western metaphysics as an age within the 
history of Being and man’s forever comportment towards a future as a being-in-
the-world (i.e. being-toward-death) within the scope of that finitude. Pursuant to 
these ponderings, as an epilogue for this article, a relationship will be established 
between considerations of Heidegger and history comprehension of Walter Ben-
jamin who does not think well of Heidegger at all.
Keywords: Heidegger, nihilism, end, finitude, death, Being, a new beginning, 
history, Benjamin.

...

Eski ve yüksek değer sistemlerinin sonuna işaret eden nihilizm sorunu, en azın-
dan Nietzsche’den beri, felsefenin temel sorunu olmaya devam ediyor. “En azından 
Nietzsche’den beri” diyoruz, çünkü Nietzsche’den önce, Nietzsche’nin meşhur “Tanrı 
öldü” sözünün arka planında ilkin, daha 17. yüzyılda, Pascal’in, Pensées’de çağının bir 
görünümü olarak insanın sefaletini betimlediği yerlerde geçen “gizli Tanrı” ve “Büyük 
Pan öldü” sözü1 ve sonrasında 19. yüzyılın başlarında Hegel’in Glauben und Wissen’de 
Pascal’e dayanarak Yeniçağ dinselliğinin duygusunu Tanrının ölümüne dayandırışı2 
ve Tinin Fenomenolojisi’ni Mutlak Tinin çarmıh yeri ile bitirişi var.3 Demek ki, 19. 
yüzyılda Nihilizmle ifadesini bulan “son duygusu”, Hıristiyan temayı da içine alacak 
şekilde eski bir hikâyedir aslında. Ama Nietzsche’yle birlikte, bir kriz ortamı içerisinde, 
“son” (ve “ölüm”) üzerine düşünmek neredeyse felsefenin temel tarzı haline gelmiştir. 
Felsefenin sonu, metafiziğin sonu, geleneğin sonu, yazarın ölümü, kitabın ölümü vs.; 
tüm bunlar, Nietzsche’nin nihilizm saptamasının temel ifadesi olan “Tanrının ölümü” 
ile simgeleşir. Tanrının ölümü Hıristiyan teolojisinin bağlamını parçalar ve belirli bir 
kültürün ve çağın temel belirleyeni olur. Albert Camus’nün de dediği gibi, Nietzsche 
nihilizmi “klinik bir vaka gibi ele almıştır”.4 Nihilizm, Nietzsche için, psikolojik bir 
durum olmanın yanında (yapılan her şey boşuna!), tarihsel bir olgudur da. Klinik bir 
vaka ve tarihsel bir durum olarak nihilizm ise, inançların yitirilmesini, hedef eksikliğini 
ve en yüksek değerlerin değerden düşmesini gösterir.5 Hedef eksikliği, yüksek değer-
lerin anlamını yitirmesi ve özellikle Hıristiyanlık tarafından geliştirilen hakikatçiliğin 
(Wahrhaftigkeit) yerini bu hakikatlere karşı ortaya çıkan tiksintinin alması, Nietzsche 
için belirli bir geleneğin sonuna işaret eder. Bu gelenek Nietzsche tarafından, en ge-
nel anlamda, Platonculuk olarak adlandırılmıştır. Nietzsche Götzen-Daemmerung’da 

1 Pascal Blaise, “Le grand Pan est mort.” Pensées, Paris: Le Livre de Poche, 1972, s. 324.
2 G.W.F. Hegel, Glauben und Wissen, Werke II, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986a, s. 432.
3 G.W.F. Hegel, Phaenomenologie des Geistes, Werke III, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986b, 

s. 591.
4 Albert Camus, L’Homme Révolté, Paris: Gallimard, 1951, s. 88.
5 Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht, Stuttgard: Alfred Kröner Verlag, 1996, s. 10.
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(Putların Batışı) bu geleneğin, Platon’la başlayıp nihilizmle nasıl sonuçlandığını ve bu 
nihilizmi aşma yoluna nasıl girildiğini altı adımda betimler.6 Altı adımda betimlenen 
bu gelenek, aynı zamanda metafizik gelenektir de. Dolayısıyla, metafizik düşünme 
biçiminin uzun tarihinin sonucu, nihilizm aşaması (çağın bir durumu) ve bu aşamanın 
en özlü ifadesi ise “Tanrı öldü” sözüdür. Bu altı adımın da bize gösterdiği gibi, bu ge-
leneğin bir başlangıcı ve bir sonu vardır; Nietzsche’ye göre, biz bu sonda yaşıyoruz ve 
bu sonun farkındalığıyla, yeni bir başlangıç yapmayı deniyoruz: Incipit Zarathustra!7 

“Son” düşüncesi ve bu sonda yeni bir başlangıç yapma, bu başlangıcı yapabilmek 
için de ilk başlangıca dönme gereksinimi, Nietzsche’nin “çağın en büyük yeni olayı” 
olarak adlandırdığı “Tanrı öldü” sözü temelinde,8 Heidegger tarafından kendi düşün-
cesinin merkezi haline getirilmiştir. Nihilizmin bir ifadesi olan bu söz ile metafiziğin 
bağlantısı, Heidegger’in son ve sonluluk düşüncesinin (ya da “farkındalığı”nın) genel 
çerçevesini çizer. Nietzsches Wort “Gott ist Tot” (Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü) 
başlıklı yazısında Heidegger, metafiziğin “Varlığın kendi tarihinin bir çağı” olduğunu, 
yani varlık tarihinin belirli bir çağının kendini metafizik olarak gösterdiğini söyledik-
ten sonra, onun “kendi özünde nihilizm”le aynı anlama geldiğini belirtir9. Demek ki, 
Hıristiyanlık terminolojisinden devralınan “Tanrı öldü” ifadesiyle kendini belli eden 
nihilizm, varlığın tarihinin belirli bir aşaması olan metafiziğe ve onun sonuna işaret 
etmektedir.

Bu çalışmada, ilkin Heidegger’in bu “son”u nasıl değerlendirdiğini ele alıp, 
kısaca, “yeni bir başlangıç yapma gereksinimi” çerçevesindeki düşüncelerini ortaya 
koyacağız. Daha sonra ise, Heidegger için “son” düşüncesinin, Varlıkla ilişkisinde 
insanın “sonluluğu” düşüncesinde kendi temelini bulduğunu Varlık ve Zaman’dan 
hareketle gösterip, en sonunda da Walter Benjamin’in tarih görüşündeki kimi yönlerle 
bağlantı kuracağız.

Yukarıda da dediğimiz gibi Heidegger, Varlığın tarihinin10 (Die Geschichte des 
Seins) belirli bir çağı olan metafizik ile nihilizmi aynı şey olarak görmektedir. Metafizik 
çağı (nihilizm çağı, teknik çağı vs.) aynı zamanda, onun tarafından, bir “gereksinim 
çağı” (dürftige Zeit) olarak da görülmektedir. Bu gereksinimin nasıl bir gereksinim 
olduğunu görmek için de, ilkin, bu çağın “gece”yle, varlığın gecesiyle özdeşleştirildi-
ğine dikkat etmek gerekir. Wozu Dichter? (Şairler Ne İçin [Var]?) başlıklı yazısında, 
Hölderlin’in “Şairler ne için [var] bu gereksinim çağında...” ifadesinden hareketle, bu 
“dünya gecesinin” (Weltnacht) gereksinim çağının uzun bir çağ olduğunu belirtiyor.11 

6 Friedrich Nietzsche, Götzen-Daemmerung, Saemtliche Werke (KSA) 6. (Hrs. Von G. Colli-M. Montinari). 
Berlin-New York: Gruyter Verlag, 1999, s. 80-81

7 Zerdüşt çıkar sahneye...
8 Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003, s. 216.
9 Martin Heidegger, a.g.e., s. 265.
10 Heidegger’in varlık kavrayışından hareketle, bu ifadeyi “Varlığın takdirinin” şeklinde de okuyabiliriz.
11 Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003, s. 270.
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Burada, aslında, metafizikle olan ilişki söz konusu olduğunda, çelişki gibi görülecek 
bir durum var: Metafizik tarihi, başlangıcından bu yana, “ışığa” yönelip, karanlıktan 
sıyrılmak istemektedir. Hemen hatırlanacağı gibi, Platon’un zifiri karanlık olmayan ama 
yine de karanlık olan mağarasından dışarıya doğru giden yürüyüş, üç aşamalı olarak, 
ışığa (Güneşe, İyiye, İyi İdeasına vs.) doğru ilerler. Yine Platonculukta ve metafizik 
tarihinde önemli bir yer tutan Plotinos’un Enneadler’inde Bir’in (Hen) kendisi aynı 
zamanda ışıkla özdeşleştirilir. Zaten Heidegger de Platon’un mağara alegorisini alétheia 
bağlamında, hep daha açık (aléthestera) ve en sonunda en açık (aléthestata) olana doğru 
bir gelişim, bir hareket olarak yorumlar12. Öyleyse, Platon’la başlayan bu ışığa doğru 
gelişim düşüncesi, nasıl olup da bizi “dünya gecesi”yle karşı karşıya bırakmaktadır?

Düşüncenin gelişiminde ortaya çıkan bir çelişki gibi duran bu durumun neden 
böyle olduğunu anlamak için, ışığa, aydınlığa, daha açık olana ilerleyen sürecin akşamla 
(Abend), “bastıran alacakaranlık”la, “putların batışıyla” ya da en genel anlamda “Batı” 
(Abendland) ile ilgisine ya da Hegel’in Felsefe Tarihi Üzerine Dersler’inin Spinoza 
bölümünde yaptığı gibi, bir Doğu (Morgenland: Sabah ülkesi)-Batı (Abendland: Akşam 
ülkesi) karşıtlaştırmasına13 detaylı bir şekilde bakmak ilginç olabilirdi. Ama burada 
kendimizi sadece Heidegger’le sınırlandıracağız; her ne kadar onun düşüncesi tüm 
bunlardan bağımsız olmasa da.

Heidegger, dünya gecesini yoksunluk çağı olarak niteler. Neyin yoksunluğu? Kimi 
zaman “Tanrıların bizi terk edip gitmesi”, “onların kendini geri çekmesi” (Verweige-
rung), dünya gecesinde şairin aradığı kutsalın (Das Heilige) yitirilmesi14, kimi zaman 
düşünceye hükmeden tekniğin hegemonyası15, kimi zaman varlık unutulmuşluğu 
(Seinsvergessenheit), kimi zaman da “her şeyi bildiğimiz ama düşünmediğimiz çağ”16 
olarak kavrar bu yoksunluğu Heidegger. Dolayısıyla, bir gereksinim ve yoksunluk 
çağı olarak dünya gecesi, belirli bir tarihsel (yazgısal) gelişimin sonucu olarak ortaya 
çıkar. Işığı arayan başlangıç, karanlıkla kapanır.

Ama bu kapanışın, bu “son”un tam bir kapanış ve her şeyin sonu olmadığını da 
görmek gerekir. Dünya gecesi, daha ziyade, bir geçiş, bir aradalık durumudur. Sonuncu 
Tanrının da bizi terk edip gitmesi, gelmekte olanın bir işareti olarak da görülebilir. 

12 Heidegger’in Platon felsefesine ilişkin bu yorumu için bkz. Martin Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 
GA 34, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1988, s. 22-94; Sein und Wahrheit, GA 36/37, Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 2001, s. 127-185 ve Martin Heidegger, Wegmarken GA 9, Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 1976, s. 203-238.

13 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Werke 20, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1986c, s. 156-157.

14 Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003, s. 269-273.
15 Martin Heidegger, Wegmarken, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, s. 313-314; ayrıca 

bkz. Heidegger, Vortraege und Aufsaetze, Stuttgart: Günther Neske Verlag, 1994, s. 32.
16 Özellikle bkz. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, GA 40, Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1983, s. 27-30; ayrıca düşünmenin yerine “bilim”in geçtiği durumu özetleyen tekhné ile 
Machenschaft ilişkisi için bkz. age., s. 168.



Heidegger’de Sonun / Sonluluğun Düşünülmesi  531

Zaten “gereksinim” tam da bu gelecek olana ilişkin bir gereksinimdir. Hölderlin’in 
şiiri hakkında konuştuğu yerlerde Heidegger, bu aradalığı, geçişi ve yeni gelene iliş-
kin gereksinimi açıkça ortaya koyar: “Bu çağ, kaçıp giden tanrıların ve gelen tanrının 
çağıdır. Gereksinim çağıdır bu, çünkü çifte bir eksiklik içindedir ve kaçıp giden tan-
rıların artık olmaması ile gelenin henüz gelmemesi arasında hiçlik durur”.17 Buradaki 
“hiçlik”, yani içinde yer aldığımız “arada”ki durum, Varlığın kendi tarihindeki bir çağ 
olan metafiziğin sonundaki nihilizm aşamasıdır. Heidegger işte tam da bu aradalık du-
rumunda yeni bir başlangıç yapma gereksiniminden bahseder; metafizik olarak kendini 
açan başlangıcın sonunda ikinci bir başlangıçtır bu ve başlangıca dönüşü gerektirir. Bu 
“başlangıca dönüş”ün ne anlama geldiği konusunda birkaç şey daha söyleyeceğiz ama 
öncelikle çağa, Batı metafiziği ve düşüncesine, en genel anlamda gelenek, kültür ve 
miras sorununa ilişkin bu tasarımın, Varlık ve Zaman’daki “sonluluk” çözümlemesine 
uygun olduğunu göstermek için, bu yapıttaki ölüme dair söylenenlere çok kısa olarak 
bir göz atmak gerekiyor.

Bilindiği gibi, Varlık ve Zaman, Varlığın anlamı sorusunu, bu soruyu soran belirli 
bir varolandan hareketle yanıtlamaktadır. Bu soru çerçevesinde, soruyu soran ve her 
defasında benimki olan oradaki varlık (Da-sein), dünya içindeki gündelikliği (Allta-
eglichkeit) çerçevesinde analiz edilerek (Daseinsanalytik), varlık sorusuna yeniden 
bir yanıt verme olanağını bize sunar. Dünya içindeki bu gündeliklik, doğum ile ölüm 
“arasındaki” varlıktır. Yani benim oradaki (Da) varlığım, dünya içinde varlık olarak, 
doğum ile ölüm “arasında” bir uzanımdır. Doğum ile ölüm arasındaki bu uzanım, onun 
zamansallığını (Zeitlichkeit) gösterir. “Dasein’ın zamansal olmasını, onun doğum 
ile ölüm arasındaki yayılımı, uzanımı (Erstreckung) olan bir bütünlükte, Dasein’ın 
bütünlüğünde (Daseinsganzheit) bulmamız gerekir. Dasein’ın varlık içre (Im Sein) 
olması, onun varlığa açık olması, onun doğum ve ölümle ilişkide arada (Zwischen) 
olduğunu gösterir”.18 Zamansal (ve zamansal olarak uzamsal) olan bu aradalık duru-
mu, Dasein’ın gündelik yaşamında ölüm yönünde varlık (ölüme doğru giden, ölmekte 
olan varlık) olduğunu gösterir.19 “Dünya-içinde-olmanın ‘sonu’ (Das Ende) ölümdür. 
Varlık olanağı bakımından, yani varoluşa ait olmak bakımından bu son, Dasein’ın her 
defasındaki olanaklı bütünlüğünü sınırlar ve belirler”.20 Burada ilkin, Heidegger’in 
ölümü hep benim olan bir olanak olarak (son olanak) gördüğünü, bunun dışında da, 
Dasein’ın bütünlüğünü, ölüm yönünde varlık olarak, yaşarken (yani dünya içinde, 
gündelikliğinde) henüz tamamlanmamışlığı, “son”a varmamışlığı çerçevesinde ele 
aldığını görmekteyiz. Bu bir eksikliği, sürekli bir emanet durumunu (Ausstand) ortaya 
çıkarır: “Şimdiye kadar ölüm hakkında söylenenler üç tezde formüle edilebilir: 1. Var 

17 Martin Heidegger, Erlaeuterungen zu Hölderlins Dichtung, GA 4, Frankfurt am Main: Vittorio Klos-
termann, 1981, s. 47

18 Çetin Türkyılmaz, Filozoflarla Düşünmek, Ankara: Bibliotech Yayınları, 2015, s. 136. Ayrıca bkz. 
Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993, s. 373-374.

19 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993, s. 237.
20 A.g.e., s. 234. 
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olduğu sürece ‘Henüz-değil’ olmak (ein Noch-nicht) Dasein’a aittir. Henüz olmaması; 
sürekli bir emanet durumu. 2. Henüz-daha-sonda-olmayanın, kendi-sonuna-doğru-gelişi, 
artık orada olmamanın özelliğine sahiptir. 3. Sona gelmek, kendinde, her bir Dasein 
için kayıtsız şartsız temsil edilemez Varlık tarzıdır”.21 Dasein’ın yaşarken henüz daha 
tam olmaması, ancak sonda (ölümde) bütünlüğüne erişmesi, “aynı zamanda oradanın 
varlığının yitimidir (Verlust des Seins des Da)”.22 Dolayısıyla “Dasein” olmak, yani 
orada-olmak, her zaman ölüm yönünde varlık olarak “arada olmak” anlamına gelir. Bir 
son olarak ölüm söz konusu olduğunda ise, “artık orada olmayan” (Nichtmehrdasein) 
söz konusu olacak, Dasein’ın tarihselliği düşünüldüğünde ise, ‘bir zamanlar orada olan 
Dasein’ların (Da-gewesene) var olduğu söylenebilecektir.

Bu söylenenlerden iki sonuç çıkarılabilir: İlkin, dünya içinde olmak söz konusu 
olduğunda, bir yaşam fenomeni olarak ölüme doğru giden23 varlığı belirleyen temel şey 
sonluluktur ve bu sonluluğu içinde o zamansal olarak belirlendiği için, insanın oradaki 
varlığını gelecek olan (Zukunft) belirlemektedir. Henüz gelmemiş olana, ama –yaşam 
devam ettiği sürece– hep gelecek olana doğru bir atılış söz konusudur.24 İkinci olarak, 
zamansallıkla belirlenen insanın sonluluğu, aynı zamanda tarihsel (Geschichtlich) bir 
alan açar. Heidegger, Almancada tarih sözcüğünün kökeninde olan “Geschehen” (olup 
bitme, olma, başa gelen şeyler) sözcüğünü yine insanın bu sonluluğuyla ilişkilendiriyor. 
Dasein’ın aradalığına işaret eden, doğum ile ölüm arasındaki uzanımı Heidegger “Ges-
chehen” olarak görüyor. Dolayısıyla, bizim başımıza gelen şeyler zamansallığımızda 
“burada oluşumuzu” nasıl belirliyorsa, daha önceden burada olmuş olanların başından 
geçenler de, bir zamanlar orada olmuş olanları (Dagewesene) belirlemektedir. Sorun bu 
ikisi arasındaki tarihsel ilişkinin nasıl kavranacağıdır. Heidegger’e göre, bir geleceği-
mizin olması ve olabilmesi bağlamında (yani olanak bağlamında) geçmişle eleştirel bir 
diyalogun, geçmişe yöneltilmiş tekrarlamaya dayalı bir yanıtın zorunluluğu vardır. Başka 
bir ifadeyle, geçmişle olan ilişkiyi belirleyen, bir geleceğin bizim için olanaklı olmasıdır.

Varlık ve Zaman’daki, ölüm üzerinden ele aldığımız sonluluk düşüncesi, Heideg-
ger’in Dönüş’ten (Kehre) sonraki metinlerindeki son-başlangıç bağlamına uygundur. 
Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi, metafiziğin sonunda, nihilizm çağında, “kaçıp 
giden tanrıların artık olmaması ile gelenin henüz gelmemesi arasında hiçlik durur” 
ifadesinin de bize sunduğu gibi, her şey “kaçıp giden” (geçmiş) ile “henüz gelmeyen” 
(gelecek) arasında olup biter. Bu kaçıp giden ile henüz gelmeyen arasında ise şimdi, 
yani bizim orada varlığımız durur. İçinde bulunduğumuz çağ, öyleyse, “tarihsel bir 

21 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993, s. 242.
22 A.g.e., s. 237.
23 “İnsan hayata geldiğinde, ölmek için yeterince yaşlıdır”. Heidegger, kendi ölüm yönünde varlık düşün-

cesini açık kılmak için bu eski sözü aktarır. Bkz. a.g.e., s. 245.
24 Martin Heidegger’in bu düşüncesini, belki de en iyi kavrayan filozof, insan realitesini geleceğe doğru 

atılış olarak ya da kendi terminolojisiyle “kendi için varlık” (être pour soi) olarak gören Sartre’dır.
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çağdır (eine geschichtliche Zeit)25 ve bu tarihsel çağ, düşünme/şiirleştirme (Denken/
Dichten)26 için çeşitli olanaklar sunar.

Bu zamansal-tarihsel kavrayış, içinde bulunduğumuz “son”da, teknik çağıyla 
belirlenen tehlike anında başlangıcı düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Sonuncu Tanrının 
gelmekte oluşu, bizi terk edip giden Tanrılarla, kutsal olanla (Das Heilige) düşünme/
şiirleştirme temelinde bağ kurmaya bizi zorlar; bu aynı zamanda yeni bir başlangıç 
yapma zorunluluğu ya da gerekliliğidir. Burada hemen belirtmekte yarar vardır ki, 
Heidegger’in “sonuncu Tanrı”dan, “çekilip giden Tanrılardan”, “kutsal olan”dan 
bahsetmesi, onun teolojinin sınırları içinde felsefe yapma çabası içinde olduğu anla-
mına gelmez. Beitraege zur Philosophie (Vom Ereignis) (Felsefeye Katkılar-Olagelme 
Üzerine) başlıklı, genel olarak dönüşten sonraki en önemli metni olarak kabul edilen 
notlarında Heidegger, böyle bir yorumun önüne geçmek için şunları söyler: “Sonuncu 
tanrı kendi biricik tekliğindedir ve mono-teizm, pan-teizm ve a-teizm olarak adlandırı-
lan belirlemenin bütünüyle dışında durur. Bütün teizmler metafiziğe dâhildir. Tanrının 
ölümüyle tüm teizm de düşer”.27 Burada sonuncu tanrı ile kastedilen şey, “bizim tari-
himizin sınırsız (ölçülemez) olanaklarının başlangıcıdır”.28 Dolayısıyla sorun, bir tarih 
ve miras sorunudur; bu tarihin ve mirasın, içinde bulunulan tehlike durumunda nasıl 
üstlenileceği, gelmekte olanın bu üstlenme yoluyla nasıl karşılanacağı sorunudur. Bu 
nedenle, sonuncu tanrının özü, verdiği işarette (Wink) yatar;29 “Olagelme (Ereignis) 
olarak bu işaret, varolanı en uç Varlık bırakılmışlığında bırakır ve aynı zamanda var-
lığın hakikatini onun en iç ışıması olarak baştan sona aydınlatır”.30 Bu cümlelerden 
de açık ki, buradaki sorun tamamen, Heidegger’in bütün düşünce yolunu belirleyen, 
Varlık sorunu ya da, daha doğrusu, Varlığın düşünülmesi sorunudur. Sonluluğumuz 
temelinde ya da temelsiz temelimiz (Abgrund) bakımından, Varlığın insanla olan ba-
ğını düşünme (Das Denken), bizi, tehlike anında, Tanrıların birer birer sıvışıp gittiği 
uzun tarihe bakmaya ve böylece yeni bir başlangıç yapmaya ve başlangıcı düşünmeye 
zorlamaktadır. Bu başlangıç (Anfang), asli olandır, düşünülmesi gerekendir (Das zu 
Denkende), Varlıktır; başlangıca / asli olana bakan düşünürlerce, Anaksimandros, 
Herakleitos, Parmenides gibi düşünürlerce düşünülmüş olandır bu varlık.

Böylece, düşünülmesi gerekeni düşünme gereksinimi, gereksinim çağında, teh-
like anında kurtarıcı gücü, koruyucu çareyi (Das Rettende) açığa çıkarır: “Tehlikenin 

25 Martin Heidegger, Erlaeuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1981, s. 47.

26 “Hölderlin şiirin özünü şiirleştirmiştir; ama zamansız bir şekilde geçerli olan bir kavram anlamında 
değil. Şiirin bu özü belirli bir zamana aittir” (Hölderlin dichtet das Wesen der Dichtung. –aber nicht 
im Sinne eines zeitlos gültügen Begriffes. Dieses Wesen der Dichtung gehört in eine bestimmte Zeit).

27 Martin Heidegger, Beitraege zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 34, Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1988, s. 411. 

28 A.g.e., s. 411
29 A.g.e., s. 409.
30 A.g.e., s. 460.
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büyüdüğü yerde / Kurtarıcı güç de büyür”. Hölderlin’den yapılan bu alıntı, teknik 
çağındaki, tekniğin özüyle kendini belli eden durumu açığa çıkarır.31 Tekniğin özü 
olarak Ge-stell’in iki anlamlılığı, yani bir yandan ortaya koyarken, dışa koyarken ya 
da üretirken (Herstellen) varlığın açığa çıkmasındaki, örtüsünün kaldırılmasındaki 
(alétheia) olagelmenin ya da olagelmedeki her bakışın önündeki engel olması ama diğer 
yandan, henüz bilinmeyen ama gelecekte bilinecek olan “gerekli”nin hakikatin özünü 
korumasında” kendini belli etmesi, böylece de korumanın açığa çıkması bir tehlike 
olarak teknik çağında kurtarıcı gücün olanağını gösterir. Bu anlamda teknik sorunu, 
bir Konstellation sorunu olarak görülür Heidegger tarafından; içinde açığa çıkarma 
ve gizlemenin, hakikatin özünün olageldiği bir Konstellation sorunu.32 Böylece bir 
yandan, belirli bir tarzda koyma olarak diğer bütün yönleri gizlerken, bir yandan da 
Varlığın açıklığını ortaya koyar ve korumayı, kurtarıcı gücü bir olanak olarak kendinde 
taşır. Bu olanak, gelmekte olanın işaretiyle yeni bir başlangıç yapabilme olanağıdır 
aynı zamanda.

Heidegger’den, son, sonluluk bağlamı çerçevesinde yukarıda aktarılanlar ile Walter 
Benjamin’in tarih görüşü arasında, kuşkusuz birçok yöndeki farklılıklarıyla birlikte, bazı 
bağlantılar kurulabilir. Hemen belirtmek gerekir ki, Benjamin’in bazı mektuplarında 
Heidegger’e ilişkin sarf ettiği oldukça olumsuz sözler göz önünde tutulduğunda, bu 
bağlantı kurma çabası biraz tuhaf görülebilir. Benjamin, Gerhard Scholem’e yazdığı 
1920 tarihli bir mektubunda şöyle diyor: “Heidegger’in Duns Scotus hakkındaki 
kitabını okudum. Herhangi birisinin böylesi bir çalışmayla üniversitede bir pozisyon 
elde edebilmesi akıl alır şey değil. Bu kitabı yazmak için büyük bir çaba ve Skolastik 
dönem Latincesine hâkimiyetten başka bir niteliğe gerek yok; kendi felsefi görünü-
müne rağmen, bu kitap temelde sadece iyi çevrilmiş metin parçalarından oluşuyor. 
Yazarının Rickert ve Husserl’in ayaklarına rezilce kapanışı, onu okumayı daha fazla 
hoş kılmıyor”.33 Benjamin’in 1930’lara, hatta kendi erken ölümüne kadar Heidegger’i 
yakından takip ettiğini yine çeşitli mektuplarından ve yazılarından biliyoruz. Bir başka 
mektubunda da, şaka yollu, Brecht’le birlikte Heidegger’i ortadan kaldırma planları 
yaptıklarını söyler. Ama tarih görüşlerinin karşılaştırılması bakımından önemli ola-
bilecek bir ifade 1930 tarihli yine Scholem’e yazılmış bir mektubunda bulunur. Bu 
mektupta Benjamin, tarihin epistemolojik temellerini sağlamlaştırmak için, Hegel’deki 
bazı yönleri hesaba katmaya ve Marx’ın Kapital’inin bazı bölümlerini okumaya ihtiyaç 
duyduğunu söyledikten sonra, Heidegger ile kendisi arasındaki “tarihe bakıştaki iki 

31 Martin Heidegger, Vortraege und Aufsaetze, Stuttgart: Günther Neske Verlag, 1994, s. 39. 
32 A.g.e., s. 37. Konstellation, iki ayrı konumun karşı karşıya gelip bir birlik oluşturması anlamına gelir. 

Kelime kökeni olarak Latince’deki constellatio’ya dayanır. Con-stella-tio: Yıldızların karşılıklı konum-
larıyla bir arada kümelenişi olarak ifade edilebilir. 

33 Walter Benjamin, The Correspondence of Walter Benjamin, (Ed. G. Scholem and T.W. Adorno; Trans. 
by W. R. Jacobson and E. M. Jacobson), Chicago: The University of Chicago Press, 1994, s. 168.
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çok farklı biçimle karşılaşmanın ortaya çıkardığı şok”tan bahseder.34 Bu ifadelerin 
de açıkça gösterdiği gibi, Benjamin, kendi tarih görüşüyle Heidegger’inki arasında 
oldukça büyük bir fark görüyordu. Gerçekten de, Heidegger’in tarih kavrayışında 
belirleyici olan Varlık görüşünün, insanın sonluluğunun, en genel anlamıyla da “son” 
düşüncesinin izine Benjamin’de pek rastlanmaz. Ama bir nokta var ki, Heidegger ile 
Benjamin’i ilginç bir şekilde buluşturmakta, adeta ikisi arasında bir Konstellation etkisi 
yaratmaktadır. Bu temel nokta, her ikisinin, şimdiden hareketle, şimdinin geçmişle 
olan ilişkisini kurdukları bağlamdır. Her ikisi de, şimdi söz konusu olacak bir kurtarıcı/
koruyucu edimin, gelecek olanı beklememizde belirleyici olduğunu düşünmektedirler.

Benjamin’in tarih görüşü, en başta, tarihin farklı momentleri arasında nedensel 
bağlantı (Kausalnexus) kuran ve böylece evrensel, ilerlemeci bir tarih görüşü geliştiren 
tarihselciliğe (Historismus) yönelik eleştirileriyle şekillenir. Benjamin’in görüşüne 
göre, bir olgu (Tatbestand), sırf bir şeyin nedeni olduğu için tarihsel bir olgu niteliği 
kazanmaz. Bu niteliği, ancak, kendi zamanından çok sonra gerçekleşen koşullar be-
lirler.35 Yani, bir olguyu, tarihsel bir olgu yapan şey, şimdinin geçmişteki bir anla olan 
ilişkisidir: “Bunu çıkış noktası yapan tarihçi, olaylar dizisini bir tespih gibi parmakla-
rının arasından kaydırmaktan vazgeçer. Kendi çağının geçmişteki son derece belirli bir 
çağla paylaştığı konumunu kavrar”.36 Burada “paylaştığı konumunu” şeklinde çevrilmiş 
olan kelime, Almanca orijinalinde Konstellation’dur. Dolayısıyla, şimdiki zamandan 
(Jetztzeit) ve şimdiki zamanın koşullarıyla, ilgileriyle bakan tarihçi, geçmişle bir karşı 
karşıya gelme, bir konumlanma ilişkisi içinde olduğunu görür. Benjamin, tarihselciliğin 
nedensel bir zorunluluk dizisi şeklinde art arda gelen anlar (Momente) olarak kurgula-
dığı tarihsel süreci parçalayarak, şimdi ile geçmiş arasında bir Konstellation bağı kurar. 
Bir yandan tarihselciliğe diğer yandan da Marksist düşüncedeki tarihselci eğilimlere 
karşı olarak, Benjamin Nietzscheci bir tarih kavrayışına yakın bir şekilde, tarihteki 
olguları, sırf oldukları gibi betimleme eğilimi yerine, “geçmişi de kurtaracak” olan 
bir kurtarıcı edimi tarihsel bakışın temeli yapar. Her ne kadar, gelecek hakkında fazla 
konuşmasa da, Benjamin bu kurtarıcı edimi (ya da Mesyanik edimi) şimdiki zamanın 
yanında geleceğe de atfetmiştir. Dolayısıyla, bizim geçmişle olan tarihsel ilişkimiz, 
geleceğe (Zukunft) ya da gelecek olana umut beslememizi sağlar. Tarihsel maddeci, 
böylece, geçmişi kurtardığı gibi, geleceği de kurtaracak –zayıf da olsa– mesihsel bir 
güçle donanmıştır.37 Bu nedenle, Benjamin’e göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
“geçmişi tarihsel olarak dile getirmek, o geçmişi ‘gerçekte nasıl olduysa öyle’ bilmek” 

34 A.g.e., s. 359-360. 
35 Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte”, Gesammelte Schriften Band 1, Frankfurt am 

Main: Suhrkamp Verlag, 1991, s. 704; Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
2013, s.48.

36 Walter Benjamin, Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013, s. 48.
37 A.g.e., s. 38.
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anlamına gelmez.38 Aksine, tarihsel öznenin işi, tehlike anında, geçmişten bir anıyı, 
bir parıltıyı ele geçirmek ve bu parıltıyı yakaladığı ölçüde, kurtarıcı gücü büyütmektir. 
Geçmiş, bir felaketler, kültür ürünleri dediğimiz şeyler de barbarlık belgeleridir; tüm 
bu felaketler, yıkıntılar içinde, şimdiki anla bir Konstellation oluşturan parıltı yaka-
landığında, kurtarıcı edim devreye girer. Benjamin, bu kurtarıcı gücü Heidegger’e 
çok yakın bir şekilde, Charles Baudelaire: Yüksek Kapitalizm Çağında Bir Lirik Ozan 
başlıklı metninde şöyle ifade ediyor: “Kurtarıcı güç (Rettung) sürekli felaketler içindeki 
küçük sıçrayışa tutunur”.39 Bu düşünce, açık bir biçimde, Heidegger’in tehlike anında 
büyüyen kurtarıcı/koruyucu gücüne gönderme yapar.

Sonuç olarak felsefede çok farklı noktalardan hareket etseler de,40 tehlikenin büyü-
düğü yerde, çağın felaketleri karşısında, yine geçmişteki felaketler içinde bir noktaya 
tutunarak, kurtarıcı bir edimle yeni bir başlangıç yapmaya, geçmişin kurtarılması kadar, 
geleceğin de kurtarılmasına çalışmaktadırlar. Son zamanlarda, hem Heidegger’den 
hem de Benjamin’den hareket eden Derrida gibi bir filozofun “à-venir” (gelecek olan) 
kavramı çerçevesinde benzer düşünceler geliştirmesi rastlantısal değildir. Heidegger ile 
Benjamin arasındaki bu yakınlık, bu türden düşüncelerin geliştirilmesine izin vermek-
tedir. Öte yandan, Heidegger’in son ve sonluluğa ilişkin düşünceleri, Varlık-insan bağı 
çerçevesinde, Varlık düşüncesiyle ve bununla bağlantılı olan insanın temelsiz temeli 
üzerine düşünmeyle şekillendiği için, karşımıza birbirinden oldukça farklı iki filozof 
çıkar. Ne var ki, Heidegger sonrası filozoflardaki bütün “sonlar” düşüncesini de içine 
alacak şekilde, “son”, Heidegger için, sonlulukla ilişkili olarak ele alındığında, en son 
ölüm anı dışında, hep bir geleceği, gelmekte olanı varsayar. İnsanın varoluşu için söz 
konusu olan bu durum, Dasein’dan hareket eden “tarih” için de aynı şekilde söz konu-
sudur. Gelecek olanın gelebilmesi için de, bizim buradaki varlığımızın, Benjamin’in 
ifadesiyle de “şimdiki zamanın”, “geçmiş”le ilişkiyi uygun bir şekilde kurması gerekir. 
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...

De Anima kitap 1 B1 şöyle açılır: Ruhun incelenmesinin bilgiler içinde ilk sıra-
ya koyulması gereklidir. Aristoteles’e göre bunun iki nedeni vardır: (1) kesinliği, (2) 
konularının daha üstün bir değerde ve hayranlık verici oluşu. Peki, ruhun (psukhês, 
anima) incelenmesi nedir? Aristoteles yanıt veriyor: “Ruhun bilgisi bütünüyle gerçeğin 
incelenmesine ve özellikle doğa bilimine geniş katkıda bulunuyor gibi görünüyor, 
çünkü ruh özetle hayvanların ilkesidir.”

“Ruh özetle hayvanların ilkesidir” derken ne demek istenmektedir? Ruh denilen 
şey hayvanlarda var mı? Aristoteles’e göre olmalı. Kendisi de bir hayvan türü olan 
insanda da... Bitkilerde var mı? Evet, ona da geleceğiz... Peki ya taş? Hayır. Ruh deni-
len şey Aristoteles’e göre taşta yok ve bu ayırıcı bir özelliği ortaya koyar: “Canlılık”. 
Doğa’ya yani Phusis’in bilimine katkısı buradan geliyor. Ruh canlılığın izahatıdır. 
Ancak daha da önemlisi ruh araştırması kesinlik içerir. Neden? Genera olduğu için; 
yani şeylerin izahını en genel biçimiyle verebildiği için: Ruh ve töz incelemesi böyledir. 
Bu yüzdendir ki sonradan “Metafizik” olarak adlandırılacak külliyatın Aristoteles’teki 
adı İlk Felsefe’dir (Prote Philosophia). 

De Anima Aristoteles’in canlı tözler dediği ay-altı Evrendeki varlıkları incelediği 
ana eserdir: Ruh, psukhé, cân, anima... Canlı bedenin formu olarak ruh, her canlı varolan 
için içkin erektir (entelecheia). Ve ruh formel de olsa bedenden ayrılamazdır (bileşik 
töz): Ruh/beden. Bu nedenle ruh üzerine öğretilerle beden üzerine öğretileri ayırmak 
zor görünüyor. Bunu Aristoteles’ten bir buçuk, iki yüzyıl önce yaşamış olduğu düşü-
nülen Siddhartha Guatama (Buddha) da söyledi. Aktarılan şuydu: “Bedenimi eğitirken 
ruhumu eğitirim, ruhumu eğitirken de bedenimi.” Çok daha önceleri Brahmanizm’de 
ve Jainizm’de ruh ve beden bir ikilik (düalite) düşüncesi içerisinde ele alınmıştı. Tüm 
canlılarda ruh sonsuz ve ölümsüz olarak görülmüş, beden ise ruhun hapishanesi, yani 
sonsuzluğu bölmeye çalışan sonluluk ve yoksunluk alanı olarak düşünülmüştü. Bu 
kesin ayrım iyi olan tüm özelliklerin ruha, kötü olanlarınsa bedene atfedilmesine 
neden olur. Tıpkı insan-hayvan ayrımında olduğu gibi... Ruhların da bedenlerin de 
bir hiyerarşi içinde değerlendirilmesi (ruhların göçü, aşağı canlı türlerinden yukarıya 
doğru tekâmülü) buraya dayanıyor. 

Aristoteles ruh araştırmasını daima yapmış olduğu gibi Doğa’nın ve canlıların 
gözlemine dayandırır. Kitap 1, 411b’den itibaren ruhun bölünebilir olup olmadı-
ğını bitkiler ve hayvanlar üzerinden ele alır: Tüm bedenin sürekliliğini içeren tüm 
ruhtur. Oysa ruhu, organlardan oluşan bir beden gibi bölümlere ayırmak mümkün 
görünmez. Bölünebilir bitkiler ve hayvanlar vardır; öyleyse her bölüme can veren 
ruh, sakatlanan bütün ruhun biri bölümü olamaz. Algı ve duyumsamadan başlamak 
gerekir. Zira hayvanlara ve bitkilere (ve insana da) ortak olan tek ilke algı ve du-
yumsamadır ve onsuz hiçbir varolan duyumsamaya sahip olamaz. (Aristoteles, Ruh 
Üzerine, 411b 25-30, s. 64)
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Daha ilk sorularda zorluklar görünüyor. Yaşamın sırrına bugün de ulaşabilmiş 
değiliz. Ancak canlılıktaki ruhun incelenmesi bize bir gün cansız ve yapaylardaki ruhu 
da anlama gücünü verebilir. Metafiziğin temeli buradadır: Sorularda. “Varlık nedir? 
Doğa’nın özü nedir? Ruh nedir? Töz nedir?” Bu soruları sormadan Varlık ve Zaman’ın 
(Sein und Zeit, 1927) anlaşılması mümkün görünmüyor. Heidegger bu soruları farklı 
bir biçimde sordu. O bu soruların soruluşunun insan varoluşu içerisinde yanıt bulaca-
ğını, bu sayede Varlık ve Zaman’ın mahiyetinin (quidditas) izah edileceğini öngördü. 
Bu yüzden metafiziğin temel kavramları Heidegger için şunlardır: Dünya, Sonluluk, 
Yalnızlık. Ancak insan varoluşu diğer varolanların varlığından nasıl ayrılıyor? Ya da 
ayrılabilir mi? Bu ayrım klasik metafiziğin alanına girmeksizin yapılabilir mi? Dahası 
Heidegger’in Aristoteles yorumu burada hangi noktaya kadar yol göstericidir?

Heidegger üniversite öğrenimini 1913’te tamamladıktan sonra “Hıristiyan Felsefe-
si” kürsüsüne birkaç kez aday olmaya çalışmışsa da bunu başaramamış, dolayısıyla da 
Habilitation tezini (Duns Scotus’un Kategoriler ve Anlam Öğretisi, 1915) tamamladıktan 
sonra teolojiden uzaklaşarak tümüyle felsefeye yönelmiştir.1 Rickert’in danışmanlığında 
hazırladığı bu tez Brentano ve Lask etkisinde hazırlanmış bir Thomasçı felsefe-teo-
loji tezidir. Thomas Sheehan’ın da belirttiği gibi hocalarının çoğu teolog veya kilise 
tarihçisidir.2 Katolik teolojinin en üst düzeydeki eğitimine sahip olan genç Heidegger, 
bu geleneğin Aristoteles öğretisine de haizdir. Ancak Freiburg Üniversitesine (Albert-
Ludwigs Universität) kaydolmadan önce yazıldığı Cizvit manastırından ayrılmak 
zorunda kalışı (1909) onu zaman içerisinde teolojiden fen bilimlerine, doğabilimi ve 
matematiğe, oradan da felsefeye yöneltmiştir.3 

Genç Heidegger 1909-1915 arasındaki üniversite öğrenciliğinin sonunda 1915’te 
aynı üniversitede öğretim görevlisi olmuş, Husserl’in 1917’de Freiburg’daki felsefe 
kürsüsüne atanmasından iki yıl sonra da onun asistanlığını yapmaya başlamıştır. 
İnsan varoluşunun Heidegger’in zihninde metafiziğin temel problemi haline gelişi 
bu noktadan başlatılabilir. Yine bu noktadan itibaren Hıristiyan teolojisinin takılıp 
kalmış olduğu kategoriler problemi Heidegger için değerini yavaş yavaş yitirmeye 
başlamış olmalıdır. Öte yandan Aristoteles’in “Varlık’ın Dörtlü Kıvrılması” olarak 

1 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Kaan H. Ökten, Heidegger Kitabı, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004, 
s. 11-12.

2 Burada üniversite hocası Carl Braig’i de sayalım. Braig bir teolog ve felsefecidir; Heidegger’in Mein 
Weg in die Phänomenologie (“Beni Fenomenolojiye Götüren Yol”) başlıklı yazısında saydığı beş 
eserden biri ona aittir: Vom Sein. Abriß der Ontologie (1896) [Varlığa Dair. Ontolojinin Ana Hatları]. 
Bkz. Ökten, Heidegger Kitabı, s. 19.

3 Ayrıntıları bilinmeyen bir “kalp rahatsızlığı” nedeniyle. Bu rahatsızlığın Heidegger’in düzenli olarak 
sürdürdüğü kayak sporunu yaparken ortaya çıkmış olması muhtemel. (bkz. Ökten, s. 5, dipnot 14) 
Heidegger’in Freiburg Üniversitesi’nde Beşinci, Altıncı ve Yedinci Dönem derslerinden bazıları şöyle: 
Analitik Uzay Geometrisi, Diferansiyel Hesabı, Deneysel Fizik, Deneysel İnorganik Kimya (5. Dönem); 
Cebirsel Analiz, İntegral Hesabı, Deneysel Fizik (6. Dönem), Yüksek Cebir, Diferansiyel Eşitlik Kuramı 
(7. Dönem). (bkz. Ökten, s. 9-10) 
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adlandırdığı çerçeve içerisinde bir tanesi hariç tüm alanlara eserinin bütünü boyunca 
değinmiş olduğu söylenebilir. 

Günümüzde Heidegger okuması açısından en büyük sorun halen tüm yorumların 
büyük ölçüde Varlık ve Zaman üzerinden yapılıyor olmasıdır. Varlık ve Zaman, tamam-
lanmamış bir metin olmasının haricinde esas itibariyle uzun yıllar sürmüş bir araştır-
ma ve düşünmenin ardından meydana gelmiş bir sonuçtur. Heidegger düşüncesinin 
kökenleri açısından bir meta-üründür. Dolayısıyla Heidegger’i anlamanın birinci yolu 
Aristoteles’i nasıl kavradığı ve nasıl yorumladığını kavramaktan geçiyor. Aristoteles 
okuması Heidegger düşüncesinin temelidir. Felsefe ve felsefenin konumu üzerine 
düşüncelerinin tümü Heidegger’in kendine has Aristoteles yorumuna dayanmakta.4 

Bu yorumun izini ancak seminer, sunum ve ders notlarından sürebiliyoruz. Bu 
bağlamda özellikle Varlık ve Zaman’ın yayımlanmasına kadar olan (1919-1927 ara-
sındaki) notlar ve sonrasında Varlık ve Zaman’ın özeleştirisi ya da yeniden yorumu 
olarak düşünebileceğimiz bir süreç çerçevesinde 1927-1931 arası notlar devrededir. 
Ben bu notlar içerisinde özellikle bir tanesinin (Metafiziğin Temel Kavramları: Dünya-
Sonluluk-Yalnızlık, 1929/30) Heidegger’i sözünü ettiğim çerçevede kavramak açısından 
kilit nitelikte olduğu kanaatindeyim. 

Heidegger kendi yorumunun Schleiermacher ve Trendelenburg’un Aristoteles 
geleneğinin bir parçası olduğunu ifade eder.5 Friedrich Trendelenburg (1808-1872) bir 
Aristoteles uzmanı, dilbilimci ve felsefecidir. De Anima çevirisi ve tefsirinin yanı sıra 
mantık ve kategoriler üzerine de eser vermiştir.6 Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 
ise büyük bir protestan teolog ve yorumbilimcidir. Aristoteles ve Kant yorumuna dayalı 
bilgi ve ahlak kuramları geliştirmiştir. Ele aldığı metinleri (antik felsefe metinleri ve 
dini metinler) “en üst seviyede kavramak” için özel bir yöntem önerir.7 

 Heidegger geriye kalan yorumcuları “bilim olarak felsefe” ve “dünya görüşü olarak 
felsefe” adını verdiği iki karşıt anlayış içerisine yerleştirir ve devre dışı bırakır. “Bilim 
olarak felsefe” anlayışı Heidegger’e göre Descartes’a kadar geri gider. Bu anlayış doğa 

4 Kuşkusuz başlarda hocası Husserl’in fenomenolojisi de büyük bir etkiye sahiptir ancak gerek yöntem, 
gerekse içerik olarak Heidegger’in fenomenoloji adını verdiği şeyle Husserl’in fenomenolojisi tamamen 
farklı şeylerdir. 

5 Martin Heidegger, History of the Concept of Time, trad. Kisiel T., IN: Indiana University Press, 1985, 
s. 19.

6 Aristotle, De Anima libri tres, ed. Friedrich Adolf Trendelenburg, Jena: Sumtibus Walzii, 1833.
7 Buna göre bir metnin okunması yorumlayanla metnin kendisi arasında bir diyalogdur: Metin 

konuşmaktadır, yorumlayan da... Schleiermacher yazarın düşünceleri ile metnin kendisi arasında bir 
ayrım yapar: Yazarın düşünceleri daha metin yazılmadan vardır. Yazma işleminin sonunda bu “içsel 
düşünceler” bir “dışavurum”a dönüşecektir. Dolayısıyla yorumcunun “en üst seviyedeki bir kavrayışa” 
erişmesinin tek yolu hem metnin kendisiyle hem de yazarın içsel düşünceleriyle iletişim kurmak olmalıdır. 
Dahası, bu ikisi arasındaki farkların izdüşümlerini tarihsel, toplumsal ve bireysel olarak hesaplaması 
gereklidir. Bkz. Friedrich Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism, ed. Andrew Bowie, Cambridge 
University Press, s. 229.
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bilimlerinin felsefenin içine nüfuz etmesine yol açmıştır. İngiliz ampirizminin Galileo 
ve Newton’a dayanan bilim geleneği Locke ve J. S. Mill gibi düşünürleri “bilim olarak 
felsefe” yapmaya yöneltmiştir. Pozitivistler (örneğin Auguste Comte) ve yeni-Kantçılar 
da benzer biçimde bu tuzağa düşmüş ve ruhbilim, bedenbilimin (fizyoloji) kontrolü-
ne geçmiş; ruh ve tin araştırması, ona bağlı olarak töz araştırması doğa bilimlerinin 
nesnesi haline gelmiştir.8 Bu esasında Aristoteles’in bugünkü alımlanışına uygun gibi 
görünüyor. Ancak Trendelenburg ve Schleiermacher’in yorumu izinde Heidegger’in 
ulaştığı yoruma nesne haline gelmesi gereken doğa bilimleridir; onu nesneleştirecek 
olansa töz araştırmasının ta kendisi.9 “Dünya görüşü olarak felsefe” anlayışını Wel-
tanschauung terimini ortaya atan Kant ve daha sonra onu “zekânın bilinçdışı edimi” 
olarak tanımlamış olan Schelling’e ve Hegel’e kadar uzanacak olan bir süreçte ele alır. 
Burada Heidegger’in gördüğü sorun, felsefenin içinde bulunduğu ortam tarafından 
belirlenmesi ihtimalidir: “halk, ırk, devlet, kültürel gelişim”. Bunun sonucu olarak bir 
“dünya görüşü” üzerine kurulu her felsefe, insanların o anki durumuna bağlı olacaktır. 
Hakiki felsefe otonom olmalıdır; “varolan olarak varolan”ı araştırmasıyla kendini açacak 
olan hakikate dayanıyor olmalıdır. Dolayısıyla bu türden bir görelilik kabul edilemez. 

Heidegger göreliliği ve dünyaya (varolanlara) belirli bir noktadan bakmayı öngören 
düşünceleri yermektedir. Bu bakımdan Kant’ı ve yeni-Kantçılığı da eleştirmektedir. 
Kant ve yeni-Kantçılık ona göre insan ve onun sonluluğu meselesini yanlış ele almak-
tadır. Bunun nedeni metafiziğin Skolastik dönemden itibaren (Descartes’ta, Kant’ta 
ve Hegel’de) yanlış anlaşılmış olmasındadır; özellikle de Aristoteles’in... Metafizik-
öncesi bir noktaya geri dönme, “nehri geriye akıtma” (de-rivative) fikri buraya dayanır. 
Dolayısıyla bu sadece bir Jaspers eleştirisi değildir; aksine Varlık’ın kategorileri ve 
canlılarda “ruh” denilen şeyin ne olduğu sorularını ortaya koyacak olan bir projedir. 

Heidegger’in Aristoteles yorumunun Schleiermacher ve Trendelenburg’un yorum-
larına ne derece uygun olduğu, Brentano, Braig ve Lask’tan ne derece etkilendiği ayrı 
bir araştırmanın (tezin) konusu olabilecek kadar değerlidir. Ancak bu metnin sınırları 
içerisinde şu kadarını belirtmeliyiz: Heidegger bu filozofların izinde Aristoteles’in 
külliyatının nasıl ve ne çerçevede anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine dair bir 
kanaat geliştirmiştir. Bu kanaate göre Aristoteles’in tüm eserlerinin merkezi ve ana amacı 
ontolojinin yani Varlık sorusunun çözümlenmesine dairdir. Bu çözümleme felsefenin 
özüdür. Dolayısıyla Meta ta phusika olarak adlandırılmış olan halka kapalı derslerinin 
ve De Anima metninin yönelimi doğa bilimlerini tesis etmek değildir. Aksine doğa 
üzerine her türlü gözlem ve analizin amacı tözün ve ruhun ne olduğunu açıklamaktır. 
Ruh sözcüğü (psukhé) tözün (ousia) bir biçimi olmak bakımından Varlık’ın ve varoluşun 
özüne dair bir kuramın parçasıdır. Bir soru olarak presokratiklerde ve Platon’da ele 
alınmış olmakla birlikte, bir kuram olarak Aristoteles’in halka kapalı, gizil (esoterika), 

8 Martin Heidegger, History of the Concept of Time, s. 14-16.
9 Bkz. Martin Heidegger, Basic Problems of Phenomenology, çev. A. Hofstadter, IN: Indiana University 

Press, 1988, §2.



544 Can Batukan

şeyin kendisine ait ilkelerden hareket eden kanıtlayıcı derslerinden, daha sonra “meta-
physika” olarak adlandırılmış olanlarında ortaya konmuştur. Bu nedenle Aristoteles, 
yeni-Kantçıların iddia ettiği gibi tam manasıyla bilimsel sayılamayacak (yarı-bilimsel 
ve naif) bir realist değildir. Burada kabaca Descartes’tan itibaren süregelen bir Ay-
dınlanma diyalektiği söz konusudur ve Aristoteles, bilimi en üst noktada gören bakış 
içerisinde başarısız bir bilimciye indirgenmektedir. Oysa Heidegger’e göre Skolastik 
dönemle karşıtlık içerisinde değerlendirilmiş olan Aristoteles yorumu da, Skolastiğin 
Hıristiyanlık temelinde türettiği Aristoteles yorumu da hatalıdır. Tam da bu nedenle 
çağlar öncesine geri dönmek gerekmektedir; tam olarak bu yüzden Aydınlanmanın ve 
Skolastiğin tüm okumaları unutularak, “otantik” Aristoteles yorumuna dönülmelidir. 
Ki bu da ancak fenomenolojik olarak mümkün olacaktır.

“Olmak” fiilinin (einai) Aristoteles’teki ikili anlamı bir dönüşüme tabi olmuştur. 
Dilbilimsel olarak koşaç olan (copula) “olmak” (-dir,-dır) ile yüklem olan “olmak” 
arasındaki farkın ortadan kaldırılması (yüklem olan “olmak”ın diğerince perdelenme-
si) Heidegger’e göre Aristoteles sonrası tüm ontolojileri geçersiz kılar.10 Felsefenin 
kökensel anlamının ortaya konması bu manada Aristoteles’i bir “yaşam ontolojisi” 
olarak okumanın reddi demektir. Ancak bu aynı zamanda Heidegger için, Aristote-
les’i takip eden ama bunu yaparken “yeni bir yaşam ontolojisi” (Dasein analitiğiyle) 
kurmayı hedefleyen bir araştırmadır. Bunun neden yeni bir yaşam ontolojisi olduğu 
ve ne manada bir yaşamı ifade ettiği tartışmalı bir konudur.

Thomas Sheehan ve D. Farrell Krell’in çalışmaları, yayımlanmamış ders notları-
nın da gün yüzüne çıkmasıyla Dasein analitiğinin zoon ya da bios biçiminde olmayan 
yeni bir yaşamı tarif eden bir Aristotelesçi ontoloji olarak değerlendirilebileceğini 
ortaya koyuyor. Sheehan, Heidegger’in düşüncesindeki Aristoteles’in naif bir rea-
list olmaktan ziyade bir proto-fenomenolog olduğunu ifade eder.11 Varlık sorusunun 
otantik ele alınışı Aristoteles’ten önceki üç presokratikte mevcuttur: Anaksimandros, 
Parmenides, Herakleitos. Ancak onlar meseleyi Aristoteles kadar derinlemesine ele 
alamamıştır. Onlar meselenin adını koymuş olmak bakımından arkhé olarak adlan-
dırılabilir.12 Kökensel anlamın örtüsünün açılması bakımından ikinci kısım Sokrates, 
Platon ve Aristoteles’i içerir. Onlar temel problematiğin ufuklarını açan filozoflardır. 
Ancak Varlık sorusunu sistematik bir biçimde ele almış olan sadece Aristoteles’tir. 
Aristoteles’in fenomenolojik yorumu işte bu bakımdan büyük önem teşkil etmektedir. 
İkili anlamın açılması, Varlık’ın örtüsünü kaldırılması anlamına gelecektir. “Varolan 
olarak varolan”ın araştırması tam olarak budur: Varlık’ın dörtlü kıvrılması.

10 Kant ve yeni-Kantçılıkla ilgili bkz. Heidegger, Basic Concepts of Ancient Philosophy, trans. R. Rojcewicz, 
IN: Indiana University Press, 2008, s. 121; Basic Problems of Phenomenology, 1988, §7, Descartes 
eleştirisi esas olarak Varlık ve Zaman’da yer almaktadır (§19, 20, 21); Skolastiğin eleştirisi içinse bkz. 
Basic Problems of Phenomenology, §10. 

11 Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger, s. 65.
12 Bkz. Heidegger, Basic Concepts of Ancient Philosophy, s. 26.
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Varolan (to on)

 Kategoriler        Hareket   Hakikat      İlinek
(Kategoriai)          (Energeia/dunamis)  (Aletheia)          (Sumbebekos)

Bu çoklu kıvrılmada (pollakhos) esas itibariyle hiçbir katman diğerinden daha 
az önemli değil. Heidegger açısından kategoriler ve hakikat katmanlarının daha önde 
olduğu söylenebilir. Ele aldığı konular itibariyle de eserlerinin bütünlüğünde bunun 
böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Heidegger’in bizatihi kendisi klasik metafizik 
anlayışında salt kategoriler üzerinde bir tartışma yürütülmesinin yanlışlığını savun-
muştur. Ve elbette Dasein (orada olan) olarak insan-varolan üzerine olan metni Varlık 
ve Zaman’ı göz önünde bulundurduğumuzda energeia-dunamis katmanının da bir 
biçimde devrede olduğu bir Varlık araştırması içerisinde olduğumuz açıktır. Yalnızca 
ilinek ya da rastlantı katmanının yeterince devrede olmadığı düşünülebilir. Ancak bu-
nun da belki temel muğlaklık ve dipsiz uçurum (abyss) kavramlarıyla özellikle Dönüş 
(Kehre) sonrası dönemde bir ölçüde tartışmaya dâhil edildiğini düşünebiliriz. 1929/30 
Metafiziğin Temel Kavramları: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık ders notları metninin önemi 
bu noktada ortaya çıkıyor: Varlık sorusunun ele alınışında insan-varolanın hayvandan 
nasıl ayrıldığı. Bu ayrım hiyerarşi olmaksızın yapılabilir mi? Salt töz meselesi bakı-
mından izah edilebilir mi? İnsan, varolanın (Dasein) biyolojik olmayan farkı hayvan 
ve diğer varolanlar için değillenebilir mi? Ve son olarak bu sorgulama doğa bilimlerine 
başvurmadan yapılabilir mi?

Varlık sorusunun dörtlü kıvrılmada ele alınabilmesi adına Varlık ve Zaman’ın 
yayımlanmasından iki sene sonra (tamamlanmamış bir eser olarak) Dasein analitiğinin 
önündeki en büyük engel animalite olarak görünüyor. Bu Heidegger’in 1933’e dek 
kurcalamayı sürdüreceği bir problemli bölgedir. Bir bakıma Dönüş (Kehre) hareke-
tinin hazırlayıcısı ve Heidegger’in kendi çözümlemelerine karşı (özellikle Varlık ve 
Zaman’dakilere) tereddütlerinin merkezi konumundadır. 

Temel ontoloji insanı nasıl olup da yeni bir yaşam ontolojisinin nesnesi haline 
getiriyor? Her şeyden önce Dasein analitiği insanın bios biçimindeki canlılığını yerer. 
Yaşam hareket olmalıdır: Energeia/dunamis. Oysa salt biyolojik yaşam Heidegger’e 
göre bir durağanlıktır: stanza. Dasein biçimindeki varoluşsa tam manasıyla bu dura-
ğanlıktan çıkışı ifade eder: “Exi-stence”. Heidegger’in nasıl Aristoteles’in ontoloji-
sinin devamı ve modifikasyonu olan bir kuram ortaya koymuş olduğunu Sheehan’ın 
1975 tarihli makalesi ortaya koyuyor.13 Heidegger’in “ontolojik fark” kavramının 
Aristoteles’teki energeia ile ve Orta Çağ’da essentia ile existentia kavramlarının 

13 Bkz. Thomas Sheehan, “Heidegger, Aristotle and Phenomenology”, Philosophy Today, Yaz, 1975.
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dönüşümüyle olan ilişkisi Fenomenolojinin Temel Problemleri (Die Grundprobleme 
der Phänomenologie, 1927) ders notlarında belirginleşir. Bu metnin orijinali 1975’e 
yayımlanmıştır. Takip eden yıllarda Sheehan, altı ayrı makalede Varlık ve Zaman’ın 
(1927) ilksel formu olarak iki metni; Fenomenolojinin Temel Problemleri ve Mantık: 
Hakikat Sorusu (Logik: Die Frage Nach der Wahrheit, 1925-26) ele alırken özellikle 
zaman problemi üzerine olan iki metnin [Zaman Kavramı (Der Begriff der Zeit, 1924) 
ve Zaman Kavramının Tarihi (Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1925)] 
Varlık ve Zaman metniyle olan süreklilik ilişkisini incelemiştir.14 Ancak Metafiziğin 
Temel Kavramları: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık (1929/30) üzerine derinlemesine bir 
çalışma bildiğim kadarıyla yapılmamıştır.15 Burada özetlemeye çalışacağım araştırma 
özellikle sonuçları bakımından Thomas Sheehan, Theodore Kisiel ve David Farrell 
Krell’in çalışmalarıyla örtüşmektedir. Buna göre Heidegger’de yaşamın yapısökümü 
ancak Aristoteles’in fenomenolojik bir yorumuyla mümkün görünmektedir. Öyleyse 
yaşama dair yeni bir izahat, insan varolanın zamansallığında töz (ousia) ve ruh (psukhé) 
sorularını çözüme kavuşturma gayesine sahip olmalıdır. Heidegger’in bu noktadan 
hareketle genel olarak (in genera) yaşam kavramıyla yakından ilgilenmeye başladı-
ğını görürüz. Bu ilgi Metafiziğin Temel Kavramları: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık ders 
notlarında biyoloji ve zooloji üzerine çözümlemelere kadar ilerleyecektir. Dolayısıyla 
Heidegger, bir defalığına Varlık ve Zaman’daki iddialarının ve ön kabullerinin aksine 
doğa bilimlerinin alanına girecek ve insan/hayvan arasındaki muğlak alanı karşılaştır-
malı olarak ele almayı deneyecektir. Krell’in iddiasına göre Dasein’ın sonlu aşkınlığı 
yaşam fenomenine “daimon” olarak en başından beri değer.16 Yaşam için belirlenmiş 
olan karanlık alan Varlık ve Zaman’da kuramsal delikler oluşturmaktadır. 1929/30 ders 
notları, bu delikleri kapatacak merhem olarak ortaya çıkar.17 Temel ontolojiyle yaşam 
ontolojisi arasında kalmış olan kuramın kurtuluşu “Dünya” kavramının geliştirilmesi-
dir. Ancak bu aynı zamanda “hayvanın dünya sahibi olma ihtimali” bakımından temel 
ontolojinin ölümü de olabilir.18 

Heidegger’in Aristoteles yorumuna göre hayvan sorusu sadece insan sorusunun 
karşıtı olarak ele alınmamalıdır. Bu soru doğrudan Varlık sorusuna bağlıdır. Metafi-
ziğin Temel Kavramları: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık metni iki kısım ve 11 bölümden 
oluşur. “Animalite” ve “Dünya nedir?” sorusunun sorulacağı kısım ikinci kısımdır. 

14 Bkz. Thomas Sheehan, “The Original Form of Sein und Zeit” (1979), “Heidegger’s Early Years” (1981), 
“Movement and Destruction of Ontology” (1981), “On the Way to Ereignis” (1983), “Heidegger’s 
Philosophy of Mind” (1984), “Time and Being 25-27” (1984). 

15 2015 yılında savunduğum doktora tezimin ilk bölümünde bu metni merkeze yerleştirerek “hayvan 
sorusu”nu ele almaya çalıştım. Bkz. Can Batukan, “Question de l’animal chez Martin Heidegger et 
Gilles Deleuze”, Galatasaray Üniversitesi, Doktora tezi, 2015.

16 David Farrell Krell, Daimon Life: Heidegger and Life-Philosophy, IN: Indiana University Press, 1992, 
Önsöz, xii.

17 A.g.e., s. 50-51.
18 A.g.e., s. 59-60.
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Yani “ön değerlendirmeler” ile birlikte yaklaşık 250 sayfalık bir kısımda dünya sorusu 
yer almaz; ya da almıyor gibi görünür. “Dünya nedir?” sorusu ikinci bölüm (Dünya 
sorusunun metafizik soruşturmasındaki güçlükler üzerine) içerisinde özellikle §43-48. 
paragraflar arası Heidegger’in Dünya kavramını geliştirdiği ve “hayvanın dünya sahibi 
olma ihtimalini” devreye aldığı pasajda karşımıza çıkar. Bu bölümde Heidegger ilk 
kez “Dasein Analitiği” içerisinde “karşılaştırmalı bir inceleme”nin sözünü etmekte ve 
başlangıçta reddetmiş olduğu bu yöntemi insan ve hayvanın metafizik soruşturması 
özelinde devreye sokmaktadır. İnsanı hayvandan ayırmanın ve bu ayrımın ontolojik 
zeminini inşa etmenin kolay olmadığı ortadadır. Dahası, bu zemin eksikliği Varoluşsal 
Analitik açısından, yani Varlık ve Zaman’ın temel tezleri açısından belki de en büyük 
tehlikedir. Dolayısıyla yaşamın özü meselesine ve buradan hareketle de Dasein’ın 
“Dünya kurucu” oluşuna dair temel güçlüklerin aşılabilmesi adına Heidegger’in bu 
pasaja ve devamındaki sorgulamaya ihtiyacı olduğu açıktır: 

Karşılaştırmalı incelemenin konusu şunlardır: Maddi şeyler (taş), hayvan, insan. Dola-
yısıyla kendimizi bu incelemenin içinde konumlandırmak adına bu üç kavram arasında 
şimdiden özsel ayrımlar yapmalıyız. Ya da en azından, kafamızda bu türden ayrımları her 
an canlandırma imkânına sahip olmalıyız. Ancak hayvan ile insan ayrımının belirlenmesi 
şimdiden zor görünüyor. Elbette, birisi akılla donatılmış, diğeriyse ondan yoksun bir canlıdır 
demek kolay. Ancak soru tam olarak şu: burada akıl ve akıl yokluğu ne ifade ediyor?19

Taş, bitki, hayvan ve insan (ve son olarak Tanrı) arasındaki ontolojik ayrımlar bazı 
karanlık ve muğlak bölgeler meydana getiriyor. Örneğin taşın (Doğa’nın içerisindeki 
cansız varolanlar: Dağ, toprak, nehir, kum, vs.) biyolojik canlılık dışında bir tür duyarlı-
lığa ya da etkileme gücüne sahip olması mümkün müdür? Bu, insanlığın zihnini tarihin 
başlangıcından beri kurcalamış sorulardan biridir.20 Bitkilerin ne türden bir duyarlılığa 
sahip olduğu, acı ve haz duyup duymadıkları da çok tartışılmıştır. Özellikle müziğin; 
ya da ses dalgalarındaki uyumun ve uyumsuzluğun, tonalite ve atonalite unsurlarının 
bitkiler üzerinde büyük bir etkisi olduğu bilimsel olarak da gösterilmiştir.21 Hayvanın 
bitkiden hareketle ayrıldığı büyük oranda tartışma götürmüyor. Ancak bu canlılığı 
sahip olma bakımından bir fark değildir. İnsan ile hayvanın nasıl ayrılacağıysa en 
büyük tartışmanın merkezidir. Heidegger tam olarak buraya odaklanıyor. Akla sahip 
olmak tam olarak nasıl tanımlanmalı? Dil ve sembol kullanımı bir ölçü olabilir mi? 

19 Martin Heidegger, Fundamental Concepts of Metaphysics: World-Finitude-Solitude, trans. W. McNeill, 
N. Walker, IN: Indiana University Press, 1995, §43.

20 Bu konuda James Lovelock’un hipotezi değerlendirilmeli: Gaia Hypothesis in James Lovelock, Epton 
Sidney, “The Quest for Gaia”, The New Scientist, 6 Feb. 1975, Vol. 65; James Lovelock, Ages of Gaia, 
Oxford University Press, 1988; James Lovelock, Scientists on Gaia, Cambridge, Mass., USA: MIT 
Press, 1991.

21 Bitkiler üzerine yapılan çeşitli deneylerde ve ölçümlerde insanları ve diğer canlıları hissettikleri, sevgiye 
olumlu yanıt verdikleri, geçmişi hatırladıkları ve tehlike karşısında (örneğin bitkileri sıklıkla öldüren bir 
araştırmacı) şoka girdikleri (bayılma benzeri bir tepkiyle) gösterilmiştir. Bu konuda bkz. Peter Tomkins, 
Christopher Bird, The Secret Life of Plants, US: Harper&Row, 1989.
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Aklı modernitenin dediği gibi “ölçü sahibi olmak” (ratio) olarak mı anlamalı yoksa 
antik düşüncenin genel tanımındaki logos’a mı dönmeli? Bu Heidegger’in ifadesiyle 
yaşamın özüne erişebilmek adına hem içerik hem de yöntem açısından temel bir güç-
lüktür. İçerik açısından güçlük tam olarak “ruhun hangi bölümünün” değerlendirmeye 
alınacağı, yöntem açısından güçlükse değerlendirmenin doğa bilimlerine başvurmadan 
nasıl yapılacağıdır.

1929/30 ders notlarındaki Heidegger’e göre yapılması gereken insanın özünün 
ne olduğunu ortaya koymak kadar, hayvanın özünün nasıl meydana geldiğini de 
açıklamaktır.22 Buysa öncelikle canlının canlılığa sahip doğasını, ölme imkânı dahi 
olmayana karşı (taş) ortaya koymayı gerektirir. Heidegger burada Varlık ve Za-
man’ın aksine hayvanlara ölebilme yetisini veriyor gibi görünüyor. Elbette burada 
sözünü ettiği Dasein’ın sahip olduğu “ölüm” değil. Ancak yine de zoon olarak ölüm 
imkânının kabulü, hayvanın canlılık ya da ruh sahibi olduğu inancını doğruluyor. 
Öyleyse hayvanların ve bitkilerin sahip olduğu yaşamın özünü nasıl inceleyebili-
riz? Yaşamın özünü bilimsel gözlemle olduğu biçimiyle kavrayamayız. Bunun için 
ontolojik bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Ancak kendimizi bu canlıların zihnine 
ve algı dünyasına sokamadığımıza göre doğa bilimlerine başvurmaksızın ilerlemek 
de mümkün görünmüyor:

Dasein daima (ancak sadece değil) bir tona bağlanmış olmayı ifade eder. Bir bağlanmadan 
kopmuş olan tekrar başka bir tona bağlanabilir. Tonalitenin olduğu yerde tonalite değişimi 
de, dolayısıyla “tonalite uyanışı” da mümkündür.23

Derslerin birinci kısmında üzerinde durulmuş olan konu Dasein’ın temel tonalitesi 
olarak Varlık ve Zaman’daki “kaygı” kavramı (Angst) üzerine “derin sıkıntı” (Lan-
geweile) kavramının önerilmesidir. Buna göre “derin sıkıntı” da bir temel tonalitedir 
ve bu temel tonalitenin uyandırılması varoluşsal analitiğin konusudur. Ancak Varlık 
ve Zaman’dan farklı olarak Metafiziğin Temel Kavramları metninde bu temel tonali-
tenin Dasein’da uyandırılmasıyla animalite arasında bir ilişki olduğu görülüyor. Bu 
ilişki “Dünya sorusu” ile alakalıdır. İnsan varolanın “dünya kurucu” oluşu bu temel 
tonaliteye tutunmasına bağlıdır. Öte yandan “dünya kurucu olma” ile “dünya sahibi 
olma” ve “dünya sahibi olma imkânına sahip olma” arasında ne gibi farklar olduğu 
muğlaktır. Dolayısıyla Heidegger’in üçlü tezi metnin ilerleyen bölümlerinde kapsamlı 
bir sorgulamaya tâbi tutulmalıdır.24 Buysa Heidegger’in metafiziğin temel kavramları 
olarak ilan ettiği Dünya, Sonluluk ve Yalnızlığın ne olduğunun ortaya konmasına 
bağlı olacaktır. 

Karşılaştırmalı bir incelemenin merkezi üçlü tezin tam ortasındadır: “Hayvan 
dünyada yoksuldur”. Burada hayvanın hem bir dünyaya sahip olduğu, hem de sahip 
olduğu dünyaya tam sahip olamamak bakımından yoksul kaldığı varsayımı söz konu-

22 Martin Heidegger, Fundamental Concepts of Metaphysics: World-Finitude-Solitude, §43.
23 A.g.e., §44.
24 Üçlü tez şöyledir: “Taşın dünyası yoktur; Hayvan dünyada yoksuldur; İnsan dünya kurucudur.”
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su. Risk şurada: (1) öyle ya da böyle bir dünyaya “sahip olabilen” bir varolan olarak 
hayvan, insanın sahip olduğu biçimde bir dünya sahibi olma imkânına da sahip mi? (2) 
Sahip olduğu imkânlılığı kullanamayan bir varolan ise de bunu bir yoksulluk (poverty) 
ya da yoksunluk (privation) olarak tanımlamak doğru mu? Tüm bu sorular “Dünya 
nedir?” sorusuna verilecek cevaba bağlıdır. Buysa araştırmanın tam bu safhasında 
karşılaştırmalı bir inceleme olmaksızın yanıtlanamaz hale gelmekte: Varoluşsal analitik 
açısından bir açmaz. Hayvan zoolojinin konusu olmalıdır. Oysa geldiğimiz noktada 
“hayvanın dünyası nedir?” sorusu tüm bir varoluşsal analitiğin kaderini belirler halde-
dir. 1929/30 Metafiziğin Temel Kavramları: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık ders notlarının 
en can alıcı noktası burasıdır: Hayvanın (ve canlılığın) özüne dair belirleme tuhaf 
bir biçimde insanın özüne dair belirlemeyi etkilemektedir. Dahası, ikisi birbirinden 
ayrılamamaktadır: Heidegger’in itirafı:

Görüyoruz ki metafizik ve pozitif bilim arasındaki ilişki muğlaktır ve tartıştığımız bir 
zooloji tezi değil de metafizik bir tez olduğuna göre böyle de olmalıdır. Bu tekil muğlaklığı 
üzerimize almalıyız; bu tezin tümüyle dairesel olan karakteriyle ilgili endişe verici olan 
her şeyi. Ve şimdi bu teze kendimizi içerik bakımından yaklaştırmayı denemeliyiz. Ancak 
bunu yapabilmemiz için felsefe yapmaya dair sorgulamamızla zooloji adını verdiğimiz 
bilim arasında daha da açık bir belirlemeye, felsefeyle tüm bilimler arasındaki ilişkiyi 
kapsayacak bir açıklamaya ihtiyaç vardır.25 

Sorgulamanın zooloji ve biyolojiyle bağlantısı giderek zorunlu hale gelirken 
Heidegger canlılığa dair bilimin özerkliğine sığınmayı dener. Buna göre hayvanın ve 
bitkinin olma biçimi salt fizik ve kimya bilimlerine indirgenemez. Dolayısıyla öyle 
ya da böyle Descartes’tan zaten oldukça uzak bir noktayken hayvan ve bitkilerin can-
lılığa sahip olma bakımından mekanik izahlara indirgenemez olduğu, dolayısıyla bir 
biçimde ruha sahip olduğu örtük olarak kabul edilmektedir. (§45 b) Heidegger hem 
mekanizme, hem de vitalizme karşıdır. Ancak yaşamın metafizik yorumunu arıyor 
olması bakımından Dasein analitiğinde olmasa da bu noktada; yani “hayvanın dün-
yası nedir?” sorusunun sorulduğu bahiste “varolan olarak varolan”ın araştırmasından 
ayrılmadan doğa bilimlerine başvurmaya mecburdur. 

Ruhun incelenmesinin bilgiler içinde ilk sıraya koyulması gereklidir: Aristoteles 
böyle demişti. Çünkü bize Varlık’a dair en genel bilgiyi (yani kesinliği) verecek olan 
odur. Peki, en muğlak bölgeden en kesin bilgiye mi ulaşacağız? Evet, tam olarak 
öyle. Bu nedenle özellikle bir biyoloğun hayvanların bilinmeyen dünyaları üzeri-
ne araştırması Heidegger için kilit nitelikte olacaktır: Jacob von Uexküll. Uexküll 
(1864-1944), Heidegger ile aşağı yukarı aynı dönemde yaşamıştır ancak çalışmaları 
o yıllarda henüz Darwin’in teorisinin gölgesindedir. Estonya’da doğmuş bir Alman 
biyolog olan Uexküll, tıpkı kendisi gibi Estonya’da doğmuş bir Alman olan Karl Ernst 
von Baer’in (1792-1876) devamı niteliğinde, Darwinci biyolojiye alternatif oluşturan 

25 Martin Heidegger, Fundamental Concepts of Metaphysics: World-Finitude-Solitude, §45 a.
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çalışmalar yapmıştır.26 Biyolojiye anlam ve öznellik kavramlarını dâhil etmiş olması 
bakımından esasında bugünkü toplumu ve insanı anlamaya dair önemi de giderek 
artmaktadır. Metafiziği, yani İlk Felsefe’yi güncel olarak yorumlarken Heidegger 
sonsuz derecede verimli bir alana el atmaktadır. Bu alan özellikle Üexküll’ün algı ve 
duyumsama üzerine yaptığı çalışmalarla farklı hayvan türlerinin (örneğin bir kene ya 
da bir meyve sineğinin) kendilerini çevreleyen dünyayı (Umwelt) nasıl farklı farklı 
anlamlandırmaya muktedir olduğuna dair varsayımları içeriyor. 

Öyleyse Aristoteles’in söylediğine geri gelmiş oluyoruz: “Ruh özetle hayvanların 
ilkesidir”. Ancak yine de (her türlü ontolojik hiyerarşiyi reddetmiş de olsak) hayvan-
ların dünyasının insana göre sınırlı ya da yoksul olduğunu iddia etmek mümkündür. 
Bunun karşısındaysa bu dünyaların (1) ne denli basit ve dar kapsamlı da olsa (örneğin 
sadece dokunma duyusuna sahip bir amipte) derinlemesine sonsuz olabileceği; (2) 
bu basitliğin yoksulluğu değil farklılığı doğurduğu iddia edilebilir. Yani şunu demiş 
oluyoruz: Varlık’a dair en genel bilgi dünyası en karmaşık (gelişkin) varolanda 
(Dasein) ele alınarak mı elde edilebilir yoksa farklı farklı varolanların oluşturduğu 
çokluğun ele alınmasıyla mı? Her iki yolda da güçlükler söz konusudur: İlkinde 
insan varolanın görüldüğü gibi tümüyle diğer canlı varolanlardan ayrılamadığı gri 
bir bölge söz konusudur ve bu muğlaklık kuramı riske atabilmektedir. İkincisindeyse 
her bir canlı varolanın algı ve duyumsamasını ayrı ayrı çözümlemek ve kendimizi 
onların yerine koymak gibi imkânsıza yakın bir görev söz konusudur. Çoklu-öznellik 
bugün için daha akla yakın görünüyor ancak Heidegger’in yönelimi 20. yüzyılın 
başlarında insanı “özel” bir varolan kategorisine yerleştirmeye daha yakındır. Yine 
de şöyle diyor: 

Yoksul olan basitçe “eksik” olan demek değil; “fazla” olana, “daha yüce” olana göre 
“eksik” olan demek değil. Yoksul olmak “hiçbir şeye sahip olmamak, azına sahip olmak, 
diğerlerinden eksik sahip olmak” demek değildir. Yoksul olmak “yoksun olmak”tır. Buysa 
farklı şekillerde olabilir...27

İnsan da “yoksun” olabilmektedir: Mitsein olduğunda. Dünyası oradadır ancak 
ona açılmamaktadır. Dünya kurucu olmaya muktedirdir ancak bunu her zaman bece-
rebildiğini söylemek hata olur. İnsan, gündelikliğinde tıpkı hayvan gibi yoksundur. 
İşte yeni bir bağ daha: Mitsein’ın (birlikte-oluş’un) olası analitiği. Bu yüzden insan 
varolan Heidegger’e göre sonluluğunun ve yalnızlığının farkına varamadığı durumda 
varolmaya (exi-stence) ara verir gibidir. Öte yandan onun bu özelliği zamansallığını 
ortaya koymakta (Dasein ile Mitsein arasında gidip gelme) ve böylelikle ona diğer 
varolanlardan temel bir fark bahşetmekte olabilir.

26 Konrad Lorenz ile birlikte Etolojinin kurucusu kabul edilir. Başlıca yapıtları: Umwelt und Innerwelt 
der Tiere (1909, ikinci baskı 1921), Theoretische Biologie (1920, ikinci baskı 1928) Lestel’e göre 
Heidegger’in 1929/30 dersleri Theoretische Biologie’nin 1928’deki ikinci baskısından doğrudan ilham 
almaktadır.

27 Martin Heidegger, Fundamental Concepts of Metaphysics: World-Finitude-Solitude, §46.
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Ruh, psukhé, cân, anima... Hayvanların (ve bitkilerin) dünyası olamayacağını 
kabul ettiğimizde Kâinatın sadece insan varolana bahşedilmiş olduğuna inanmaktan 
başka seçeneğimiz kalmıyor. Oysa her bir canlı varolanın gözünde (algı ve duyumsa-
masında) sonsuz sayıda ve sonsuz biçimde tezahüre sahip bir Kâinatın sadece tek bir 
varolana bahşedilmiş olması akla yatkın değildir. İnsanın tüm bu varolanların ihtiva 
ettiği sonsuz sayıda anlamı açığa çıkarma görevi ve onları koruma sorumluluğuyla 
varolduğuna olan inanç diğerine göre daha manalı ve akla uygun görünüyor.

Eğer hayvanın dünyası yoksa (ki dünyada yoksul olması aslında bu demektir), 
bitkinin dünyası yoksa, onları taştan ayıran bir şey yok demektir. (§ 47) Bu noktada 
Heidegger bir kez daha “yegâne dünya kurucu olan” olarak insanı işaret ederken 
diğer canlı varolanların dünya sahibi oluşunu riske atmış oluyor. Ancak bir yanıyla 
tür olarak bir hayvan olduğunu düşündüğümüz insanı da... Zira canlılık dediğimiz 
şey tüm canlı varolanlara ortak görünüyor. Bugün elimizde cansız varolanların da bir 
bütün halinde Kâinatta olup bitenlere tepki verebildiğine dair bazı hipotezler mevcut. 
Kâinatın anlamlılığına katkı yaptıklarıysa şüphe götürmez.28 Ancak onların “varolan 
olarak varolan”a erişimlerinin olmadığını düşünüyoruz. Kâinatın anlamına erişebilir 
olan yalnızca insansa, diğer canlı varolanlar bu erişimden yoksun demektir. 

Heidegger bu sözleri söyledikten hemen sonra, 47. paragrafın son iki sayfasında 
bu söylediğinin tam tersini söyleyecektir. Her şeye rağmen bir kertenkelenin olma 
biçimiyle taşınki arasındaki fark olmalıdır: Taşın üzerinde güneşlenmekte olan ker-
tenkele, taş ona taş olarak verili olmasa da, güneş ona güneş olarak verilmiş olmasa da 
onlarla biricik bir ilişki kurabilmektedir. Bu manada hayvanın yaşam adını verdiğimiz 
bir “olma biçimi” vardır. Bu manada hayvanın bir dünyası da vardır (ya da olabilir). 
(§ 47) Dolayısıyla varoluş bakımından çelişkili bir durumla karşı karşıyayız: Hayvan 
hem varolana erişimi olmayan, hem de kendine has dünyası (ya da çevreleyen dünyası; 
Umwelt) olan ya da en azından dünya sahibi olma imkânı olan bir varolandır. Buysa 
aslında tıpkı Dasein’ınki gibi hayvana (ya da birlikte-oluş biçiminde varolana) da bir 
temel muğlaklık alanı bahşeder. 

Eğer yoksulluk bir yoksunluksa ve eğer yoksun olmak sahip olmamaksa hayvanı 
ontolojik olarak taşla aynı kategoriye koymak durumunda kalırız. Oysa bu Heidegger’e 
pek uygun görünmemektedir. Hayvan dünyaya hem sahip, hem de sahip değil olmak 
bakımından ontolojik tanımını alır. (§ 48) Dersin devamındaki çözümlemelerde insanın 
özel bir tür logos’a sahip olmak bakımından (logos apophantikos) hayvandan ayrıldığı 
ve bu manada yegâne dünya kurucu varolan olduğu öne sürülecekse de insanın yaşamın 
özü bakımından hayvandan nasıl ayrıldığı ve neden hayvanın da kendine has bir logosla 
(ya da Doğa’nın Logos’u) dünya kurucu olamayacağı tam olarak açıklık kazanmaz. 

Heidegger’in 1929/30 ders notlarında kat ettiği bu alan esas itibariyle hem Varlık 
ve Zaman’ı daha iyi anlamamızı, hem de onu aşmamızı sağlayabilecek sonuçlar üretir. 

28 Örneğin dağın bir şiire ilham verişi.
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Heidegger’in Aristoteles’i nasıl kavradığını animalite sorusu temelinde aydınlatır. 
İnanıyorum ki Dasein analitiğine dair kayda değer tereddütler ve itiraflar içeren bu 
metnin değeri gerek Heidegger uzmanları, gerekse hayvanlarda ruh meselesi üzerine 
çalışan araştırmacıların gözünde giderek artacaktır.
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Burada çevirisi sunulan metin temelde Derrida’nın bir seminer konuşma-
sından oluşur. Derrida bu bahsi geçen seminerde, Heidegger’in özellikle Die 
Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit (Winter semester 
1929/30) başlıklı eserinde ortaya koyduğu taşın dünyasız, hayvanın dünya yok-
sulu ve insanın dünya kurucu olmasında şekillenen tezinin genel bir eleştirisini 
yapar. Derrida’nın özellikle yaşamının felsefi olarak son dönemlerinde felsefede 
hayvan sorununa yönelmiş olması, hem Heidegger’in bu metnini ele almasında 
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açar. Derrida’nın hayvan kavramı üzerinden Heidegger’in als-Struktur anlayışı-
nı eleştirisi, bu güncel sorunun tartışılmasında bir diğer boyutu daha derinleme-
sine açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Derrida, Heidegger, hayvan, Als-Struktur, olarak-yapısı, 
felsefe, insan.

ABSTRACT
The text whose translation is presented here consists of Derrida’s talking in a 
seminar. In this aforementioned seminar, Derrida critizes Heidegger’s thesis 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 553-571

*  Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Edition etablie par Marie-Louise Mallet, Galilee Yayıne-
vi, 1. Baskı, Paris 2006, s. 193-219.

** Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (erdalyildiz@gmail.com).
*** Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü 
a (engin.yurt.88@hotmail.com). Yazı geliş tarihi: 15.05.2016; kabul tarihi: 31.05.2016.
**** Derrida’nın yukarıda anılan kitabının dördüncü ve son bölümünün Derrida tarafından koyulmuş bir 

başlığı bulunmamaktadır. Biz bu bölüme, içerikle uygun olarak, “Heidegger’in Hayvanı” alt başlığı-
nı koymayı uygun gördük. [Ç.N.]



554 Jacques Derrida

which is shaped by the stone being worldless, animal being poor-in-world and 
human being world-constructing especially in the work titled Die Grundbegriffe 
der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit (Winter semester 1929/30). Derri-
da being directed to the animal problematic in philosophy in his late philosophi-
cal era of his life both makes him show interest in Heidegger’s work and causes 
this problematic to be up-to-date in philosophy. Derrida’s critics of Heidegger’s 
understanding of als-Struktur over the concept of animal opens up another di-
mension more deeply in discussing this up-to-date problematic.
Keywords: Derrida, Heidegger, animal, Als-Struktur, olarak yapısı, philosophy, 
human.

...

Bunu neden yaptığımızı bilmiyorum… ya da kendinizi tutup [gülmekten]… beni 
dinlemeye devam etme gücünü nereden bulduğunuzu! Son sözü söyleme konusunda 
ısrar ettiğimi bir an için bile düşünmeyin ya da sadece “Yahudilerin sonuncusu” ya 
da “son kıyametbilimci” olmakta değil ama asıl olarak “son konuşan” ya da en son 
konuşandan sonra konuşan olma konusunda da. Hiçbir şekilde, ama geçen gün benim 
için belki de en önemli olan anda kendi sözümü kestiğimden beri, tüm samimiyetimle 
böyle düşünüyorum ki aşağıda söylemek istediğimden –ki sen bununla ilgileniyor-
sun– biraz daha fazlasını söylemeliydim, varmak istediğim yer ile ilgili olarak. Ama 
bunu yapmak, hem uzun bir metin yazma kabiliyetim olmasını –ki bunu ilerde bir 
gün yapmak istiyorum– hem de sizi burada gereğinden fazla tutmayı gerektirirdi. Bu 
yüzden vazgeçtim bunu yapmaktan. Elimde sadece tuttuğum birkaç not var –zamanım 
olsaydı ve sizin de zamanınız olsaydı– size yapmaya çalışacağım şeyin basit bir şekilde 
ana hatlarını sunmakla yetineceğim.

Büyük ihtimalle Lacan’da rol yapmanın rolü sorunuyla, kandırma sorunuyla, rol 
yapma, kandırma ile konu dil ve konuşma [parole] olduğunda yalan söyleme sorunu 
ile ilgilendiğimiz noktadan konuya devam ederdim, bahsedeceğim kitabın sonlarına 
doğru –Heidegger’in Sein und Zeit’dan sonra 1929-1930’da verdiği bir seminer olan 
ve Les Concepts fondamentaux de la métaphysique-Monde-finitude-solitude1 olarak 
çevrilen kitabın– Heidegger’de belli bir pasaja konuyu bağlayarak. Hayvan ile ilgili 
(bu konuya birazdan geri döneceğim) uzun ve ayrıntılı bir bölümün sonlarına doğru, 
kendi düşüncesi için özsel olan şeyi ileri sürer: Hayvanın eksik olduğu şey “olarak 
yapısı” [als Struktur]dır, bizim bütün sorunumuz açısından özsel olan bu özellikle, 
eninde sonunda, bizim daha önce Levinas ve Lacan aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 
gidişatın rotasını belirlemiş olacaktır, kendi ve başka, başka’ya ilişkin olan soruyu 

1 Önsözde de belirtildiği gibi, buradaki kısım, Jacques Derrida ile konferansın sonunda yapılmış doğaç-
lama sohbetin ses kaydının kâğıda dökülmüş hâlidir.
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kendilerine sordukları zaman. Hayvanın eksik olduğu şey, bu yüzden “olarak yapısı 
[en tant que tel]”dır, bu anlamda diğeridir [eksik olduğu]. 

Hayvan böylece varolan [l’étant] ile bir ilişkiye sahiptir ama “olarak yapısı” olarak 
varolan ile değil; bu, Heidegger’in kendi düşünmesinde geniş ve sıkıntılı analizler ile 
“olarak yapısı”na özellikle tematik olarak yaklaşması, bunu yerleştirmesi, karmaşık-
laştırması benim kıyaslanamaz bulduğum şeydir. Kandırma sorunu; hayvandan, onun 
dünyaya açıklığında, dünyaya “olarak yapısı” biçiminde erişimi olmadığı söylendiği 
anda ortaya çıkar. Heidegger, bu “olarak yapısı”nın dile ya da logos’a bağlı olmadığına 
işaret etme niyetindedir. Bu yüzden hayvanın logos’a sahip olmadığı söylendiğinde bu 
onun logos’u temelleyen “olarak yapısı”na sahip olmadığı anlamına gelir. Heidegger 
böylece kendisinin apofantik dediği “apofantik yapı” ile apofantik logos arasındaki 
ilişkiyi analiz eder, yani “olarak yapısı”nın dil-oluşumunu. Tam da burada –paragraf 
72b’de– eğer konuya devam etseydim buradan devam ederdim –logos ve kandırma 
sorunu açmasından:

(diğer şeylerin yanı sıra) özü de kandırabilir olmaya ait olan o logoV’a dikkat çekilir. 
Kandırmak şu anlama gelir: Rol yapmak, bir şeyi olmadığı bir şey gibi sunmak ya da şu 
ya da bu şekilde olmayan bir şeyi gerçekten de sanki şu ya da buymuş gibi sunmak. Bu 
kandırma, logoV’un özüne ait olan bu kandırabilir olma –bir şeyi, olmadığı bir şey olarak 
sunmak– kandırmanın hakkında olduğu her ne ise onunla ilgili olarak bu rol yapma, bir 
üstünü örtmedir. Üstünü örtmeye yetili olma olasılığına sahip olan logoV bir sergilemedir.2

Heidegger daha sonra, bir soru şeklinde, logos’un “olarak yapısı” ile olan ilişkisini, 
onun olasılığının bir koşulu olarak ortaya atar:

Bu “olarak-yapısı” sadece logoV’un bir özelliği midir, yoksa nihai olarak kendi özüne sahip 
bir şey mi: Genel olarak herhangi bir logoV’un olduğu şeyin olasılığının koşulu olarak?3

Daha da ilerde –doğal olarak birçok yeri atlayacağım, zıplayarak yürüyeceğim, 
konuyu sürekli bir şekilde takip etmek için vaktimiz yok– Heidegger bu “olarak 
yapısı”nın hayvanda bulunmadığını belirtir: 

Tüm davranışsal dürtü temelli eylemesinde, hayvan, bu davranışı içinde ilişki içinde ol-
duğu şey tarafından alınmış hâldedir. Hayvanın onunla ilişki içinde durduğu bu yüzden 
ona asla olduğu şey-olarak verilmiş değildir [bu uzun inceleme yazısında sıklıkla çoğu 
sayfada karşılaşılacak bir önerme]: Bu şey olduğu haliyle ve olduğu şekliyle, bir varolan 
olarak verilmiş değildir. Hayvanın davranışı asla bir şeyi bir şey olarak anlamak değildir. 
Bu bir şeyi bir şey olarak alabilme olasılığını dünya fenomeninin karakteristik özelliği 
olarak gördüğümüz sürece, “olarak”-yapısı dünyanın yapısını belirleyen özsel bir ögedir. 
Bu “olarak” bu yüzden dünya sorununa olası bir yaklaşım olarak verilmiştir.

Böylece “olarak” biçiminde yapı –hayvanda bulunmayan– insan için ayrılmıştır: 

2 Martin Heidegger, Die Grundbegriff der Metaphysik-Welt-Endlichkeit-Einsamkeit; Les Concepts fon-
damentaux de Ia mitaphysique-Monde-finitude-solitude, tr. fr. Daniel Panis, Paris, Gallimard, 1992.

3 A.g.e., § 72 c, s. 448.
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Biz genellikle “olarak”-yapısını önerme-temelli ifadelere varana kadar takip ederiz. Öner-
me-temelli ifade insan konuşmasının normal formudur.4

Bu seminerin bir okumasına başlamak için tartışmamı devam ettireceğim yer 
burası olurdu ve özellikle burayı seçerdim çünkü Lacan’ı okurken sorunumuzda belli 
bir noktaya gelmiş olurduk. Ama bu bana geriye doğru büyük bir adım atma hakkını 
vermezdi, şimdi yapmayı deneyeceğim gibi.

Elbette, sizin de bildiğiniz gibi, benim için bu 1929-30 seminerinde önemli olan şey 
taş, hayvan ve insan ile ilgili olan bu nükleer önermelerdir ve özellikle “dünya yoksulu 
[weltarm]” olan hayvan, zaten bu da benim uzun bir süredir öyle ya da böyle ilgimi 
çekmekteydi. Burada söylemek istediğim şey, en temelinde, “Les fins de l’homme” 
içinde, “Geschlecht”de, De l’esprit içindeki “La main de Heidegger”de; “ölmeyen” 
ama “geberen” [crève], düzgün bir şekilde ölmeyen ama bir son bulan hayvan sorununu 
tartıştığımızda –ki bu durum, hayvan konuşmadığı ölçüde ölmediğini konusunu bilip 
bilmeme sorununu sürüncemede bırakan Heidegger için hayvan ve insan arasındaki 
belirleyici ayrımdır– Apories içindeki “L’oreille de Heidegger”de –ki burada özellikle 
bu metinden ve bu önermelerden bahsetmiştim– da söylenmiştir. Böylece belli bir 
şekilde, aslında bu soruların hepsini zaten sordum ve onlara geri dönmek istemiyorum.

Bununla birlikte, eğer bu seminerin farklı bir okumasını sunmak istiyorsam, bu, 
şimdiki bağlamımızda, hayvan üzerine daha önceki konuşmalarımızdan farklı olarak 
özellikle belirtmemiz gereken belli noktalara sahip olduğu içindir. Bir taraftan, [bu] 
belli bir etolojik ilimi göz önünde bulundurur –bunu nasıl göz önünde bulundurduğu 
başka bir hikâyedir (eğer zamanım olsaydı, bu göz önünde bulundurmanın nasıl bir 
göz önünde bulundurmama olduğunu göstermeyi denerdim) ama bu her ihtimalde– von 
Uexküll’e, Driesch’a, Buytendijk’e birçok göndermenin yapıldığı, ciddi bir eserdir! 
Bir diğer taraftan ise, Heidegger mekanist/soncu alternatifin ötesine geçmeyi dener; 
açık bir şekilde söyler bunu ve kararlı bir şekilde kendisini, ister hümanist olsun ister 
olmasın, şimdiye kadar hayvan üzerine felsefi konuşmaların karakterini belirleyen 
doktrinsel karşıtlıkların dışında –ya da bunlara öncel olarak– konumlandırır. Bunun 
yanı sıra –ve burada tekrar ısrar etmek istiyorum, bu noktaya kadar yaptığımdan kasıtlı 
şekilde daha baskın bir şekilde– bu seminer 1929-30 dönemindendir ve kendisine eşlik 
eden tüm belirsizlikler ile birlikte, politik imaları ciddiye alınması gereken, yani kendini 
biyolojizmin her türünden uzak tutması gereken Heidegger’in sabit bir tavrına aittir. 
Bu aynı zamanda Levinas ve Lacan için de ortak olan bir tavırdır: Israr-etmelerinde 
bile, onların hümanizmi metafiziksel hümanizme dikkatli bir şekilde karşıdır, bu aynı 
zamanda; içinden doğru konuştukları kültürü tehdit etme riskini alan tüm biyolojizm 
türlerine ya da konuşmalarına karşı olarak etik-politik bir pozisyon almanın da tavrıdır. 
Son olarak, bu metin ile ilgili olan bir diğer ilginç şey de bunun, uzun bir seminerin 
bütün özelliklerini içeren (bir seminerin ne olduğu unutulmamalıdır, zorunsuz olması, 

4 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 72 c, s. 449.
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doğaçlama yapısı, harcanan emek ve belli ifadeler üzerine görece doğrulanamaz olan 
bir saplanma) bir “seminer” olmasıdır, Sein und Zeit’dan sonra gelen bir seminer. Zira 
Sein und Zeit içeriğinde hayvan sorununun aslında hiç tam olarak sorulmadığı (bunu 
sanırım Apories’da belirtmiştim) bir kitaptır. İki yer hariç: Biri ölüm ile ilgili olan bir 
yer, özellikle hayvanın ayrı tutulduğu “ölüme-doğru-olmaklık” üzerine tüm konuşmanın 
geçtiği –hayvan “ölmez”, hayvan “ölüme-doğru” bir Dasein değildir; diğeri de birkaç 
gün önce burada alıntıladığım oldukça kısa bir söz, Heidegger’in hayvanın bir zaman 
anlayışına sahip olup olmadığını bilme sorununun (hayvanın zamansallığı sorunu) 
“bir sorun” olarak kaldığını, bu yüzden de sürüncemede kaldığını söylediği yer (belli 
bir açıdan bu, onun cesur bir şekilde bu seminerde açtığı sorundur).

Ama bu semineri ele alırken çok hızlı gitmek istemememin asıl sebebi “dünya 
yoksulu” olan hayvan ile ilgili olan tüm önermelerin, hayvana ait olmayan çok daha 
geniş bir sorunsal içinde gelişmiş olmasıdır. Bu yüzden bu hayvan sorununun öne 
çıktığı alan öncelikle tekrar kurulmak zorundadır. Bu alan, gözden kaçırılmaması 
gereken çok daha genel soruların olduğu bir alandır, her ne kadar görünen o ki bunlar 
konuda ilerlendikçe unutuluyor olsa da: sorular, başlığın da işaret ettiği gibi, dünyaya, 
sonluluğa ve yalnızlığa dairdir. Bu yüzden doğrudan hayvan ile ilgili olan belli kısım-
lara gelmeden önce (zira çok da ileri gitmeye zamanımız olmayacaktır), Heidegger’in 
kendi terimiyle bir “tez” olan bu “tezin”, onun içinde oluşturulduğu dünya sorununun 
genel kurulumuna dair bazı referans noktalarına işaret etmek istiyorum. Daha önce de 
söylediğim gibi, Heidegger nadiren “tezler” ortaya koyar; yine de, hayvanın weltarm 
olduğu önermesini bir “tez” olarak sunacaktır. Hatta üç “tez” ortaya koyacaktır: “Taş 
dünyasızdır [weltlos]”, “hayvan dünya-yoksuludur [weltarm]”, “insan dünya-kurucudur 
[weltbilden; bu terimi çevirmek biraz zor].”

Bazı referans noktaları, hayvana adanmış olan bölümden önce gelenden. 
En başından beri, Novalis’ten alınan bir ipucunu takip ederek, Heidegger’in 

yaptığı bir şey, felsefeyi kendi temelinde belirlemekten daha az bir sorun değildir. 
Onu ilgilendiren asıl olarak her şeyin Grundstimmung [tonalité fondamentale] temel 
uyum olmasıdır. Heimweh [nostalgie] sıla özlemi olması. Bu, hayvan sorununun ortaya 
çıkacağı temel uyum üzerine düşünmekten ileri gelmesi açısından önemli bir noktadır. 

“Das Heimweh als die Grundstimmung des Philosophierens und die Fragen nach 
Welt, Endlichkeit, Vereinzelung.” Paragrafın başlığı budur: “Felsefe yapmanın temel 
uyumu olarak sıla özlemi ve dünyayla, sonlulukla, bireyselleşme [esseulement] ile 
ilgili sorular” (5). (Esseulement gerçekten de Vereinzelung için en uygun çeviri midir? 
Tekilleşme? Tekillik [esseulement]? Yalnızlık? Oldukça karmaşık bir konu.) Bir kez 
daha bu açık bir şekilde “İnsan nedir?” sorusuna cevap verme sorunudur. Bu “insan 
nedir?” sorusuna cevap verilebilmesi için “dünya nedir?” sorusuna cevap verilmesi 
gerekir. Paragrafın başından beri, bu yüzden, Heidegger şunu sorar:
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Ama insan nedir ki de kendi özünde felsefe yapar ve bu felsefe yapmak da neyin nesidir? 
Neden bunun içindeyizdir? Nereye gitmek istiyoruzdur? Sadece tesadüf eseri mi evre-
nin içine düştük? Novalis bir yerde bir fragmanda şöyle demiştir: “Felsefe aslında sıla 
özlemidir [ist eigentlich Heimweh], her yerde evde olmak için bir dürtüdür [ein Trieb,].”

Biz “evde olma” sorununun geri döndüğünü göreceğiz, özellikle –eğer oraya 
varmak için vaktimiz olursa– bu sorunun, “hayvan” ile birlikte evde olmanın ne demek 
olduğu anlamında belirtildiği yerde. “Hayvan ile birlikte yaşamak” nedir? Hayvan 
ile “ortaklaşa-yaşamak” nedir? Bu, mitgehen ve mitexistieren sorunudur. Hayvan 
bizimle evde mitgehen yapabilir; genellikle narsist bir hayvan olduğu söylenen bir 
kedi, örneğin, bizimle aynı evde yaşayabilir, evin içinde bizimle “birlikte gidebilir”, 
“birlikte yürüyebilir”, “bizimle olabilir”, “bizimle yaşayabilir” ama evin içinde “bi-
zimle birlikte var olamaz”.

Heimweh, sıla özlemi’ne [mal de pays] dair bu hikâyenin bu semineri açıyor 
olmasının bir önemi vardır. Tıpkı Novalis’ten yapılan alıntıdan sonra gelen kısmın 
da önemli olduğu gibi. Bir şairden, Novalis’ten alıntı yapmıştır ve şöyle devam eder: 

Aristoteles Metafizik’te şunu söylemez mi?: πολλά ψεύδονται αοιδοί: [Şairler, çok 
yalan şey söyler]5

Ama aynı paragrafın ortasında, yapay bir şekilde seçip aldığım, neyin ortaya 
çıktığını, gelip geçtiğini görürüz? Bir hayvanın:

Novalis bir yerde bir fragmanda şöyle demiştir: “Felsefe aslında sıla özlemidir, her yerde 
evde olmak için bir dürtüdür.” Garip bir tanım [Eine merkwürdige Definition], oldukça 
romantik tabii ki [romantisch natürlich]. Sıla özlemi [Heimweh] –bugün böyle bir şey kaldı 
mı ki [gibt es dergleichen heute überhaupt noch]? Günlük yaşamda bile anlaşılmaz bir 
söze dönüşmedi mi [ein unverstӓndliches Wort geworden, selbst im alltӓglichen Leben]? 
Modern şehir insanı ve medeniyet maymunu, sıla özlemini kökünden söküp atmadı mı? 
[Denn hat nicht der heutige stӓdtische Mensch und Affe der Zivilisation das Heimweh 
lӓngst abgeschafft]?

Başka bir deyişle, –ve maymun, tıpkı Levinas’taki maymunvari gibi, bir haka-
rettir– taşraya dair tüm hissiyatını kaybetmiş olan şehir-sakini, ki o sıla özleminden 
kurtarmıştır kendini, nostalji hissini kaybetmiştir (“nostalji eskiden olduğu şey değil” 
eskiden olduğu gibi), modern şehir-sakini bir medeniyet maymunudur. Birisi ona sıla 
özleminden bahsettiğinde o kahkaha atar.

Seminerin tüm başlangıcı, bu yüzden, nostalji formları olarak sıla özlemi, me-
lankoli, felsefe ve metafizik ile ilgilidir. Bu uzun girişte, eğer böyle söylenebilirse, 
hayvandan bahsetmeye yaklaştığı noktanın öncesinde, burayı, sizin de farkında oldu-
ğunuz sebeplerden dolayı, Descartes üzerine olan belli pasajları seçerdim ben çünkü 
benim için önemli olan, kışkırtıcı bir şekilde, elbette, Heidegger’in düşünmesinin hâlâ 
Kartezyen olduğunu göstermek olurdu, Sein und Zeit’daki asıl hedef olduğu gibi, aynı 

5 Aristotle, Metaphysica, A2, 983a.
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zamanda burada da tabii ki Descartes’tır. Sadece Descartes’ın mekanikçiliği değil, 
ama ayrıca Descartes’ın cogito’su da. Bu konuda kafanızda bir fikir oluşması için, 
“L’ambiguïté de l’attitude critique chez Descartes et dans la philosophie moderne” 
başlıklı bir paragrafa gönderme yapacağım, burada Descartes özellikle kendi eleştirel 
tavrı içinde görünüşlere güvendiği için eleştirilmektedir:

Descartes’ta felsefeyi mutlak bir bilimin seviyesine yükseltmeye dair artan ve açık eğilimin 
gelmesi ile, felsefenin kendisine has belirsizliğinin eş zamanlı bir şekilde özel bir tarzda 
ortaya koymayı tesadüfi değildir. Descartes’ın temel eğilimi felsefeyi mutlak bir ilim hâline 
dönüştürmekti. Tam olarak onunla biz önemli bir şeyi görürüz. Burada felsefe yapma şüphe 
duyma ile başlar ve sanki her şey sorgulanıyormuş gibi gözükür. Ama sadece öyle gözükür 
[Aber es sieht nur so aus]. Dasein, Ben (ego), hiç de sorgulanmamaktadır [Das Dasein, 
das Ich (das Ego) wird gar nicht in Frage gestellt]. Bu yanılsama ve eleştirel duruşun 
belirsizliği modern felsefenin başlangıcından şimdiye kadar boylu boyunca yer almaktadır.6

Heidegger bunu Sein und Zeit içerisinde çoktan barındırıyordu, en temelde, Des-
cartes’ın, varlığın, ego sum’da ne anlama geldiğine dair ontolojik soruyu sormakta 
başarısız olduğunu göstermesi içinde: İkincisi ontolojik soruyu sormaz ve en temelinde 
onun ego sum’u dogmatik olarak kalır.7

Bu referans noktası, Heidegger’in tavrının yeni bir soruda, dünya ve hayvan ile 
ilgili olan yeni bir soruda ilerlemek olduğu gösterildiğinde –tam da benim göstermek 
istediğim gibi– unutulmamalıdır; tüm metafizik geleneğini, özellikle sübjektiviteye 
dair olanı dekonstrüksiyona uğrattığını iddia ettiğinde, Kartezyen sübjektiviteye ait 
olan vs. Söz konusu hayvan olduğu sürece, diğer her şeye rağmen, Heidegger tamamen 
Kartezyen kalır.

Bunu belirttikten sonra, bu ön hazırlık paragraflarından doğruca birinci bölümün 
birinci kısmına atlayacağım, Heidegger’in bilincin “uyanışı” sorununu ortaya attığı 
yere, apofantik olanın “olarak yapısı”nın kriterinin kendisini ortaya koyduğu işaret 
etmeye ulaşmak için zorunlu olan sorunun. Heidegger için bu elbette sadece “olarak 
yapısı” [als-Struktur]’nı bir bilinç ya da tasarım yapısına bağlama sorunu olmayacaktır. 
Daha radikal bir kavrayışı içerecektir: 

Uyandırma [Weckung]: el önünde olan bir şeyi ortaya çıkarmak değil [kein Feststellen eines 
Vorhandenen; Sein und Zeit’da varolanın üç varolma tarzı arasındaki ayrımı hatırlayacak-
sınızdır: Vorhanden olan –el önünde olan, tıpkı bir şey gibi; Zuhanden olan, bir alet edevat 
olarak, araç tarafından ele-doğru olarak sunulan; ve son olarak da Dasein], ama uyumakta 
olanın uyanık olmasına izin vermedir [sondern ein Wachwerdenlassen des Schlafenden].8

Uyanma sorunu uyuma sorununu da içerir ki bu da hayvan sorunundan ayrı tutu-
lamaz. Uyanma böylece “uykuda olanın uyanık olmasına izin vermektir” ve Heidegger 
doğal olarak uyanık olma ve uyuma arasındaki ayrımı bilinç ve bilinçdışı arasında bir 

6 Les Concepts fondamentaux de Ia metaphysique ..., op. cit., “Consideration preliminaire” § 6 b y, s. 43.
7 Sein und Zeit, op. cit., § 6.
8 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 16 a, s. 97.
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ayrıma indirgeyenleri azarlar. Onun uyanma dediği bilinç değildir; onun uyuma dediği 
bilinçdışı değildir. Pasaj şöyledir:

Bir uyum sağlamayı [Stimmung] ne zaman uyandırsak, bu, bu uyum sağlamanın çoktan 
orada olduğu ama yine de orada olmadığını anlamına yol açar. Negatif olarak, “orada 
olmak” ile “orada olmamak” arasındaki ayrımın “bilinç” ve “bilinçdışı” arasındakine 
eşit olmadığını gördük. Bundan, yine de, şunu çıkarabiliriz: Eğer uyum sağlama insana 
ait olan bir şey ise, onun “içinde” ise, sıklıkla öyle söylediğimiz gibi, ya da insan uyum 
sağlamaya sahip ise ve bu “bilincin ve bilinçdışının” yardımı ile açık kılınamıyorsa, o 
zaman insanın bilince sahip olması, aklın bahşedilmiş olduğu bir hayvan olması, animal 
rationale olması ya da bir bedene tutturulmuş saf yaşam deneyimlerine sahip bir ego ol-
duğu gerçeği ile maddi şeylerden ayrı olan bir şey olarak gördüğümüz sürece bu sorunda 
ilerleyemeyeceğizdir.9

Heidegger’in amacı böylece bilinç aracılığıyla, belli bir hayvana atfedebilen bir 
akıl aracılığıyla ve daha az bir şekilde “Ben”, “bir bedene tutturulmuş olan ve salt 
yaşam-deneyimlerine sahip bir ego” aracılığıyla açıklanan insanın doğasını başka bir 
şekilde açıklamaktır (bu ifadeler Lettre sur l’humanisme’de bulunabilir). “İnsanın canlı 
bir varolan olarak bu kavranışı, yani ek olarak akla sahip olan bir canlı olarak, uyum 
sağlamanın özünün farkına varılması konusunda büsbütün bir yanlışa sürüklemiştir” 
diye de ekler. Zira onun tanımlamak istediği Grundstimmung’dur. Bir uyum-sağlama 
nedir? Bir sıla özlemi, bir melankoli, duygusal bir uyum nedir? Duygusal bir uyumun 
ne olduğunu, insanı bir bilinç, bir bilinçdışı ya da akıl vs. bahşedilmiş bir hayvan olarak 
tanımladığımız sürece anlayamayacağız. Bu yüzden;

Uyum sağlamanın uyanması ve bu garip göreve koyulma girişimi, en nihayetinde bizim 
insan anlayışımızın topyekün bir dönüşümünü gerektirir [mit der Forderung einer völligen 
Umstellung unserer Auffassung vom Menschen].

Ve tabii ki, o da bir hayvan uyuduğunda ne olduğu sorusundan Freud’un ya da şu 
ana kadar gönderme yaptıklarımızın kaçındığından daha fazla kaçınamaz. Biraz daha 
ileride şöyle yazar (bu kısımda uzun bir süre geçirilmelidir):

Taşın uyuyor ya da uyanık olduğunu söylemeyiz. Ama peki ya bitkinin? Bu konuda pek emin 
değiliz. Bitkinin uyuyup uyumadığı oldukça şüphelidir çünkü onun uyanık olup olmadığı 
şüphelidir. Hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Ama soru hayvanın uyumasının insanınkiyle 
aynı olup olmadığıdır [ob dieser Schlaf der selbe ist wie der Schlaf des Menschen], ve 
gerçekten de genel olarak uykunun ne olduğudur [und was denn der Schlaf überhaupt ist].

Uyuma ya da uyanık olma sorusunu bilinç ya da bilinçdışı metafiziğinden tama-
men bağımsız olarak sormak istemektedir; bilinç mantığına dayanmayan bir uyanık 
olma-uyuma karşıtlığından başlamak istemektedir: 

Bu sorun [burada, seminerin ilerisinde ele alacağı şeyi ilan etmektedir ve biz de yüzlerce 
sayfa ileri atlayacağız] doğrudan bir şekilde bu tür varolanlarla ilgili olan varlık yapısına 
ilişkin soru ile bağlanmaktadır: Taş, bitki, hayvan, insan [Stein, Pflanze, Tier, Mensch].

9 A.g.e., § 16 b, s. 100-102.
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Bu yüzden bu seminerin başlangıcından beri, bizim şimdi karşılaşacağımız va-
rolanlar tipolojisini Heidegger uyuma ve uyanık olma sorusu temelinde ilan eder. 
Bu tabi kılma sorunsalını ve geçen sefer yerli yerine oturtmaya çalıştığım bağlantıyı 
ortaya koymak isterdim –ama buna zamanım olmayacak– Aristoteles’in uyku hakkın-
da söylediği şeye yakından bakmak için (ve Aristoteles bu seminer için baştan sonra 
gönderme yapılan en temel noktadır):

Aristoteles özellikle uyanık olmak ve uyumak üzerine bir inceleme yazısı yazmıştır: περί 
ύπνου και εγρηγόρσεως. Bu kendine has bir yazıdır. Aristoteles uykunun bir ἀκινησία 
olduğunu söylerken kayda değer bir şeyi fark etmiştir. O, uykuyu bilinç ya da bilinçdışı 
ile ilişkilendirmez. Bunun yerine, uykunun bir δεσμός olduğunu söyler, bir bağlı olma 
hâli, αἴσθησις’in bağlı olduğu kendine has bir tarzda [bağlı olma sorunu düzenli olarak 
geri gelecektir, sınırlama sorununun da geleceği gibi, hayvanın daralması (resserrement) 
aracılığıyla tabi olma’nın da geleceği gibi-bunu söyleyerek büyük ölçüde tahmin yürütü-
yorum -hayvan en nihayetinde, insan ile kıyaslandığında, daha dar bir sınırlama ağı içinde, 
“bir çember” içinde kalmıştır. Heidegger böyle söyleyecektir, daha dar çemberler; bu bir 
bağlı olma sorunudur]. Algının ve aynı zamanda özümüzün de bağlı olduğu bir tarzdadır ki 
bu, kendisinin o olmadığı diğer varolanları içine alamaz [bu yüzden hayvan oldukça bağlı 
hâldedir]. Uykunun bu tarz karakterizasyonu bir imgeden fazlasıdır ve kendi metafiziksel 
niyeti içinde hiçbir şekilde kavranmamış geniş bir perspektifi açar. Temel metafiziksel 
sebepler için uyku sorununa girmekten vazgeçip başka bir yolda bir uyum sağlamanın 
uyandırılmasının ne demek olduğunu açık kılmayı denemeliyiz.

Görünen o ki, bu “diğer patika”, onun yola koyulduğu bu yol üzerindedir: Uyum 
sağlama sorunu, sıkıntı sorunu vs.

Buradan, seminerin ikinci kısmına sıçrayacağım, Heidegger’in olarak yapısı olarak 
hayvan sorusuna yaklaştığı yere. Daha önce söylediğim gibi, bu hayvan sorunu –her ne 
kadar rehberlik yapsa da oldukça garip bir süreç aracılığıyla, eninde sonunda her yeri 
dolduracaktır– dünya sorununu belirtecektir. Dünya sorununun kendisi de birbirine 
bağlı üç soruya aittir (bu seminerde her şey üçlü şekildedir): “Modern Dasein’ımızda 
kökensel sıkıntının temel uyum sağlamasının sorgulanmasına verilen şey olarak dünya, 
bireyleşme ve sonluluk ile ilgili sorular.”10

Başka bir deyişle, üç soru –dünya, bireyleşme ve yalnızlık sorunu– sanki ortak 
bir kökendenmiş gibi –ismen zaman sorunu– birbirine bağlıdır. Arkitektonik bakış 
açısından bu oldukça önemlidir çünkü Sein und Zeit’da Heidegger’in, şeylerin hay-
vanlar için nasıl durduğunu kendisine sorması zaman ile ilgiliydi. Hayvanın zamanı 
var mı, hayvan bir zamana sahip mi? “Örneğin, hayvanların varlığının bir tür “zaman” 
tarafından nasıl ve nerede kurulduğunu… tanımlamak kendi içinde bir sorun olarak 
kalır.”11 Heidegger’deki açık bir şekilde pedagojik olan bu tavra dikkat edilmelidir, ama 
[bu tavır] pedagojik olmaktan fazlasıdır ve her bir an şeyleri üçlü olarak kurmaktan 
oluşur ve bunların ortak kökenini ya da orta nokta tezini Heidegger’in keşfedeceğini 

10 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 39, s. 255.
11 Sein und Zeit, op. cit., § 68 b, s. 346.
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söyler. Burada soru ya da üç sorunun ortak kökeni zamanın özüdür ve bu sebepten 
dolayı “dünya nedir?” benzeri sorular “an nedir?” sorusuyla başlar, “Dasein’ın uygun 
bir şekilde olası kılan görü anı [Augenblick] eş zamanlı bir şekilde, bu varolanların 
bir bütün olarak reddedilmesinin söylenmesinde ilan edilir” (169). Bir “göz kırpmalık 
an”, bir göz kırpmada geçen an. An nedir? “Dünya nedir? Sonluluk nedir? Bireyleş-
me nedir?” soruları “an nedir?” sorusu temelinde gelişmiştir. Üçlü içindeki bir ve bir 
içindeki üçlüye dair bir örnek daha vereceğim: 

Üç sorumuz şu sırada sorulmuştur: [1.] Dünya nedir? [2.] Sonluluk nedir? [3.] Bireyleşme 
nedir? Onları bu şekilde geliştirmemize rağmen, yine de, sonluluk son ve baskılayan soru 
olarak ortaya çıktı. Ama hangi anlamda üçüncü? Diğer ikisini birleştiren ve bu ikisinin 
asıl kökeni olan anlamında.12

Bir kez daha! Biraz önce, üç sorunun ortak kökeni zamandı, şimdi ise sonluluk; 
sonluluk üçüncü olarak gelir, ortadakinden, ikinci olandan sonra, “diğer ikisinin bir-
leştiren ve asıl kökeni” olarak. Böylece sadece zamansallık sorunu değil ama sonluluk 
sorunu da tüm semineri organize edecektir. Tıpkı Sein und Zeit’da da olduğu gibi: 
Varlık sorununun transandantal ufku olarak zaman. O, bu yüzden şeyleri belli bir 
açıdan tekrarlar, Sein und Zeit’da zaten açmış olduğu yoldan ilerleyerek. Ama elbette, 
eğer bu sonluluk konusunda ısrar edilecekse, “insan nedir?” sorusunu destekleyen üç 
sorunun kökeni olarak bu sonluluk sorununda ısrar edilecekse, bu, insan ve hayvanın 
ortak olarak sahip olduğu şeyin, hatırlayalım bunu, sonluluk, kesin bir sonluluk olması 
yüzündedir. İkisi de ölümlüdür. Taş “sonlu” değildir: Sonludur ama taş için “sonluluk” 
yoktur. Taşın sonluluğundan asla konuşulamaz, ama tıpkı insanınkinden konuşulabildiği 
gibi hayvanın da sonluluğundan konuşulabilir. Ama Heidegger’in çizeceği ayrım, onun 
ardından tekrarlayacağımız tavrın içinde bulunan, burada söz konusu olan sonluluğun 
hangi anlamda kastedildiğinde yatar. Hayvan, bu anlamda sonlu değildir. Her ne kadar 
bu ifadenin kabul edilmesinin oldukça zor olduğu söylenecek olsa da! O, konuşmaya 
sahip olmadığı tarzda, doğru ifade edilecek olunursa, “düzgün” bir şekilde ölmediği 
tarzda vs. sonluluğa sahip değil değildir. Bu sonluluk sorunu tüm semineri bir uçtan 
bir uca sarar.

Yine de, hayvanla ilgili ve bizim için en önemli olan metinleri okumaya başlama-
dan önce, hayvan üzerine konuşmayı kuracak olan “üç tezin” ortaya çıkışına en çok 
yaklaştığımız dünya ile ilgili olan bir basamak daha vardır. (bunun en son analizde 
nasıl geliştiği görülebilir: Bu bir seminerdir, farklı basamakları vardır; Heidegger’in 
her hafta [bu seminere] geri döndüğü görülebilir, bu semineri yazmaya, sanırım, her 
bir hafta –ki bu da, bu metni aynı zamanda oldukça zor, bir anlamda barok tarzda ve 
garip bir zorunluluğa boyun eğen, kendi kurgusu içinde bir anlamda garip bulduğum 
anlamına gelir ve eğer zamanım olsaydı, bu metnin durumu kadar yöntemini de ele 
alıp incelemek isterdim, bir sonuç olarak basamak basamak takip edilmesi gereken bu 

12 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 39, s. 257.
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metin boyunca işletilmesi gereken kendine has bir prosedür ile.) Böylece, 42. altbaşlıkta, 
ikinci kısmın ikinci bölümündeki, tam da kitabın ortasındaki, soru dünyanın kendisi-
nin sorusudur: “Dünya Sorunu ile Metafiziksel Sorgulamanın Başlaması.”13 Başlayan 
bölüm budur ve hemen arkasından 42. altbaşlık gelir: “Karşılaştırmalı İncelemenin 
Yolu [“Der Weg der vergleichenden Betrachtung” ve bildiğim kadarıyla Heidegger’in 
karşılaştırmalı kelimesini kullandığı tek yer burasıdır, karşılaştırmalı bir hareket tarzının 
araçlarıyla ilerleyeceğini açıkladığı] üç rehberlik eden tezi: Taş dünyasızdır [weltlos], 
hayvan dünya yoksuludur [weltarm], insan dünya-kurucudur [weltbildend].”14 Bu üç tez, 
dünyadaki tezlerdir. Onlar taş hakkında, hayvan hakkında ya da insan hakkında tezler 
değildir ama dünya hakkında tezlerdir; bu, nasıl bir dünyanın bu şeyleri söylememde 
beni yetili kıldığını bilme sorunudur. Bu yol boyunca en ilginç bulduğum yerler ve 
aynı zamanda en ihtiyatlı yerlerdir, Heidegger’in az çok şunu söylediği yerlerdir: En 
son kertede dünyanın ne olduğunu bilmiyoruz! En nihayetinde bu oldukça belirsiz bir 
kavramdır! Bir ordu gibi, sağlam, pozitif tezleriyle donanmış şekilde ilerlediği noktada, 
bu durum çöker ve en sonra o şöyle der: Gerçekten de, bu dünya kavramı muğlaktır. 
En temelde o, “dünyanın” ne anlama geldiğini bilmez. Heidegger’e atfedildiği gibi 
en problematik ya da en aporetik düşünmeyi arayan bir okuma bile şunu söyler: En 
temelde, tüm bunlar, bu tezlerin hepsi, görünen o ki oldukça pozitif ve kendilerinden 
emindirler, insan hakkında, hayvan hakkında ve taş hakkında olan, sadece, belli bir 
açıdan, bu tiyatral stratejinin araçlarıyla yönelirler, bu büyük pedagojik teatral strate-
jinin, Heidegger’in şunu söylediği yerin altını çizmek için: En temelde, dünyanın ne 
olduğunu bilmiyoruz, bu oldukça muğlak bir kavram ve gitgide de daha muğlak hale 
geliyor. Ama bu sözün ne kadar ciddi olduğuna duyarlı kalabilmek için, Heidegger gibi 
birisinden geldiğine bu sözün, daha önce “De l’essence du fondement”15 eserinde ama 
ayrıca özellikle Sein und Zeit’da –ki bu dünya hakkında bir kitaptır, dünyada-olmak 
hakkında ve burada dünya sorununa radikal bir şekilde yeni bir yaklaşım önerdiği 
hatırlanmalıdır. Bir kez daha, bu yüzden, bu seminerde dünya sorununu sorar: “Üç 
sorumuzdan ilki ile başlıyoruz: Dünya nedir? [Wir beginnen mit der ersten der drei 
fragen: Was ist Welt?]”16 Heidegger üç olasılık (yine üç) belirler, bu soruyla uğraşmak 
için üç “yol”: Daha önceki eserlerinde ikisinden zaten yürümüştür ve şimdi yeni bir 
yolu yürüyecektir. “İlksel bir açıklığa-kavuşturmaya giden ilk yol”, historyagrafiye 
aittir, “‘dünya’ kelimesinin tarihine” olarak. Ama “sözün tarihi sadece dışsal olanı 
verir”: Bu yüzden daha da ileriye gidilmelidir, “içerdiği kavramın tarihsel gelişimine”. 
Bu, “De l’essence du fondement” eserinde takip etmeyi denediği yoldur. O yolda –ki 
bu yol Grek kozmos’u ile başlar– Hıristiyanlığın dünya kavrayışı özellikle önemlidir:

13 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., İkinci Bölüm, İkinci Kısım, s. 265.
14 A.g.e., § 42, s. 265.
15 Vom Wesen des Grundes çalışması ilk olarak Husserl’in Jahrbuch for Philosophie und phaenomenolo-

gishe Forshung, Halle, Niemeyer, 1929 künyeli eseri içinde yayımlanmak için hazırlanmıştı.
16 A.g.e.
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Problemin en çok tanıdık olan açısı kendisini Tanrı ve dünya arasındaki farkta açığa çıkarır. 
Dünya, Tanrı dışındaki ve Tanrı olmayanların tamamıdır [böylece yaratık, yaratılmış olanın 
tamamı]. Hristiyanvari terimlerle ifade edilirse, bu tür olanlar ayrıca, yaratılmamış olandan 
ayrı olarak yaratılmış olanların diyarını temsil eder. Ve insan da ayrıca bu anlamda anlaşılan 
dünyanın bir parçasıdır. Yine de, insan, içinde ortaya çıktığı ve bir parçasını oluşturduğu 
dünyanın sadece bir parçası olarak görülmez. İnsan aynı zamanda dünyaya karşı durup 
onu dikkatle izler. Bu karşı-durarak-izleme; içinde insanın hareket ettiği, onunla ilişkiye 
girdiği, hem onda ustalaştığı hem de ona hizmet ettiği ve ona maruz kaldığı dünyaya bir 
“sahip olma”dır [ve Heidegger bu “sahip olma”yı italik yazar: Dieses Gegenüberstehen 
ist ein Haben der Welt; insan, bu yüzden, dünyaya sahiptir, lakin hayvanın ise ona sahip 
olmadığı söylenecektir ama daha çok ona sahip olmayarak sahip olduğu ya da ona sahip 
olmasıyla aynı zamanda sahip olmadığı da; oldukça karmaşıklaşacak durum]. Bu yüzden 
insan, ilk olarak, dünyanın bir parçasıdır ve ikinci olarak, bu parça olarak o, aynı anda 
dünyanın hem efendisi hem de hizmetçisidir (zugleich Herr und Knecht der Welt).17

Ama bu yolu, sanki ilk eskizmiş gibi terk eder. İkinci yol, Sein und Zeit’da takip 
edilen “tarihsel yolu” geride bırakan yol, “dünya fenomeninin karakterizasyonuna” aittir:

Dünya kavramının anlayışına doğru bu tarihsel yola zıt olarak [Im Unterschied zu diesem 
historischen Weg], ben Sein und Zeit’ da, bizim en başta ve çoğunlukla bizim her günkü 
dünyamızda nasıl hareket ettiğimizi yorumlayarak dünya fenomeninin hazırlayıcı bir 
karakterini sağlama girişiminde bulundum… Bizim her günkü uğraşlarımızda bize çok 
yakın ve anlaşılır olan, aslında ve temelde bize uzak ve bizim için anlaşılamazdır.18

Böylece iki üç sene önce yaptığı şeyi anımsar. Sein und Zeit’da dünyanın ele 
alınışına karşı herhangi bir şey söylemez, “dünya-içinde-olma [In-der-Welt sein]”nın 
analizine karşı, ama burada onu ilgilendiren “üçüncü bir yol” vardır. Eğer hayvan 
hakkındaki bu tezler ciddiye alınacaksa, Heidegger’in bu tezleri dünyanın yeni bir 
sorunsalı içinde geliştirdiğini –bu ne “Vom Wesen des Grundes”de ne de Sein und 
Zeit’da denenmemiştir– bilmek zorunludur; üçüncü bir yol aramaktadır (yine üç, her 
seferinde üç): “Bunun yerine, bu noktada üçüncü bir yolu takip etmeyi seçtik –karşı-
laştırmalı bir incelemenin yolunu [vergleichenden Betrachtung].”

Bu kısmı biraz daha dikkatli okuyacağım, çünkü hayvanlar burada gelmektedir:
Dediğimiz gibi, insan sadece dünyanın bir parçası değildir ama aynı zamanda dünyaya 
“sahip olma” anlamında dünyanın efendisi ve hizmetçisidir de. İnsan dünyaya sahiptir. 
Ama o zaman tıpkı insan gibi dünyanın parçası olan diğer şeyler konusunda durum nasıl-
dır: Örneğin hayvanlar ve bitkiler, taş gibi maddi şeyler [maddi şeylere tek örnek budur] 
konusunda? Onlar sadece dünyanın parçası [Stücke] mıdır, bir ilave olarak dünyaya sahip 
olan insandan ayrı olarak? Yoksa hayvan da dünyaya sahip midir ve eğer öyleyse, nasıl 
sahiptir? İnsanın sahip olmasıyla aynı şekilde mi, yoksa başka bir şekilde mi? [In derselben 
Weise wie der Mensch, oder anders? Ve her şey bu “başka şeklin” etrafında gelişecek-
tir] Peki, bu başkalığı biz nasıl anlayabiliriz? [Wie ist diese Andersheit zu fassen? Soru 
burada yatmaktadır… başkalık sorusu] Peki ya taş? Ne kadar üstün-körü olursa olsun, 

17 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ... , op. cit., § 42, s. 266.
18 A.g.e., loc. cit.
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kesin ayrımlar derhal kendilerini ortaya çıkarmaktadır burada. Bu ayrımları şu üç tezde 
formüle edebiliriz: [1.] Taş (maddi obje) dünyasızdır; [2.] Hayvan dünya yoksuludur; [3.] 
İnsan dünya-kurandır.19

Dikkatli bir şekilde okunmaya devam edilebilir, ama benim için burada önemli 
olan Heidegger’in stratejisidir ve bu oldukça sıradışıdır: İlk olarak üç tezini sunmuştur, 
karşılaştırmalı bir inceleme içinde, bunun içinde üçlü gruplar hâlinde sorular, terimler 
vs. O, bu üçlü karşılaştırmalı soruya girmenin en iyi yolunun ortadakinden başlamak 
olduğunu söyler. Bu yüzden “ortadaki tezi [der mittleren These]” seçer.20

Zorluk, buradaki sorunun, hayvansallığın –gerçekten de böyle adlandırır– özüne 
erişebilmekle ilgili olmasında yatar, bu hayvansallık; canlı şeyin canlı doğası açık 
kılındığı oradan belirlenebilirdir: “Hayvanın hayvansallığının özü [das Wesen der 
Tierheit des Tieres]… hayvanın hayvansallığını sadece eğer canlı bir varlığın canlı 
karakterini [die Lebendigkeit des Lebenden] kuran şeyin ne olduğu konusunda açık 
olursak belirleyebiliriz.”21 Ama “canlı şeyin canlı doğası” hayvanın insan ile ortak 
sahip olduğu şeydir. Bu yüzden, farklılıklarına rağmen (kertenkele ve şempanze 
arasındaki farklar örneğin) tüm hayvanların tek bir “hayvansallığın genel özü” içinde 
kategorize edilmesi sorunsalın ötesinde kaldığı sürece –her ne kadar Heidegger tar-
tışma boyunca birçok hayvandan örnekler verse de– hayvansallığın genel özünden 
konuşulamaz. Heidegger’in sorusu “Hayvanın hayvansallığının özü [das Wesen der 
Tierheit des Tieres]”ne dairdir, “insanın insanlığının özü [das Wesen der Menschheit 
des Menschen]” sorusuna zıt şekilde. Neden? Çünkü “bir canlının canlılığı, canlı-ol-
mayan varolandan ayrı olarak, “ölebilme olanağıdır.” Bu görünen o ki, ölemeyen taştan 
ayrı olarak, hayvan ölebildiği içindir: “Bir taş asla ölemez çünkü asla canlı değildir.” 
Böylece –bunu yapmaya vaktimiz olmasa da– okunan bu kısım, onun başka bir yerde 
söylediği ile ilişkilendirilmelidir, Apories eserimde alıntıladığım kısımda söylediği 
ile, Heidegger’in gerçekten de “hayvan ölmez” dediği yer ile, o yaşamayı bırakır, o 
geberir. Burada ise hayvanın öldüğünü söylemektedir:

Ve yine, hayvanın hayvansallığını sadece eğer canlı bir varlığın canlı karakterini kuran 
şeyin, ölme olasılığına bile sahip olmayan [das nicht einmal die Möglichkeit hat zu sterben] 
canlı-olmayan varlıktan ayrı olarak [im Unterschied zum Leblosen], ne olduğu konusunda 
açık olursak belirleyebiliriz. Bir taş ölemez, çünkü o yaşamıyordur. [Ein Stein kann nicht 
tot sein, weil er nicht lebt]. 

Başka bir deyişle, onun burada ima ettiği şey “hayvanın öldüğüdür.” Canlının 
özü temelinde hayvanın özü sorusunu sorduğu temelde. Ama bu cümle ile onun başka 
yerde söylediği, ısrarla söylediği, hayvan için özgün olanın onun “ölmemesi” olduğunu 
söylediği yer nasıl uzlaştırılabilir ki? Hayvanın ölmeden, sterben yapmadan –burada 
kullanılan sterben fiilidir– yaşamayı sonlandırır (verenden), daha önce alıntıladığım 

19 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 42, s. 267.
20 A.g.e., İkinci Bölüm, Üçüncü Kısım, s. 277.
21 A.g.e., § 43, s. 269.
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diğer metinlerde hayvanın bundan yoksundur. Taştan farklı olarak, burada hayvan “ölür”, 
Bunun sonucunda, Heidegger’in düzenli olarak ürettiği muammalara benzer, sorulmuş 
yeni bir “yaşamın” ne olduğu, “özünde” “bir canlının canlılığının” ne olduğu sorusu 
vardır. Doğal olarak, özellikle ısrar ettiğim arka plana karşı olarak ve hatta bu hafta 
burada bile, ortaya çıkmış her şey, yani, Heidegger’in Dasein’ı özellikle özsel olarak 
“canlı” bir varolan olmayan bir “varolan [existant]” olarak tanımlamasıdır. Yaşama 
dair belirlenim, ona yapılan gönderme, Dasein’ı tanımlamak için özsel olarak zorunlu 
değildir. Bu yüzden, hayvan sorunsalı ile açılan muazzam sorunsal alan bir kenarda 
tutularak, ortaya atılan yaşam sorusu sadece hayvanları değil ama ayrıca Dasein’ı da 
ilgilendirir. Bu, şimdi birazdan okuyacağımız metinde, Heidegger’in verdiği örneklerde, 
sadece “hayvan” denilenin ne olduğu sorusu ile değil ama aynı zamanda Dasein’ın 
hayvansallığı sorusu ile de ilgilenilmemesi gerektiği anlamına gelir, Heidegger, doğal 
olarak, bunu bir kenarda tutar ya da askıda bırakır –yaşamının ve düşünmesinin bir 
ucundan bir diğer ucuna kadar demek istiyorum.

Okumak istiyorum –ama saat kaç? Çoktan altı olmuş! Peki... –Bu metindeki 
dönüp-durma ve döngüsellik anlarında ısrar etmek istiyorum. Zaman alacak olan şey 
budur: Zor anlar ile ilgilenmek, Heidegger’e atfedilen ve Heidegger tarafından açık 
kılınan, kendisinin ilerleme tarzı olarak döngüsellik dediği şey ile ilgili olarak, dönüp-
durma ile –ve o bu kelimede sıklıkla ısrar eder (Schwindel): Durmadan dönüp durmak. 
Heidegger bu karşılaştırmalı düşüncelerin bir döngü içinde kaldığının farkındadır ve 
bu döngü baş döndürücüdür. O, bu baş döndürücülükte oldukça ısrar eder ve bunun 
unheimlich olduğunu söyler: “Schwindel ist unheimlich.” İşaret etmek istediğim, baş 
döndürücü olan ve Heidegger’in, baş dönmesinin unheimlich olduğunu ama bunun 
aynı zamanda zorunlu da olduğu itiraf ettiği birçok yer vardır bu metinde.22 Bu baş 
dönmesi, hayvana dair sorgulamaya aittir ve en nihayetinde, sorunsal ve hassa olan 
şey dünya kavramının kendisidir.

Ama madem sadece on dakikamız kaldı, o zaman metinden bir adım geri atmam 
daha iyi olacaktır. En zor yerlerden biri Heidegger’in –hayvanın weltarm olduğuna dair 
tezi savunmak zorunda kaldığı– yoksullaşmanın hiyerarşi içinde gerçekleşmediğine, 
bunun basit anlamda bir “az” olmadığına işaret etmeye hevesli olduğu yerdir. Bunu 
savunması oldukça zordur: Neden “yoksul”, eğer “yoksul”, yine de zenginden daha 
azı demek ise? Bu yüzden Heidegger herhangi bir hiyerarşi olmadığını, herhangi bir 
“değerlendirme sıralaması” olmadığını söyler.23 Ama bu fakirleşme “yoksullaşma” 
temelinde belirlenmektedir ve Heidegger orada yoksullaşmanın geniş bir analizini 
geliştirir. Hayvan “yoksul” olandır ve yoksullaşma basit bir anlamda negatif bir tını-
ya sahip değildir. Heidegger ilk olarak taşın yoksul olmadığını söyler. Taş dünyaya 

22 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit.,§ 43, s. 271: “Ama felsefi bir sorunun 
huzurunda hiç baş dönmesi ile zapt edilmiş olmayan biri soruyu asla felsefi bir şekilde sormamıştır.”

23 A.g.e., § 46, s. 290.
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sahip değildir ama yoksul da değildir ve taş dünyaya sahip olmadığı ve aynı zamanda 
ondan yoksul da olmadığı için, onun dünya “yoksulu” olduğu söylenemez. Başka bir 
deyişle, hayvanın dünya yoksulu olduğunu söylemek onun dünyaya sahip olduğunu 
göstermek demektir. Heidegger sürekli olarak kasıtlı bir şekilde çelişkili şeyler söyler, 
yani hayvanın dünyaya “sahip olmama” tarzında bir dünyaya sahip olduğunu. Hay-
van “yoksuldur” ve bu yoksulluk “onun bir hâl içinde olduğunu” ima eder: Bir ruh 
hali olarak “yoksul hissetme”, Ar-mut,24 bir uyum sağlamaya, bir duyguya dair bir 
hissetme tarzıdır; hayvan bu dünyanın yoksulluğunu deneyimler. Bu yüzden hiyerarşi 
yoktur, teleoloji yoktur, ne de erekçilik ya da mekanikçilik bulunmaktadır ve Aristo-
telesçi muazzam steresis, yoksul-olma geleneği vardır. En nihayetinde hayvanın bu 
yoksulluk içinde çevrelendiği söylenir –ve Heidegger onun “etrafına duvar çekilmiş 
olmasından”25 “kuşatılmış olmasından”, “soğrulmuş olmasından”, “tutsak olmasından 
[Benommenheit26]” bahseder; hayvan tutsaklık ile sarılmıştır ama yoksulluk duygusu 
da vardır. Doğal olarak bunlar oldukça yakından incelenmesi gereken metinlerdir, 
böylece eğer Heidegger hayvanı insandan daha aşağı bir yere koymakla suçlanacaksa, 
onun tamamen başka bir şey yaptığını iddia ettiği unutulmasın, bu fakirleşmenin daha 
azını inşa etmediğini söyleyerek, hatta belli bir açıdan bunun olumlu bir yanı da vardır: 
Bir yoksulluk hissi hayvanın bir şey hissedebileceğini gösterir, taş hissedemezken. 
Buradaki Benommenheit kavramı analiz edilmelidir, bu hissizlik “kuşatma” [accapa-
rement] olarak tercüme edilmiştir. Bu, apofantik olanın sorusu ile “olarak yapısı”nın 
sorusu ile özsel bir ilişkidir: Kertenkele, örneğin (ve bu metindeki tüm kertenkelelere 
tekrar bakılmalıdır) kendisine öyle geldiği şekliyle taş ile bir ilişkiye sahiptir, güneş 
ile kendisine öyle geldiği şekliyle bir ilişkiye sahiptir, ama onlar kertenkeleye taş ve 
güneş olarak belirmez.

Elbette, hızla ilerlemek için, daha önce birkaç yerde de zaten önerdiğim gibi, burada 
yerleştirmeye çalışacağım dekonstrüksif strateji, eğer zamanım olsa idi, Heidegger’in 
“olarak yapısı” hakkında söylediği şeye itiraz etmeyi içermezdi ama belki de –özellikle 
“hayvan dünyaya sahiptir ve sahip değildir” ve dolayısıyla “olarak yapısı”na sahiptir 
ve sahip değildir türünde çelişkili ifadeleri incelemek, analiz etmek, formalize etmek 
için bunlara işaret etmeyi içerirdi –en nihayetinde, tüm felsefe boyunca, Heidegger’de 
de dâhil, kesinlikle kurucu bir işlem olan bu zıtlıktan kurtulunmalıdır, “olarak yapısı” 
ve “olarak yapısı olmayan” arasındaki, sanki sadece “olarak yapısı [‘als’- Struktur]” 
ve karşıtı arasında bir seçim yapılabilirmiş gibi. Animot’un, hayvanların ayrımsal bir 
analizi bu “olarak yapısı” sorunsalını daha da karmaşık hale getirmelidir. Üzerinde 
duracağım ögelerden biri, bu sorunsalın üzerinde durmanın getirdiği noktalardan biri, 
Heidegger’in –uzanma ve apofantik logos sorununu analiz ederken– Aristoteles’in 
kendisinin logos’ta apofantik olmayan bir noktayı düşündüğünü ima ettiği yerdir (Bu 

24 A.g.e., loc. cit.: « ... yoksul hissetme (“nӓmlich wie ihm dabei zu Mute ist – Ar-mut”). »
25 A.g.e., § 47, s. 295.
26 A.g.e., özellikle § 58 b.
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benim sıklıkla ve düzenli bir şekilde üzerinde ısrar ettiğim bir şeydir, çünkü bana öyle 
geliyor ki oldukça önemli bir stratejik durumu temsil etmektedir): Bildirimsel, ifade 
edici olmayan bir noktayı, Heidegger’in verdiği örnek de talep-etmeye dairdir:27 “Ta-
lep-etme, εὐχή, örneğin, apofantik olmayan bir logos’tur.” Heidegger burada bir logos 
apophantikos “sergileyen düşünme” ile –ve ben “Ben” dediğimde, bu bir sergileyen 
düşünmedir [parole monstrative], “Ben”, yani “Ben, ben sana konuşuyorum”, kendime 
gösteriyorumdur– apofantik olmayan bir işaret-etme (burada logos demeyeceğim) 
arasında ayrım yapmaktadır, örneğin, herhangi bir şeyi göstermeyen bir dua, belli bir 
açıdan “herhangi bir şey söylemez.” Burada apofantik olmayan bir logos’un olasılığı, 
bence, tüm düzenekte gedik açmaktadır, ama bunu gösterecek vaktim yok.

Bitirmek için, hızlı bir şekilde, evcil hayvanlar ile ilgili olan yeri okuyacağım 
size, çünkü daha önce, evcil bir hayvan olan –ama bana göre ehlileştirilmemiş, eğitil-
memiş, “evcilleştirilmemiş olan” kedi ile bahsettiğimiz buydu. “Aktarımı sağlamanın 
potansiyeli olarak dünyaya sahip olma ve olmama” başlığını taşıyan 50. paragrafta 
gelir bu. Heidegger’in burada üzerine tartıştığı soru şudur: İnsan için söylediğimizi 
Dasein’a aktarabilir miyiz (versetzen)? Öncelikle versetzen, aktarmak, insandan in-
sana, insanlar arasında olduğunda ne anlama gelir? Bir aktarım gerçekleştirildiğinde 
bu karşılaştırmalı analiz için aslında ne olduğu özsel bir soru mudur? “Aktarma” 
nedir? Ve hayvanla yer değiştirebilir miyiz? Antropomorfizmin vs. tüm sorusu budur. 
Oldukça geniş bir şekilde geliştirilmiştir olan bu büyük soru içinde, kendini-başkala-
rının-yerine-koyma’ya dair olan bu soru içinde, ki Heidegger bunu insan Dasein’ının 
özü olarak karakterize eder, Dasein’a özgün olan kendini-yetine-koyma yetisi olarak 
karakterize eder, Heidegger şöyle der:

Başkalarının yerine koyma, insan Dasein’ının özüne aittir. [Das Versetztsein in Andere 
gehört zum Wesen des menschlichen Daseins.] Bu iç kavrayışı unutmadığımız sürece insanın 
kendini bir hayvanın yerine koymasının olasılığı ile ilgili olan sorun için zaten özsel bir 
yönelme noktasına sahibizdir. Ama bu bize gerçekten nasıl yardım eder? Kendimizi bir 
hayvanın yerine koymaya çalıştığımız herhangi bir durumda bize sıkıntı veren zorluğu 
bununla birlikte gidermiş mi olduk?28

Aktarma sorununda, Heidegger daha sonra şuraya gelir, ki bunu da size okuya-
cağım sonra da duracağım:

Göze çarpan bir örnek olarak evcil hayvanları [die Haustiere] düşünelim. Biz onları, onlar 
sadece bir evin içinde bulunduğu için [weil sie im Haus vorkommen] böyle tarif etmeyiz ama 
eve ait oldukları için [weil sie zum Haus gehören; karıncalar evcil hayvanlar değildir; evcil 
hayvanlar sadece evin içinde değildir ama evin bir parçasıdır], yani belli bir anlamda evin 
bir üyesi oldukları için [d.h. für das Haus in gewisser Weise dienen] böyle tarif ederiz. Yine 
de, çatının fırtınalardan koruması şeklinde eve ait olduğu gibi eve ait değildir onlar. [Başka 

27 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 72 b, s. 447. (ref. Arisrote, Organon, “De 
l’interprération”, 4, 17 a 1.)

28 A.g.e., § 50, s. 309.
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diğer şeyler gibi evin parçası değillerdir, aletlerin işe yarar olduğu gibi işe yarar değillerdir 
onlar, çatı, örneğin -oldukça işe yarardır.] Biz evcil hayvanları ev içinde bizimle birlikte 
tutarız, onlar bizimle birlikte ‘yaşarlar’. [Heidegger “onlar bizimle birlikte ‘yaşarlar’”ı 
italik ve tırnak işareti içinde yazar.] Ancak biz onlarla birlikte yaşamayız, eğer yaşamak 
şu anlama geliyorsa: Bir tür hayvan tarzında olma. [Aber wir leben nicht mit ihnen, wenn 
Leben besagt: Sein in der Weise des Tieres. Başka bir deyişle, hayvan bizimle yaşar ama biz 
onunla yaşamayız, eğer yaşamak bir hayvanın yaptığı şey ise: Böylece yaşama burada kendi 
anlamını değiştirir.] Ama yine de onlarla birlikteyizdir. [İtalik] [Gleichwohl sind wir mit 
ihnen.] Ancak bu birlikte-olma bir birlikte-var olma değildir [Dieses Mitsein ist aber auch 
kein Mitexistieren], çünkü bir köpek var olmaz ama sadece yaşar. [ein Hund nicht existiert, 
sondern nur lebt; ve var olmak kelimesi burada doğal olarak Dasein’ın analitiği tarafından 
sağlanmış olan tüm alana sahiptir: Köpek bir Dasein’a sahip değildir, o var olmaz, o sadece 
yaşar, ve “var olmak” ile “yaşamak arasındaki fark “Mitgehen ya da bu Mitsein’daki Mit’tedir, 
hayvan ve bizim aramızdaki simetrik olmayan ayrımda.] Bu hayvanlarla birlikte olma ile 
biz onların bizim dünyamız içinde hareket etmelerini mümkün kılarız. Köpeğin, masanın 
altında yattığını ya da merdivenlerden yukarı koştuğunu söyleriz. Ama köpeğin kendisini 
düşündüğümüzde –o kendisini masaya masa olarak uygun kılar mı, merdivenlere merdiven 
olarak? Bununla birlikte o, merdivenlerden yukarı bizimle gelir. Bizimle beslenir –ama yine 
de biz gerçekten ‘beslenmeyiz’. O, bizimle birlikte yer –ama yine de, o gerçekten ‘yemez’. 
Buna rağmen o bizimledir. Yerine-geçmişlik ile ... bir eşlik etme. Ama yine de değil.

İşte gördünüz! Bu yüzden, her bir seferinde, Heidegger “olarak yapısı” hakkın-
da bunu söyler: O merdivenlerden yürür, bazen bizden daha iyi, daha hızlı şekilde, 
ama merdiven ile “olarak yapısı” olarak bir ilişkiye sahip değildir. Bu yüzden, başka 
bir yerde, Heidegger, hayvana öyle beliren şey hakkında konuşulurken tüm sözlerin 
üzerinin çizilip silinmesi [raturer] gerektiğini söyler.29 Kısacası, genelleştirilmiş bir 
Durchstreichung! Eğer bu sözler semantik açıdan varoluş tarafından belirlendiyse hepsi 
silinmeli. Eğer sözler Dasein’ın varoluşu temelinde belirlenmişse, bu sözlerin hiçbiri 
hayvan için uygun değildir. Bu yüzden üzerleri çizilip silinmelidir. Geri çekilmelidir. 
Bu sebepten, tam da burada, hayvanın üzerinin çizilip silinmesi imasına işaret etmek 
istiyorum. Ama hayvan kendisinin üzerini çizip silebilir mi? Lacan’ı takip ederek, 
sadece sahtenin sahtesi anlamında değil, ama az önce bahsettiğim, Heidegger’in me-
tinlerindeki tüm gerekli silmeleri gerçekleştiren hayvan-makinenin olasılığı anlamında 
da. Metin şöyle devam eder:

Bununla birlikte o, merdivenlerden yukarı bizimle gelir. Bizimle beslenir –ama yine de 
biz gerçekten “beslenmeyiz” [nein, wir fressen nicht]. O, bizimle birlikte yer –ama yine 
de, o gerçekten “yemez”. Buna rağmen o bizimledir. [Bunu, bizimle birlikte yapar; Und 

29 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 47, s. 294: “Kertenkelenin taş üzerinde 
uzandığını söylediğimizde, “taş” kelimesinin üzerini çizmeliyiz [so müssen wir das Wort “Felsplat-
te” durchstreichen] kertenkelenin üzerinde uzandığı şeyin kesinlikle kertenkeleye bir şekilde verili 
olduğuna işaret etmek için, ama yine de o, kertenkele tarafından bir taş olarak bilinmez [nicht als 
Felsplatte]. Eğer bu sözcüğün üzerini çizersek… o şey her ne ise, onun bir varolan olarak erişilebilir 
olmadığına işaret etmiş oluruz [Die Durchstreichung besagt . . . nicht als Seindes zugӓnglich].” Böce-
ğin üzerine tırmandığı ot sapı, örneğin, hiç de bir ot sapı değildir…
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doch mit uns]! Yerine-geçmişlik ile [eine Versetztheit],...bir eşlik etme [ein Mitgehen]. 
Ama yine de değil. [und doch nicht].30

Bu, olumsuzlama-ret noktasıdır ve bunun gerçekleştiği yer burasıdır. Ama bu onun 
haksız olduğu anlamına gelmez. Elbette, hayvan bizim gibi yemez, ama hiçbir insan da 
aynı şekilde yemez, yapısal farklılıklar vardır, hatta aynı tabaktan yenildiğinde bile!...
Ama önermek istediğim –tabii ki de bu birkaç kelime ile sunacağım ve tutkusu beni 
aşan bir şeydir– bu farklılıkların “olarak yapısı” ve “olarak yapısı olmayan” arasında 
olmadığıdır. 

“Yine de, o bizimledir! ... ama … ama … yine de değildir de”! Bu ünlem işareti 
bu muazzam konuşma boyunca takip etmek istediğim bir şeydir, yapacağım da bunu, 
umarım, eğer zamanım ve gücüm kalırsa: Bu metnin hakkını vermek istiyorum çünkü 
oldukça zengin bir metin, adım adım takip edilmelidir, burada doğaçlama şeklinde 
yaptığımdan daha ayrıntılı bir yorum eşlik eder şekilde.

Daha ileride, Heidegger yine ölümden bahseder, insanın ölümünden, Etre et 
Temps eserinde olduğu gibi; aynı zamanda hayvansal dürtü hakkında da konuşur, cinsel 
dürtüden, yuva yapmaktan vs. Ama böyle olsa da, şu yine sürer: 

Eğer durum hayvanın kendisini varolanlara onların olduğu haliyle davranmıyor olmasıysa, 
o zaman davranış hiçbir şekilde olduğu haliyle varolanların olmasına izin verme içermez 
–hiçbir şekilde ve hiçbir tarzda. [Wenn dem so ist, daß das Tier sich nicht zu Seiendem 
als solchem verhӓlt, dann liegt im Benehmen überhaupt kein Seinlassen das Seienden als 
solchen—überhaupt keines, in keinem Modus]31…

Hayvan nasıl “olmaya bırakacağını” bilmez, şeyi kendi olduğu haliyle olmaya 
bırakmayı. Her zaman yararlılık ile bir ilişkisi vardır, bir perspektife-koyma ile: Hayvan 
şeyin olduğu şey olmasına, “olarak yapısı” olarak dürtülerin, tutkuların dar bir “alanı”nın 
yön verdiği bir yansıtma olmadan belirmesine izin veremez.32 Sorulacak sorulardan 
biri, bu yüzden, insanın bunu yapıp yapmadığını bilmektir. Başka bir deyişle, takip 
etmek istediğim stratejinin yönetici prensibine işaret etmek için, bu sadece, “olarak 
yapısı” yapısı boyunca ya da “olarak yapısı” ve “olarak yapısı olmayan” arasındaki 
karşıtlıkta serilip-açılma, çoğalma, kat kat olmak’tan oluşmaz, Heidegger’in, hayvanın 
yoksun olduğu şeyi hayvana geri vermekten oluşacağından fazlası olmaz, insanın ken-

30 A.g.e., § 50, s. 310.
31 Les Concepts fondamentaux de Ia métaphysique ..., op. cit., § 60 a, s. 369.
32 A.g.e., § 47, s. 295: “Hayvan olarak her bir hayvan, kendisinin gıda kaynaklarına, avına, düşmanlarına, 

cinsel partnerlerine ve daha fazlasına dair spesifik bir ilişkiler ağına sahiptir. Bizim için sınırsız bir şe-
kilde kavranması zor olan ve tarafımızca yüksek derecede dikkatli metodolojik öngörü gerektiren bu 
ilişkiler kendilerine has temel bir karaktere sahiptir, daha önce hiç düzgün bir şekilde sezilmemiş ya da 
anlaşılmamış metafiziksel bir anlama…Hayvanın varlık tarzı, bizim ‘yaşam’ dediğimiz şey, etrafında ve 
hakkında olan şeylere, bir canlı olarak arasında ortaya çıktığı o şeye erişimsiz değildir. Hayvanın içinde 
hareket ettiği kendisine ait bir çevresel dünyaya sahip olduğu iddiasının ortaya atılması bu yüzdendir. 
Kendi yaşam seyri boyunca hayvan, kendi çevresel dünyasıyla sınırlandırılmıştır, sanki daha fazla büyü-
me ya da küçülme konusunda yeteneksiz olan sabit bir çerçeve (in einem Rohr) içinde hapsedilmiştir.”
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disinin “olarak yapısı”na sahip olup olmadığının sorulmasının zorunluluğuna boyun 
eğer. Özellikle söz konusu varolanlar ya da bizi ayrı bir şekilde etkileyen, oldukça 
belirleyici olan deneyimler olduğunda –ölüm, elbette, en üst örnektir (burada soruya o 
bakış açısından yaklaştım), ama başka yerlerde de– Dasein’ın (“insanın” demiyorum) 
varolanlarla ilişkisi her bir canlı, yararcı, perspektif yaratan yansıtmalardan, yaşama 
dair her bir tasarıdan özgür kılınabilir mi, böyle bir insanın kendisi “şeyleri olmaya 
bırakabilir mi?” Zira “olarak yapısı” olarak varolan ile bu ilişki ki bu şu demektir, 
olan şey ile olmasına bırakıldığı ölçüde bir ilişki ki bu da şu demektir, bu olana kendi 
perspektifimizden, kendi tasarımımızdan yaklaşılmaması ya da olanın böyle anlaşıl-
maması. Güneş ile olduğu şekilde bir ilişkiye sahip olmak için, belli bir açıdan, güneş 
ile, kendi yokluğumda olduğu şekilde de ilişki kurmam zorunludur ve bu, ölümden 
başlayarak, o nesnelliğin kurulduğu bir durum içindedir. Şey ile kendisinde olduğu 
haliyle ilişki kurmak –böyle bir şeyin mümkün olduğu varsayılırsa– onun olduğu 
haliyle anlamak demektir, ben orada olmasam bile olduğu hâliyle. Ölebilirim ya da 
sadece odayı terk edebilirim; odanın olduğu şey olacağını ve olduğu gibi kalacağını 
bilirim. Bu yüzden ölüm de oldukça önemli bir sınır çizgisidir; ölümlülükten ve şey-
lerin, yokluğumda, olduğu şekilde olmaya bırakılabileceği ölmüş olmaktan başlar ve 
bir anlamda, benim mevcudiyetim sadece benim yokluğumda şeyin nasıl olacağını 
ortaya çıkarmak için oradadır. Peki, insan bunu yapabilir mi, saf bir şekilde? “Olarak 
yapısı” olarak varolanı anlamaya dair bir ilişki var mıdır –“ontolojik ayrım”ı anlamaya 
dair, bu yüzden de varolanın [l’étant] varlığına [être] dair, öyle ki varolanın varlığının 
olmasına izin versin, olduğu haliyle, canlı her bir tür tasarının yokluğunda? Nietzsche 
ve Heidegger arasındaki farkın, Nietzsche’nin hayır diyeceği şey olduğu açıktır: Her 
şey bir perspektiftedir, bir varolan ile ilişki –olduğu hâliyle olan şeyin özüne en çok 
uyan en “hakiki”, en çok “objektif” olan bile– burada yaşayana, yaşama dair olan 
diyeceğimiz hareketin içinde kalır ve bu bakış açısından, hayvanlar arasında kalan 
ayrım, bir “hayvan” ilişkisi olarak kalır. Bu yüzden söz konusu strateji “olarak yapısı”nı 
çeşitlendirip çoğaltmaktan oluşur ve basit bir şekilde hayvana konuşmayı geri vermek 
yerine, hayvana insanın yoksun olduğu şeyi vermek yerine, öyle olduğu gibi; insanın 
da, belli bir açıdan, benzer şekilde yoksul-olma olmayan bir yoksulluk aracılığıyla 
“yoksul olduğu”na ve saf ve basit bir “olarak yapısı”nın olmadığına işaret etmekten 
oluşur. İşte bu. Bu, canlı olanın, doğal bir şekilde ne olduğunun radikal bir yeniden 
yorumunu varsayar, ama “canlı olanın özü” açısından ya da “hayvanın özü” açısından 
değil. Soru budur... Doğal olarak, bunu saklamıyorum, söz konusu durum o kadar 
radikaldir ki onlar “ontolojik ayrım” ile “varlık sorusu” ile ilgilenirler, Heideggerci 
konuşmanın tüm iskeleti.
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...

Felsefi metinlerin okuyucuları olarak okumalarımız hakkında kolayca yapabile-
ceğimiz ilk önemli saptama düşünürlerin diğer düşünürlerin metinlerini okudukları 
yönünde olacaktır. Aristoteles Platon’u, Baruch Spinoza René Descartes’ı okur. Got-
tfried Wilhelm Leibniz hem Descartes’ı, hem de Spinoza’yı okur. Immanuel Kant bir 
diğer önde gelen felsefi metin okuyucusudur; Leibniz’in, Christian Wolff’un, David 
Hume’un ve Jean-Jacques Rousseau’nun metinlerini eşine az rastlanır bir dikkatle okur. 
Felsefi metinlerin okuyucusu olarak her birimiz felsefi metinlerdeki açık ve üstü örtülü, 
doğrudan ve dolaylı bibliyografik göndermeleri izleyerek felsefe tarihinin bütününü 
veya bu tarihin sadece bir dönemini tamamen şematik bir biçimde de olsa okuma ve 
yazma zinciri olarak yeniden oluşturabiliriz. Bir diğer bakış açısından değerlendiril-
diğinde bu ilk saptamanın felsefi incelemeler için daha da önemli ve yararlı bir işleve 
sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Bir düşünür yaptığı okumalar aracılığıyla belirli bir 
felsefi soru veya bir felsefi sorular kümesi etrafında yeni bir sorunsal ortaya koymak 
ya da benimsediği eski bir sorunsalı belirli bir yönde geliştirmek amacıyla diğer düşü-
nürlerle tartışmaya girmektedir. Örneğin Kant’ın, sorgulamasına yön veren sorunsalı, 
yani bilme yetisinin bilim açısından meşru kullanımı sorunsalını yukarıda andığımız 
modern düşünürlerle yürüttüğü kapsamlı bir tartışmanın çerçevesinde keşfettiği ve 
geliştirdiği gözlemlenmektedir. Felsefi metinlerin ve bu metinlerde ortaya konup 
geliştirilen sorunsalların birbiriyle ilintili oluşuna dair edinilen bilinç sayesinde bir 
düşünürün öncellerine ve ardıllarının kendisine düşünce tarihine katkıları bağlamında 
olan borçları hakkında yargı verebilmeyi sağlayacak gerekli bilgilere kavuşulmaktadır. 
Öte yandan bu bilinçlenmenin aynı metne dair gerçekleştirilen çok sayıdaki okuma 
arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve okuma çeşitlemeleri ardında rol oynayan 
etkenleri kavrama olanağı sağladığını belirtmek gerekmektedir. Descartes felsefesi, 
bilginin olanaklılık koşulu ve bilimin bilimselliği hakkında yürütülen tartışmada 
aldıkları konumun sonucu olarak birbirinden uzaklaşan sorgulama tarzları nedeniyle 
Kant ve Edmund Husserl tarafından farklı biçimde okunmakta ve yorumlanmaktadır. 
Kant’ın ve Husserl’in ardılları olarak sorgulamamızın yönünü tarihsel ve kavramsal 
ayar noktalarına göre belirleyebilmek amacıyla Kant’ın transandantal veya eleştirel 
idealizm, Husserl’in transandantal fenomenoloji adını verdiği epistemolojik konum-
lanışlara sürekli olarak gönderme yaparız.1 

Felsefe kadar geleneğine, bu geleneği kökensel bir deneyimin olanağını keşfetmek 
ya da kökenin basit değil, tam aksine karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermek için 
yıkıma veya yapısöküme uğratırken dahi bu denli bağlı kalan –belki sadece edebiyatın 

1 Kant’ın transandantal idealizm tanımı için bkz. Immanuel Kant, Critique de la raison pure, 6. Ed., çev. 
A. Tremesaygues ve B. Pacaud, Paris: P.U.F., 2001, s. 298-301. Husserl’in transandantal idealizm tanımı 
için bkz. Edmund Husserl, Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie, çev. Gabrielle 
Peiffer ve Emmanuel Levinas, Paris: J. Vrin, 2001, s. 143-7. 
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belirli bir noktaya kadar buna istisna oluşturduğu kabul edilebilir– bir başka disiplin 
yoktur. Çağdaş düşünürlerin iki bin yıl önce yazılmış bir eseri, örneğin Aristoteles’in 
Fizik’ini tartışmayı, aynı şeyi farklı biçimde ve varlık, hakikat, zaman, uzay, ruh, tin, 
akıl, dünya, tanrı gibi farklı adlar altında sorgulamak amacıyla sürdürdüklerini görmek 
felsefe öğreniminin henüz başında olanlara veya sadece müspet bilimlerle ilgilenenlere 
tuhaf görünebilir. Belki de bu tuhaflık duygusu felsefi söylemin düşüncenin geçmişini 
değil, tam aksine her seferinde gelecek ufkunu oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 
Sözün veya yazının olanağı ve somutlaşmış biçimleri içinde kendisini geleceğe doğru 
fırlatan felsefi söylem doğrusal zaman ve tarih anlayışını parçalama gücüne sahip 
bir ögeyi barındırmaktadır. Felsefe metni karşısında kapıldığımız tuhaflık duygusu 
kendisini fırlattığı geleceğin hiçbir zaman mevcudiyet olarak şimdiye gelmeyeceğini, 
şimdi ve burada beliremeyeceğini fark ettiğimizde daha da yoğunlaşmaktadır. Metin-
lerini okurken bu tuhaflık duygusunu en yoğun halde yaşadığımız düşünürlerden biri 
Martin Heidegger’dir. 

Heidegger’i okumak. Heidegger’in metinlerini ve yazısını okumak. Aslında bu, 
okunur olmayana, kendisini okunmaya vermeyene, okunur olmayan ve izi sürülemez 
radikal bir başkalığa ve ileride Heidegger’in ilk okuyucularından biri olan Jacques 
Derrida ile yürütülecek bir tartışma çerçevesinde ana hatlarıyla gösterilmeye çalışılacağı 
gibi okumaya ve yazıya ilişkin tüm düşünceleri aşana işaret eden belirtiler bütününü 
okumak istemektir. Yine ileride ayrıca Heidegger’i okumanın adlandırılamaz olanı 
adlandırmak istememeyi –bu sadece uygun adlara, sözcüklere ve dilbilgisine sahip olma-
yışımızdan ileri gelmemektedir–, kavranılamaz olanı kavramak istememeyi, olanaksız 
olanı arzulamamayı sonunda öğrenmek anlamına geldiği gösterilmeye çalışılacaktır. 
Heidegger’i okumak radikal başkalıktan etkilenmenin, radikal başkalığı varoluşu 
ve gerçekliği baştan sona kat eden olanaksızlık, sonluluk, sınır olarak anlamanın ve 
üstlenmenin olanağının gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır. Okumak 
böyle bir katkıyı temel bir eksistensiyal olarak varoluşta kök salmış olmasıyla, bir 
başka deyişle yıkımın ötesinde yıkacak bir şeyle karşılaşamayacağı varoluşun temel 
yapılarından birini oluşturmasıyla sağlamaktadır.2 Anlayan etkilenimden (verstehende 
Befindlichkeit) yalıtılarak ele alındığında varlık, varlık tarihi ve Ereignis düşünceleri 
söylence, masal ve öykü olarak kalacaktır.3 Ayrıca belirtmek gerekir ki varoluş ken-

2 Heidegger’in “existenziell” ve “existenzial” terimlerine ilişkin yaptığı tanımlar ve açıklamalar için bkz. 
Martin Heidegger, Etre et temps, çev. Emmanuel Martineau, Edition numérique hors commerce, 1985, 
§4, s. 31-2, [12-3]. Bu esere yapılan göndermelerde köşeli parantezle belirtilen sayfa numaraları eserin 
şu baskısından alınmıştır: Heidegger, Sein und Zeit, 17. baskı, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993. 
Martineau’nun çevirisine şu internet adresinde ulaşılabilmektedir: www.oocities.org/mythamar/etre-
temps.pdf. Aynı konuya ilişkin diğer açıklamalar için bkz. Kaan H. Ökten, “Varlık ve Zaman” Kılavuzu, 
İstanbul: Agora kitaplığı, 2008, s. 169-70, 220. 

3 Burada “anlayan etkilenim” ifadesi, Almanca “verstehende Befindlichkeit” ifadesini karşılamak için 
kullanılmıştır. Bu ifadenin kullanıldığı bağlam hakkında bilgi için bkz. Heidegger, Etre et Temps, §39, 
s. 152, [182]. 
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disini bir olanaklar bütünü olarak sadece çarpıyla üzeri çizilmiş bir sözcüğün ardında 
sürekli bize göz kırpan temelsiz bir temel veya bir uçurum olan bu olanaksıza ilişkin 
anlayan etkilenim düzleminde keşfetmekte ve düşünceye kavrama yönelimden tama-
men sıyrıldığında daha neyi düşünebileceğini göstermektedir.

Derrida, 27 Ocak 1968’de Fransız Felsefe Cemiyeti tarafından düzenlenen etkin-
liğin bir parçası olarak “La différance” başlıklı bir konferans verir. Derrida’nın Hei-
degger düşüncesine dair yaptığı okumayı satırlarında ve satır aralarında ana hatlarıyla 
sunması ve Heidegger’in düşüncesiyle yürüteceği uzun soluklu tartışmaya doğru ilk 
adımımızı atabilmemizi sağlaması açısından söz konusu konferansın metninden uzun 
bir bölümü alıntılamak yerinde olacaktır. Derrida şöyle yazar: 

Kuşkusuz ontolojik farkı düşünmek, önermesi neredeyse hiç duyulabilir olmamış zor bir iş 
olarak duruyor. Ayrıca logosumuzun ötesinde şiddetiyle varlığın dönemselliği ve ontolojik 
fark olarak kendisinin soruşturulmasına henüz izin vermeyen bir f(a)rka hazırlanmak ne 
varlığın hakikatinden geçmekten kendini muaf tutmaktır, ne de hiçbir biçimde varlığın 
hakikatinin süregiden zorunluluğunu « eleştirmek », « yadsımak», tanımamaktır. Aksine bu 
geçişin zorluğunda ikamet etmek, metafiziğe dair titizlikle yürütülecek okumalarda, sadece 
«felsefe tarihini» oluşturan metinlerde değil, metafiziğin batılı söylemi normalleştirdiği 
her noktada bu geçişi tekrarlamak gerekir. Bu geçişte varlığın hakikatini aşan izi belirişe/
yok oluşa bırakmak gerekir. Kendisini hiçbir zaman sunamayacak olanın izi, sunamayacak 
olan izin kendisi: Fenomeninde kendisini olduğu gibi göstermemek, belirmemek. Temel 
ontoloji ve fenomenolojiyi en derinde birbirine bağlayanın ötesindeki iz. Sürekli farklı-
laştıran iz kendini sunuşta hiçbir zaman olduğu gibi değildir. Kendisini sunarken silinir, 
çınlarken duyulmaz hale gelir, aynı kendisini yazan, piramidini f(a)rka kaydeden a gibi.4

Alıntılanan bu paragrafta öncelikle Derrida’nın Heidegger’in ontolojik fark dü-
şüncesinin hakkını teslim ederek başladığının vurgulanması önem taşımaktadır. Antik 
Yunan logosunun ihlaline hazırlanmamızı talep eden ontolojik fark düşüncesinde tüm 
zorluğuna, yol açtığı sıkıntıya ve çıkmaza tahammül ederek ikamet etmemiz gerecektir. 
Zira bu geçici ikamet son aşamada f(a)rk düşüncesine erişmemiz, bir başka deyişle 
hiçbir zaman mevcut bir şey gibi kavranılamayacak olan varlığın hakikatini aşanın 
izini, izin kendisini belirişe ve gözden kayboluşa bırakabilmemiz için zorunludur. 
Görünen odur ki Derrida felsefi soruların tümünde talep edilenle ilişki kurabilmek 
için temel ontolojiden ve varlık düşüncesinden daha ileri bir noktaya ilerlememiz 
gerektiğini düşünmektedir. 

Oysaki aynı paragrafın sonunda Derrida iz düşüncesi zemininde bir fark diya-
lektiği geliştirmektedir. Her ne kadar kendisini hiçbir zaman sunmayacak olanın, 

4 Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris: Les Editions de Minuit, 1972, s. 23. Paragrafın 
Fransızcadan Türkçeye çevirisi yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. Derrida felsefenin düşünmediği-
ni, mevcudiyete gelmeyeni, kendisini göstermeyeni ve yazının söze (logos) öncelliğini belirtmek için 
Fransızcanın imla kurallarını ihlal ederek différence sözcüğünde yer alan ikinci e harfini fonetik açıdan 
bir değişikliğe yol açmayan a harfiyle ikame etme yoluna gitmektedir. Derrida’nın bu ikame işlemini 
Türkçede fark sözcüğünün taşıdığı a harfini bir başka grafik unsur olan parantez işareti içinde yazarak 
karşılamayı ve tekrar etmeyi öneriyoruz.
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kendisini hiçbir zaman mevcut bir şey olarak vermeyecek olanın belirişini ve gözden 
kayboluşunu düşünmek bu diyalektik çerçevesinde olanaklıysa da aynı çerçevede 
izin kendisini sunuşunun ve silişinin eşzamanlılığı fikrini kabul etmek aynı ölçüde 
olanaksız görünmektedir. İz gerçekten belirecek midir? Belirecekse bir mevcut olarak 
mı, namevcut olarak mı belirecektir? F(a)rk düşüncesi bu tereddüt alanı, daha doğrusu 
kararsızlık ve belirsizlik alanı üzerinde oynanmaktadır. Kendisini belirli bir yöntem 
aracılığıyla açık ve seçik biçimde ideleri, kavramları, görüleri, imlemeleri, anlamları, 
sözcükleri, şeyleri ve tüm bunlar arasındaki ilişkileri bir defada tüm zamanlar ve du-
rumlar için belirleme ve tanımlama istenci tarafından yönlendirilen bir diğer düşünme 
tarzına boyun eğmeyiş, ona direniş olarak anlar. Husserl fenomenolojisinin “şeylerin 
kendisine gitmek” düsturunun aksine Derrida f(a)rkın kendisini düşünce ve yazıda bir 
anda, ama her seferinde dolaylı biçiminde, dolambaçlı yollardan geçerek bir sapma, 
bir aykırılık (anomalie) veya mantık ilkelerine, dilbilgisi ve yazım kurallarına göre bir 
eksiklik olarak gösterdiğini ileri sürer. F(a)rk düşüncenin içinde düşüncenin kendisini 
tümdengelimci, betimleyici ve indirgemeci yöntemler aracılığıyla bir otorite mercii 
olarak tesis etme eğilimine meydan okur.5

Heidegger’in ontolojik farkı Derrida’ya göre f(a)rk düşüncesinin bu ikili ka-
rakterine karşıt bir biçimde varlık ve var olan arasında kesin bir ayrım tesis etmeye 
çalışmaktadır. Ancak bu ayrımı iki terimin birbirinden ayrılığı veya birbiriyle bağ-
lantısızlığı olarak yorumlamaktan kaçınmak gerekir. Heidegger için varlık ile var 
olan arasında bir ayrım bulunsa da varlık her zaman var olanın varlığıdır. Var olanla 
yakın bir ilişki içinde bulunmasına karşın varlık hiçbir zaman kendisini bir var olan 
olarak göstermez, mevcudiyete gelmez. Sadece kendisini sunan, mevcudiyete gelen 
namevcut olabileceği için varlık namevcut olarak da anlaşılamaz. Varlık her seferinde 
mevcut ve namevcut ikiliği dışında anlaşılır. Varlık kendisini anlamaya geriye çekilmiş 
halde bulunan, öncelikle ve sıklıkla kendisini gösterene yani var olana anlam ve temel 
sağlayan olarak verir.6 Varlık, örneğin çevreleyen dünyanın (Umwelt) varlığı, Dase-
in’ın var olanla meşguliyet bağlamındaki ilişkileri kesintiye uğradığında, Dasein’ın 
kendisi olduğu var olan ve kendisi olmadığı var olan, yani kullanım bağlamında ilişki 
halinde bulunduğu var olan işlevini kaybettiğinde, bir parçası olduğu göndermeler ağı 
anlamsızlaştığında bir an için, bir göz kırpması süresi boyunca kendisini gösterir ve 
Dasein tarafından anlaşılır.7 

Derrida’nın Heidegger’in Anaksimandros’un Sözü başlıklı metninin bir parag-
rafını zikrederek altını çizdiği gibi varlığın unutuluşu –felsefenin bir sorusu olarak 
unutuluşu da buna dâhildir– ontolojik farkın unutuluşu olarak yorumlanmaktadır.8 Bu 

5 A.g.e., s. 5-7. 
6 Heidegger, Etre et temps, §7, s. 47-8, [35].
7 A.g.e. s. 77-8, [73-4].
8 Derrida, Marges, s. 76. Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, çev. Wolfgang Brokmeier, 

Paris: Gallimard, 1962, s. 439-40.
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noktada varlığın unutuluşu düşüncesinin Heidegger’in sorgulamasının çıkış noktası-
nı oluşturduğunu hatırlatmak gerekir. Bu tema ilk kez Platon’un Sofist diyaloğunda 
ortaya atılan varlığın anlamı sorusuna eşlik eder. Heidegger Varlık ve Zaman başlıklı 
eserinin giriş bölümünde varlığın anlamı sorusunun Aristoteles’in varlığı mevcudiyet 
(ousia) olarak belirlemesinin hemen ardından unutuluşa terk edildiği tezini savunur. 
Varlığın unutuluşunun Platon’dan Hegel’e felsefe tarihini kat etmesi Heidegger’i 
bu tarihi varlığın unutuluşu veya varlığın anlamı sorusunun unutuluşu tarihi olarak 
yorumlamaya götürecektir. Varlığın unutuluşu düşüncenin bir yetersizliğinden değil, 
varlığın özünden kaynaklanmaktadır. Varlık mevcudun mevcudiyetini olanaklı kılar, ona 
kendisini gösterme alanı açarken geriye çekilir ve gizlenir.9 Ontolojik fark düşüncesi 
Heidegger’in varlık sorusunun yazgısına ilişkin bu yorumunda kök salar.10 Varoluşta 
her seferinde Dasein tarafından bir biçimde anlaşılan varlık ve ontolojik fark Dasein’ın 
kendisiyle ve diğer var olanlarla meşguliyet düzleminde ilişkilenmesine olanak sağlar. 
Bu bağlamda Heidegger için bu anlayışın nesneleştirme eğilimi kendisinin ayrılmaz bir 
parçası olan bilimsel söylem düzleminde açık bir biçimde nasıl ifade edileceği varlık 
düşüncesinin temel sorununu oluşturmaktadır. Metafizik var olan olarak var olan (to 
on he on) sorusunu sormak ve iki yönde geliştirmekle yetinmiştir. Bir başka deyişle 
metafizik kendisini varolanı varlığına ve temeline doğru sorgulamakla sınırlandırır. Bu 
nedenle Heidegger metafiziğin bir onto-teo-loji olarak anlaşılması gerektiği görüşünü 
savunmaktadır.11 

Aslında Heidegger de bir geçişin gerekliliğine vurgu yapar.12 Bu geçiş felsefenin 
yönlendirici sorusundan temel sorusuna, yani varlık olarak varlık, varlığın anlamı 
veya hakikati sorusuna doğru bir geçiş olacaktır. Varlık ve Zaman’da bu geçiş temel 
ontoloji olarak adlandırılır. Temel ontoloji projesi ve bu projenin birçok açıdan terk 
edilmesi anlamını taşıyan varlık tarihi ve varlık düşüncesi dönemleri boyunca ontolojik 
farkı düşünemeyen metafizikten geçişi varlığı hakikati yönünde sorgulayabilmek için 
zorunlu görmektedir.13 Varlığın anlamı sorusunun unutuluşu olarak metafiziği incele-
mek varlığın özünün anlaşılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Derrida 1964-1965 
döneminde Ecole Normale Supérieure – Ulm’de verdiği Heidegger: Varlık Sorusu ve 
Tarih başlıklı derslerinde metafizikten geçişin gerekliliğini vurgulamak ve Heideg-
ger’in ontoloji terimini terk edişinin başlıca nedenlerini açıklamak için Alman düşü-
nürün 1935’te verdiği ve 1952’de Metafiziğe Giriş başlığı altında yayımlanan dersine 

9 Martin Heidegger, “Qu’est-ce que la métaphysique?”, Question I-II, çev. Roger Munier, Paris: Gallimard, 
1968, s. 63-4.

10 Martin Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, çev. Jean-François Courtine, 
Paris: Gallimard, 1985, § 22, 381-5.

11 Martin Heidegger, “Le retour au fondement de la métaphysique”, Question I-II, çev. Roger Munier, 
Paris: Gallimard, 1968, s. 40-1.

12 Martin Heidegger, “Lettre sur l’humanisme”, Questions III-IV, çev. Roger Munier, Paris: Gallimard, 
1990, s. 118.

13 A.g.e. s. 78.
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başvurmaktadır.14 Yukarıdaki açıklamalardan şu sonuca ulaşılabilir: F(a)rk düşüncesi 
kendisini önceleyen bir geçişin içinde bir başka geçişi gerekli görür ve bu nedenle 
varlık düşüncesi aracılığıyla metafiziğe kaydolur. Kuşkusuz Derrida f(a)rk düşünce-
sinin metafizikle ilişkisine dair bu yargıya karşı çıkmazdı. Ancak varlık düşüncesinin 
ve f(a)rk düşüncesinin varlık biliminin geleneği karşısında konumlanışları arasındaki 
farkın altını çizmekten geri durmayacağını belirtmek gerekir.

Derrida ilk dönem çalışmalarında metafiziğin merkezinden veya çekirdeğinden 
uzaklaşmayı başaramayan ve sonuçta metafiziğin içine tamamen işlediği temel ontoloji 
ve varlık düşüncesinden farklı olarak f(a)rk düşüncesinin metafiziğin kenarında konum-
landığını ileri sürmektedir. Metafiziğin kenarına veya kenarlarına konumlanan f(a)rk 
düşüncesi metafiziği kesin olarak hiçbir zaman terk etmez. Zira f(a)rk düşüncesi için 
metafiziği terk etmek metafiziğin f(a)rkın bir sonucu olması ve f(a)rkın açtığı alanda 
sistematik ve tarihsel olarak gelişmesi nedeniyle olanaksızdır. F(a)rk metafiziği kapsar 
ve metafizikten taşar.15 Bu olumlama Derrida’ya göre sadece metafiziğin onto-teo-loji 
olarak sona erişini veya tamamlanışı duyurmakla yetinmeyen, kapanış anında meta-
fiziğin kenarına sığınan ve orada etkinliğini sürdüren bir düşünceye ait olabilir.16 F(a)
rk düşüncesi çerçevesinde ontolojik fark “farkın metafiziğe içkin etkisi” ve “iz olarak 
kendinden farklılaşan ve kendisiyle itilaf halinde bulunan birin Herakleitosçu oyunu-
nu” ihmal eden “diapherein’in bir dönemi” olarak yorumlanır.17 Yine aynı düşünsel 
çerçevede ontolojik fark mesele edileni adlandırmak için tek bir sözcük veya özel bir 
isim arayışında olması nedeniyle “varlık ve söz arasındaki ittifakı” güçlendirmekle 
eleştirilir18. Her ne kadar Heidegger birçok defa varlığın anlamı sorusunun varlık 
sözcüğüne ilişkin dilbilimsel bir soruya indirgenmesine karşı çıksa da Derrida’nın bu 
eleştirilerine katılmamak, bazı şerhler düşmek kaydıyla, güçtür. Derrida farklı dillerde 
farklı biçimlerde formülleştirilebilecek varlığın anlamının sözcüğün olanağına derinden 
bağlı bulunduğu görüşündedir. F(a)rk bir kavram, bir sözcük olmasa da, “farklılaştıran 
[nominal] ikameler zincirinde sürekli dağılıyor” olsa da varlığın anlamı sorusu farkında 
olmadan metafiziğin temel ön kabullerinde temellenen eski dilbilimin alanında hareket 
eder. Ancak paradoksal bir biçimde kendisini sürekli tekrarlarken varlığın anlamına 
ilişkin tüm güvenceleri ve güvenliği reddeden Heidegger’in sorgulaması Saussure’ün 
dilbilimiyle birlikte sözcüğün birliğinin parçalanması için çalışmaktadır.19 Derrida, 
Heidegger’i tüm metafizik tarihi boyunca “yazının gözden düşürülmesi” ve “eksiksiz 
sözün dışına püskürtülmesi” için çabalayan söz merkezciliğin (logocentrisme) tahak-

14 Jacques Derrida, Heidegger: La question de l’être et l’histoire, Paris: Galilée, 2013, s. 40-1; Martin 
Heidegger, Inroduction à la métaphysique, çev. Gilbert Kahn, Paris: Gallimard, 1967, s. 51-2.

15 Jacques Derrida, L’écriture et la différance, Paris: Ed. du Seuil, 1967, s. 95-6.
16 Derrida, Marges, s. 6, 16.
17 A.g.e. s. 23. 
18 A.g.e. s. 29. 
19 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris: Les Editions de Minuit, 1967, s. 34-5.
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kümü altında kalmakla eleştirmektedir.20 Tüm Sokrates öncesi düşünürler ve Hegel 
gibi iyi bir metafizikçi olan Heidegger logosun hakikatin kökeni olarak anlaşılan 
phoneye –ses ve özellikle insanın sesi– sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünmektedir.21 

Derrida’nın yazı olarak f(a)rkın temel ontolojiden ve varlık tarihi düşüncesinden ne 
anlamda farklılaştığını göstermek amacıyla Heidegger’e felsefe tarihi okumalarına iliş-
kin bir eleştiri daha yönelttiği görülmektedir. Nietzsche’nin düşüncesini naif bir eleştiri 
ve metafiziğin basit bir tersine çevirimi olarak yorumlayan Heidegger, Nietzsche’nin 
imleyenin (signifiant), hakikat ve ilk imlenen (signifié) olarak mevcudiyet varsayımına 
tabi kılınışına son verme çabasını gözden kaçırmaktadır.22 Bununla beraber Derrida 
logosun ve varlığın hakikatinin “transandantal imlenen” (signifié transcendantal) olarak 
tekrar konumlanmasına katkı sağlamaktan öteye gitmeyen bu gözden kaçırmanın yine 
de olumlu bir işleve sahip olduğu görüşündedir. Heidegger’in yorumu Nietzsche’nin 
yazısının ve okumasının tüm tuhaflığını, tekilliğini ve özgünlüğünü yansıtan bir ayna 
gibi çalışmaktadır.

Fenomenoloji alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla tanınan Françoise 
Dastur, Derrida’nın Heidegger’e Nietzsche okumasına ilişkin yönelttiği eleştiriye, 
Heidegger’in bu okumasını Derrida için tekrarlayarak karşı çıkmaktadır.23 Husserl’in 
transandantal fenomenolojisini mevcudiyet metafiziğinin veya bir başka deyişle tam 
mevcudiyete erişim rüyasının ulaştığı en üst aşama olmakla eleştiren Derrida bu me-
tafiziği f(a)rk düşüncesiyle yanıtlarken sadece onu tersine çevirmekle yetinmektedir. 
Transandantal fenomenolojinin kökensel verici görü ilkesini reddetmek Dastur’e göre 
Derrida’yı hiçbir şeyin belirmediği düşüncesi dolayımıyla fenomenolojiyi bütünüyle 
terk etmeye sürüklemektedir. Dastur, Derrida’nın fenomenolojiye ilişkin bu yaklaşımı 
ile Sartre’ın Heidegger tarafından metafiziği dönüştürmeden tekrarlamakla eleştirilen 
varoluşu öze öncel kılarak metafiziği tersine çevirme denemesi ve düalist düşünme tarzı 
arasında benzerlik bulunduğunu savunmaktadır. Derrida son çözümlemede Dastur’e 
göre Descartes’ın Felsefenin İlkeleri başlıklı çalışmasında dile getirdiği “varlık bizi 
etkilemez” düşüncesini yeniden olumlamaktadır. Heidegger’in yaşamının sonuna kadar 
fenomenoloji projesine bağlı kaldığını iddia eden Dastur’e göre Heidegger, Derrida’nın 
yorumunun aksine, varlığı veya varlığın anlamını hiçbir zaman “transandantal bir imle-
nen” yani diğer tüm anlamların kök saldığı temel bir anlam olarak belirlememiş, varlığın 
tam mevcudiyet olarak anlaşılmasına ontolojik farkın üstünü örteceği gerekçesiyle 
karşı çıkmıştır. Dastur, Derrida’nın Heidegger’e yönelttiği eleştirilerin mevcudiyetin 
anlamı hakkında iki düşünür arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı görüşünde-
dir. Derrida, Heidegger’in açıkça göstermek için büyük çaba sarf ettiği varlığın geri 

20 A.g.e. s. 11-2. 
21 A.g.e. s. 11, 21.
22 A.g.e. s. 31-2.
23 François Dastur, “Reception et non-réception de Heidegger en France”, Revue germanique internati-

onale, 13, 2011, s. 46-50. 
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çekilerek var olana beliriş, mevcudiyete geliş olanağı sağlayan aletheuein boyutunu, 
bir şeyin üzerindeki örtüyü kaldırma gücünü gözden kaçırmaktadır. 

Derrida’yı tüm yaşamı boyunca destekleyen ve düşüncelerinin yaygınlık kazan-
masında önemli katkıları bulunan Gérard Granel, Derrida’nın Heidegger hakkındaki 
kimi yorumlarının şok edici görünebileceğini kabul etmekle birlikte, özellikle Nietzsche 
okumasına ilişkin değerlendirmesinin eserinin diğer bölümlerinde dönüşüm gösterdiğine 
dikkat çekmektedir.24 Başlangıçta kesin yargılar biçiminde kendisini ortaya koyan bu 
değerlendirme diğer bölümlerde soru ve sorgulama biçimlerini almaktadır. Heidegger’in 
düşüncesi de Nietzsche’ninki gibi metafizikten kaynaklanır, ancak bütünüyle metafiziğe 
indirgenemez. Granel, Heidegger’in bu düşünceyi benimsediğinin özellikle Kant ve 
Nietzsche okumalarında açıkça ortaya çıktığı görüşündedir. Derrida da aynı düşünceyi 
paylaşır, metafizik geleneğini oluşturan metinleri bu düşünce çerçevesinde ele alır. Gra-
nel’e göre aslında Derrida Heidegger’le bir tartışma yürütmemektedir. F(a)rk düşüncesi, 
kendisinden önce varlığın anlamı sorusunun fark ettiğini tekrar fark etmektedir. Der-
rida’nın Heidegger karşısında gösterdiği tereddüt, gerçekte ontolojik fark düşüncesini 
takip eden f(a)rk düşüncesinin fark ettiğinin karşısında tereddüde düşmesidir. Derrida’nın 
tereddüdü köken, temel, kendine yakınlık ve diğer tüm mevcudiyet biçimlerinin üze-
rini çizen farkın, üzerini çizdiğiyle olan akrabalığı sorusunda somutlaşmaktadır. Yazı 
sorusuyla birlikte düşünce kökensizle (in-origine) karşılaşmaktadır. “Différence” söz-
cüğüne e harfinin yerine a harfini ikame ederek müdahale ederken düşünce yenilik veya 
özgünlük arayışı içinde değildir. Kökeni ve tarihi kapanışına kadar açmayı sürdürecek 
olan kökensizle karşılaştığında yaşadığı ürpertici ama eşsiz tuhaflığı kendine ancak bu 
şekilde hatırlatma yolunu bulabilmiştir. Köken kadar sağlam olan kökensiz, “kökenlerin 
krallığı” olarak nitelendirilen metafiziğin ne ötesinde, ne de berisinde durmaktadır. Granel 
bu sağlamlığı uzayı, yeri, mekânı, kayıt için alanı açan varlığın sağladığını düşünmek-
tedir. Mevcudiyetin ve mevcudiyet tarihinin yapı sökümü gerçekleştirilirken varlıktan 
neyi derlemek, neyi olduğu gibi bırakmak gerekir? Granel, Derrida’nın tereddüdünü 
bu soruyla açıklamaktadır. Varlığı var olandan bağımsız bir biçimde, hakikatine doğru 
düşünme talebini taşıyan ontolojik fark düşüncesinin otoritesi ve biricikliği karşısında 
tereddüt kendisine, bu talebin metafiziğin kibirli karakterini gösteren yeni bir iddiası olup 
olmadığı sorusunu sormaktadır. Granel’e göre f(a)rk düşüncesinin tereddüdü ontolojik 
farkın bu talebine yanıt verme yönünde çaba sarf ettiği takdirde her şeyi düzenleyen ve 
yöneten yeni bir merkeze dönüşeceği kaygısını ve korkusunu ifade etmektedir. Gerçek-
ten de f(a)rkın yaptığı tüm okumalar f(a)rkı bir merkeze geri döner gibi kendisine geri 
döndürmektedir. Ancak Derrida’nın Heidegger’in düşüncesiyle ilişkisine dair yorumunun 
bu son aşamasında Granel, geri dönülen merkezin ıssız ve saf bir deşifre etme yetisinden 
ibaret hermenötik bir merkez olduğunu, diğer tüm bilgilere kendisini yansıtarak onlarla 
eklemlenen bir kökensel bilgi olmadığını belirtmektedir.

24 Gérard Granel, “Jacques Derrida et la rature de l’origine”, Critique, Cilt 22, No:246, Kasım 1967, s. 
898-902.
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Derrida, varlık düşüncesine doğru başlıca hücum noktalarından biri olan söz mer-
kezciliğin Heidegger’in vicdan (Gewissen) fenomenine ilişkin çözümlemelerinde de 
belirleyici olduğunu ileri sürmektedir. Heidegger’in mecazi anlamda da olsa “varlığın 
sesi” ifadesinde “ses” sözcüğünden vazgeçememesi, her ne kadar bu ses “sessiz, dilsiz, 
sözcüksüz, kökeni bakımından a-phone” olarak belirlense de Derrida’ya göre mevcu-
diyet metafiziği ve onun söz merkezci eğilimi karşında Heidegger’in konumlanışının 
muğlak niteliğini ele vermektedir. Bu konum Heidegger’in ihlal ettiğinin sınırları içinde 
kalmasına yol açar. Sınırların ihlali sınırlardan ilelebet bir kopuş anlamına gelmez, 
zira ihlal ve ihlal edilen sınırlar her zaman birbirine karışır, ihlal her seferinde ihlal 
ettiğinden ayırt edilemez hale gelir. 

Derrida’nın varlık sorusuna ilişkin söylemi kendini sürekli olumsuzlayarak ve 
silerek ilerleyen bir yazıyı andırmaktadır. Olumlamaların ve olumsuzlamaların ardışık-
lığı kendisini oyunun kuralı, oyun anlamında f(a)rkın kuralı olarak dayattığı izlenimi 
uyandırmaktadır. 1954’te kaleme aldığı Husserl Felsefesinde Doğuş Sorunu başlıklı 
yüksek lisans tezine 1990’da yayımlanması vesilesiyle yazdığı “uyarı”da Derrida, 
felsefi sorunlara yaklaşımına ve onları ele alışına diyalektiğin o dönem çok güçlü 
etkide bulunduğunu açıkça dile getirmektedir.25 Diyalektiğin düşüncesinin ilk dönemi 
üzerindeki etkisini açıklarken Derrida’nın, Tran-Duc-Thao’nun ve Cavaillès’in diya-
lektik anlayışlarına gönderme yaptığı, Hegel’in adını anmadığı görülür. Buna karşın 
Derrida’nın tez çalışmasında Tran-Duc-Thao’nun diyalektik materyalizmini yeterince 
diyalektik olmadığı gerekçesiyle eleştirirken, Cavaillès’in Husserl’e karşı doğuş sorusu 
bağlamında başvurduğu diyalektiğin ötesine geçilmesi gerektiği görüşünü savunurken 
Hegel diyalektiğini temel referans noktası olarak aldığı ileri sürülebilir. Zira Derrida 
Geometrinin Kökeni (1962), Ses ve Fenomen (1967) başlıklı sonraki çalışmalarında 
diyalektik kavramının tamamen yok olduğunu veya sadece f(a)rkı, eklentiyi ve izi 
düşünmek için uzaklaşılması veya tamamen terk edilmesi gereken bir unsur olarak 
nitelendirildiğini belirtse de Hegel metafiziğiyle en kapsamlı hesaplaşmaya daha 
ileri bir tarihte 1974’te yayımlanan Glas başlıklı çalışmasında girdiği görülmektedir. 
Hegel’le bu hesaplaşmanın f(a)rk düşüncesinin ortaya konulup geliştirildiği sırada 
kendisini dayatması f(a)rk düşüncesinin diyalektik karşısında konumlanışının Derrida 
için hala bir sorun oluşturduğunu göstermektedir. Derrida’nın iddiasının aksine 1967’de 
yayımlanan Gramatolojiye Dair başlıklı eserin ilk bölümü, özellikle bu bölümde yer 
alan “Ousia et Grammè” başlığını taşıyan çalışma diyalektiğin Derrida’nın düşüncesi 
üzerindeki etkisinin sürdüğü izlenimini güçlendirmektedir. Belki de f(a)rk düşüncesi-
nin diyalektiğin etkisinden hiçbir zaman tamamen kurtulamadığını kabul etmek daha 
doğru bir değerlendirme olacaktır. 

Derrida’nın yazısı, hakikatin keşfini kendisini mutlak nesnel hakikatinde önceden 
verenin bir dizi olumsuzlama ve dolayım aracılığıyla bilincin en üst düzeyinde yeniden 

25 Jacques Derrida, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Paris: P.U.F., 1990, s. VII. 
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kavranılışı olarak yorumlayan Hegel’in diyalektik çemberi ile varlığı anlamayı tüm 
ontolojilerin (temel veya bölgesel) ve var olana doğru tüm yönelimlerin olanaklılık 
koşulu olarak kabul eden Heidegger’in hermenötik çemberi arasında salınıyor gibi 
görünmektedir.26 Bu noktada Heidegger’in ontolojik fark, varlık, varlığın tarihi, hatta 
Ereignis düşüncelerini varlığa dair öncel veya ontoloji öncesi anlamanın olanaklı kıldı-
ğını savunuyoruz. Varlığa dair bilim olarak ontolojiyi önceleyen nitelikteki anlamanın 
Varlık ve Zaman’da nasıl açıklandığı dikkate alındığında Heidegger’in hermenötik 
çemberinin özdeşlik ve farkın özdeşliğini tesis etme arayışındaki Hegel’in diyalek-
tik çemberinden nasıl ve hangi ölçüde farklılaştığı sorusuna verilebilecek ilk yanıta 
doğru ilerleme olanağı elde edilmektedir. Bizce burada Derrida tarafından yeterince 
tartışılmayan bir fark söz konusudur. 

Birin ve bütünün düşünürü olan Hegel, diyalektiğinde varlığa kavram düzleminde 
erişimi ön plana çıkarırken karşılıklı bir biçimde varlığı mutlak bir kavram, kavramı ise 
nesnel hakikati içinde varlık olarak belirlemeyi önermektedir. Bu belirlenim Hegel’i 
metafiziği bir onto-loji olarak değerlendirmeye götürür. Oysaki Heidegger’in hermenötik 
çemberi son aşamada varlığın kavramsallaştırılmasının olanaksızlığını ve varlığı hakika-
tinde anlamanın koşulunun, hakikatin adaequatio rei et intellectus olarak belirleniminden 
düşüncenin tamamen kopuşunu zorunlu kıldığını göstermektedir. Husserl’in transan-
dantal fenomenolojisi bu geleneksel hakikat anlayışından kaçınamamıştır. Derrida’nın 
da Ens-Ulm’de verdiği ilk dersinde vurguladığı gibi bu kopuş sadece yıkım çalışması 
sonucunda ontoloji tarihinin değil, aynı zamanda ve daha ziyade varlığın bilimi, varlığa 
ilişkin episteme olarak ontoloji idesinin terk edilmesi anlamını taşımaktadır.27 

Derrida, Heidegger’deki ontoloji idesinden bu kopuşun logosun yazı lehine terk 
edilişi düzeyine erişmediğini ileri sürerken haklıdır. Derrida’nın bu yargısı Heidegger 
düşüncesinin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişimi için de geçerliliğini korur. Örneğin 
1947 tarihli Hümanizm Hakkında Mektup’ta Heidegger mecazi olmayan bir biçimde 
dilin varlığın evi olduğunu söylemektedir.28 Ancak Derrida’nın Heidegger’in metin-
lerine dair gerçekleştirdiği okuma ilginç bir biçimde onun dile dair bu düşüncesiyle 
sınırlı kalır. Varlık ve Zaman’ın yayımlanmasından önce yaptığı çalışmalarda, örneğin 
1925’te verdiği ve ilk bölümü Husserl fenomenolojisinin eleştirel bir bakışla sunumuna 
ve incelenmesine ayrılan Zaman Kavramının Tarihine Prolegomena başlıklı dersinde 
Heidegger’in logos semantikos ve logos apophantikos ayrımını yeniden sorgulamaya 
açarak Antik Yunan logosunu radikal bir biçimde dönüştürme yönünde sarf ettiği ça-
bayı unutur.29 Heidegger’in çabası logos apophantikosu varlığı ve varlıktan hareketle 

26 Hegel’in diyalektik anlayışı hakkında bkz. G.W.F. Hegel, La phénoménologie de l’esprit, c. I, çev. Jean 
Hyppolite, Paris: Aubier, 1939, s. 50-7. Heidegger’in hermenötik çember veya döngü anlayışı için bkz. 
Heidegger, Etre et temps, §7, s. 48-9, [37-8]. 

27 Derrida, Heidegger: la question de l’être et l’histoire, s. 45-8, 55.
28 Heiddeger, “Lettre sur l’humanisme”, s. 67.
29 Martin Heidegger, Prolégomènes à l’histoire du concept du temps, çev. Alain Boutot, Paris: Gallimard, 

2006, s. 130-36. Aynı konu hakkında ayrıca bkz. Heidegger, Les problèmes fondamentaux, §18, s. 257-70.
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ontolojik farkı hakikatte, bir başka ifadeyle açıklıkta göstermeye yetkin kılmayı hedef-
lemektedir. Bilindiği üzere Heidegger’in logos’un gösterme yeteneğinin geliştirilmesi 
yönündeki bu çabası 1935’ten itibaren yeni yollar keşfetmek amacıyla şiirsel söyleyişe 
odaklanacaktır. Varoluşun zamansallık (Zeitlichkeit) ve zamanın varlığı anlamanın 
ekstatik ufku olarak ilk kez Varlık ve Zaman’da açığa çıkarılması yıkıma uğratılmış 
logos apophantikosun temelinde mümkün olmuştur. Yazının ve okumanın, sözün ve 
dinlemenin varoluşun temel olanakları olarak açılmasını sağlayan yine varlık – zaman 
ilişkisinin ve anlamanın varoluşta kökenlenişinin aydınlığa kavuşturulmasıdır.

1964-1965 döneminde verdiği derste Varlık ve Zaman’ın ekonomisinde varolu-
şa ve anlayan etkilenimin veya etkilenen anlamanın merkezi rolüne dikkatle eğilen 
Derrida kısa bir süre sonra “F(a)rk” başlıklı konferansından itibaren temel ontoloji 
projesi çerçevesinde aydınlatılmaya çalışılan tüm bu fenomenleri unutuluşa terk eder. 
Bir anlamda ve belirli bir ölçüde Derrida bu unutuşla Heidegger’in metinlerine onları 
geçiş yeri olarak düzenlemek amacıyla şiddet uygulamaktadır. Aslında bu noktada Der-
rida yine benzer bir şiddeti kendisinden önce başka metinlere, özellikle de olanaklıyı 
ve zorunluyu gerçeğe bağlayan, varlığı pozisyon, varoluşu mutlak pozisyon olarak 
yorumlayarak fenomenler, kavramlar ve ideler arasındaki ilişkiye dair geleneksel an-
layışı kökten değişime uğratan Kant’ın birinci kritiğine uygulayan Heidegger örneğini 
izlemektedir. Derrida, felsefenin düşünmediğine bir alan sağlamak ve bu alanı koruma 
altına almak amacıyla bu şiddete başvurma yoluna gitmektedir. Düşünülmeyen açığa 
çıkarılan bu alanda mevcudiyete hiçbir zaman gelmemiş ve gelmeyecek bir iz olarak 
kendisini yazacak ve silecektir. Yine bu alanda, düşünülmeyen düşünce tarafından 
kendisini sürekli ihlal ettiği, bu ihlal sırasında belirişle ve gizlenişle ilişkisini bozup 
yeniden düzenlendiği bir sınır olarak anlaşılacaktır. Katlanılması güç, ancak şiddetli 
bir biçimde cömert olan bu amnezi, hafızaya hiç sahip olmamış ve olamayacak bu 
unutuş nihayet tamamen özgür bir biçimde, tüm vaatlerden ve beklentilerden bağımsız 
olarak düşünebilmek için kaçınılmaz ve zorunludur. 
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1989 senesinde Felsefeye Katkılar (Olay-Olma’dan) yayımlandığında, akademik 
camia kısa sürede Varlık ve Zaman ile kıyaslanan ve onunla ilişkilendirilen bir el 
yazması, bir metin sebebiyle şaşkınlığa uğramıştı. Felsefe tarihinde bu iki kitap kadar 
farklı metinler yazmış bir başka filozof bulunmadığı hâlde, bilim insanları bir “birinci 
ve bir ikinci başyapıttan”1 bahsediyordu. Aslında, Heidegger’in Katkılar’da Varlık 
ve Zaman’a geri göndermeler yapması ve “şeyin kendisinin” temeline bağımlılığı 
iddiasında bulunması haricinde metinler ilişkili değildi.

Heidegger’in metinlerindeki çeşitlilik, Katkılar ile Varlık ve Zaman’ın karşılaş-
tırılmasındaki örnekleri aşar. Dersler, makaleler ve konferanslardan önce, ilk olarak 
şiirler ve daha sonra, kendisinin “Düşünceler” (Gedachtes) olarak adlandırdığı yoğun 
meditasyonlar yazmıştı. Diyaloglar ve bir “üçlü konuşma” da yazmıştır, aile üyeleriyle, 
arkadaşlarıyla, çalışma arkadaşlarıyla ve sevgilileriyle olan çeşitli yazışmalarından 
ise bahsetmeye bile gerek yoktur. Katkılar, içsel olarak Düşünceli-Olma ve Var-lığın 
Tarihi gibi diğer “tarihsel-olan” el yazmalarıyla ilişkilidir.

Yazı biçimlerindeki böylesi bir çeşitlilik bir filozof için tesadüfi olamaz. Bu-
nun bir anlamı olmalıdır. Eğer durum, Heidegger’in düşünme “biçimlerini” farklı 
yazı “biçimlerine” dönüştürmesinden ibaretse, o halde bu karar felsefi bir problemi 
ortaya koyar. Heidegger’in metinlerinin oldukça özgün bir şekilde öne çıkardığı 
şey felsefesinin “yazılılığı” (Schriftlichkeit) olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama, 
şüphesiz, kendi içinde tartışmalıdır çünkü düşünmeye uygun kendisini temsil eden 
bir formun, başka bir deyişle yazıyı ve içeriğini, yani düşünmenin kendisini temsil 
eden bir formun olduğunu ileri sürer. Bu fark şu fikre dayanır: Her şey farklı yollarla 
söylenebilir. Bu fikri takip ederek, madde ve form arasındaki metafizik ayrımın derin 
yarığına düşerdik.

Ancak, “Hümanizm Üzerine Mektup”ta “şimdinin nadir zanaatı yazıdan” bah-
seder.2 Bu ifade tabii ki sadece el yazısına, başka bir deyişle, Heidegger’in her şeyi 
bir kalemle yazdığı gerçeğine işaret edebilirdi. Bunun yanlış olması gerekmez. Ancak 
filozofun başka bir şeyi amaçlaması mümkündür: “Yazı zanaatı” bir bilgidir, yazının 
farklı biçimleriyle bir yakınlıktır. Bu sebeple, yazının kendisi öneme ve anlama sa-
hiptir. Heidegger felsefesinin yazısallığı, öyleyse, yazının ve bu felsefe hakkındaki 
ve bünyesindeki yazıların önemi olurdu. Bu felsefenin yazısallığı kendi kapsamına ve 
zenginliğine, katılığına ve muazzam açıklığına sahip olurdu. Böylelikle, bu felsefeye 
yönelik yeni bir yaklaşım mümkün olurdu.

Katkılar’da, Heidegger madde ve form ayrımını reddetti. Kendi kelimeleriyle, 
Felsefeye Katkılar “şimdiye kadarki stilde bir ‘eser’” değildir.3 Stilus olarak “stil” 

1  Bkz. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Wege ins Ereignis. Zu Heideggers “Beiträgen zur Philosop-
hie” (Frankfurt am Main: Klostermann, 1994), s. 6. Ayrıca bkz. Emad ve Maly’nin çevirenin önsözü 
kısmı, xv.

2 GA 9, 174/PA, 262.
3 CP1, 3.
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kavramı yazının manuel biçiminden gelir. Stil, bu yüzden, yazmanın bir biçimidir. 
Kavramın aslında madde ve form ayrımına (basmakalıp bir ayrım olarak –aracı ve 
malumat ayrımına) bağlı kaldığı yerde, Heidegger onu bu ayrımı aşmak için kulla-
nır. Ernst Jünger’e bir mektupta yazar: “Stil sorunu aynı zamanda uygulamanın ve 
uzmanlığın (Berufung) bir sırrıdır. Açıkça tartışılamaz. Yine de bizler için en gerekli 
ve sıkıntılı olarak kalır. Stil şeyin kendisine aittir.” Stil şeyin kendisi değildir, fakat 
ona aittir. Bu şu anlama gelir: Şey birincil olarak şeyin kendisi olur, çünkü stil onu 
bu şekilde kılar.

Katkılar’da, stil azımsanacak bir rol oynamaz. Heidegger, “saklılık” içinde “ilksel 
düşünme stili” (24) olarak açığa kavuşturulan “düşünme iradesi ve stilinden”4 bahseder. 
Bu şekilde düşünüldüğünde, stil madde/form ayrımından uzaklaştırılır. Katkılar’ın 
aracılığıyla ve bünyesinde yazıldığı stil, temelde “ilksel düşünmenin” kendisini fark 
ettiği yoldur. Bu stil yalnızca bu düşünmede ve bu düşünme yalnızca bu stilde verilir. 
Bu sayede, Katkılar’ın stilini değerlendirmek için bir ipucu gösterilir. Çünkü bir “ilksel 
düşünme” zorunlu olarak kendisini, onu izleyen veya önceleyen düşünmeden uzak 
tutmalıdır. Veya genel olarak, düşünmenin başka tüm türlerinden ayırt edilmelidir. 
Eğer her düşünme kendi stiline sahipse, o halde “ilksel düşünme stili” de eşsiz bir 
şekilde farklı olmalıdır.

Bu durum, yani Katkılar’ın bir başlangıç olması, metnin ilk sayfalarında ortaya 
çıkar. “Felsefeye Katkılar” başlığı, bilimin ilerlemesiyle alakalı olduğu “izlenimini” 
verir. Ancak bu sadece görünüştür. Zira “bütün temel kelimelerinin kullanılmış olması 
ve de kelimeyle olan esas ilişkinin bozulması sebebiyle, felsefe halka açık olarak başka 
türlü görünemez” (3). Başka bir ifadeyle: Kamusal alanda hâlâ felsefi bir metne işaret 
etmek isteyen bir kimse, kaçınılmaz olarak saçma başlıklar kullanmak zorundadır. 
Çünkü kamusal olan “kelimeyle esas ilişkisini” yitirmiş bir söylemin boyunduruğu 
altına girmiştir.

Aksine, kitabın “asıl başlığı” “Olay-Olma’dan [Ereignis]”dır. Metinde neyin işlen-
diğine dair bilgi vermez, fakat bunun yerine, sıradaki söz konusudur: “[…] Olay-Olma 
[Ereignis] aracılığıyla Varlık sözcüğüne ve Varlığa düşünen-söyleyen bir ait-olmanın 
[Zugehören] olup bitmesi [er-eignet].” Katkılar’ın düşünmesi buna, Heidegger’in 
“Olay-Olma” olarak adlandırdığına yönelik bir karşılık veya yanıttır. Eğer bu düşünme 
kendisini bu metine yazabilseydi, “Olay-Olma”nın kendisine tahsis edilirdi. Çünkü 
yalnızca “Olay-Olma olup biter”, yani, düşünmeyi kendisiyle tepkisel bir ilişkiye 
[“Olay-Olma”ya] aktardığı için, Katkılar ortaya çıkabildi. 

Bir “aleni başlık” ve bir “ asıl başlık” arasındaki ayrım ile Katkılar, tüm eseri ve 
de düşünmesini belirleyen bir farkı hemen ifade eder. Heidegger için bu fark, bilimin 
halka açık söylemi ile kendisini “sahiplenmeden” ortaya çıkaran (hâlâ az ya da çok 
eksik) özgün bir felsefi dile yönelik belli önyargılar arasındaki farktan oluşur. Bu büyük 

4 CP1, 15.
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ihtimalle, Heidegger düşüncesinin farklı biçimlerde her yerde mücadele ettiği farktır.
Bu farka dair olası bir yorum, (Heidegger’in kendisinin örneğin derslerle, kon-

feranslarla yani felsefesinin akademik hâliyle dâhil olduğu) kamusal alanın eksoterik 
söylemi ile “Bazıları için ve Nadir olanlar için” (9)5 görünen ezoterik felsefe arasın-
daki farktır. Bu fark Heidegger’in birçok sözüyle açıklanabilir. Böylelikle, Heidegger 
felsefeye dair şunu iler sürer: “Özsel olan –neredeyse saklı olanın öne çıkmasının 
ardından, geri çekilmeli ve (çoğunluk için) ulaşılmaz olmalıdır çünkü bu özsel olan 
aşılmazdır ve bu sebepten de başlangıcın olanaklılığına çekilmelidir.” (13). Yahut belki 
de, “kendisini anlaşılır kılmak felsefenin intiharıdır” diye iddia ettiğinde, farkı daha 
kuvvetli bir şekilde aydınlatır (307).

Benim gözümde, Heidegger kendisini, çoğunluk (οἱ πολλοί) ile seçkinler (οἱ 
ἄριστοι) arasında derin bir farka işaret eden Avrupa düşüncesinin, muhafazakâr ya 
da karamsar hareketine kaydetmez. Bunun yerine şu soruyla meşgul olur: Felsefe ne 
ölçüde “kamusallığın” genel kategorisi altına giremeyen bir dile ihtiyaç duyar (Kant). 
Eğer bizler “tartışmayı” bu kriterlerden biri olarak düşünürsek, Heidegger bunu dü-
şünmenin belli bir halinin biçimi olarak kabul eder fakat bir bütün olarak felsefenin 
değil. Ve aslında, özsel bir kriter olarak ele alınırsa, “tartışma” bir seçim ve arındırıcı 
olarak etkilidir. Felsefenin çoğunluğu salt edebiyat hâline gelir.

Tarihsel Bağlam

“Felsefeye Katkılar”, 1936 ile 1938 yılları arasında oluşturuldu, “Önsöz” ve 
Heidegger tarafından “ekler” olarak adlandırılan, onu takip eden altı bölüm ise 1936 
ve 1937 yılları arasında yazıldı; metnin asıl halinin son bölümü “Var-lık” 1938’de 
ortaya çıktı. Aynı dönemde Heidegger 1936 yazında, Schelling üzerine ilk dersinde 
ve hem 1936/37 kışında hem de 1937 yazında Nietzsche üzerine derslerinde çalıştı. 
Bu, 1937/38 kışındaki seminerde “Felsefenin Temel Sorunları” hakkında, Katkılar’a 
oldukça yakın bir dersle devam etti. Bunu takriben 1936 senesinde, ilki “Hölderlin ve 

5  Bkz. Peter Trawny, Adyton. Heideggers esoterische Philosophie (Berlin: Matthes & Seitz, 2011), ya 
da Richard F. Polt, The Emergency of Being: On Heidegger’s Contributions to Philosophy (Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 2006), 11-22. Ayrıca incelemek için bkz. Hans Ruin, “Contributions 
to Philosophy”, A Companion to Heidegger, ed. Hubert L. Dreyfus – Mark A. Wrathall (Malden, 
MA:Blackwell Publishers, 2005), 358-73, ve Daniela Vallega-Neu, Heidegger’s Contributions to 
Philosophy: An Introduction (Bloomington: Indiana University Press, 2003), son olarak Companion 
to Heidegger’s Contributions to Philosophy, ed. Charles E. Scott (Bloomington: Indiana University 
Press, 2001). Rojcevicz ve Vallega-Neu’nun çevirmenin girişinde ifade edildiği gibi: “Felsefeye Kat-
kılar’da tartışılan aslında yayımlanma için oluşturulmamış kişisel düşünmelerdir” (xv). Belki metnin 
“yayımlanması” göz önünde değildi, fakat Heidegger’in ezoterik başlangıcı ile “kişisel düşünmele-
ri” arasında önemli bir fark vardır. Felsefi düşünme asla “kişisel düşünme” değildir. Bu “Felsefeye 
Katkılar”ın stili hakkında gerçek bir yanlış anlamadır.
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Şiirin Özü,” sonraki “Avrupa ve Alman Felsefesi” olmak üzere Heidegger Roma’da 
iki konferans verdi.

Bu o dönem boyunca yaptığı çalışmaların kapsamlı bir açıklaması da değildir. 
Katkılar’ın editörü Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Heidegger’in aynı zamanda 
henüz basılmamış, ‘Varlık ve Zaman’ üzerine Güncel Yorumlar (1936), “ἀλήθεια: İlk 
Başlangıcı Hatırlama” ve “φύσις’in Güçsüz Kılınması” (her ikisi de 1937) gibi başka 
el yazmaları üzerinde de çalışıyor olduğu gerçeğine dikkat çeker. Düşünceli-Olma’nın 
(1938/39) doğuşuyla Katkılar’ın tamamlanmasının aynı döneme denk geldiği varsayılır. 
Tamamen heterojen metinlerin eş zamanlı doğuşunun böylesi bir kesişmesi, Heidegger 
düşüncesinin yazısallığı sorununun konuyla ne kadar alakalı olduğunu gösterir. 

1934 senesinin ortalarında, Heidegger Freiburg üniversitesindeki rektörlük gö-
revinden istifa ettiğini ilan etti. Bu istifa bazı zamanlar, kamusal alandan ayrı durarak 
el yazmaları yazmak kararıyla ilişkilendirildi. Bu bakımdan Katkılar’ın kendine has 
karakteri, politik bir hayal kırıklığına indirgenebilirdi. Bu fikir, Heidegger’in bu dö-
nem boyunca seminerlerinde (örneğin, 1934/35 kışındaki Hegel’in “Hukuk Felsefesi” 
üzerine seminerinde), derslerinde ve konferanslarında yeni devleti savunma konusunda 
devam eden rızası tarafından desteklenmez. Dahası, 1933’ten bir süre önce, Heidegger 
“akademik” olarak anlaşılamayacak metinler (mesela şiirler) yazmıştı.

1938’de el yazmaları üzerine çalışmaları tamamlandığında, filozofun kardeşi 
Fritz Heidegger, Martin Heidegger’in 1939’da aslıyla karşılaştırdığı, daktilo edilmiş 
bir kopyasını yaptı. Katkılar’ın basımından önce, bu daktilo edilmiş kopya belli öğ-
rencilere ve filozofun belli arkadaşlarına dağıtıldı. Kamusal alanın dışındaki ayrık bir 
grup insanın bu alışılmamış metni biliyor olması, “Katkılar”ın tarihinin bir parçasıdır. 

“Felsefeye Katkılar”ın Marbach’taki Almanca Edebiyat Arşivi’nde yer alan el 
yazması kopyası, basımında nakledilmemiş bir ithaf içerir. Heidegger, el yazmasını, 
1950 senesinde “Martin Heidegger tarafından Varlık Sorunu”nu yayımlayan Egon 
Vietta’nın eşi, Dory Vietta’ya “1957 Noeli”nde ithaf etmişti. İthaf, Pindaros’un şiiri-
nin, hem Grekçe aslının hem de Hölderlin çevirisinin bulunduğu el yazısıyla yazılmış 
kopyasından oluşur. Erotik göndermeler içerir. Bu ithafın el yazmasına eklenmesinin 
felsefi bir anlamının olup olmadığı sorusu tartışmalıdır. Ancak, ithafın el yazmasının 
tarihine ait olduğundan şüphe edilemez.

Metnin Yapısı 

Heidegger, Katkılar’ın yapısını, “ilksel düşünmenin” bir “birleşimi” (Fuge) (CP1, 
56,81) olarak belirtir. Kelime birçok yan anlama sahiptir. Şüphesiz akla –Latince fuga 
manasında– Johann Sebastian Bach’ın on sekizinci yüzyılın ilk yarısında doruğuna 
ulaştırdığı, birleştirmenin müzikal ilkesini getirir. Ancak, Heidegger’in kelimenin bu 
anlamını düşünmüş olduğu mümkün görünmez. 
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Bunun yerine diğer iki anlama bel bağlamıştır. İlkinde, “birleşim” bir yapının iki 
parçası arasındaki alanın boşluğudur. Bu manada, uygun bir düzenleme anlamında, 
Heidegger, Katkılar’ın yapısını Gefüge (birleşim) olarak da adlandırır. Fakat bunun 
yanı sıra filozof, bazen kaçınılmaz bir karar anlamına gelen Verfügung (birleştirme) 
olarak “Fuge” anlamına, bir bağlayıcı, da gönderim yapar.6 “Her ikisi” de “var-lığın 
kendisinin, onun hakikatine dair ipucunun ve geri çekilmenin bir bağışı (Fügung)” 
olarak tanımlanır.

Uygun bir düzenleme de bir “sistemdir.” Ancak, Fuge “özsel olarak bir şeydir.” 
Heidegger için sistem, amacına doğru hareket eden bir metafizik biçimidir. “Sadece, (en 
geniş anlamıyla) matematiksel düşünmedeki ustalığın bir sonucu olarak mümkün”dür 
(45). Heidegger, en geometrik ön-yapılandırmayı, sistemin tümdengelimsel düzenini 
düşünüyordur.

Bir “Önsöz” ile tanıtılan metnin altı bölümü: “Echo” [Yankı], “Playing-Forth 
[İleri-Çıkmak], “Leap” [Sıçrayış], “Grounding” [Temellendirme], “The Ones to Come” 
[Gelecek Olanlar] ve The Last God” [Son Tanrı]. “Daima aynı olanın aynısını söyle-
meye” çalışan “birleşimin altı eki” olarak adlandırılırlar (57). “Bu ‘eklerin’ bütünü”, 
“yalnızca, gelecek olanların varlığını ayırt eden Da-sein’da ikamet edenin içerisinde 
sürdürülebilir.” Böylelikle, alıcı ile olan ilişki vurgulanır.

Metnin baskısının özel bir problemi, kitabın esas formunun içinde “ek” “Var-lı-
ğın” bulunduğu son kısmında sergilenir. Açıktır ki Heidegger onu önceden “Kısım II 
[Bölüm II]” olarak dâhil etmeyi planlamıştı, fakat daha sonra el yazısıyla “düzgün bir 
şekilde düzenlenmediğini” ifade etti. Bu not, editörü bölümü metnin sonuna taşımaya 
sevk etti. Bu karar, şüphesiz yerindedir. Fakat Heidegger’in aslında onu ikinci “ek” 
olarak tasarlamış olduğu açıktır. Besbelli ki, hep birlikte “Var-lık’ta” içerilen– “felsefe,” 
“ontolojik fark” ve “dil” hakkındaki düşünceler “Fuge”nin başına yerleştirilebilirdi. 
Sonuç olarak, kitabın “Son Tanrı” ile kapanması, “Gefüge” ve “Verfügung” karakterine 
karşılık gelecekti.

Katkılar’ın “Yöntemi” 
 
“Felsefeye Katkılar”ın anlamak veya yorumlamak için, kamusal ve bilimsel 

söylem ile özellikle felsefi veya daha iyi bir ifadeyle, “tarihsel-olan” bir dil arasında-
ki fark varsayılır. Heidegger bu farkı bir olgu olarak ele alır. Bu “Propositions about 
‘Science’” [‘Bilim’ Hakkında Önermeler]’de görünürdür (100-10). Bu önermelerde, 
“gazete biliminin” akademik buluşuna gönderimde bulunur (106). Bu bilim, 1922 
ve 1923 yılları arasında, Freiburg Üniversitesi’nde bir enstitüsü olan “radyo bilimi”7 

6  Emad ve Maly “Verfügung”u neolojistik “birleştirme” ve “yaklaşım” ile çevirir. Başka bir çözüm 
bulmak zorunda kalınabilir.

7 Rundfunkkunde, bkz. GA 78, 188-9.
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ile “iletişim biliminin” de atasıydı. “Gazete bilimi” kesinlikle, Heidegger’in sadece 
tartışmalı bir fikri değildi. Bu aslında, “doğal bilimler ile insani bilimler (yani, felsefe) 
arasındaki nesnel ve yöntemsel farkın giderek azalacağı” üniversitedeki akademik 
çalışmalara dâhil edilebilirdi.8 

Heidegger için, bu akademik kurumun özelliği, “şu an ‘yaşanmış-deneyimin’ 
sürekli tarihsel olarak değerlendirileceği ve bu değerlendirmede herkes için yayınının 
aktarılacağı” durumundan oluşur.9 Heidegger’in felsefe için sınırlı bir alan muhafaza 
etmesinin sebebi teknik bir şekilde düzenlenmiş olan kamusal alana düşkün üniversi-
tenin bağımlılığıdır. Katkılar’da, kamusal alan şüphe barındırmaksızın, “entrikanın” 
bir unsuru olarak anlaşılır. Fakat zaten Varlık ve Zaman’da, Heidegger kamusal alanı 
“‘onların’ gerçek diktatörlüğü” olarak değerlendirmişti (BTMR, 164). “Kamusal 
olanın ışığında”, “her şey muğlaklaşır ve bu şekilde üzeri örtülen ne varsa herkes için 
tanıdık ve ulaşılabilir bir şey olarak görmezden gelinir” (165). “Üzeri örtülü olan” (das 
Verdeckte) nedir? Bu tam anlamda fenomene ait olandır; daima “kendini-saklayan-
gizleyenin açıklığı” olan fenomene.10 Heidegger’in, Katkılar’ın başında bahsettiği 
dilin tüketimi, üniversitenin teknik, ekonomik ve söylemsel standartlarını sağlamaya 
başlayan, kitle-iletişim-kuruluşlu kamusal alanda kendisini gerçekleştiriyordur.

Bu yüzden, üniversitede felsefenin “hiçbir yeri” yoktur (108). “Felsefenin temellen-
dirdiği bir yer olmadıkça, hiç de böylesi bir yere” sahip değildir. “Varolan bir enstitü” 
açısından, felsefeye “dolayımsız olarak” giden “hiçbir yol” yoktur. Felsefenin sahici 
bakış açısında da görüldüğü gibi, sorgulamaya açılanlar başta varsayımlar olduğundan, 
normatif-söylemsel varsayımları kabul edemeyen kişilerden oluşan, yalnızca kural-sız 
sorgulayanlar (die Fragenden) (10) topluluğu vardır. Söyleminin bağlayıcı olduğunu 
söyleyen bir kurum, nasıl görünürse görünsün, felsefi değildir. 

Felsefenin dili bilimsel söylemden alınamaz. Esasında, bilimsel söylemin doğdu-
ğu aynı alandan doğmaya devam edemez. Heidegger için bu alan metafiziğin dilidir. 
Metafizikte, dil “varolanların bildirilmesini” temsil eder (350). Fakat “var-lık için yeni 
bir dil” var mıdır (54)? Bu inkâr filozofun söylediği kadar açık olmamasına rağmen 
(zaman zaman böyle bir dili konuşmayı (veya yazmayı) denedi), Heidegger olumsuz 
yanıt verir. Bu problem, Heidegger’in Katkılar’ın yöntemiyle karşı karşıya kaldığı 
yere işaret eder.

“Var-lığın söyleyişi,” “varolanlara yönelik günlük göndermelerin istikametinde 
anlaşılabilir olan kelimelerde ve adlandırmalarda” gerçekleşir (58). Yalnız, sadece bu 
istikamette düşünülürlerse, “var-lığın ifadesi olarak yanlış anlaşılabilirdir.” “Kelime-
nin kendisi” “(tanıdık) bir şey açar ve böylelikle, düşünme-söyleme yoluyla, açığa 
getirilmesi gerekeni gizler.” Bu “zorluk” özel bir “yaklaşım” (Verfahren) talep eder.

8 CP1, 107.
9 a.g.y.
10 CP1, 237.
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Bu “yaklaşım” “belli sınırlar içerisinde olağan anlayışa kadar genişlemeli ve 
yolun belli bir kısmını onunla gitmeli” –sadece “doğru zamanda, aynı kelimenin gücü 
altında, düşünmede bir dönüş koparmak amacıyla” bunu yapmalı. Heidegger, örnekler 
verir. Bunlardan bir tanesi, başta insan davranışının bir çeşidi manasına gelen “entrika” 
kelimesidir. Fakat “aniden ve layıkıyla” “tersi: Var-lığın kendisine en yakın olan (veya 
tam da en yakın olmayan),” bu “davranışın” olanağının ilksel olarak kaynaklandığı 
yerden ortaya çıkar. Bu “ters” “anlamı salt kelimelerle değiştirmek için bir hile değil, 
insanın kendisinin dönüşmesidir.” Katkılar’ın “yaklaşımında,” insanın kendisi meta-
fiziğin zaman ve mekânını terk etmeye kararlıdır.

Katkılar’ın bu dili, metafiziğin veya metafizik kökenli bilimin dili değil, “basitliği 
ve özsel kuvveti içinde, en asil şekilde oluşturulmuş dildir” (54). Bu kesinlikle, “ola-
ğan dil” değildir. Daha muhtemel olarak, bu şiirin dilidir ve Katkılar’da, Hölderlin’in 
dilidir (297-298). Fakat –Heidegger buna birçok kez işaret eder (14,42 ve de 50)– bir 
şiir dilinden farklı olarak bir düşünme dili olmak zorundadır. Böylelikle, bu dile dair 
talep açık kalır.

Katkılar’ın yöntemi, kelimenin belli bir kullanımına dair bir karardan oluşur. 
Bu kullanım ezoterik bir kullanım olarak belirlenebilir, çünkü metafiziğin ve bilimin 
dilinden yüz çevrilmesi önce gelir. Katkılar’ın “yaklaşımı” kendisini başından beri, 
bu yüz çevirmeyi kabul etmek veya sadece saygı duymak yahut en azından, bu fikri 
anlamak isteyen kişilere yönlendirir. Kabul etmek, kıstaslarıyla felsefenin olanağı-
nı kısıtlayan bir söylemin kurumsallaşmasıdır. Bu yüz çeviriş ve tepkisel, ezoterik 
başlangıç, Heidegger’in 1930’dan itibaren tüm düşünmesini tanımlar. Bu düşünme, 
kendisini kendi söyleminden başka bir söyleme bağlı kılmayı reddeder. Bu onun hem 
özgürlüğü hem de problemidir.

Alımlamaya Dair Sorunlar

Heidegger düşünmesine ait eserlerin alımlanması belli koşullar altında durur. 
Sanatta veya müzikte, sanatçının veya bestekârın eserleri üzerine yorumlar veya de-
ğerlendirmeler getirmesi oldukça sık gerçekleşiyorsa, felsefede bu nadirdir. Bu sadece, 
felsefedeki “eser” kavramının sanattakiyle aynı (örneğin, estetik) anlam iddiasında 
bulunamaması yüzünden değildir. Felsefenin eserlerden daha çok tartışmalar etra-
fında döndüğü görünür. Her şeye rağmen, belki de diğer filozoflarla benzersiz olarak, 
Heidegger kendi eserlerini eleştirdi ve yorumladı.

Daha sonraki “Das Ereignis” (1941/42) metninden “Felsefeye Katkılar” üzerine 
altı yorumun, sadece ikisinden bahsedilir. Katkılar’da, “varlık sorusu” “ varlığın dü-
şünülmüş tarihi yoluyla düşünmenin yerine metafiziğin stilinde ele alınır (4). Üstelik 
“son Tanrı fikri hâlâ düşünülemezdir” (5).
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Eğer sanat eserlerinin alımlanmasının estetik bağlamında, sanatçının düşünce-
leri ile sanat eserinin kendisi arasındaki fark, sanatçının düşüncesini sanat eserine 
dair yalnızca bir diğer değerlendirme olarak düşünebilecek kadar derin olursa, bu 
sorun felsefede daha karmaşıktır. Çünkü felsefi bir metin, bir sanat eserindeki gibi 
sıkı sıkıya kısıtlarını ve sınırlarını tanımlamaz. Bir metin dokunulabilirdir ve bazen 
kendisini değerlendirmelerine dönüştürdüğü görünür. Heidegger kendisinden çıkmış 
olan üzerine yorum yapmaz. Tekrar ve tekrar kendisini kendi eserlerine kaydeder 
veya defalarca yeniden bile başlar. Bu sebeptendir ki Heidegger’in kendi yazılarına 
dair eleştirisi –doğru veya değil– imtiyazlı bir anlam iddia eder. Fakat bu Katkılar’ın 
alımlanmasındaki tek sorun değildir.

Genel olarak, metin Martin Heidegger’in (Varlık ve Zaman’dan sonra) “ikinci 
büyük eseri” olarak düşünülür. Böylesi bir takdir, Heidegger’in esere dair kendi anlayı-
şına doğru yönelmiş gibi görünür. Diğer taraftan, Gesamtausgabe için, “Yollar-eserler 
değil” düsturunu tercih ettiğinde, bu filozof kendisiyle çelişir. Bu düstur, eğer ciddiyetle 
ele alınırsa, filozofun yazılarına tamamen farklı bir yaklaşımı açacaktı. Heidegger’in 
yazınsallığının deneysel karakteri henüz keşfedilmemişti.

Katkılar’ın alımlanması, kamusal-bilim söylem ile sahici (Heideggerci) bir felsefi 
dil (başlangıçta vurgulandığı gibi) arasındaki farkı çoğunlukla göz ardı etti. Böylelikle 
Katkılar, alışılmadık bir şekilde metnin alıcı-ilişkili-yazımı fark edilerek (sanki “akade-
mik” bir metinmiş gibi) akademik Heidegger-araştırmasına dâhil edildi. Heidegger’in 
yazmanın akademik ve bilimsel yollarını inkârının hermeneutik bir yanı olmaması, 
ezoterik olanın hiçbir bilinçliliğinin olmaması ve Heidegger düşünmesinin daima daha 
ezoterik jestlerinin olması sebebiyle, Heidegger felsefesine dair araştırmanın belli bir 
bölümü ve belki de tümü, Heidegger’in kendisinden öğrenebileceğimiz düşünmenin 
açıklığından uzaklaşır. Böylece, cemaatler, hizipler ve gruplar kendi alanlarını belirliyor 
ve felsefi diyaloğu tıkıyorlardır. Eğer Heidegger’in ezoterik başlangıcının eleştirel bir 
şekilde farkında olursak, Heidegger metinlerinin esasında büyük çoğunluğunu içeren 
bu başlangıcın felsefi boyutunu kabul edecek kadar özgürsek ve bu başlangıcın olası 
başarısızlığını anlayacak kadar açık-fikirliysek, Heidegger okuması gerekli bir sonraki 
adımı atacaktır.
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...

I. Giriş

Heidegger’in Dasein analizinin, Merleau-Ponty’nin öznelliğin taşıyıcısı olarak 
konumlandırdığı yaşayan, öz-beden (corps propre) betimlemelerine benzerliği dikkat 
çekicidir. İki filozofun aralarındaki ortak noktalara rağmen, yine de Heidegger’in, 
Varlık ve Zaman’da beden kavramını sadece birkaç kez kullanmış olması şaşırtıcıdır. 
Bahsi geçen satırlarda da Heidegger’in odak noktasının Merleau-Ponty’nin termino-
lojisindeki bedene karşılık gelmediği ve onun amacının asla bedeni sorunsallaştırmak 
olmadığı açıktır. Tüm bunlara rağmen, Heidegger’in Dasein’a dair betimlemelerinin 
gücünü Merleau-Ponty okurken anımsamamak elde değildir.

Davranışın Yapısı’nda temelleri atılmaya başlanan ve Algının Fenomenolojisi1 ile 
birlikte doruk noktasına ulaşan beden vurgusunun, Merleau-Ponty’nin yarım kalan son 
dönemindeki ten analizi bağlamında da sürekliliğini koruduğunu görürüz. Geleneksel 
kabullerin aksine, algılama sürecinde bedenin ayrıcalığına ve önceliğine vurgu yapan 
Merleau-Ponty için bedenin, dünyaya ilişkin deneyimimizin ilk koşulu olduğu açıktır. 
Bu nedenle bizi Varlığa ulaştıracak bir şey varsa bu, Merleau-Ponty’nin daha sonra 
ten olarak adlandıracağı, zaten kendimizden asla ayrı olarak düşünülemeyecek olan 
bedenimizdir. Heidegger de Varlık ve Zaman’ın2 başında Varlığın anlamı sorusunun, 
öncelikle Dasein karakterinde var olanın varlığının anlamının sorgulanmasını içerdiğini 
ifade eder (VZ, 43). Görülen odur ki tıpkı Merleau-Ponty için bedenin, Varlığın bir 
prototipi olması gibi, Heidegger’de de Dasein, Varlığın ilksel bir modifikasyonu olarak 
karşımıza çıkar. Varlığın açıklığına ulaşacak olan Dasein’dır. Yine de her iki terimle 
benzer nitelikleri kastetmelerine rağmen, Heidegger beden yerine Dasein kavramını 
kullanarak ‘oradaki’ veya ‘şuradaki’ varlığa işaret ederken, Merleau-Ponty’nin beden 
kavramı tam da ‘buradaki’ varlığa gönderimde bulunmaktadır. Heidegger, Dasein ile 
Merleau-Ponty’nin bedenle kastettiği şeyi anlıyormuş gibi görünse de, onu asla beden 
olarak adlandırmadığı gibi, buradalığından hareketle de ele almamaktadır. 

II. Dünya-İçindeki-Varlığın Buradalık ve Oradalık ile İlişkisi

Fenomenolojinin en temel tezlerinden biri insanı dünya-içindeki-varlık olarak ele 
almasıdır. Bu anlamda fenomenoloji açısından insan, artık dünyanın karşısında konum-
lanmasıyla onu bir nesne olarak bilen özne olarak ele alınmaz. İnsan, dünyanın içinde 

1 Merleau-Ponty, Maurice (2012), Phénoménologie de la Perception, Ѐditions Gallimard. Bundan sonra 
(PP) şeklinde kısaltılarak gönderimde bulunulacaktır. 

2 Heidegger, Martin (2008), Varlık ve Zaman, (Çev. Kaan H. Ökten), Agora Kitaplığı, İstanbul. Bundan 
sonra (VZ) şeklinde kısaltılarak gönderimde bulunulacaktır. 
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ve dünyayla kurduğu ilişkide ortaya çıkar. Dünyanın içinde var olmak demek, insanın 
dünya ile bir tür ortaklığı paylaştığı anlamına gelir ve insanın, dünyayla ilişkide var 
olmasını sağlayan da budur. Fenomenolojiyle birlikte dünyanın mı, yoksa öznenin mi 
önce var olduğu sorusu anlamını yitirirken, dünyanın kendisi bir ilişki olarak ortaya çıkar.

Heidegger, Dasein’ın temel varlık belirleniminin ‘dünya-içinde-varolma’ olduğunu 
ifade eder (a.g.e., 55). Bu anlamda Dasein’ın dünya-içinde-olması, suyun, bardağın 
içinde olması türünden bir varoluşa işaret etmez. Aksine dünyanın ‘içinde-var-olmak’ 
Dasein’ın bir varlık konstitüsyonu olup, bir eksistensiyaldir. Heidegger’in bununla 
uzamsal bir iç içeliği kastetmediği açıktır. Burada söz konusu edilen iç içelik, insan 
bedeninin uzamda yer kaplaması anlamında değil, daha çok, Dasein’ın dünyada ikamet 
etmesi anlamında kullanılır. (a.g.e., 56).

Dasein’ın dünya-içinde ikamet etmesi dünyayla ilişki kurması anlamına gelir. 
Dasein ilişki kurabilen bir varlık olduğundan, dünya onun için kendi çevresinde top-
layabildiği yaşamsal bir alan haline gelir. Heidegger’in Varlık ve Zaman’da gösterdiği 
gibi bu ilişkinin merkezinde Dasein vardır. “Dünya fenomeninin tam olarak anlaşılması 
için, Dasein tam olarak anlaşılmalıdır” (a.g.e., 54).

Heidegger Dasein’ın dünyayla her zaman bir ilinti kurarak var olduğunu ifade 
eder. Bu bağlamda ilintililik, dünya-içinde varolanın varlığıdır. Bir varolan olarak va-
rolanın hep bir ilintililiği vardır. Heidegger el-altında-olanların her zaman diğerleriyle 
ilintili olduğunu belirtir (a.g.e., 86). Heidegger dünyadaki nesnelere salt seyredici bir 
bakışla yönelmediğimizi, nesnelere onlarla belirli bir türden ilişki kuracak bir şekilde 
yöneldiğimizi ifade eder. Nesneleri el-altında-olanlar olarak kavramamızı sağlayan şey, 
salt teorik bir bakış değil, onları kullanmaya yönelik kendine özgü belirli bir görmeyi 
içermesidir. Heidegger bunu “bir şey-için-bakış” olarak adlandırır (a.g.e., 72). Dasein’ın 
dünya-içinde-olması, onun çevresine belirli ilişkiler kuracak şekilde yönlenmesidir.

Merleau-Ponty için de insanın dünya-içindeki-varlık olarak ele alınması kaçınıl-
mazdır. Çünkü insan, kendisini her zaman dünya içinde belirli bir duruma angaje olmuş 
biçimde kavrar. Bilincin, dünya içinde bir şeye yönelebilmesi için bir bedende vücut 
bulmak zorunda oluşuna dikkat çeken Merleau-Ponty için dünya-içindeki-varlık ise 
bedendir. İnsan bedensel bir varlık olduğu için, dünyaya ancak bedensel bir biçimde 
katılabilir. Merleau-Ponty’ye göre öznenin dünya içinde konum almasının sebebi, 
benliğinin onu beden olarak gerçekliğin içine girmeye zorlamasıdır. Bu nedenle insan, 
dünyaya sadece bedeni aracılığıyla erişebilir. Elbette Merleau-Ponty’nin sözünü ettiği 
beden, nesnel ya da fiziksel beden değil, birinci şahıs anlamında yaşayan bedendir 
(corps vivant). “Yaşayan bedeni ancak içinde kendimizi gerçekleştirerek anlayabiliriz. 
Ancak bedensel bir varlık olduğumuz için dünyaya doğru yükselebiliriz” (PP, 104). 

Dünya, düşündüğüm şey değil, yaşadığım şeydir. Beden, dünyaya açık oluşumu-
zun ve onunla iletişim kurabilmemizin aracıdır. “Bedenimiz, kalbimizin organizmanın 
içinde olması gibi dünyanın içindedir” (a.g.e., 245). Bu ifadeyle Merleau-Ponty de 
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tıpkı Heidegger gibi bir şeyin uzamsal olarak başka bir şeyin içinde yer kaplaması 
anlamında bir iç içeliğe işaret etmez. Çünkü organizma olarak adlandırdığımız var-
lık, parçaların toplamında oluşan bir bütüne tekabül etmez. Burada da yine dünyayla 
ilişkiye gönderimde bulunan ikamet etme olgusunun bulunduğunu görürüz. “Ancak 
bedenimiz yoluyla dünya üzerinde bir konum alabiliriz” (a.g.e., 356). Dünya, onun 
içinde ikamet eden insan varlığı olduğu için vardır. Bu ikametin gerçekleştirilmesine 
Merleau-Ponty’ye göre beden aracılık eder. 

Heidegger, Dasein analizinin konusunun esas itibariyle bizim ‘kendimiz’, varlı-
ğından ‘benimki’ olarak söz ettiğimiz varlık olduğunu belirtir (VZ, 44). Dasein terimi 
masa, ev, ağaç gibi bir varolanın neliğine işaret etmesi türünden bir yanlış anlamayı 
bertaraf etmek ve yalnızca ‘ben’ olanın varlığını betimlemek üzere ustaca seçilmiş 
stratejik bir hamledir. “Nitekim Dasein’dan söz edildiğinde –söz konusu varolanın 
hep-benimkilik niteliğine uygun olarak– her zaman şahıs zamirini de kullanmak zo-
rundayız: ‘Ben varım, ‘sen varsın’ gibi” (a.g.e., 45). O halde Dasein birinci tekil şahıs 
bakış açısından her zaman kendiliğime işaret eder.  

Merleau-Ponty ise birinci tekil şahıs anlamında kendiliği nitelemek için beden 
(özne-beden, öz-beden, yaşayan beden veya fenomenal beden kavramlarını eş anlamlı 
olarak düşünebiliriz) kavramını kullanır. Bedenimiz hiçbir zaman bizim için, önümüzde 
duran bir şey değildir, bedenimizi gözümüzün önünde sergileyemeyiz, beden her zaman 
bizimledir ve bizden asla ayrılamaz. Ben ve bedenim arasında bir ayrım düşünülemez. 
Bu anlamda bedenimin, asla bir nesne gibi karşımda durması söz konusu olamaz. 
Oysa Merleau-Ponty’nin Anlam ve Anlamsız3’da dile getirdiği gibi nesneler bize hiçbir 
zaman bir yönünü gizlemeden kendilerini göstermezler. Nesneleri her zaman belirli 
bir perspektiften görebiliriz. Nesnenin görme alanımızın dışında kalan boyutlarını 
ancak perspektifimizi değiştirerek keşfedebiliriz. Nesneleri belirli perspektiflerden 
görebilmemizi sağlayan şey, bedenimizin bize bir dünya sunmasıdır. Bedenimiz sa-
yesinde nesnelerin var olması, bedenin kendisinin asla bir nesne olmadığı anlamına 
gelir. Nesneler bize bazı yönlerini göstermiyorlarsa bunun nedeni, bizim bedenimizle 
onları göremeyeceğimiz bir yerden onlara bakıyor olmamızdır. Bedenimiz, dünyayla 
iletişim kurmamızın aracıdır (SN, 119-22). “Beden hiçbir zaman benim için, benim 
önümde duran bir şey değildir” (PP, 119). 

Bedenim, Merleau-Ponty açısından her zaman benim için bir burasının olmasını 
sağlar. Oradalık, kendilik veya hep-benimkilik niteliğine uygun değildir. Bedenim ile 
kendim arasında herhangi bir mesafe bulunmadığı için Merleau-Ponty açısından be-
denim buradalığın kurucu yapısı olarak karşımıza çıkar. Oysa Heidegger de Dasein’ı, 
hep-benimkilik olarak karakterize ettiği halde, Hier-sein (buradaki varlık) yerine Da-sein 
(oradaki veya şuradaki varlık) terimini kullanmayı seçmiştir. Fakat oradalık, bedenimle 

3 Merleau-Ponty, Maurice (2009), Sens et Non-sens, Ѐditions Gallimard. Bundan sonra (SN) şeklinde 
kısaltılarak gönderimde bulunulacaktır.
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algıladığım çevreleyen dünyada karşımda duran nesnelerin özelliğidir. Ben, kendimi 
her zaman burada olarak deneyimlerim. O halde Heidegger niçin Dasein kavramını 
kullanmayı seçmiştir? Dasein’ın oradalığı, Heidegger için Dasein’ın uzamsallığına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle Dasein’ın uzamsallığının, bedenin uzamsallığıyla 
ilişkisini incelememiz gerekir. 

III. Dasein’ın ve Bedenin Uzamsallığının Oradalık-Buradalık İle İlişkisi

Heidegger, Dasein’ı dünya-içindeki-varlık olarak nitelendirdikten soran, dünya-
içindeki-varlığı da uzamsallıkla karakterize eder. Hiç şüphesiz Dasein’ın uzamsallığı 
ile dünyanın uzamsallığı arasında ciddi bir ilişki vardır. Dasein’ın uzamsallığı, onun 
diğer varolanlar gibi sadece uzam içinde var olduğu, uzamda yer kapladığı anlamına 
gelmez. Bu anlamda Dasein’ın uzamsallığı, el-altında-olanların uzamsallığı türünden 
bir uzam içinde bulunmaya işaret etmez. 

Dasein’ın dünya-içinde oluşu, onun varolanlarla ilgilenmesi, onlarla meşgul 
olması anlamında bir ‘içindeliğe’ karşılık gelir. Bu anlamda Heidegger için Dasein’ın 
uzamsallığı, bir tür mesafe-kaldırmaklık ve istikamet anlamına gelir. Heidegger me-
safe-kaldırmaklık olarak uzamsallığı, bir şeyleri yakınlaştırmak anlamında kullanır. 
Çünkü Dasein varolanları ancak kendisine yakınlaştırarak, onlarla ilgilenebilir ve ancak 
bu sayede varolanları keşfedebilir. Bu nedenle Heidegger için mesafe-kaldırmaklık 
anlamında uzamsallık, eksistensiyal bir özelliktir. Dasein’ın bu varlık belirlenimi sa-
yesinde tam da diğer varolanların kendi aralarında belirli bir mesafenin bulunduğunu 
söyleyebiliriz (VZ, 109). Mesafenin ortadan kaldırılması, sadece onunla ilgilenen bir 
bakış için mümkündür. Nesnel uzamda çok yakınımızda bulunan şeylerin farkına ço-
ğunlukla varmamamızın ve bu nedenle de bize gerçekte yakın oldukları halde, uzak 
gelmelerinin sebebi de budur. Uzamsallık, şeylerle olan ilişkimizde ortaya çıktığı 
için geometrik uzamda yer alan ilişkilerden daha farklı bağlamlara işaret eder. Dasein 
çevresiyle ilgilenir ve her zaman çevresine bakışını yöneltir. Bu nedenle de Dasein’ın 
uzamsallığı salt yer kaplamaya değil, mesafe kaldırıcı bir bakışa işaret eder. Bu sayede 
Dasein, dünya-içinde kendisine bir çevre kurar. 

Heidegger Dasein’ın uzamsallığının, onu çevreleyen dünyanın oradalığına işaret 
ettiğini ifade etmiştir. “Bu anlamda Dasein kendi buradalığını, çevreleyen-dünyasal 
oradalıktan hareketle anlamaktadır. Burada dediğimizde, mevcut olanın neredeliğini 
soruyor değiliz. Burada dediğimizde, mesafe-kaldırıcı varoluşun tam da bu mesafe-
kaldırmaklıkla hangi hususta varolduğuna işaret etmiş oluyoruz” (a.g.e., 112). Buradan 
Heidegger’in çıkardığı sonuç, Dasein’ın uzamsallığı itibariyle hep öncelikle burada 
değil, fakat orada olduğudur. Dasein oradan kalkıp gelir ve kendi şuradalığına geri 
döner. “Dasein’ın ‘bizatihi kendini’ bulup buluşturması öncelikle onun yapıp ettikleri, 
ihtiyaç duydukları, intizar ettikleri, mani oldukları kapsamında cereyan eder –yani 
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kendini öncelikle ilgilendiği çevreleyen– dünyadaki el-altında-olanlarda bulur” (a.g.e., 
125). Bu nedenle, Dasein’ın buradalığı Heidegger için dünyanın oradalığının içinde-
var-olmaklığı anlamına gelir. Dasein ‘bura’ dediğinde, aslında kendine değil, fakat 
kendinden ötedeki bir el-altında-olanla ilgilenici bakışını yönelttiği ‘ora’ya sesleni-
yordur, bu nedenle Heidegger için Dasein oradaki varlıktır. O halde Dasein’ın kendine 
işaret eden şey, tam da onun oradalığıdır (a.g.e., 126). Dünya-içinde-varolma olarak 
Dasein, zaten hep ilgilenme içindeki bir var olma olduğu için, neyle ilgileniyorsa 
oradan hareketle var olur (a.g.e., 149).

Heidegger için dünya-içinde-varolmak olarak insanın bizzat açıklıkta (lichtung-
açıklık-kayran, ışık, ışıldama) olması, başka bir varolan üzerinden değil, bizzat ken-
dinin kayranı olarak var olması demektir. Başka bir deyişle, sadece açıklıkta olan 
bir varolan, mevcut olanlara erişebilir. O halde Dasein kendi oradalığını içinde taşır. 
Bunun anlamı, varoluşun, şuradalığın açıklığına çıkılarak açık olmasıdır: Ek-sistenz 
tam da bu anlama gelir (a.g.e., 140). 

Heidegger her yakınlaştırmanın, bir yönü, bir istikameti seçmek anlamına geldiğini 
söyler. Mesafe kaldırma olarak bir şeyle ilgilenmenin belirli bir istikametinin olması 
kaçınılmazdır. Bu istikametten sağ veya sol olarak adlandırılan yönler doğar. O halde 
Dasein, mesafe-kaldırmaklığı hep beraberinde taşıdığı gibi, yönleri de beraberinde 
taşır. Heidegger için de Dasein’ın yönleri taşımasını sağlayan şey, bedenidir. Çünkü 
Dasein, bir ‘bedene’ sahip olarak kendini uzamsallaştırır (a.g.e., 113). Görüldüğü gibi 
Heidegger ilk kez bedene bu denli vurgu yapmış olmasına rağmen, bir satır sonra bu 
meselenin burada daha fazla ele alınmayacağını da ekler. Heidegger bu uzamsallaş-
tırmanın, yönleri bedene eklediğini görebilmiştir. Bu anlamda da elimizin yani kendi 
bedenimizin sağ ve sol yönlerine sahip olduğu halde, elimizde tuttuğumuz aletlerin 
yönlere sahip olmadığını ifade edebilmiştir. İstikametin zemininde, Heidegger için 
dünya-içinde-varolma olgusu vardır. “Dasein her zaman bir şekilde yönelmiştir ve 
bir yerlere doğru gider haldedir” (a.g.e., 81-2). Bir-şey-için-bakış Dasein’a, onu çev-
releyen-dünya içinde belirli bir yöne doğru yöneltir. Bu betimleme aklımıza hemen 
Merleau-Ponty’nin yönelimsel ark kavramını getirir. 

Merleau-Ponty’nin deyimiyle yönelimsel ark bedenin, dünya-içinde belirli bir 
uzamda konumlanmasının ve hareketleriyle nesnelere yönelmesinin zeminindedir. 
Böylece bedenimizin etrafında belirli bir çevre oluşur. Hareketli beden-özne, çevresiyle 
hep bir yönelme ilişkisi içinde olduğu için kimi nesneler bedenimizin sağında, kimileri 
solunda, önünde veya arkasında kalır. Böylece bedenimiz dünya içinde konumsal bir 
sistem, bir çevre kurar. Bedenimizi hareket ettirmek, beden aracılığıyla bir şeyleri 
hedeflemek anlamına gelir. Bedenin şeylere yönelmesi, dolayısıyla şeylerin her zaman 
bir bedensel perspektif için var olması, insanın dünyayla birbirlerine karşılıklı olarak 
bağlı olduğu anlamına gelir. Merleau-Ponty bu anlamda Husserlci bilincin yönelim-
selliği tezini, bedene de genişletmiştir.
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Zekanın altında, algının da altında olan daha temel bir fonksiyonun varlığını keşfederiz, bu, 
‘bir projektör ışığı gibi her yöne doğru hareketli olan bir vektördür, işte bu vektör aracılığıyla 
kendimizi, kendi içimizde ya da dışımızda olan herhangi bir şeye doğru yöneltebiliriz, 
ve o nesneyle ilişkili olarak bir davranış formu sergileyebiliriz’. Yine de projektör ışığı 
benzetmesi, ışığın, üzerinde gezineceği nesneleri verili olarak kabul etmesinden dolayı 
yeterli değildir, oysa gönderimde bulunduğumuz nükleer fonksiyon, nesneleri görüşü-
müze ya da bilgimize getirmeden önce bizim için daha gizli bir anlamda onları mevcut 
hale getirir. O halde başka çalışmalardan bir terimi ödünç alarak şöyle diyebiliriz: Bilinç 
yaşamı, bilişsel yaşam, arzuların yaşamı ya da algısal yaşam; geçmişimiz, geleceğimiz, 
insani durumlarımız, fiziksel, ideolojik ve ahlaki konumumuz ya da daha ziyade, tüm bu 
bakımlardan konumlanmış olmamızın getirdiği sonuçlara ilişkin etrafımızı aydınlatan bir 
‘yönelim merkezi’ tarafından taşınmaktadır. Duyuların, zekânın, duyarlılığın ve hareket-
liliğin birliğini meydana getiren de işte bu yönelim merkezidir (PP, 169).

Merleau-Ponty’ye göre insana özel bir var olma tarzı verilmelidir: İnsan her 
şeye doğru olan yönelimsel bir varlıktır (SN, 88-9). Bütün bilinç yaşamımız ve tam 
da benliği mümkün kılan şey, etrafımızı aydınlatan ve bizi dünyanın içinde konum-
landıran bu “yönelim merkezi”dir: Tüm geçmişimizi, şimdimizi, geleceğimizi, insani 
veya insani olmayan çevremizi, fiziksel, ideolojik, ahlaki durumumuzu ve daha pek 
çoğunu yönelim merkezi ortaya koymaktadır. Kısacası, bütün bu anlam vektörlerinin 
merkezi olarak bedenlerimizi ortaya koymaktadır. Bizler birer anlam merkeziyizdir 
ve bu, özellikle algısal perspektiflerimizin çeşitlenmesini ve değişmesini, buna bağlı 
olarak da sözü edilen mevcut anlamların çeşitlenmesini ve değişmesini mümkün kılan 
bedenimiz tarafından ortaya konmaktadır (Primozic, 2013: 32).

Merleau-Ponty için de bedenin yönelimselliğini, bedenin uzamla ilişkisinden ayrı 
olarak düşünmek mümkün değildir. Beden, uzamda hareket ederek şeylere yönelir ancak 
bu, bedenin uzamda yer kaplamasından çok daha derin bir anlama sahiptir. Merleau-
Ponty bu noktada konumun uzamsallığı ile durumun uzamsallığını birbirinden ayırır. 

Konumun uzamsallığı (la spatialité de position) nesneye uygundur, durumun 
uzamsallığı (la spatialité de situation) ise bedenin uzamsallığıdır. Bu kökensel bir 
uzamsallıktır ve sonradan kurulan nesnel uzamın olanaklılığının da temelindedir. Bu 
uzamdan hareketle kendimi ve dünyadaki şeyleri kendi etrafımda bir durum içine 
sokarım (situe). Benim bedenimin uzamla ilişkisi sadece hareket içinde kurulur. Ha-
reket, uzamda bir durum içinde bulunabilme yetisini gösterir, bedenin her bir parçasını 
kendi bedenim olarak algılamamı da sağlayan budur (Da Silva-Charrak, 2012: 42-3).

Algının Fenomenolojisi’nin “Kendi Bedenimin Uzamsallığı ve Hareketlilik” adlı 
bölümünde Merleau-Ponty, yaşayan bedeni bu kez de uzamsallık ve hareket ilişkisiyle 
nesnelerden ayırır. Kendi bedenimin uzamsallığı, kolumun masanın üzerinde, kül 
tablasının veya telefonun yanında durması türünden değildir. Bedenimin dış hatları, 
sıradan uzamsal ilişkilerin geçemeyeceği bir sınırdır. Çünkü parçaları kendine özgü bir 
şekilde karşılıklı bir ilişki içindedir. Uzuvlarım, nesnelerin uzamda yan yana dizilmesi 
gibi bedenimde yan yana sıralanmamış, fakat birbirlerine sarılmış haldedirler. Elim, 
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uzamsal noktaların bir toplamı değildir. Bedenim, benim için organların uzamda art 
arda eklenmesiyle oluşmaz. Bedenim bir bütündür (PP, 127).

Bedenin uzamsallığı, dışsal nesnelerin, ‘uzamsal duyumların’ uzamsallığı gibi 
bir konum (pozition) uzamsallığı değil, fakat bir durumun (situation) uzamsallığıdır 
(a.g.e., 129). Bedensel uzam, dışsal uzamdan farklıdır, parçaları uzamda yayılmak 
yerine, uzamla sarılıdır. Bedensel uzam, tıpkı bir tiyatro oyununun sergilenmesi için 
gerekli olan karanlık veya uyku zemini gibidir. Belirli varlıkların ya da figürlerin 
önünde var olmayanın ortaya çıkmasıdır. Bedenimin önünde başka zeminlerde başka 
figürler ortaya çıkıyorsa bu, bedenimin görevleri tarafından kutuplaşmasından, onlara 
“doğru” var olmasındandır. Kişinin kendi bedeni, Gestaltçı figür-zemin yapısı içinde 
anlaşılır. Her figür dışsal uzam ile bedensel uzamın ikili ufku üzerinde ortaya çıkar. 
O halde bedensel uzamın soyutlama şeklinde analizinin yapılması mümkün değildir 
(a.g.e.,130). Bedenim olmasaydı, benim için bir uzam mümkün olamazdı. Bedensel 
uzam ile dışsal uzam pratik bir sistem oluştururlar. Bedenimin uzamsallığı ‘hareket’ 
içinde ortaya çıkar. Hareket, pasif bir şekilde uzam ile zamana boyun eğmekle sınırlı 
değildir, aktif bir şekilde onları varsayar (a.g.e., 132). 

Bedensel uzamda bir tür yer bilgisi vardır ve bu bilgi, o yerle birlikte var olma 
türüne indirgenemez. Örneğin, bir sinek bacağımızı ısırdığında, kaşımak için ısırdığı 
yeri arayıp bulmak zorunda değilizdir. Nereden ısırıldığımızı bilme ihtiyacımız yoktur. 
Orayı bir çırpıda buluruz. Çünkü mesele, ısırılan yeri nesnel uzamda koordinatların 
ekseni içinde lokalize etme sorunu değildir. Fakat fenomenal eli, fenomenal beden 
üzerinde acı veren bir noktaya ulaştırma meselesidir. Çünkü kaşıma potansiyeli olan 
el ile kaşınma noktası olan ısırık arasında, kişinin kendi bedeninin doğal sistemi içinde 
doğrudan deneyimlenen bir ilişki vardır (a.g.e., 135). 

“Fiziksel ve geometrik mesafeden başka, benimle şeyler arasında beni onlara 
bağlayan, onları benim için var kılan ve onları da birbirlerine bağlayan ‘yaşanmış 
mesafe’ vardır. Bu mesafe, her an benim yaşamımın ‘alanını’ ölçer” (a.g.e., 338). Bu 
bağlamda Merleau-Ponty için “bedenin uzamsallığı, kişinin kendi bedeninin birliğini 
gösterir” (a.g.e., 171). Merleau-Ponty uzamı, insan varoluşunun içine dâhil ederek, 
bedenin, bedensel bir uzamsallık şeklinde varlığa geldiğini ifade eder. Bu nedenle 
bedenimiz uzam içinde değildir, uzamda yaşar, ikamet eder (a.g.e., 174). 

Öz-bedenin deneyimi, uzamı varoluş içine yerleştirmek gerektiğini gösterir. Be-
den olmak, belirli bir dünyaya bağlı olmaktır, bedenimiz öncelikle uzam içinde değil, 
uzamdandır (à l’espace) (a.g.e., 184). Bedensel uzam, kişinin bedensel varlığının 
açılması, bedenin, ancak beden şeklinde varlığa gelmesidir (a.g.e., 185). 

Uzamsal yönlenme, özneye bağlıdır. Şüphesiz, oraya doğru giden bir (beden-
sel) özne için ancak yön vardır. Özne zorunlu olarak vücut bulmalıdır. Kurucu bir 
zihin, uzamdaki tüm yönleri izleyebilir, ancak hiçbir noktada yönü olmayacaktır. Bu 
nedenle aktüel bir başlangıç noktası, mutlak burası olmadan uzamı da olmayacaktır. 
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Özne, ancak kendisi uzamda lokalize olarak uzamsal ilişkiler kurabilir. Görsel olarak 
algılamak, bir yerden algılamaktır. Sadece vücut bulmuş özne bir yerden görebilir. 
Uzamın özü, her zaman ‘zaten kurulmuş’ olmaktır. Onu dünyasız bir algıya çekerek 
bunu asla anlayamayız. Dünyasız algı, uzamsal olmayan gerçekliğin algısıdır. Olmak, 
bir durum içinde olmakla eş anlamlıdır (Priest:1998:106-11).

 

IV. Sonuç

Görüldüğü gibi Heidegger, Dasein’ın uzamsallığının oradalık kipine karşılık 
geldiği sonucunu çıkartırken, Merleau-Ponty’nin bedensel yönelimsellik kavrayışı 
bedenin uzamsallığının her zaman buradalık şeklinde ortaya çıktığı sonucuna ulaşır. 
Nesnelerle ilişkimiz, kendi bedenimizden onlara doğru gerçekleşen yönelimsel hare-
ketleri içermektedir. Bedenimiz sıfır noktası olarak şeyler üzerindeki bakış açımızı 
oluşturmaktadır. Nesnelere her zaman kendi bedenimizin bulunduğu yerden, yani 
‘buradan’ bakmak zorundayızdır.

Merleau-Ponty, Husserl’in Ideen II’4de uzamsallıkla ilgili dile getirdiği betimle-
meleri kabul eder. Her Egonun kendi algısal şeyler alanı vardır ve şeyleri belirli bir 
yönlenme (orientation) sistemi içinde algılar. Şeyler her zaman şu veya bu taraftan, 
belirli yönlerden görülürler (Id. II, 165). Beden, yönlenmenin ‘sıfır noktası’ olarak 
karşımıza çıkar. Beden, burasının ve şimdinin taşıyıcısıdır. Bu nedenle görünüşe 
gelen her şeyin Bedenle belirli bir yönlenme ilişkisi bulunmaktadır. Her uzamsal şey, 
zorunlulukla aşağıdan, yukarıdan, yakından veya uzaktan belirir. Beden, kendi bireysel 
Egosu için tüm bu yönlenmelerin ‘sıfır noktasıdır’. Böylece Beden, nihai bir ‘merkezi 
burası’ kipine, başka bir deyişle kendi dışında başka bir burası daha olmayan ve her 
zaman ‘orası’ ile ilişki kuran bir ‘burası’ kipine sahiptir. Çevremizi saran dünyadaki 
her şeyin Bedenle yönlenme ilişkisi içinde ortaya çıkması kaçınılmazdır. Husserl için 
zaten tüm yönlenme ilişkileri tam da Bedeni varsaymaktadır. ‘Uzak’ dediğimiz şey, 
bedenden uzak, yani benim Bedenimden uzak olan şeydir. ‘Sağ’, her zaman Bedenimin 
sağına gönderimde bulunur (A.g.e., 166). 

Bedenin özgür hareket yetisi sayesinde ‘orayı’, ‘burası’ haline getirebilir ve bir 
yönelim merkezi kurabilirim. Uzamda görünen her nokta için, kendim eğer orada 
olsaydım, oradan dünyanın nasıl gözükeceğini hayal edebilirim. Dolayısıyla Merleau-
Ponty, bedenin her zaman burası olarak adlandırdığım yerin taşıyıcısı olduğunu ifade 
eder. Benim ile nesneler arasındaki farkın zemininde de bedenimin her zaman buraya, 
nesnelerin ise oraya gönderimde bulunmalarıdır. ‘Oradalık’ kipi bedenime-bana değil, 

4 Husserl Edmund (1989), Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Phi-
losophy, Second Book, Studies in the Phenomenology of Constitution, (Trans. Richard Bojcewicz&André 
Schuwer, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, London. Bundan sonra (Id. II,) şeklinde kısaltılarak 
gönderimde bulunulacaktır.
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nesneye aittir. Kendimi uzam içinde değil, uzamsal olarak deneyimleyebildiğim için 
bir nesne olarak kavrayamam. Oysa nesneler uzamsal değildir, uzamda yer kaplarlar. 
Bu nedenle kendi dışıma çıkmam, kendimi bir nesne olarak deneyimlemem mümkün 
değildir. Bedenin olduğu gibi, Dasein’ın da en temel özelliği olan hep-benimkilik, dün-
ya-içinde-var olma ve uzamsallık Merleau-Ponty açısından buradalığa işaret ederken, 
Heidegger için oradalık olarak ortaya çıkar.

Heidegger’i Dasein’ın dünya-içindeki-varlığını oradalık olarak betimlemeye 
götüren neden, Dasein’ın her zaman dünyayla bir ilintililik içinde ortaya çıkmasıdır. 
Dasein, varolanlara yönelttiği bir şey-için-bakışı sayesinde var olduğu için, onun 
kendiliği her zaman yöneldiği şeylerde, başka bir deyişle orada olanlarda ortaya çıkar. 
Oysa Merleau-Ponty için dünyayla belirli bir ilinti olacaksa bu, her zaman bedenimin 
buradalığından hareketle kurulabilir. Bu nedenle dünya-içindeki-varlığın belirlenimi 
buradan kalkılarak yapılabilir. Çünkü beden her orasını, burası haline getiren yöne-
limsel bir varlıktır. Merleau-Ponty açısından yorumlarsak, Dasein’ın kendiliği, onun 
buradalığından başka bir şey olamaz. Bu nedenle Heidegger’in tam da özne-nesne 
düalizminden kaçınmak adına kullanmayı seçtiği Dasein kavramının, Merleau-Ponty 
açısından bakacak olursak Dasein’ı bedeninden, dolayısıyla da kendiliğinden ve 
buradalığından ayırdığı için bu düalizmi destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü Merleau-Ponty ben-kendim ile bedenim arasında bir ayrım olmadığını ifade 
eder. Hatırlayacak olursak geleneksel zihin-beden probleminin temelinde de bedenin 
benliğimizden ayrı olarak ele alınması sıkıntısı yer alır. Oysa Heidegger bu problemi 
bertaraf etmek için özellikle Dasein’ı özne olarak dahi adlandırmamayı seçmiş ve öz-
nelliği oradalıkla ya nesnellikle uzlaştırmak istemiştir. Ancak her şeye rağmen terimin 
kökeninde yer alan oradalık vurgusunun bunu yapmaya yetip yetmediği tartışılabilir. 
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ÖZ
Martin Heidegger, esas olarak varlık felsefesi, yani ontoloji ile ilgilenmiş olan 
bir düşünürdür. O, varlığın anlamını, kendisinin, hermeneutik fundamental fe-
nomenolojik ontoloji yöntemiyle irdeler. Heidegger, Grek felsefesi, Batı metafi-
ziği, bilim ve modern endüstriyel teknoloji gibi hem birbirleriyle hem de varlık 
felsefesiyle yakından ilişkili konular üzerinde de durmuştur. Ama bu üzerinde 
duruş, münferit sahalarda söz söylemek için değildir. Gerçekte hep aynı-bir var-
lığın anlamına geri dönme yani varlığı düşünme içindir. Heidegger açısından: 
Avrupai niteliğiyle global ölçekte yaygın hâle gelen modern bilimin özü, artala-
nı yönüyle Platon’dan beri felsefe adıyla adlandırılan Grek düşünme biçiminde 
temellenmektedir. Modern tekhne ve modern, kapitalist, bilimsel, teknolojik-
endüstri, Batı düşünme biçiminin; Batı metafiziğinin bir süreği olduğu kadar 
Batı medeniyetinin de ayırt-edici niteliklerindendir. Heidegger, Batı metafiziği 
derken, kendisinin ısrarla kaçındığı zaman ve uzayı aşan tözleştirmeleri kaste-
der. Bu çalışmanın amacı: Heidegger’in, Grek felsefesi, Batı metafiziği, bilim 
ve modern endüstriyel teknoloji tasavvurlarını; varlık felsefesinin zemininde ve 
mümkün mertebe sorgulayıcı bir tarzda değerlendirebilmektir. 
Anahtar Kelimeler: Batı metafiziği, bilim, Grek felsefesi, Heidegger, modern 
endüstriyel teknoloji, teknik, varlık.
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ABSTRACT
Martin Heidegger is a philosopher mainly interested in the philosophy of being, 
namely ontology. He inquires the meaning of the being by his own method 
of hermeneutics fundamental Phenomenological ontology. Heidegger was, 
as well, interested in the inter-related subjects which also had close relations 
to the philosophy of being, Greek philosophy, Western metaphysics, science, 
technique, modern industrial technology. This stance, however, is not meant to 
comment on specific fields. It is, indeed, meant to head back to the meaning of 
the being, i.e., to reflect on being. From Heidegger’s percpective: In terms of 
its background, the esence of the modern science, which is globally widespread 
with its European quality, is based on Greek Thought which has been called 
‘philosophy’ since Plato. Modern techne and technological industry which 
is modern, capitalist and scientific are among the distinctive qualities of the 
Western civilization along with being the continuum of the Western thought 
and metaphysics. By Western metaphysics, Heidegger means the acts of 
substantializing -which he avoids persistently-transcending time and space. The 
aim of the study is to make a critical assess Heidegger’s perspective of Greek 
Philosophy, Western metaphysics, science and modern industrial technology, on 
the platform of philosophy of being.
Keywords: being, Greek philosophy, Heidegger, modern industrial technology, 
science, technique, Western metaphysics.

...

I. Varlık, Fundamental Fenomenolojik Ontoloji ve Dasein 

Esas olarak varlık ile ilgilenen ve varlığın anlamını hermeneutik fundamental 
fenomenolojik ontoloji yöntemiyle irdeleyen Martin Heidegger (1889-1976), mag-
num opusu Varlık ve Zaman’ın başında, Platon’dan bir alıntı yapar. Platon, “Açıkça 
anlaşılıyor ki, ‘varolan’ ifadesini kullanırken, tam olarak ne demek istediğinizi uzunca 
zamandan beri biliyorsunuz ve hatta ona aşinasınız. Bir zamanlar biz de biliyorduk, 
ama artık tereddüde düşmüş durumdayız.” demektedir. Varlık sorusunun, araştırmala-
rına can kattığı ve kendilerinden sonra, ‘sahici bir araştırmanın tematik sorusu’ olmak 
anlamında sessizliğe büründüğü Platon ve Aristoteles’ten onca asır sonra Heidegger’in 
varlığa ilişkin sözleri, “Peki acaba günümüzde, ‘varolan’ kelimesiyle esasen ne demek 
istediğimize ilişkin soruya bir cevap bulabildik mi? Hiç de değil. Bu yüzden, varlığın 
anlamına ilişkin soruyu yeniden sormamız gerek”1 şeklindedir. Onun temel felsefesi 
de esasta işte bu ‘varlığın anlamına ilişkin soruyu’ yeniden sorma ameliyesi etrafında 
merkezileşen bir felsefedir. 

1 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul, Agora, 2008, s. xxi. 
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Antikitenin Grekleriyle, hususen Platon’la başlayıp modernlerle devam eden ve 
bilimsel endüstriyel teknoloji çağında zirvesine ulaşmış bulunan varlığı karanlıkta 
bırakarak unutturan kavrayışların tamamını birden topluca Batı metafiziği olarak 
gören Heidegger, “var olanın ötesini araştırma” (τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ, τa meτa τa 
physika) şeklindeki klasik anlamından farklılaşmış bulunan bu metafiziğin temelden 
destrüksiyonunu gerçekleştirmeye yönelirken kendi varlık yaklaşımının, geleneksel 
Batılı perspektiflerle örtüşmediğini de belirginleştirmiş olur. 

“Her düşünür sadece tek bir düşünceyi düşünür. Düşünceyi bilimlerden esaslı 
biçimde ayırt eden hususlardan biri de budur.”2 yaklaşımını getiren düşünürün kendisi 
için, nitelemesine yaraşır tarzda, söz konusu edilebilecek o “sadece tek bir düşünce” 
varlık düşüncesidir. Ki düşünce de esasta varlığa dair olan ve varlığın olan düşüncedir. 
Onda, “Varlığın anlamı, asla varolanla veya varolanın taşıyıcı “zemini” olarak varlıkla 
bir karşıtlık içinde bulunamaz. Çünkü “zemin” sadece anlam olarak erişilebilen olan 
bir şeydir, bir manasızlığın dipsizlik zemini olsa bile.” ‘Fundamental fenomenolojik 
ontoloji’ de burada varlığın anlamının sorgulanmasının biricik mümkün yöntemidir. 
Heidegger’in kendi sözleriyle, “Felsefe, Dasein’ın hermenötiğinden hareket eden 
evrensel fenomenolojik ontolojidir.”3 Heidegger, “Başka varlık imkânlarının yanı sıra 
soru sorma varlık imkânına da sahip olup, hep bizzat bizler olan varolana, termino-
lojik olarak Dasein diyoruz.” ve “Dasein… varlık anlayışının yuvasıdır.” der. Başka 
bir ifadeyle Heidegger’de insan varlığı (human being) Dasein (being-there)’dır. İnsan 
varlığı olarak varoluşu (existence) ikame ve ihata eden Dasein, dünya-da-varlıktır (be-
ing-in-the-world) ve diğerleriyle-birlikte-varlık (being-with-others) sathında varlıktır. 
Kendini faş ederken gizleyen ve gizlerken de faş eden4 varlığın Dasein ile bağlantısına, 
varlık yönüyle bakıldığında, Dasein, varlığın kendisinin, kendisini özel bir açığa yahut 
ışığa çıkarma nişidir.

Dasein’ın kelime anlamı itibarıyla “orada-varlık” (being-there) anlamına gelişi 
bağlamında varlık ile orada-varlık’ın farkı, orada-varlık olarak Dasein’ın, soyut; tecrit 
edilmiş; yalıtık; salt kendine münhasır spesifik bir satıhta değil, muayyen bir uzaysallık 
(spatiality) ve zamansallık (temporality) sathında varolmasıyla ilgilidir. Varlığı tarihsel-
likle karakterize edilen Dasein, her zaman bir “lokasyona” sahiptir, konumlanmıştır ve 

2 Martin Heidegger, Düşünmek Ne Demektir?, çev. Rıdvan Şentürk, İstanbul, Paradigma, 2009, s. 33. 
3 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 161; Martin Heidegger, Early Greek Thinking, çev. David Farrell Krell 

and Frank A. Capuzzi), USA, Harper San Francisco,1984, s. 40; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 29-32, 
35.

4 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 7-8; Heidegger, Herakleitos’un “Doğa gizlenmeyi sever” sözünü 
önemser. Şeyler, kendilerine, bir defa bile olsun, araştıran bir bakışla bakmaksızın ya da bu bakış 
üzerinde duran bir düşünce atfetmeksizin, salt kullanılacak ve tüketilecek faydalı nesneler nazarıyla 
yaklaşan kimselerin yakınına götürülemez ve onun sırları, böyle kimselerce öğrenilemez de. Bkz. 
Glenn J. Gray, Heidegger’in “Varlık”ı, Heidegger, haz. ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul, Say, s. 30; 
Heidegger, Early Greek Thinking, s. 113. 
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‘dünyada-varlık’tır.5 İnsan noktai nazarından bakıldığında, Dasein, tek tek var olanlar 
özeline değil genel manada varlığın anlamı üzerine kendi varoluşunu dâhil ederek eğilen, 
dolayısıyla kendi varoluşunu ancak bir varlık problemi biçiminde sorunsallaştırdığı 
takdirde sahih zâtiyet kazanabilen insan varoluşudur. ‘Meyvenin henüz-olmamışlığı 
onun kendi meyve-varlığına dâhildir, ama keyfi bir belirlenim olarak değil, onu tesis 
eden olarak. İşte Dasein da, var olduğu müddetçe buna benzer biçimde vardır. Yani o, 
hep kendi henüz-olmamışlığıdır.’ ‘Dasein’ın varlığına varlık anlayışı aittir. Anlayışın 
kendisi bir şeyi anlamadadır’ ve Dasein’ın, varlığın bizatihi-kendisinin, kendisini açığa 
çıkarış nişi oluşu bağlamında “dil varlığın evidir.”6 Dasein da bir zamansal kendilik, bir 
varolandır ve fakat bu varoluş diğer zamansal varolanlardan büsbütün farklı biçimde, 
içine hep-ölüme-doğru olarak atıldığı, fırlatıldığı dünyada varlık için ‘orası’ (das Da) 
olmanın; kendini ortaya koymanın; gizini açmanın oluşa gelmenin… tebarüz ettiği 
yer niteliğini taşıdığından dolayı varlık, Dasein’sız da olabilmekte ama açığa çıkma 
yahut tecelli imkânı bulamamaktadır.

Varlığın anlamını sorgulayan varlığın, sorgulamasına kendi varlığının anlamı da 
dâhildir. Ama sadece bu da değil. “Varlığın anlamı nedir?” sorusu, varlığın anlamını 
“Varlık ve Zaman” ile sorgulayan varlığın kendi varlığına ait anlamı nasıl içermek-
teyse, bir yandan Heidegger gibi yalınca varlığın anlamını, ama ayrıca öte yandan da 
varlığın anlamını “Varlık ve Zaman” ile inceleyen varlığın, varlık-incelemesine kendi 
varlığının anlamının da dâhil oluşunun anlamını araştıran varlıkların varlık anlamını 
da tıpkı öylece içerdiğinden dolayı, varlık sorgulaması Dasein’a dair bir hermeneutik 
çevrim hususiyetini kendiliğinden haizdir. Bu çevrim içinde esas olan varlığın ele öyle 
alınmasıdır ki, ona bir kendini açığa çıkarma nişi arz edilmiş olsun. Bu (n)iş, insanlar 
dâhil varolanları nicelikleri ve nesnesel-varlık olmaklıklarına ilişkin yönleriyle görüp 
kategorize eden materyalize bilimle; doğa bilimleri, beşeri bilimler, sosyal bilimler 
üçlüsünün herhangi biriyle de yapılamayacağından ötürü ancak varolmanın anlamı 
hakkında Dasein’ın hermeneutiğinden yola çıkarak sorgulama yapabilecek bir düşünce 
tarzıyla; fundamental fenomenolojik ontolojiyle yapılabilir. Diğer yandan Dasein, 
varoluşsallığı itibarıyla kendi varoluşuna nihai kertede muktedir olamayacağından 
ötürü varlığın anlamı sorusunun da nihai kertede bir kavramsal, rasyonel, mantıksal, 
bilimsel… cevabına erişilemeyecektir. 

5 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 122, 127, 208; Kaan H. Ökten, “Varlık ve Zaman” Kılavuzu, İstanbul, 
Agora, 2008, s. 4; Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş, çev. Necati Aça, Ankara, Bilim ve Sanat, 1998, 
s. 43 vd.; Martin Heidegger, Being And Time, çev. John Macquarrie and Edward Robinson, UK, Ox-
ford, Blackwell, 2001, s. 27; Martin Heidegger, Being And Time, çev. Joan Stambaugh, USA, Albany, 
SUNY, 1996, s. 5-6; Paul Hühnerfeld, çev. Doğan Özlem, Ankara, Gündoğan, 1994, s. 15; Michael 
Inwood, Heidegger Dictionary, UK, USA, Blackwell, 1999, s. 9. 

6 Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, çev. Yusuf Örnek, Ankara, TFK, 2013, s. 5; Heidegger, Varlık 
ve Zaman, s. 88, 259; Martin Heidegger, Basic Writings from Being and Time (1927) to The Task of 
Thinking (1964), Ed: David Farrell Krell, USA, Harper, 1993, s. 217. 
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II. Grek Felsefesi ve Batı Metafiziği

Heidegger’de felsefe, yola, Greklerin Sokrates, Platon, Aristoteles çizgisindeki 
rasyonellik vurgusuyla koyulan, zamanla “ana akım” niteliğini kazanan ve hegemonya-
sını Batı’nın modern Kartezyen epistemolojisinin zihin/özne-beden/nesne düalizminin 
paralelinde anlaşılmak suretiyle sürdüren biçimlerinde değil, ancak “varlığa değgin 
gizin kendini bırakmasını mümkün kılacak bir ışığa çıkmayı; apaçıklığı; hakikati 
(ἀλήθεια, alētheia, truth, unhiddenness) sağlamak üzere” köklü; şairane7; mütefek-
kirâne biçimlerde, varlığı varlık olarak hatırlayıp varolanları olmaya bırakan bir sabır 
ve sebatla yapıldığında sahihtir. Heidegger’e göre, “mantık”, “etik”, “fizik” gibi adlar, 
köklü düşünme sona erir ermez ortaya çıkmışlardır. Grekler, öncesinde, böyle başlıkları 
kullanmadan düşünüyorlardı ve düşünmeye, “felsefe” bile demiyorlardı. Platon’un, 
bir şeyleri açık ve kesin bir şekilde kavrayabilmek, hesaplayabilmek için, ola gelmeyi 
olanda; mevcudiyete çıkmayı mevcudiyette; geçici, tarihsel, zamansal… olanı ezeli 
ve ebedi olanda sabitleyen idelere (είδος, eidos, form) başvurmasıyla çıkılan yolda 
etik, mantık, fizik gibi disiplinler de, düşünmeyi felsefeye, felsefeyi bilime (έπιστήμη, 
epistēmē), bilimi de bir okula; onun okulunun etkinliğine dönüştüren bir minvalde 
oluşmuşlardı. Böyle anlaşılan bir felsefeye geçiş esnasında bilim ortaya çıkarken 
düşünme kaybolmuştur. Oysa önceki Grek düşünürleri “mantık”, “etik” ve “fizik”ten 
haberdar olmamakla beraber onların düşünmeleri mantıksız da, ahlaksız da değildi. 
Buradan, Pre-Sokratiklerin; özellikle Anaksimandros, Parmenides ve Herakleitos’un, 
varlığın hakikatine, Platon, Aristoteles ve modernlerden daha yakın oldukları sonu-
cuna da gelinebilmektedir. Bu tür ilk düşünürler, insanın rolünü daha az abartarak, 
insanın bütünle ilişkisini daha doğrudan düşünmekteydiler.8 Batı metafiziği, Heidegger 
için, işte bu zaman ve yaklaşımla zuhur edip varlığın kendi hakikatine sadık biçimde 
ele alınmasını engelleyerek, göz önünde tutulduğu zamanlarda dahi, gerçekte onun 
perdelenmesine ve unutulmasına sebebiyet veren, felsefe, bilim ve varlığın modern 
endüstriyel teknolojik kavranışı da dâhil dâhil Batı düşünce ve kültürüne ait tarihsel 
zihniyet ve pratiklerin tamamının9 ortak adı olma konumundaydı.

7 “Şairane” denildikte, Heidegger, şairin tarihsel rolünü müjdeleyen bir mülahazasında şunları söyler: 
Şair [rasyonalistlerin yaptığının aksine!] hakiki tecrübe dünyası içindeki bir şekillendirici olarak değil, 
bir dil ıslahatçısı/müceddidi olarak görülebilir. Rafinasyonu ve tezyiniyle kamusal ve sosyal hayatı 
daha yüksek bir aşamaya çıkan bir ıslahatçı/müceddid olarak bkz; Michael E. Zimmerman, Heidegger 
Moderniteyle Hesaplaşma Teknoloji, Politika, Sanat, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma, 
2011, s. 56. 

8 Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 8, 46, ; Gray, Heidegger’in “Varlık”ı, s. 155. 
9 Batı düşünce ve kültürünün tamamı derken, Heidegger için örneğin, Bolşevizm, Amerikanizmin bir 

versiyonudur, o kadar. Amerika, ölçüsüzlüğün hakiki tehlikeli formdur, çünkü burjuva demokrasile-
rinden doğmuştur ve Hıristiyanlık’la bütünleşmiştir. Bunların tümü belirleyici bir tarihten-yoksunluk 
atmosferinde gerçekleşmiştir. Amerikan demokratik kapitalizminin ve Rus Komünizminin metafizik 
açıdan aynı olduklarına inandığı ve bu güçler İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri oldukları için, Hei-
degger, savaşın hakikatte hiçbir sorunu çözmediği sonucuna da varır. Bkz. Zimmerman, Heidegger 
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Heidegger için, Batı’nın “çöküşü”, Spengler, Chamberlein ve diğer reaksiyoner 
ideologların iddia ettiği gibi son zamanlarda değil, iki bin beş yüz yıl önce metafiziğin 
Platon’un ellerinde çöküşüyle başlamıştır10 ve bu metafizikte müştereken paylaşı-
lan asırları geçkin nitelik, varlığın, hazır bulunuş (presence) anlamında mevcudiyet 
niteliğiyle kabullenilmesidir. Heidegger’de varlığın bir varolana indirgenmesinden 
ötürü eleştirilen Batı metafizik geleneğiyle, kutupsal karşıtlıklar/ikilikler yoluyla 
sabit, kalıcı bir kaynak, bir cevher/töz (oὐσία, ousia, substance) yahut da bir nihai 
ilke (ἀρχή, arkhē, ultimate principle) arayışına girilmekte ve hakikat de, bu mutlak 
bir temel arayışı zemininde tarih-dışı, varolan ve gerekli epistemolojik vasıtaların 
kullanılması yoluyla elde edilmesi mümkün kılınan bir şey olarak temsil edilmekte-
dir. Episteme-doxa, idealar-gölgeler dünyası, form-madde, ruh-beden, özne-nesne, 
numen-fenomen, olgu-değer gibi tarihi bir seyirde sıralanabilecek tüm dikotomik 
ayırımlar, Batı metafizik geleneğince söz konusu tarih-dışı hakikat idealine ulaşmak 
maksadıyla geliştirilmişlerdir11 Anılan metafizik bütün bir Batı felsefe ve bilimini 
biçimlendirmeye devam etmektedir. Çünkü zamanlar ve uzaylar üstü değişmeyen ve 
kendisinin dışında kalan her şeye bir sıra düzeni veren bir “daimi şey”; varolanların 
tamamının, kendisi üzerinden anlaşıldığı ve açıklandığı bir kaynak; bir ilk neden; bir 
değişmez temel aranması ameliyesi; bir bilimsel kesinlik aranması düzleminde, teknik 
(tέχνη, tekhnē) ve bilimin güzergâhında hâlâ sürmektedir. Batı düşüncesinin özsel 
niteliği felsefeden bilime; “asli kaynak” konumundaki Greklerden modernlere uzanan 
ve olmak’ı “üretilmiş olmak”a hapsettiği için üretimci/prodüksiyonist bir karakter de 
kesbeden işte bu temelli, süreğen ve müzmin metafiziktir.

Heidegger’in ontolojisi, Batı geleneğindeki mutat ontolojik düşünme kalıplarından 
temelli kopuşlarla kökensel olarak ayrılan bir ontolojidir. Varlık, Grek felsefesinin 
Platon’la başlayan Post-Sokratik uğrağında rasyonel, mantıksal, hâkimiyet kurma 
saplantılı, hesaplayıcı, matematiksel-bilimsel… bir yönelimle ve yukarıda da kısmen 
değinildiğince, “töz” vasfıyla zamandan bağımsızlaştırılarak, transandantalleştirilmiş 
ve tanrısallaştırılmıştır. Önce, Aristoteles, akabinde de Hıristiyan felsefesi, farklı 
kavram ve dolayımlarla da olsa, sonuç itibarıyla tözleştirme ameliyesine giden aynı 
Batı metafiziği güzergâhını takip edince ontoloji, teoloji’ye dönüşmüş, ortaya bir 
“onto-teoloji” çıkmıştır.12 Bu ortaya çıkış da, zamanın alımlanma tarzı da belirleyici 
bir rol oynamıştır. Heidegger’e göre, Aristoteles’ten Hegel’e kadar olan Batı metafi-
zik geleneği boyunca anlaşıldığı şekliyle zaman, adeta şeyleri ve olayları içeren bir 

Moderniteyle Hesaplaşma, s. 176. 
10 Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 70-71. 
11 Kasım Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida, İstanbul, Sentez, 2008, 

s. 33-34.
12 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 26; Doğan Özlem, “Giriş: Heidegger ve Teknik”, Martin Heidegger, 

Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. Doğan Özlem, İstanbul, Paradigma, 1998, s. 11; Inwood, Heidegger 
Dictionary, s. 149; Iain D. Thomson, Heidegger Ontoteoloji Teknoloji ve Eğitim Politikaları, çev. 
Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma, 2012, s. 31. 
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kap gibi değerlendirilerek sıradan gündelik yaşamın düzenlenip organize edilmesi 
hizmetine koşulmuştur. Kronolojik zaman anlayışı da denilebilecek bu yaklaşımla 
birlikte, hareketin ölçüsü diye görülen zaman, ölçüp biçmeyle ilişkilendirilmiştir. Bu 
ölçümün vermiş olduğu bilgi ise mevcudiyet formundaki varolanların bilgisi olduğu 
için, mevcut olagelme olarak varlık, netice itibarıyla zamansallıktan koparılmıştır. 
Bu koparılmaya karşın Heidegger, metafiziksel zaman anlayışı karşısında zamanı 
öncelikle Dasein’ın zamansallığına, daha sonra da varlığın olagelmesi olarak varlığın 
kendisine referansla anlama13 cihetine giderek, kendisini, seleflerinin ontolojisinden de, 
karşısına müteselsilen çıkan ondan mülhem düşünme tarzlarından, “ideler-gölgeler”, 
“fenomenler-numenler” benzeri kutupsal düalizmlerden de sakındırmak istemiştir. 
Varlık, onun tarafından, işbu metafizikte olduğunca, epistemoloji aksında ve zaman 
üstü, ezelilik-ebedilik formunda değil, tam aksine, özü zamansallık (temporality) olacak 
şekilde, mezkûr ikiliklerden bağlaşık tarzda ve sahih bir ontolojinin kılavuzluğunda 
anlaşılmak istenmiştir.

Heidegger’in düşüncesinde merkezde duran özne, ego, zihin, töz, teorik akıl, 
Geist, sınıf yahut bilinç olmadığı gibi, biyolojik ve antropolojik belirleme sathında 
insan da değildir. Düşünür de insan, nesnesini “kesin” biçimde kavrayan, söz konusu 
nesnesinden ve diğer faktörlerin şartlandırmalarından büsbütün azade bulunan ev-
rensel epistemolojik özne olarak; ‘bir bilen’ olarak insan değildir. Heidegger’e göre, 
epistemolojide insan-özneye ayrıcalıklı bir yer veren ve her şeyi insan-öznenin aklına 
indirgeyen bir düşünce tarzı olarak ‘hümanizm’ ile metafizik düşünce arasında sıkı bir 
ilişki varittir. Her hümanizm temelini bir metafiziğin içinde bulur ya da kendini meta-
fiziğin temeli haline getirirken, hümanizmin imkânı da, insana merkezi ve dışlayıcı bir 
rol veren metafizik ile sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, metafizik; varlığını, ancak, 
her şeyi insan-özneye rasyonalist tarzda irca eden hümanistik doğası gizlenebildiği 
takdirde sürdürebilirken, hümanistik karakter de modern felsefedeki yansımasını, 
insanı evrenin merkezine yerleştirmek suretiyle onu varlığın efendisi hâline getiren 
metafizikte; hususen de Descartes’ın cogitosunda bulmaktadır.14 Yine Heidegger’e 
göre, “Eğer “yaşamı” bir mesele hâline getirip ara sıra da ölümü dikkate taşıyorsak, 
bakışımızın menzili çok kısa düşecektir. Eğer “öncelikle” bir “teorik özne” üzerinde 
duruyor ve daha sonra ona bir “etik” ilave ederek onu “pratik yönleri bakımından” 
tamamlamaya çalışıyorsak, o zaman da temamızı oluşturan objemizi suni ve dogmatik 

13 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 18-19; Martin Heidegger, Zaman ve Varlık Üzerine, çev. Deniz Kanıt, 
Ankara, A, 2001 s. 14; Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu, s. 23-24. 

14 Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 13; Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu, s. 222; Düşü-
nür için, epistemolojide beşerî özneye ayrıcalık tanımaktan öte, bilmeye verilen öncelik, kendi en 
zati varlık minvalimizi anlamamızı engellemektedir. Bilme, evvela ne süjenin dünyayla ortak bir 
“commercium”unu yaratır ne de bu, dünyanın süjeye nüfuz etmesiyle meydana gelir. Bilmek, Dase-
in’ın dünya-içinde-varolması üzerine temellenmiş bir halidir. Bu sebeple temel konstitüsyon olan dün-
ya-içinde-varolmak öncesel bir yorumlanışa gerek duyar. Bkz. Martin Heidegger, “Physis ve Varlık”, 
Heidegger, çev. ve haz. Ahmet Aydoğan, İstanbul, Say, 2008, s. 62. 
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olarak iğdiş etmekten başka bir şey yapılmamış olacaktır.”15 Heidegger’in Dasein insanı, 
Batı metafiziğinin “teorik özne”sinden farklı tarzda: Merkezinde bilginin-bilmenin 
ve “arada bir de ölümü dikkate almanın” değil; kendi hâline bırakılmaya; hep-ölüme-
doğru-olmaya, yabancı bir dünyada yaşamaya… ilişkin endişe yahut ihtimamların 
bulunduğu, gerek kendi varlığının dâhil olduğu varlığa dair, gerekse de bizatihi kendi 
varlığına dair sorular soran kaygılı bir varlıktır. 

Çerçeveleme, teknik bir şey, makine düzeninde bir şey değildir. O, varolanın el-altında-
duran olarak kendisinin gizini-açma tarzıdır... Bu gizini-açma, tüm insani yapıp etmelerin 
ötesinde bir yerde mi olup bitmektedir? Hayır. Fakat gizini-açma, ne münhasıran insanın 
içinde ne de esasen insan aracılığıyla olup biter. Çerçeveleme, insana saldıran ve insanı, 
düzenleme tarzında el-altında duran olarak real-olanın gizini-açma konumuna yerleştiren 
saldırıya ait olan bir araya toplayıcıdır.

diyen düşünürün nazarında16 Batı metafiziği yukarıdaki bağlamda bir çerçeveleme 
ve tözleştirme anlamına gelir olmuştur. Heidegger, Greklerde Platon’un İdelerinden 
Aristo’nun Hareket Etmeyen Hareket Ettirici’sine (Ἀκίνητονκινοῦν, akinētonkinoun, 
unmoved mover) Ortaçağ’da Hıristiyanlığın Tanrı’sından, modernlikte Hegel’in Ge-
ist’ına değin kültürlerden kültürlere, çağlardan çağlara devr ede-devr ede gelen bir 
felsefe/bilim anlayışı olarak hegemonik paradigma niteliğini taşıyan ve eksenel ağırlığı 
zamansallığa dirençli ezeli-ebedi bir zaman-üstü form/ide veya bir başka sabitliğe; 
bir töze dayanan Batı metafiziğine dâhil tarzların tamamını, kendilerinden sakınılması 
gereken kavrayışlar olarak resmeder konumdadır. 

Heidegger, en hayati soru olan varlığın anlamı sorusunu merkeze alan kendi her-
meneutik fundamental fenomenolojik ontolojisini işlemselleştirirken sıklıkla başlangıca, 
antik dönem Grek felsefesine müracaat eder. Böyle yapar çünkü Batı metafiziğindeki, 
insan varlıklarının varoluşuna ve Dasein’ın metafizik özüne ait problemler, Batı fel-
sefe ve biliminin başlangıcında, asli kaynak konumundaki antik Greklerde somut ve 
spesifik biçimde keşfedilmiş olduklarından ötürü, onlarla yüzleşmek kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Fundamental ontoloji de, daima ve yalnızca bu erken dönem Greklerine 
ait belirlemelerin bir tekrarı olarak anlaşılmalıdır. Fakat antik olanın tekrar yoluyla 
iletilmesi, yalnızca ona başkalaşma imkânının verilmesiyle mümkündür. Bütün bunlar 
kendi temellerine varlığın anlaşılmasının tarihi gerçekliği içinde sahip olurlar. Heide-
gger’in, Batılı bakış açısını şekillendirmiş olması nedeniyle kendisine döndüğü Grek 
varlık felsefesinin, –her ne kadar daha sonraki Grekler tarafından önemsizleştirilmiş 
ve takdir edilmemişse bile–, muayyen bir anlayışında ve hassaten Pre-Sokratik dü-
şüncede, varlık, bir varolan olarak değil varolanların varlığı şeklinde düşünülür ve 
meydana gelme, mevcuda gelme, süredurma gibi anlamları ifade ederdi. Söz konusu 

15 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 334; Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 8; Joanna Hodge, Hei-
degger and Ethics, London, Routledge, 2001, s.1.

16 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. M. Ş. İpşiroğlu, S. K. Yetkin, İstanbul, Kaknüs, 2003, s. 51; 
Heidegger, Teknik ve Dönüş, s. 66-67.
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varlık anlayışı ekseninde idea ve eidos Platon felsefesinde olduğu gibi, varolanların 
özü anlamına değil, bir şeyin görünüşü, kendini görünmeye bırakması anlamına gelirdi. 
Heidegger, “Felsefe, Dasein’ın hermenötiğinden hareket eden evrensel fenomenolojik 
ontolojidir...”17 demek suretiyle, özcesi, hem düşüncesini mezkûr metafiziğin dışında 
ve onun eleştirisi paralelinde belirginleştirmek hem de Grek felsefesini, temelleri, 
‘Başlangıca’ ait anlam veya yorumları… nazara alarak hareket etmek istediğini gös-
termiş olmaktadır.

Batı metafiziği güzergâhında ve epistemoloji-merkezli bir felsefe eşliğinde, mate-
matiğe, hesapçılığa, ölçmeye dayalı karakteri üzerinden modern teknolojiyle en olgun 
formuna ulaşan bilimsel düşünce tarzı için dünya; üretimci/prodüksiyonist zeminde 
orada, emre amade duran bir kaynak addedilip yine modern felsefe, bilim ve teknolojiyle 
birlikte, düşünmeyi büsbütün unutan modern insan açısından, hesapçı düşünce yoluyla 
üzerinde iktidar kurulabilecek, kendisine hâkim olunabilecek bir nesne sayılmakta 
iken, benzer biçimde tabiat da modern teknoloji ve endüstri için enerji tedarik etmeyle 
yükümlü dev bir rezerv olmaktadır. Bu; bir nesne, bir stok haline getiriliş durumu ise 
bilim ve modern endüstriyel teknolojiye, ilgili çerçeveleyiciler kendileri olduğu için, 
daha yakından bakılmasını gerektirmektedir. 

III. Bilim ve Modern Endüstriyel Teknoloji 

Heidegger’in, fiziksel kronolojik zaman tasavvuruna karşıt biçimde işaret etmiş 
olduğu hakiki zaman anlayışı, varlığın olagelme sürecinin otantik deneyimini mümkün 
kılan kurucu yönüyle, paradigmatik varlık düşüncesinin de köklü şekilde değiştirilmesini 
icâb ettirmektedir. Bu vakıa Heidegger felsefesinde Batı metafiziğini işlemselleştiren 
insan-merkezli hesapçı yaklaşımın yerine, bakışları varlığın otantik deneyimine sevk 
eden tefekküre dayalı, şairane, köklü düşünme tarzının ikame edilmesine karşılık gelir. 
Heidegger’in, her şeyi epistemoloji öncelikli bir doğrultuda insana bağladığını kabul 
ettiği o insan-merkezli; hümanistik düşünmenin en yetkin tarzı ise bilimdir. 

Tıpkı sanat, şiir ve teknoloji gibi, varlığın tecelli nişlerinden biri olan bilim, 
modernlik öncesinde, varlığa ilişkin derinliğine düşünme iken, Heidegger perspek-
tifinden, yeniçağdaki bilim artık düşünmez. “İnsanların canlı tecrübesini kadavraya 
dönüştüren, şeyleştirici/nesneleştirici tecrübe tarzıyla” bu modern bilim tedricen doğal, 
insani, toplumsal işleyişleri nedensel ardışıklıklar olarak tasarımlayan ve kendisini 

17 Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu, s. 162, 171; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 461; 
Martin Heidegger, “The Phenomenological Method of the Investigation”, çev. Joan Stambaugh, He-
idegger, Philosophical and Political Writings, ed: Manfred Stassen, New York, The Continuum Int., 
2003, s. 68; Gregory Fried, Heidegger’s Polemos From Being to Politics, New Haven-London, Yale 
Uni, 2000, s. 46. 



644 İdiris Demirel

kendinin-bilinci niteliğiyle doğadan (Φύσις, physis, nature)18 ayıran-yalıtan böylece 
de doğayla arasına yabancılaşmanın girdiği bir uçurum yerleştiren öznenin, hesapçı, 
nicelleştirici, matematiksel bir disiplini olup çıkmıştır. Heidegger’e göre, matematiksel 
bilgi, varolanı öyle kavrar ki, bu kavrama minvaliyle kavranılan varolanın varlığına 
sahip olduğumuzdan emin olabileceğimiz savunulur. Buna göre, varlık minvali bakı-
mından, ancak matematiksel bilgi sayesinde erişilebilir olan bir varlığa sahip olanların, 
sahih anlamda var oldukları düşünülmüştür. Bu varolan her daim ne ise o olarak var 
olan bir varolandır. Bu yüzden, dünyada tecrübe edilen varolanlarda bu, onların sahih 
varlığını tayin etmektedir. Buradan da onların, zaman itibarıyla, daimi baki karakterine 
sahip olduğu gösterilebilmektedir. Başka bir deyişle, sahih olarak var olan, her zaman 
baki olandır. İşte matematik bunların bilgisini sunar. Buna göre, matematik aracılı-
ğıyla varolanlarda erişilebilir olanlar, varolanların varlığını belirlerken,19 varlıkları, 
“matematik aracılığıyla varolanlarda erişilebilir olanlar” suretiyle belirlenemeyen 
varolanlar, bilimsel anlamda da âdeme mahkûm edilmiş olurlar. 

Batı Avrupa bilimi; doğal, insani, toplumsal süreçlerin atomizasyonu üzerinden 
partiküler temelde organize edilirken bu partikülerlik, analitik bir uzmanlaşmanın 
gerekliliklerinden ziyade varlığı materyalize eden yaklaşım tarzıyla20 ilgilidir. Ve 
partikülerlik, sadece iyilik, güzellik, doğruluk ile bunlara yönelik amaçlarla araçlar 
arasında ya da “amaçlı rasyonel fiil” ile “araçsal rasyonellik” arasında değil, ayrıca 
insani ve toplumsal gerçekliğin; her birinin, yekdiğerinden bağımsız tarih-dışı dola-
yısıyla da kesin, nesnel, evrensel nitelikleri haiz, sosyolojik, iktisadi, siyasal… sferle-
rinin bulunduğu anlamında da bir ayrışmayı taşımaktadır.21 Böylece dünya ve hayatın 
olduğu gibi kavranmasının tümüyle imkânsızlaştırılmasından başka, varlığın kat kat 
perdelenmesi daha da şiddetlendirilmekte ve insanın karşı karşıya kaldığı “dünya 
resmi”, varlığın hakikati güzergâhında tam ve bütünleşik değil, parçalı ve eksik bir 
“dünya resmi” olmaktadır.

İnsanın kendisinin de dâhil bulunduğu doğayı; dünyayı, insanın emrine amade hale 

18 Grekler, gökyüzü ve yeryüzü, bitkiler ve hayvanlar, hatta belirli bir biçimde insanlar dâhil varolanı 
bütünsel biçimde Φύσις olarak adlandırıyorlardı. Fakat Grek felsefesinin içinde bile sözcüğün bir 
daralması söz konusuydu. Her ne kadar kökensel anlam Grek felsefesinin tecrübesinden, bilgisinden 
ve yöneliminden silinip gitmemişse de anlam daralması yine de vakiydi. Diğer yandan onun kökensel 
anlamının bilgisi, varolan olarak varolanın temellerinden söz ederken Aristoteles’te hâlâ yaşıyordu. 
Bkz. Heidegger, Physis ve Varlık, s. 238; Heidegger, Early Greek Thinking, s. 15. 

19 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 99, Özlem, “Giriş: Heidegger ve Teknik”, s. 20; Zimmerman, Heideg-
ger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 56. 

20 Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 46; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 13; Theodore Kisiel, “Heidegger 
ve Bilimin Yeni İmgeleri”, çev. Mehmet Elgin, Heidegger, ed: Ö. Aktürk ve M. Bal, Ankara, Doğu 
Batı, 2010, s. 336; Özlem, “Giriş: Heidegger ve Teknik.”…, s. 20, İdiris Demirel, “Batı Avrupa Bili-
mine Ontolojik Temelleri ve Avrupamerkezci İdeolojik İçerimleri Ekseninde Heideggeryen Bir Yakla-
şım” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. XXVII, S.1, 2008, s. 49-50. 

21 Demirel, “Batı Avrupa Bilimine Ontolojik Temelleri ve Avrupamerkezci İdeolojik İçerimleri Eksenin-
de Heideggeryen Bir Yaklaşım”, s. 50.
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getirme, onu kendi açıklığıyla değil, insanın sahipliği, daha bile efendiliği nazarıyla 
görme ve işle(t)me zihniyeti, tarihsel olarak modern bilimden önce gelmektedir. Başka 
bir söyleyişle, modern dünya; modern tekniği, bilime ilişkin ama ondan sonra gelen 
pratikler, modern bilimi ise tekniğe ilişkin teoriler gibi düşünür ve bilimi öncelerken22 
Heidegger’de, gönderme yaptığı zihniyetle, temellendiği metafizikle, bilimi de güce/
iktidara yönelmişlikle yani teknolojik bir zeminde tutuşuyla… önceliği sahiplenen asıl 
güç teknik olmakta, lokomotiflik rolü tekniğe ve doğallıkla teknolojiye düşmektedir.

Eski Grek toplumunda ‘tekhne’ terimi, varlıkların sarahate kavuşabilecekleri 
herhangi bir tarzı işaretlemekteydi. Teknisyen de varlıkların keşfini yani perdelerinin 
sıyrılmasını, örtülerinin kaldırılmasını, dolayısıyla dünyanın ifşâsını; açığa çıkmasını 
başaran bir tür şair addedilmiştir. Terimin otantik anlamı ‘yapmak’ değil, ifşâ etmek; 
açığa çıkarmaktır. Özgün tekhne daha düşünseldir. Görünürlüğe ancak mümkün ko-
şullarda çıkması anlamında aksiyoner değil reaksiyonerdir. Kökeni, her ne kadar, yine 
aynı antik Greklerin kendilerine sunulan “şey”i açıkça alımlama ve bilme konumunda 
kalmayıp, üstüne, “denetim altına alma”, ona “hâkim olma” eğilimi içerisine girme 
tavırlarına kadar geriye çekilebilecek olsa da, esasta adı üzerinde moderniteyle zuhur 
edip dal budak salan “modern tekhne” ise meydan okuyucudur, saldırgandır, tahak-
küm kurucudur. Özü, kendini çerçeveleme [Gestell] denilen mahiyet olarak gösteren 
modern tekhne biçimiyle teknolojinin bu saldırganlık ve tahakküm kuruculuk vasıfları 
modern Batı kültür ve medeniyetinin ayırt edici karakteristiklerindendir. Tekhne, açığa 
çık(ar)maya, poiesis’e (ποίησις, product) ait şiirsel bir ‘yapıp etme’ iken, bilimsel 
teknoloji varlıkların kendilerini olduğu gibi açığa çıkarmalarına izin vermemekte, 
tersine onların bastırılıp tahakküm altına alınmasında ısrar etmektedir.23 Dolayısıyla 
endüstriyel-bilimsel teknoloji tekniğin bir türevidir ama bu türev, otantik tekhneden 
artık uzaklaşmış bulunan denetleyici, iktidar kurucu, tahakküm-edici bir türevdir.

Batı modernitesinin doğası/dünyası; Bacon, Descartes ve Newton’un açtığı yol-
dan, kendisinin üzerinde tahakküm kurulmasını mümkün kılacak olan bilgisine eri-
şilebilir bir mekanik doğaya/dünyaya dönüşürken, aynı modern medeniyetin insanı 
da, Bacon’ın tayin ettiği anlamda kendisi bir güç/iktidar kesbeden bilgiyle, bu doğa, 
dünya, şeyler… karşısında “varlığın bekçisi/çobanı”24 değil, efendisi, tahakküm ku-
rucusu olan bir özneye dönüşmüştür. Bu kibirli ve saldırgan hümanist tavırla ulaşılan 
kertede modern teknoloji ile bilim, üretim-tüketim sarkacında işleyen bir düzenek 
çerçevesinde yekdiğeriyle geçişmiştir. Zikredilen hususlar teknolojide bir “tehlike” 

22 Özlem, “Giriş: Heidegger ve Teknik”, s. 21-22; Heidegger, Teknik ve Dönüş, s. 65. 
23 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, çev. William Lovitt, New 

York-London, Garland, 1977, s. 23; Martin Heidegger, Teknolojiye İlişkin Soruşturma, Heidegger’de 
Varlık ve Zaman, çev. A. Kadir Çüçen, Bursa, Asa, 2003, s. 181-209; Inwood, Heidegger Dictionary, 
s. 209; Özlem, “Giriş: Heidegger ve Teknik”, s. 17, 22; Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 18.

24 Heidegger, Hümanizm Üzerine, s. 23; Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 51-52; Otto Pöggeler, 
“Heidegger, Bugün”, Heidegger Üzerine İki Yazı, çev. Doğan Özlem, İstanbul, Paradigma, 2001, s. 19.
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barındığını göstermektedir. Ve fakat bu tehlike, düşünür için, bünyesinde olumlu bir 
anlam da taşır. Zira onun, Hölderlin’den mülhem kendi sözleriyle “Tehlikeye ne denli 
yaklaşırsak, kurtarıcı güç içindeki yollar o kadar parlak biçimde aydınlanmaya başlar 
ve o kadar da sorgulayıcı oluruz. Çünkü sorgulama düşüncenin dindarlığıdır.”25 He-
idegger yönüyle, “…Teknoloji çağında el-de-mevcut insan özne teknolojik sistemin 
gücünün takviyesinde yararlı bir araca indirgenir. Eğer teknoloji çağında insanlar 
enstrümental şeyler olarak görülüyorsa, bu Grekler başlangıçta insanları alet-edevat 
türünde artifektlere uygulanan kategorilere göre tanımladıkları içindir!” Heidegger, 
prodüksiyonist metafiziğe bu tür bir inşacı katkıda bulunmuş olsalar da, Greklerin, 
yukarıda başka bir şekilde de ifade edildiğince ayrıca en yüksek zamanlarında şeylerin 
ne iseler öyle olmaları karşısında enstrümentalist-olmayan korku ve hayranlıkla karışık 
saygı, merak, huşu duyma yetisine sahip olduklarına da inanıyordu.26 

Bilimi, real olanın teorisi addeden modern bilim tanımını ele alan Heidegger, 
“real” ve “teori” kavramlarının, modern döneme, tarihi seyir içerisinde ciddi bir 
içerik değişikliğine uğrayarak taşındıklarını, modern dönemde ise açığa en hesapçı 
formlarıyla çıktıklarını öne sürer. Hesapçı düşünme tarzının insana kaybettirdiklerini 
geri kazandırmanın yolu ise, hesapçılık yapmayan ve varolanın başkalığında belirle-
nen tefekküre dayalı düşünme tarzıdır. Kendisini varlık içerisinde varlığın hakikati 
için feda eden söz konusu düşünme, teori-pratik ikiliğinin aşıldığı, varlığın çağrısına 
fenomenolojik tarzda ve tam bir temâşâ hâli içerisinde kulak verildiği bir düşünmedir. 
Böylesi bir tarzın karakteristiği onun kesin bir karara ve nihai bir belirlemeye endeksli 
olmayıp, varlığın ifşa sürecine ve insana sunduğu imkânlara açık durmasıdır. Burada 
farklılıkların bir potada eritilip homojenleştirilmesine veya öngörülüp kontrol altına 
alınmasına da yer yoktur.27 Varlığın çağrısına kulak kesilecek olan bu köklü, şairane, 
mütefekkirâne düşünmenin perdelendiği gidişatta ise yanıltıcı ve yabancılaştırıcı bir 
teknik ve bilimin kılavuzluğunda yol alınmasının doğal sonucu olarak tekerrüren 
karşılaşılan vakıa, düşmüşlüktür. Seçmelere, alternatiflere, imkânlara, hangi yönelimin 
tercih edileceğine insanın özgürce kendisinin değil, koşuşturmanın; hergünkülüğün 
(everydayness) trafiğinde onu çerçeveleyen sosyal sınıfın, cinsiyetin, kültürün, gru-
bun, etnisitenin vb. karar vermesi, düşmüşlüğün; Batı metafiziğinin başlangıcından 
sonraki “modern” kitle toplumlarına ilişkin muasır alâmetifarikalarıdır. Heidegger’e 
göre, böyle bir dünyada huzur ve güvenlik arayıp bulanlar, tam da bu dünyaya bağım-
lıdırlar, çünkü burası onlara esenlik ve güvenlik sağlamaktadır. Esenlik ve güvenlik, 
bu şekilde konuşanların ilişki tarzını nitelendirmektedir.28 Oysa bu hâl otantiklikten 
yoksunluktur. Kaybolmuşluktur. Bir bilmeme durumu değil, bilmediğini-bilmeme 

25 Heidegger, Teknolojiye İlişkin Soruşturma, s. 209; Heidegger, Teknik ve Dönüş, s. 72, 82.
26 Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 282, 284.
27 Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu, s. 24-25.
28 Martin Heidegger, “Din Fenomenolojisine Giriş”, Heidegger Kitabı, çev. ve haz. Kaan H. Ökten, 

İstanbul, Agora, 2004, s. 127. 
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durumudur. Dile getirilen yapısallıkta otantikliğini yitiren Dasein, başa çıkmakta 
zorlandığı özgürlüğünü kalabalıkların; “onların”; ya da kamunun (the They, das Man) 
yargı ve belirlemelerine teslim ettiğinden dolayı kendi kendini bilememektedir. Ve 
fakat bu olumsuzluğa karşın varlığın varoluş nişi olarak Dasein, sonul kertede özgür 
olduğu için ve varlığın hakikatinin tecelli yolları kapalı bulunmadığından dolayı, 
insan, dünyada varoluş durumundan doğan ontolojik sorunun üzerine eğilebilmeye 
ehildir, yetkindir ve cesaretle eğilmelidir de. Özcesi, Habermas’ın sözleriyle, “entelek-
tüel çevresinin yaygın Batı karşıtı duygularını paylaş[an]”29 filozofun esas yönelimi, 
mezkûr perdelenmişliğine karşın varlığın hakikatinin Pre-Platonik Grek felsefesinde 
olduğunca kendi otantikliğine uygun tarzda dile gelmesini sağlamanın imkânlarını 
yoklama çabası etrafında yoğunlaşırken, bu yoğunlaşmanın, “Batı”, “medeniyet” ve 
“modernite” sözcükleriyle örülen yapı ve süreçlere yönelik genel bir “karşıt duygular” 
ve siyasal eleştirellik anlamını verdiği de açık olmaktadır. 

Heidegger’in kullanımında teknik ve ona değgin irade, sınırları gerçekten olma-
yan; sınırsız bir özgürlüğe gidişi sembolize etmemektedir. Olumsuzluklar tersi bir 
durumu işaretlemektedir. “Modern teknikte hâkim olan gizini-açma, doğaya, onun 
söküp alınabilecek ve depolanabilecek enerjiyi tedarik etmesi şeklinde makul olmayan 
bir talebi dayatan bir meydan okumadır.” “Doğaya, ona meydan okuma anlamında 
saldırılmakta” ve Dasein’ın kendisi de, bu teknik matrisinde enerjisi için tüketilen 
bir doğal kaynağa, enerji rezervine, prodüksiyonist mantığın “insan kaynakları” 
derekesine düşmektedir. Heideggeryen bakışta, bu olumsuz tablo, özgürlüğe getirilen 
daha kökensel bir sınırlamanın, teknik zihniyetin bir açılımı olarak teknoloji irade-
sine yönelen iradenin tam da kendisinde gizlenen kökensel bir –insani– iradesizliğin 
emaresidir. Öyle ki yeryüzünün çehresini değiştirmesi, sonuçta insanın kendi marifeti 
değildir. Çünkü insanlık, uzun zamandır teknolojinin tarihsel yazgısına sürüklenmiş 
hâldedir ve bu yazgıdan artık geri de dönemeyecektir.30 Başka bir ifadeyle, insan ile 
teknoloji arasında egemenlik, insanın teknolojiye değil teknolojinin insana egemenliği 
şeklinde tebarüz etmektedir. “Şimdiki dünyamız modern bilimin bilme arzusu tarafın-
dan tamamen tahakküm altına alınmış durumdadır” ve bu vetirede söz konusu olan 
şey, “kadim dünyaya baştan sona yabancı olan, ama özsel orijinini yine de o kadim 
dünyada bulan modern tekniğin hükümranlığıdır.”31 Anılan hükümranlık, teknik zih-
niyetin ve onun modern türevi teknolojik yayılımın asli vasfı olan ısrarlı saldırganlığın 
bir süreğidir. Bu özellik, modern bilimin; insanın, varlığın tabiatını belirleyen temel 

29 Jürgen Habermas, “Eser ve Weltanschauung: Alman Perspektifinden Heidegger Olayı”, Heidegger ve 
Nazizm, çev. ve der. Ahmet Demirhan, Ankara, Vadi, 2002, s. 111; Ökten “Varlık ve Zaman” Kılavuzu; 
s. 64.

30 Heidegger, Teknik ve Dönüş, s. 55-56; Heidegger, The Phenomenological Method of the Investigation, 
s. 91; Kisiel, “Heidegger ve Bilimin Yeni İmgeleri”, s. 333-355.

31 Martin Heidegger, Bilim Üzerine iki Ders, çev. Hakkı Hünler, İstanbul, Paradigma, 1998, s. 16; Willi-
am Ebenstein-Alan Ebenstein, Great Political Thinkers Plato to the Present, USA, Thomson/
Wadsworth, 2000, s. 9.
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özne olduğuna dair insan-merkezli; kibirli, meydan okuyucu, hümanist varsayımdan 
kaynaklanmaktadır. Batı metafiziğinin asıl belirleyeni onun mezkûr prodüksiyonistliği, 
tözselleştirilmişliği, hesapçı rasyonelliği olduğu kadar, ısrarlı hümanist saldırganlıktır 
da. Teknoloji, özcesi, varolanı açığa olduğu gibi çıkartma çabasında değil, varolanı 
epistemolojinin kılavuzluğundaki öznenin bilinç içeriklerine göre “çerçeveleme” daha 
bile süreğen bir saldırganlıkla onu egemenlik altında tutma çabasındadır ve insan işbu 
teknolojiye bağımlı hâldedir.

Varlığın anlamı meselesinden sarfı nazar edilişi; doğrudan söylendikte, varlı-
ğın-unutulmuşluğu hususu, modern küresel teknolojik medeniyetin içinde bulunulan 
olumsuzluklarına sebebiyet veren esas amildir. İnsani-toplumsal dünyayı domine eden 
Batı metafiziği bu unutuşun bir ifadesi olup, haliyle ayrı bir vakıa değildir. Açıkçası, 
insan varlığı, varlığı unutmuş ve otantik-olmayan bir anlayışa savrulmuştur. Muhakkak 
ki, insan varlığı sadedinde radikal özerk epistemolojik bilinçli özne/zihin ve “insan 
doğası” varsayımı; cari dünya ve doğa resimleri, teknolojik “çerçeveleme”, Batı bi-
limi… en baştaki unutmadan ve muayyen bir felsefi kabulden; Batı metafiziğinden 
çıkmışlardır. Öte yandan, düşünürün kendi sözleriyle, “çeşitli epistemolojik akımlar, 
ortaya koydukları epistemolojiler yüzünden, hataya düşmüş değildirler. Düştükleri 
hata, Dasein’ın eksistensiyal analitiğini ihmal etmeleri yüzünden, meseleyi fenomenal 
açıdan teminat altına alabilecekleri zemini kazanamamış olmalarıdır.” Burada her 
hâlükârda dikkat edilmesi gereken husus ise yukarılarda değinildiği üzere, vaki bir 
Grek felsefesi ile başlayan ve modern çağın şafağında bilim ile tahkim edilen varlığa 
ilişkin gayrisahih anlayış ve unutuşun güzergâhında billurlaşan “çerçeveleme ile”; 
“denetim ile”; “hükmetme ile” ve “iktidar ile”… bir hegemonyanın kurulmuş olduğu 
gerçeğidir. ‘insanın özü, kendisini teknolojinin özünde tezahür ettiren bir güç tara-
fından, bizzat insanın kontrol edemediği bir güç tarafından çevrelenmiş, zapt edilmiş 
ve bu öze meydan okunmuştur. Bu gerçekleşmeye yardım etmek, kişinin düşünceden 
bekleyebileceği bütün şeydir. Felsefe sona ermiştir.’32 ifadesiyle dile getirilen bu tablo, 
düşürün kendisi için de hükümferma olan varlığını, insanlığın “sürüklendiği ve artık 
geri dönemeyeceği” tarihsel yazgı önünde açık bir insani iradesizlik durumu olarak 
devam ettirmektedir. 

32 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 218-219; Martin Heidegger, “Only a God Can Save Us: Der Spiegel’s 
Interview (September 23, 1966), Martin Heidegger, Philosophical and Political Writings, çev. John 
D. Capoto, ed. Manfred Stassen, New York, 2003, s. 38; Martin Heidegger, “Bizi Yalnızca Bir Tanrı 
Kurtarabilir” Heidegger ve Nazizm, s. 260. 
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IV. “Bizi Yalnızca Bir Tanrı Kurtarabilir” 

Heidegger, muhafazakâr reflekslerle mevcut toplumu ‘muhafaza etme’ endişesi 
taşıyan bir düşünür değildir. Ki zaten onun perspektifinden, kırsal hayatın; taşranın 
dışındaki her şey de, içi boşalmış hâldedir ve çürümüştür. Daha bile, Grek felsefe, 
kültür ve sanatının diriltilmesi yoluyla da moderniteye meydan okunması imkânı yok-
tur. Çünkü moderniteyi, onun teknolojisini mümkün kılan vakıa da zaten Antik Grek-
lerden devralınan Batı metafiziğinin bizatihi kendisidir. Almanlar, Batı’yı kurtarmak 
için, Grek kültürünün de kaynağı durumundaki “asli” kaynakla özgün bir yüzleşme 
tecrübesi geçirmeliydiler. Aydınlanmaya bu bağlamda yer açıldığında, o, kendini yeni 
bir şey olarak; insan aklının ve özgürlüğünün kendi kendisini-sergilemesi minvalinde 
yeni bir şey olarak resmediyordu ama Heidegger’e göre Aydınlanma, aslında “yeni 
bir şey” değil, modernitenin Nihilizm’e giden yoldaki bir büyük olayıydı. Ve yine 
Aydınlanma, özgürlüğün faili olmak bir yana, tam aksine bizzat “matematiksel doğa 
biliminin ve genelde rasyonel düşünmenin tahakkümü altındaydı.”33 Dolayısıyla 
“kurtuluş” yolunda ‘‘asli” kaynakla özgün bir yüzleşme tecrübesi geçirme sadedinde, 
daha kendisi tahakküm altında bulunan Aydınlanmadan bir işe yararlık beklemek 
boşunaydı. Buradan tekraren teknolojiye gelindikte, “modern teknolojiye, gençlik 
döneminde anti-modernist siyasal görüşlerin eşliğinde yaklaşan Heidegger, onu in-
sani amaçların nötr bir enstrümanı olarak görmediği gibi, insanlığın daha yüksek bir 
aşamaya yönelmesinin vektörü diye de görmemiştir. Modern teknoloji, düşünür için, 
bilakis, insanlığın, varlığa dair kavrayışındaki uzun çöküşün son dönem semptomu 
addedilmiştir. Ve fakat, 1930’lu yılların ortalarından itibaren Heidegger, endüstriyel 
teknolojiyi olumsuzlamada, bir adım geriye çekilmiş ve bu bakışla, Almanya’nın 
misyon ve fırsatının, teknolojiyle yeni bir ilişkiyi kurmak olduğu görüşüne gelmiştir. 
Teknolojinin işçileri de böylece artık onun taleplerinin kölesi olmayacaktır. Şeylerin 
otantik üreticisi haline gelmenin mümkün kılınacağı bu dönüşümü gerçekleştirmek, 
altından ancak Almanya’nın kalkabileceği bir misyondur.34

Heidegger nazarında, modern Batı’nın, dünyayı bağımsız ve özgür öznenin hâ-
kimiyeti altında bulunan bir yer olarak resmeden farklı kitle kültürü medyalarıyla 
demokratik devlet düzenlerinde, belirli hiç kimseye ait olmayan fakat işin içinde 
‘herkes’in yer aldığı, teknolojik enstrümantallerle, ama daha önemlisi varlığın tek-
nolojik kavranışıyla kök salıp yaygınlaşan, varlığın kendini insanlıktan giderek daha 
çok gizlediği bir anonim “diktatörlük” (özgürlük değil!) vakidir. Heidegger’i, bu çer-
çevede moderniteye muhalif bir konuma yerleştiren, Batı’nın teknolojisinin arkasında 
bulunan “metafizik” bir istek, bir zihin, güce/iktidara dönük bir “irade iradesi” (will to 
will) olarak da tezahür eden tahakküm altına alma; hükmetme; saldırma; gasp etme; 

33 Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 55, 69.
34 Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 51.
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“efendilik”… karakteristiği, moderniteyle temayüz etmiş değildir. Bu nitelik, kökensel 
olarak Post-Sokratik Grek düşüncesine; kendi iç farklılıkları atlanmaksızın Sokrates, 
Platon, Aristoteles çizgisine; Batı metafiziğinin tarihi başlangıcına değin geri gitmekle 
beraber, modern zamanlardaki ifadesini, genelde doğa felsefecileri-bilimcileri, özelde 
Descartes’la; Kartezyen dünya görüşüyle bulmuştu.’35 Özcesi, “şeyler”, doğa, dünya… 
rasyonel zeminde; sekülerleştirilmiş; maddileştirilmiş; matematikselleştirilmiş ve he-
sapla-kitapla, modern tekniklerle mücehhez kılınmış, yukarıdan bir atıfla sahiplenilip 
idare edilecek prodüksiyonist metafizik bağlamın hammaddeleri hâline getirilmekte ve 
bu süreç mükerreren deveran etmektedir. Batı medeniyet ve modernitesinin kapitalizmi, 
sömürgeciliği, emperyalizmi, anlatıla gelinen bu ‘hâlâ buharlaşmamış olan’ ‘katı’ özelli-
ğin sebebi değil sonucudur. Bu özellik Batı’ya, Grek felsefesinden, hususen Platon’dan 
beri ait olan bir özellik ve yaklaşımdır. Enerjisi, modern zamanlarda teknoloji ile şarj 
edilmekte ve o, kuvveden fiile teknolojik yolla çıkmaktadır. Batı modernitesindeki, 
dünyayı kendi iradesinin tekeline, kendi yönetiminin altına almaya çalışan bir modernlik 
anlayışıdır. Bu “metafizik”; varlığın akışa bırakılmasını, oluşa-olduğu-gibi-gelmesini 
ve kendi otantik hakikiliği ile özgürce açılmasını engellemektedir.

“Düşüncem, Hölderlin’in şiiriyle kesin bir ilişki içinde durur.”36 diyen Heideg-
ger’in, şairlerin ve hâliyle şiirlerin(in) yardımıyla ortaya koyduğu düşüncesi hegemonik 
Batı zihin ve modernitesine gerek “yöntemi” gerekse de özü itibarıyla karşıt konumlanan 
bir anlayıştır. Karşıttır zira varlık, dünya, doğa, insan, “şeyler”… karşısında onların 
ortaya çıkmasına; “dil”e gelmelerine uygun bir tavır takınmak nasıl mümkünse, meydan 
okuyucu, manipüle edici, daha bile tahakküm kurucu saldırgan bir tavır takınmak da 
öylece mümkündür. Ve Batı, felsefeden bilime, teknikten modern endüstriyel tekno-
lojiye uzanan metafizik devamlılığıyla ikinci seçeneği; varlığı unutmayı, tahakkümü, 
güç/iktidar peşinde koşmayı seçmekte, düşünürün karşıtlığı yahut olumsuzlaması da 
bundan sebep olmaktadır. Varlığı mevcudiyet anlamında kavrayan ve bu suretle asli 
hakikat fenomeninin üzerini kapayan, egemen konumdaki37 paradigmatik varlık ve 
insan varlığı anlayışı, insan varlığının sahip bulunduğu düşünülen ama zamanla insan 
varlığına kendisi sahip bulunan teknik ve bilim “araçları”, insan varlığının teknik 
ve bilim araçlarının yardımıyla, üzerinde egemenlik kuracağı nesneler/şeyler alanı 
olarak tasarımlanan materyalize doğa yahut dünya ve anılan karakteristiklere yönelik 
geçişmelerin merkezi “sevk ve idare” “karargâhı” olarak modern Batı: Yekdiğerleriyle 
beslenen bu sferler, düşünürün perspektifinden bakıldığında olumlu bir değerlendir-
menin imkânlarını ortadan kaldırmıştır. 

Heidegger’de teknoloji sorunsalıyla ilgili bir “kaygı” vardır ama bu kaygı, tek-

35 Richard J. Bernstein, Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi Bilim, Hermenoytik ve Praxis, çev. Feridun 
Yılmaz), İstanbul, Paradigma, 2009 s. 104; Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 169.

36 Heidegger, “Only a God Can Save Us…” s. 42-43; Heidegger, “Bizi Yalnızca Bir Tanrı Kurtarabilir”, 
s. 265; Miguel de Beistegui, Heidegger and the Political, London, Routledge, 2002, s. 48, 94.

37 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 335. 
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nolojinin-kendisinden neşet etmemektedir. Yukarılarda da değinildiğince, teknolo-
jideki, kaygıya yol açan “tehlike” onun kökensel ve özsel sonucu değildir. Burada 
asıl sorun, varlığın unutulmasından, bu unutulmaya yol açan ve onu pekiştiren “Batı 
metafiziği”nden, paralelinde, Batı metafiziğinin varlık ve ‘dünya resmi’ ile sarmalanan 
bir tarzda Batılı radikal özerk, epistemoloji odaklı, kibirli ve mütehakkim özne olarak 
insan varlığı ve insan doğası tasavvurundan kaynaklanmaktadır. Doğa bilimleri de, 
onu imitasyonla şartlandırılan beşeri ve sosyal bilimler de, modern dönem ile birlikte 
büyük ölçüde Descartes’in tahkim ettiği, varlığa teğet geçen, böyle bir bilimsel anlayışın 
epistemolojik ve ontolojik/onto-teo-lojik zemininde yükselmektedirler. Heidegger’in 
eleştirilerinin ana hedefini de Batı indinde olumlu ve ayrıcalıklı bir yerin sahibi bulu-
nan bu varlık ve insan (Dasein değil!) anlayışı oluşturmaktadır. Merkezinde Batı’nın 
yer aldığı ve teknolojiyle-bilimle oluşturulup yönetilen modern kapitalist medeniyetin 
yol açtığı insani, toplumsal felaketler, çevreye verilen zararlar, eko-sistemin nasıl 
tahrip edilmekte olduğu, bunların tek tek sayılıp dökülmesi… Heidegger yönüyle ele 
alınıp eleştirilmesi gereken asıl mesele yahut problemler bu türev sonuçlar değildir. 
Asıl üzerinde durulması gereken, bu meselelere de yol açan daha derindeki sapmalar 
olarak, kendisinin eleştirilerini yönelttiği Batılı, modern, medeni, hesapçı, bilimsel… 
varlığa ve insana ilişkin müzmin sapmalardır.

Heideggeryen perspektifte insan–merkezli; hümanist “kurtulma” olabilirlikli de-
ğildir zira burada salt insani çabanın muktedirliğini aşan ve doğrudan varlığın kaderi, 
‘yol’u veya açılımıyla ilgili olan bir hakikat söz konusudur. İnsani iradelerin aşıldığı 
yerde ve kertede, “Bizi yalnızca bir Tanrı kurtarabilir.”38 Heidegger’in bu kendi ifadesi 
Hegelcilikten liberalizm ve sosyalizme dünyevi-ideolojik ‘kurtuluş’ ‘teolojileriyle’ hiç 
de uyuşmamaktadır. Burada bilim de ancak şeylere kriter empoze etmek yerine, ölçüyü/
kriteri şeylerden almayı başarabilirse hakiki olabilir. Ayrıca, insani varoluşun radikal 
ölçüde sınırlı/sonlu olduğunda ısrar ettiği için, Heidegger insanlığın şeylerin “mutlak/
kesin” ve “total” kavrayışını elde etmesinin ilkece imkânsız olduğuna inanır. Anılan 
belirlemelerden anlaşılmaktadır ki varlık için “tehlike” nereden geliyorsa “kurtuluş” 
da ancak oradan gelecektir.39 Ki, tehlikenin de teknolojinin bizatihi kendisinde değil 
onun Batılı modern matrikste bürünmüş olduğu “çerçeveleme”, tahakküm etme, do-
ğayı/dünyayı üzerinde egemenlik kurulması gereken bir “şeyler” alanı olarak algılama 
tarzında bulunduğunun düşünüldüğü bir kez daha belirtilmelidir.

Son olarak şunları söylemek mümkündür: Varlığın anlamını, müteâl varlıktan 
büyük ölçüde müstakil bir güzergâhta ve diğer düşünce dünyalarına tatminkâr oranda 
açılmayan bir tarzda sorgulama teşebbüsü, kendisi başlı başına bir nakısa olduğu gibi, 

38 Heidegger, “Only a God Can Save Us…”, s. 24; Heidegger, “Bizi Yalnızca Bir Tanrı Kurtarabilir”, s. 
242 vd.

39 Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, s. 392-393; Heidegger, Teknik ve Dönüş, s. 73, 80; 
Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, s. 28, 34; Heidegger, Tekniğe 
İlişkin Soruşturma, s. 35. 
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ilaveten Heidegger’in şahsını uzak tutmaya çalıştığı Batı metafiziği geleneği içindeki 
hâkim-müesses felsefe ve sosyal bilimler paradigmasının eline; düşünürün varlık 
felsefesini de kendisine eklemleme imkânı sunmuştur. “Varlığın ufku olan zaman”la, 
Heidegger’in düşünmesi de, onun destruksiyonunun değil metafiziğin müesses yapı 
ve anlamlarının lehine olacak şekilde günden güne departmanlaştırılarak, rasyonel 
disipliner matriksin içinde bir hermeneutik fenomenolojik akıma; ekollerden bir ekole 
ve bilimsel bir “nesne”ye dönüştürülmüştür. Bu ‘dram’, düşünürün, hakikatte Batı 
metafiziğinin destrüksiyonunu hedefleyen düşünürün, tekraren, varlığın anlamını 
müteâl varlıktan müstakil ve salt Batı’lı bir güzergâhta sorgulama pratiğiyle doğrudan 
bağlantılı olması hasebiyle, felsefesinin de temel problemlerinden biridir.

Üniversite ile ilgili bir meseleden yola çıktığı değerlendirmesinde kendi düşün-
cesinin “Batı Avrupa düşüncesi geleneğine yaslanan bir düşünce” olduğunu belirten 
Heidegger, 1966 yılındaki bir röportajında, “Geçtiğimiz otuz yıl boyunca, derslerdeki 
ve araştırmalardaki bütün eserlerim, sadece Batı felsefesinin bir yorumu olmuştur.” 
demiştir. Yönelimlerinin “Batı felsefesinin” yorumlanması etrafında deveran ettiğini 
dile getiren düşünür, bu dile getirmeyle aynı zamanda ve nihai kertede, felsefesinin/
düşüncesinin kökensel derecede karşıtlık sergilediği işte o malum metafizik-akslı Batı 
Avrupa düşüncesi geleneğinin yine de içinde kalmaya devam ettiğini de zikretmiş 
olmaktadır.

Varlık ve Zaman’ın sadece bir yerinde, Aristoteles, Thomas Aquinas ve Isaak Isra-
eli’nin de isimlerinin geçtiği bir bağlamda İbni Sina’nın adını anan düşünür, onu başka 
vesile ile bir daha anmadığı gibi, ne çok bilinen diğer İslâm düşünürlerine gitmiş ne 
de ‘öteki’ düşünce dünyalarına köklü, şairane, mütefekkirâne bir yaklaşımla açılmıştır. 
Heidegger, hem “Avrupa geleneğinin (tradition) yardımıyla ve bu geleneğin yeni bir 
alımlanmasının yardımıyla yürütülecek bir yeniden düşünmeye ihtiyacımız var”, hem 
de, “Düşünme, faaliyetsizlik değildir; kendi içinde dünya misyonuyla diyalog içinde 
bulunan bir eylemdir.”40 demiştir ama yeniden düşünme için ihtiyaç duyulan geleneğin 
salt Avrupa geleneği ile sınırlandırılması, “dünya misyonu” referanslarını –dünya– 
ölçeğinde değil ancak “Avrupa” tekilliğiyle dünyasallaştırmıştır. Özcesi, düşünmenin 
ihata ettiği alanın genişletilememesi ve varlığın anlamını müteâl varlıktan müstakil 
minvalde sorgulama pratikleri, zikredildiğince, kendileri birer eksiklik olarak tezahür 
etmekten başka, ortaya, düşünürün Batı/Avrupa biliminin güzergâhında kalmasına yol 
açma şeklinde de, yine negatif bir sonuç çıkarmıştır. Hâl böyle olmakla birlikte, mezkûr 
problemler, onun varlık felsefesinin doğrultusunda gerçekleştirdiği Grek felsefesi, Batı 
metafiziği, bilim ve modern endüstriyel teknoloji yorumlamalarını değersizleştirme-
mekte, aksine, dikkatlerin, üzerinde ısrarla durulması gereken bir düşüncenin varlığına 
daha çok teksif edilmesine çağrıda bulunmaktadır. 

40 Heidegger, 2008b, s. 227; Heidegger, 2002, s. 247 vd; Heidegger, 2003c, s. 40, 42, 44. 
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...

Heidegger’in belirli sanat çalışmaları üzerine değerlendirmesi genellikle oldukça 
geleneksel varsayımlara dayanır. O bazen, örneğin, Conrad Ferdinand Meyer’inki gibi 
özellikle seçkin olmayan şiire büyük özen gösterir ve Wagner eleştirisi büyük oranda, 
Nietzsche’nin geç dönem, Wagner müziğinde olduğu varsayılan aşırılığını sahte-klasist 
reddinden kopyadır. Heidegger’in ayrıca “Sanat Yapıtının Kökeni”nde, Van Gogh’un 
Ayakkabı tablosu hakkında, Van Gogh’un kendisinin gibi görünen ayakkabıları köylü 
bir kadının ayakkabısı olarak görmesi yanılgısı meşhurdur. Sanatın önemine dair farkın-
dalığının sınırlılığıyla ünlü olan Kant gibi, Heidegger’in de sanatla ilişkisi, genellikle 
büyük sanat çalışmalarıyla ilgili söyledikleri açısından, önemli olmamaya eğilimlidir. 
Ancak, yine Kant gibi, Heidegger de işaret ettiği şeylerin hâlâ anlaşılmakta olduğu 
daha genel terimler ve modern felsefe için sanatın önemini düşünmenin yepyeni bir 
yolunu açmaya yardım etmiştir. Eleştirmenlerin tutumlarıyla ve diğer sanatçılar ara-
sında, sanat çalışmalarının yükümlülüğü hakkındaki bu uyuşmazlık ve aslında düşünce 
yolları sanata yabancı olan Kant ve Heidegger’in, felsefi kavrayışı sanata uyguladıkları 
akla gelebilir. Aslında bu tür zorlamayı, sanat felsefesiyle ilişkisi genellikle sıkıcı olan 
analitik geleneğin birçok örneğinde ve genellikle anlamsız sınıflandırmacı ontolojide 
göstermek kolaydır. Kavramsal terimlerde “sanat” nesnesinin analiziyle ilgilenildiğin-
den, birçok durumda sanatın önemi kaybolur. Heidegger’in sanata yaklaşımı, neden 
felsefenin bazen sanattan öğreneceği daha fazla şey olabileceğini görmemize yardımcı 
olması bakımından önemlidir.

“Sanat Yapıtının Kökeni” (1935) çalışmasından önce, Heidegger erken dönem 
felsefesinde, sanatı hiç gerçek biçimde ele almamıştır; öyleyse neden bu kadar zaman 
sonra sanat onun çalışması için yönelimin önemli bir noktası hâline gelmiştir? Mark 
Okrent, Charles Taylor, Richard Rorty ve akla gelen diğer isimlere göre Varlık ve Za-
man, varlığı anlayışında, Dasein’ın pratik terimlere karşılık gelme yollarına bağımlı 
olmasıyla, kökensel olarak faydacı bir boyuta sahiptir. Vurduğunda, durumu zuhan-
den’den vorhanden’e çeviren çekiç; onun Dasein’ın ihtiyaçları ve istekleri doğrultu-
sunda belirlenmiş olan, pratik eylem dünyasına göre anlamını ortaya çıkarır. Varoluşu 
anlamanın bu şekli, yine de, anlamı dünya üzerine nesne tarafından yerleştiren idealist 
bir tasarıma bağlı gibi görülebilir. Heidegger’in fenomenolojik ontolojisinde bundan 
çok daha fazlası vardır, ama dünyayı anlama tarzları, belirli pragmatik bakış açısı çe-
şitlerinde, dünyanın kendisinin yetersizce eklemlenebilir olmasından da sağlanmalıdır. 
Heidegger’in yapmak istediği gibi, iki görüşü ayıran özne/nesne felsefi modelinden 
çıkmak için, aslında onların bütünüyle birbirinden ayrılamayacağı gerçeğini de hesaba 
katarak bunu yapmanın yolu, asıl problemi kendilerine rağmen yeniden üretmemektir. 
Bu durum Heidegger’i sanata doğru yönlendirmiştir.

Öyleyse sanat, özne/nesne modelin nasıl engellenmiş olabileceğini gösteren 
“nesne” midir? Mesele tabii ki, sanatın bir nesne olmamasıdır: Beethoven’ın 9. Sen-
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fonisi ya da Van Gogh’un, içinde nesnel olan genel kavramları içerebilen, onlarla ilgili 
söylenebilecek şeylerden meydana gelen ayakkabı resmi: Beethoven’ın durumunda 
sıklıkların ve devamlılıkların dağınıklığı (ya da bir kâğıt yığını, dijital olarak kodlanmış 
ses sistemi, vs.) ve Van Gogh’un durumunda, bir kimyasal ve fiziksel nesne “boyan-
mış eşyaların görüntüsü”. Eğer biri onların durumlarına nesne olarak başlarsa, sanat 
çalışmalarının ortaya çıkması için onlarda olduğu varsayılan öte anlamın belirmesi; 
anlam tasarımının özne tarafından belirlenmesinin bir diğer örneği olan, onların din-
leyiciler ve izleyiciler tarafından sanat olarak alınmaları gerçeğinde, sanat olmayan 
nesnelerin sahip olmadığı, öte özellikleri ortaya çıkar. Bu, Heidegger’in, sanattaki 
meseleyi kavramada başarısızlık olarak reddettiği yaklaşımdır ve bu reddediş önemli 
felsefi sonuçlara sahiptir.

Heidegger’in alternatif olarak sunduğu şey, Manfred Frank’ın önermiş olduğu 
gibi, Paul Klee’nin yorumu tarafından özetlenmiş olan; sanat, temsil etmekten zi-
yade “gerçeği görünür kılar” düşüncesidir. Heidegger’in döneminde öyleyse sanat 
“gizli-olmama”, “dünyayı açığa çıkarma” ve Heidegger’in felsefi tasarımı ve modern 
felsefenin belirleyici unsurları için neden çok önemli hâle geldiği sorusuyla ilgilidir. 
Birçok yaklaşıma göre felsefenin sanatla olan ilişkisinde yapması gereken şey, estetik 
olmayan nesnelerin nasıl sanat çalışmaları hâline geldiğini açıklamaktır. Bu görüş, 
fiziksel ve kimyasal nesneleri sanat yapabilen şeyin yapbozuna neden olan kökensel 
gerçekliğin, fiziğin ve kimyanın nesnel bir dünyası varsayımıyla başlar. Bunun tersine, 
Heidegger tarafından görülen, sanatta olan şeyler; bilimin açıklayıcı ve tatmin edici 
başarısına olanak sağlayan nesnellikten önce gelir.

Sanat, doğa yasalarına göre açıklanabilmesi gerçeğinde dünyanın nasıl anlam 
ifade ettiğiyle ilgilidir, bununla birlikte varlıkla1 ilişki kurma yolu kuşkusuz önemlidir. 
Uzun süre içinde, fizik, kimya ve biyolojinin gelişmekte olan açıklamaları aracılığı ile 
her şeyin açıklanabilir hâle geldiği varsayımı çağdaş dünyada artan oranda egemen 
olmuştur. Bu metafiziksel varsayımın karakteristik bir dalı olan son zamanlardaki 
kitaplar evrimsel psikolojiyi, sanatı açıklamak için kullanıyor. Heidegger ve hermeneu-
tik, fenomenoloji ve Kant ve Alman İdealizmi’nden gelen Eleştirel Teori gelenekleri; 
anlamanın bütün formlarının bilimsel nesnellikle eninde sonunda açıklanabilir olduğu 
fikrinin sürdürülemez olduğu gösterir. Batı felsefesine çokça egemen olan nesnelleştirme 
modeli tartışması, Varlık ve Zaman’ın çekirdeğini biçimlendirmiştir ve Heidegger’in 
sanat üzerine odaklanma hareketi diğer değişimlerle “dönüş”le birlikte ilişkilenmiştir. 
“Varlığın evi” olarak dil düşüncesinde içerilen, dilde ifade edilmesi yoluyla şeylerin 
bir anlam ifade etmesi fikri yüzünden, “dönüş”te Dasein’ın rolü daha az egemen hâle 
gelmiştir. Burada dilin anlaşılmış olma yolu ile sanatın anlaşılmış olma yolu arasında 
bir bağlantı vardır. İki durum için de, nesnelere anlam yükleyen tasarım öznel değildir, 
ama dile getirme formlarının varlığı ve ifadesi, “içinde yaşamak”tan gelen bireylerin 

1 bkz. “Dünya Resim Çağı”
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bireysel özneliklerinden önceliklidir. Dilin kullanımı ve sanatın yaratımında öznel 
girişkenliğin bu anlaşılması zor rolü, bir özne karışımıdır. Şimdiki bağlamda önemli 
olan, yine de, Heidegger’in sanatın, ne sadece özne tarafından ne de sadece nesnel 
terimlerde açıklanmış dünya tarafından uygunlukla anlaşılabilecek bir şey olmadığını 
nasıl gösterdiğidir.

Bu meselelerin önemi, sanatın analitik ve Avrupa felsefe geleneğindeki rolü 
arasındaki karşıtlıkta belirgindir. Önceki, sanatın anlamına dair görünürde olan aşırı 
görüş bakımından oldukça kritiktir, sonraki onların haklı olarak gözlemlediği, modern 
hayatın birçok alanında birçok insan için belirleyici rol oynamamaktır. Ernst Tugendhat, 
Heidegger’in ait olduğu geleneği hakkındaki yorumunda, bu çeşit itirazların sebeplerini 
sunmuştur: “Sanatın hakikatle iş gördüğü doğru olabilir, ancak bu, sanat çalışmalarının 
bir şey gösterme yükümlülüğüne sahip olduğuna işaret ederek zor ispatlanabilir.”2 Sanat 
tarafından taşınan hakikat hakkında tartışmaya başlanabilmesinden önce Turgend-
hat, hakikatin semantik terimlerde analiz edilmiş olması gerektiğini varsayar, ancak 
Heidegger’in gizlenmeyene göre anlamaya çalıştığı, semantik yaklaşımın kendisini 
mümkün kılan şeyin ne olduğu sorusunu o uygunlukla ele almamıştır.3 Buradaki diğer 
itiraz şudur ki; eğer Avrupa geleneğinde sanatın önemi sadece çağdaş artistik üretim 
ve alıma bağlıysa, sanatın üstlendiği önemin, bir yanlış anlamaya bağlı olduğu söy-
lenebilir. Hegel’in, sanatın artık örneğin Yunan şehrinde olduğu gibi merkezi sosyal 
rol oynamadığı yargısı açıkça doğrudur. Hegel buradan şu sonucu çıkarmıştır: “Sanat 
bilimi böylece bizim zamanımızda, tatmini tamamlamayı sağlayan, sanat için sanat 
döneminden çok daha gereklidir.”4 Ancak o bununla felsefenin üstlendiği merkezi rolü 
kasteder ki bu, çağdaş toplumda sanatın oynadığı merkezi rol fikri kadar inandırıcı 
olmayan bir düşüncedir. Eğer biri “sanat” kavramının kapsamını sorgularsa, Heideg-
ger’in görünür kılmaya yardım ettiği Hegelci sanat anlayışı görülür hâle gelir.

Belirli modern sanat incelemelerinde çoğu tartışma, bir şeyin sanat olup olma-
dığına karar kriteriyle ilgilidir. Kabul görmüş kriterin apaçık eksikliği, sorunun nasıl 
yanıtlandığında gizlidir. Eğer biz sanatı anlamın yapılmış olduğu yola göre görürsek; 
tüm durumlarda anlamı neyin belirlediğine dair evrensel bir kriter olmaması gibi, neyin 
sanat olup olmadığı konusunda da evrensel bir kriter var olamaz. Burada çoğu şey, 
birinin “anlam ifade etme” kavramını nasıl anladığına bağlıdır. Kurulmuş disiplinin 
veya uygulamanın içinde, anlamın kriteri sıkça, disiplinde ya da uygulamada kapsanan 
mantıkla önemli olan normlar olabilir: Örneğin, diyatonik müziğin belirli türlerinde, 
diyatonik uyumun dışında olan çok fazla nota çalmak anlamsızdır. Bununla birlikte, 
bazı şarkılardaki “yanlış notalar”ın ifade ettiği anlamın bağlamını düşünmek kolaydır 
ve Batı müziğinin gelişimi çoğunlukla sadece bununla ilişkilidir. Bazı normların dışına 

2  E. Tugendhat, Philosophische Aufsatze, Frankfurt: Suhrkamp, 1992, 430.
3  Heidegger’in hakikat ve dünya açılımı üzerine Turgendhat’in ikna edici reddini içeren kritiği için bkz. 

M. Wrathall, Heidegger and Unconcealment (Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları, 2011.
4  G. W. F. Hegel, Ästhetik, 1. ve 2. Cilt, ed. Bassenge, Berlin, Weimar: Aufbau, 1965, 1. Cilt, 21.
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adım atmak, pratik oluşturmanın kesin yoludur, yeni anlam felsefi önemi sağlamış 
olabilir, çünkü bu bölüm, Heidegger’in gizli-olmama düşüncesini izler. Schleiermacher 
şunu çoktan görmüştür ki “sanat kuşkusuz kuralların olduğu yerdedir, ama bu kural-
ların bütünüyle uygulanması onu kuralla-kuşatılmışa çeviremez,” kurallar için kural 
koyma gerilemesindeki sıkıntı, anlam üretmeyi imkânsız kılabilir.5 Dil bu sanata yol 
açar, başkasının ifadesini anlamak önceden verilmiş normlara göre gerçekleştirilemez: 
İçerikte hangi normların ilişkili olması gerektiğinin farkındalığı, başka bir formla üre-
tilmiş olamaz. Aslında anlam, anlayışın bağlamına ve yeni eklemlerle değiştirilebilen, 
bütünüyle gelişme üzerine kurulamayacak olan eyleme bağlıdır. Bu görüş, Heidegger’in 
“Sanat Yapıtının Kökeni”nde “dünya” düşüncesine göre tartıştığı şeyle bağlantılıdır.

Heidegger’in analitik perspektif uzamında neyin egemen hâle geldiğini soruştur-
ması, o hâlde, açıklamanın herhangi nesnel formu, sorgu bağlamının yapısına dayandığı 
gerçeğindedir. Bu yapı, tümünün nesnel biçimde açıklanamayacağı ve Heidegger’in 
geldiği düşünme yolu olan, sanatta ne olduğuyla anlaşılan, anlamın ortaya çıktığı 
dönüşüme bağlıdır. Şimdiye kadar söylediklerimiz bize, Heidegger’in sanatın felsefe 
için önemine dair bazen oldukça gizli yoldan söylediklerini kavramaya olanak sağ-
lamıştır. “Hakikatin Özü Üzerine”de Heidegger bütün olarak varlığın gizlenmişliğini 
iddia eder: “Varolanların her zaman parça parça kavranmasından ulaşılan çıkarım, asla 
sonuç değildir. Bütün olarak varlığın gizlenmişliği, gerçek hakikat-olmayan, bunun 
ve şunun tüm açıklığından daha eskidir.”6 Analitik bakış açısına alternatif model, 
“bilim, hakikatin esas gerçekleşmesi değildir, ama her durumda, hâlihazırda açık 
olan hakikat alanını genişletir.”7 Sanat yazısında iddia edilen şey tarafından özetlenir. 
Sorun, hakikat alanının açık hâle gelme yolunu nasıl düşündüğümüzdür ve bu, sanat 
çalışmalarının kavramak için bize olanak sağlaması gereken şeydir. Bu, açıklama yolu 
ile değil, onun yerine dünyanın değişimi ile gerçekleşir: “Çalışmanın, şimdiye kadar 
etkileşimin nedensel bağlamı aracılığıyla olan şeye etki etmesi mümkün değildir. Ça-
lışmanın etkisi, etki etmekten oluşmaz. O, çalışmanın dışında gerçekleşen değişimde, 
varolanların gizli-olmamasında bulunur ve bu da: varlık, anlamına gelir.”8 Bunun 
anlamı, Heidegger’in örneklerinden daha açıktır.

Heidegger’in Van Gogh örneği aslında büyük ihtimalle hatalı olmasına rağmen, 
önerdiği şey hâlâ sanatın dünyayı açığa çıkarmasının bir modeli olarak kullanılabilir. 
Tablo fotoğrafla daha iyi ifade edilebilecek olan ayakkabıların aslında bir temsili 
değildir, o bundan ziyade “malzemenin açılmasıdır, bir çift köylü ayakkabısının ha-
kikatidir. Bu varlık, onun varlığının gizlenmemişliğine çıkar.” böylece orada tabloda 
“çalışmada hakikatin gerçekleşmesi” vardır (21). Sunulduğu şey onun içeriği olmadığı 

5  F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism, trans. A. Bowie, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1998, 229.

6  GA 9, 191.
7  GA 5, 48.
8 GA 5, 58.
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hâlde, ayakkabıların içeriğiyle anlam ifade etmesi aracılığı ile “malzeme”nin bütünlük 
sağladığı dünya düşüncesi önemlidir. Benzer bir şekilde, Beethoven’ın Eroica Senfonisi 
örneğin, melodik, ritmik ve armonik düşüncelere göre açıklanabilir. Senfoninin uzanımı 
yoluyla hakikatin gerçekleşmesi, yeni formlarla yeni açık bir özgürlüğü birleştiren bir 
dünyaya çağrışım yapan müziğin kendine özgü bir anlayışında olur. Çalışma olmadan 
hakikat gerçekleşemez, ama bu, dünyanın hakikatini kuran yeni yollarla yapılmış açık 
dünya için tek yoldur.

Heidegger’in Yunan tapınağı örneği, özellikle yankı bulandır ve bazı mimarların 
yaptıklarına gösterdikleri özene dair önemli etkilere sahiptir. Meselede ne olduğuna 
dair kabul edilmiş düşünceyi bir kez daha ters yüz etme vardır. Varsayım normalde, 
orada önce doğa, sonra tapınak olduğuna dair olacaktır. Bir bakıma bu açık olarak 
doğrudur, ama Heidegger’in gizli-olmama düşüncesindeki nokta, çalışma ışığıyla ge-
tirilmiş şeyde neyin açıldığıdır, her zaman hâlihazırda “mevcut” olan bir şey değildir:

Orada durarak, yapı [“sanat çalışması”nda “çalışma” düşüncesini içeren “Ba-
uwerk,”] sert esen ve bu yolla ilk kez kendi gücünde göründüğü fırtınaya karşı direnir. 
Taşın ihtişamı ve parıltısı; gün ışığını, gökyüzünün genişliğini, gecenin karanlığını ilk 
açan güneşin kutsamasıyla kendini görünür kılar (27). 

O bir şeyi açık olarak ortaya koymaktır, aksi takdirde bu düşüncede belirleyici 
olan, içeriğin öneminin kurulması tarafından gizlenmiş olarak kalacaktır. Bu yaklaşı-
mın felsefi önemi kesinlikle dünyayı anlamaya olanak sağlamada, açıklayıcı düşünsel 
uzanımımızı ne kadar genişletsek de, bununla yorucu hâle gelmeden, belirleyici ol-
masıdır. Aslında, çoğu genişleme, gizlenmiş olan şeylerin kendisine yol gösterebilir. 
Burada mana, onu kullandığımız bir nesne yapmaktan ziyade, bizi dünyaya bağlayan, 
kendimizi ona adamamızı sağlayan şeyde oluşur. Dünya hakkında bilme ve dünyayı 
anlamlandırma arasındaki tarihsel değişim çizgisi; Max Weber’in modern bilim ve 
bürokraside dünyanın “büyü bozumu” tanımı ve Heidegger’in büyü bozumuna karşı-
lık, yeniden büyülemenin yanıltıcılığına güvenmeden önerdiği olanaklar aracılığıyla 
hayati bir felsefi mesele hâline gelmiştir.

Ters yüz eden bakış açısı, Heidegger’in neyin nesnel olarak bilinebileceğinin 
karakterize edildiği, “dünya” ve “yeryüzü” arasındaki ilişkiyi konu eden yazısında 
kendine zemin aramaktadır. Heidegger bu karşılaştırmayı, sanatla ilgili yazısını yazdığı 
sırada çalıştığı Schelling’in çalışmasından (onun isminden hiçbir yerde bahsetmeden) 
sağlamıştır. Schelling, aynı zamanda daralma ve genişleme güçlerini de gördüğü “ze-
min” ve “varoluş” arasındaki ilişkiye göre düşünür. Eğer önceki egemen olursa, dünya 
hiç olamaz, ama saf genişleme dünyası da biçimsizlik içinde yok olabilir. Bundan 
dolayı orada sürekli, dünyanın onu bütünüyle anlaşılabilir yapmak için bir tür zemine 
olan ihtiyacı ve tümüyle anlaşılabilir zemin yapma arayışının onu anlamdan yoksun 
bıraktığının farkına varılması arasında nasıl açıkça ortaya konacağı gerilimi vardır. 
Schelling’in “İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine”de ve sonraki felsefesinde anlam 
bundan dolayı özgürlüğe dayanır ve özgürlük kendimizi özgürleştiren bizim için, onu 
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bütünüyle aşma arayışı olmadan zeminin üzerinden geçmeyi gerektirir.9

Söz konusu sanat olduğunda, iyi müziğin anlamı yok edebilen şeyde çakılıp 
kalmış olduğu düşüncesinin ima ettiği şey anlaşılabilir: fanilik, kayıp, özlem ve acı; 
en iyi müziğin zeminin kökenidir, bu zemin olmaksızın dünya ancak geçici bir anlam 
ifade eder. Bağlantılı bir tutumda, Heidegger “yeryüzü”nü taş örneği aracılıyla görür, 
taşın ağırlığı “... ona doğru herhangi nüfuz etmeyi reddeder. Eğer bunu taşı kırarak 
yapmaya çalışırsak, o asla içini göstermez, parçalarında ortaya çıkmış bir şeydir”10  
Yeryüzü esasen gizlenmişliği içerir, ama aynı zamanda, o ortaya çıkabilecek olanın 
zeminidir: Taşı kullanan heykeltraş, nüfus etme girişimi ile anlamı özgürleştirip, taşı 
analiz ederek onu yok edebilir. “Çalışmanın yaratımı” aynı zamanda yeryüzünün kimi 
görünümünü ortadan kaldırır: “hakikati formda oluşturmak (Gestalt)” ile “Ama bu 
kullanım, yeryüzünü bir malzeme (Stoff) olarak tüketmez ve kötüye kullanmaz ama 
onu öncelikle kendine karşı özgürleştirir.” (50). Dünya ve yeryüzü “kökensel olarak 
farklı ve henüz hiç ayrılmamış... Dünya ve yeryüzü karşıtlığı bir zıtlıktır” (34), bunun 
aracılığı ile varlığın hakikati hem açığa vurma hem gizleme tutumuyla ortaya çıkar.11

Heidegger’in yazısındaki yaklaşımı bazı açılardan, onun gelenekselciliği ve 
Rektoratsrede’in [Rektörlük konuşması] yankıları olan bir retorik tarafından baskılan-
mıştır. O “Dichtung” – “Poesie” in anlamına sahip olan, Romantik düşüncede “yaratıcı 
üretim” – konuşur, şimdi bir “söyleme” (“saga”yı beraberinde gerektiren Sage) hâline 
geliyor, böylece: “Tarihsel Volk’un köken kavramlarını birçok söyleyiş önceden – bi-
çimlenmiştir, yani O, dünya – tarihine aittir (tarihin anlamını ‘gönderilmiş’ olarak ima 
eden ‘Welt – Geschichte’)” (60). Bundan dolayı, “Sanat Yapıtının Kökeni”nde felsefi 
ve diğer tarihin sorgulanabilir kısmıyla, çağdaş tartışmada metnin kendisinin getirdiği 
sanat hakkında hakikat ışığının felsefi sorusu ilişkisini ayırmak önemlidir. “Çalışma” 
görüşüne odaklanma; sanatın gerçekleşmesinin, bir “çalışma” biçimi olarak sanat 
varlığına bağlı olmadığı gerçeğini saklayabilir: Kültürel kimliklerin yeni biçimlerini 
kurarak, İnsan Hakları dünyasını oluşturmaya yardımcı olan caz performansları çeşitleri, 
Heidegger’in örnek olarak kullandığı şekliyle, görülmüş en iyi “çalışmalar” değildir. 
Aslında Martin Luther King’in “Benim bir hayalim var” konuşması, Heidegger’in 
ilgili olduğu türde hakikatin gerçekleşmesi bağlamında görülebilir: Talep edilen temel 
isteklerde üstün başarıya ulaşmadı ama hakiki şarkı söyleme geleneğinden sağlanmış 
dilin ritimleriyle, yeni bir dünya görüşüne yardım etti. Heidegger “dil önce varlığı, 
açığa doğru (ins Offene) olan varlık olarak getirir” (59) dediğinde, biz düşünceyi “orta 
düzeyde basit ürün” çeşitlerinin ötesine, onun değindiği gibi, hakikatin gerçekleşmesini 
sağlayan dil ile gizlenmeyen hâline gelen her şeye genişletebiliriz. Bu örneğin, onlara 
yıllarca işkence eden şeylerin üstesinden gelmelerine olanak sağlayan kişiye hakikatin 

9 Bkz. A. Bowie, Schelling and Modern European Philosophy, Londra: Routledge, 1993.
10 GA 5, 32.
11 Hakkında daha fazlası için bkz. A. Bowie, From Romanticism to Critical Theory. The Philosophy of 

German Literary Theory, Londra: Routledge, 1997.
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kilidini açan, terapistin hastasına kullandığı belli bir ifade tarzı olabilir.
Felsefi düşünmenin sonucu olmayan, tarihin gösterdiği türden, epistemoloji için 

zemin aramaya devam etmekten ziyade, Heidegger ve sanatla ilgili olan meselenin 
felsefi çekirdeği, o hâlde, felsefenin dünyanın anlamı sorusuna doğru yeniden yö-
nelmesi için onun en iyi fikirlerinden neyin geliştirilebilecek olduğudur.12 Felsefenin 
başaracağı gibi doğa bilimleri için bir ek olmaktan ziyade, modern kültürün bir parçası 
olarak felsefenin geleceğiyle ilgilenirsek, bu anlamlandırmak için bir kaynak olabilir.13
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12 Bkz. A. W. Moore, The Evolution of Modern Metaphysics. Making Sense of Things, Cambridge: 
Cambridge Üniversitesi Yayını, 2012.

13 Bkz. A. Bowie, Adorno and the Ends of Philosophy, Cambridge: Polity, 2013.





CEMAL SÜREYA’NIN DİZESİNDEN FIŞKIRAN VAROLUŞ:  
AN Kİ FISKİYESİ SONSUZLUĞUN

Cihan Camcı*

THE SPRING OF THE EXISTENCE OUT OF CEMAL SUREYA’S LINE:  
THE MOMENT IS THE FOUNTAIN OF THE INFINITY

ÖZ
Bu yazıda, Cemal Süreya’nın bir dizesinin varoluşun kendisini açışına ve anlamını 
bize sunuşunu bir an deneyiminde bize anımsattığını göstermeye çalışacağım. Bu 
dizede şairin, yaşamın anlamını bir fıskiyenin damlalarının sonsuzluğun içinden 
dışına doğru fışkırmasında, bir göz kırpması gibi, bize duyurduğunu ve bunun, 
Heidegger’in zamansallık anlayışıyla düşünülebileceğini öne süreceğim. An’ın, 
şimdi’nin kendisine özgü bir boyutu olduğunu, bu boyutun, yaşamın her ne ise 
o olarak anlamını zamanın kendisini zamansallaştırışı olarak bize kendisini aç-
tığını, yansıttığını söyleyeceğim. Son olarak, Cemal Süreya’da bu açılışın bize, 
Heidegger’deki can sıkıntısı kavramından daha canlı, daha neşeli, daha hafif bir 
deneyim önerdiğini belirteceğim. 
Anahtar Kelimeler: Cemal Süreya, Heidegger, zaman, an, açılış, her-günkülük, 
hafiflik.

ABSTRACT
In his paper I will try to show that a single line from of Cemal Süreya recalls us 
the opening and offering the meaning of being from itself to us in a moment of 
vision. In the line, I argue that the poet makes us hear the meaning of life as such in 
a moment of life, in the augenblick, as the water drops springing out of a fountain 
which reflects a Heideggerian understanding of temporality. I will state that the 
moment, now, has a peculiar dimension that opens, echoes to us the meaning of 
life as such as a the temporalization of temporality. Finally, I will argue that in 
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Cemal Süreya, this opening is more vivacious, light and more cheerful compared 
to Heidegger’s notion of boredom. 
Keywords: Cemal Sureya, Heidegger, time, now, opening, everydayness, lightness.

...

I. An ve Mevcudiyet İlişkisi

I.I. Şimdi ve Sonsuzluk, “An ki Fıskiyesi Sonsuzluğun”

An ki fıskiyesi sonsuzluğun
Keşke Yalnız bunun için sevseydim seni

Cemal Süreya’nın 20 şiir adlı eserinin son şiirindeki bu dizeler, bize sonsuzluğun 
bir an için kendisini kendisinden açarak, sanki kendisini kendi içinden dışına doğru 
bir uzanışla sunmasını çağrıştırıyor. Eğer biz zamanın kendi içinde sonsuz akışını du-
yabilecek olsaydık, bu deneyim böyle bir açılışa, sonsuzluğun bir an için asılı kalmış 
gibi görünüşüne benzerdi. Biz zamanı anlamlı hale getirdiğimizde, onu duraklatmış 
olduğumuz ve hemen geçmişe kaydığı bir an deneyimliyoruz demektir. Duraklatılmış 
zaman, kendi içinde şey anlamında değil, bizim için şey anlamındadır. Oysa Süreya’nın 
dizelerinde bize anıştırılan deneyim, bizim bir an için, kendi öznel algımızın sınırları-
nın ötesine geçiyormuşuz gibi duyumsayabileceğimiz bir deneyimdir. Bu anda, kendi 
içinde şey olarak düşünülebilir.

Kendi içinde şey, felsefenin antik dönemden beri anlamaya çalıştığı, her ne ise 
o olarak varlık demektir. Yunanlılar için bu, bize görünen, dolayısıyla sonlu ve sınırlı 
algımızla algılayabildiğimiz görünüşlerin kökeni, kaynağı anlamında varlıktır. Sonlu 
görünümlerle aynı türden olmayan, dolayısıyla sonlu olmayan bir kipte düşünülebilir. 
Ama bir şekilde bize görünün görünüşlerin görünebilirliği olarak onlarla ilişkili ol-
malıdır. Böylece sonsuzluğu sonlu görünüşlerle hem ayrı bir türde hem de bir şekilde 
bir-lik-te düşünmeliyiz. Heidegger, varlığın zamandan başka bir şey olmadığını söy-
leyerek, bu hem birlikte hem de farklı oluşu zamansal bir geçişlilik kipinde anlamlı 
kılabileceğimizi söylemiş oldu. Bu açıdan baktığımızda varlık, hem sonlu ve sınırlı 
görünüşlerde bir şekilde bulunan hem de kendi içinde duraklatılmaksızın sonsuza dek 
ekstatik bir kipte varlıkta kalan orijinal zaman demektir.

Zamanın bu orijinal kipi, bizim için anlamlı olan, dolayısıyla sonlu, sınırlı bir 
bağlama indirgenmiş olan bir sürenin, aynı zamanda varlığın ontolojik anlamını bize 
duyurabildiği bir süre olarak düşünülebilir. Aşağıda göstermeye çalışacağımız gibi, 
zaman süreleri şimdi’lerden, anlardan oluşur. Dolayısıyla varlığın ontolojik, orijinal 
ve sonsuz boyutunun bir deneyimde düşünülmesi, şimdi’nin, hem sonsuza dek durak-
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latılmamış bir uzanışını hem de bizim için belli sınırlar içinde belirlenmiş, sınırlanmış 
boyutunu birlikte düşünebileceğimiz bir deneyim demektir.

Bir açıdan, biz yalnızca bir boyutu deneyimleyebiliriz. Günlük yaşamda varoldu-
ğumuz, Platon’un gölgelere benzettiği, hermeneutik düşüncenin yaşam dünyası dediği 
gündelik yaşamın içinde, Heidegger’in ontik dediği bir boyutu...  Ancak anlayış ve 
yönelişimizin bu boyutu bir tümlük olarak kavramaya çalışması da söz konusudur. 
Bunun sonucunda da bu boyutun sınırlarını ve dolayısıyla ötesini, kendi içinde her ne 
ise o olarak sonsuza dek uzanışı hayal etmesi de insan oluşumuzun en ilginç özelliği-
dir diyebiliriz. Sözünü ettiğimiz deneyim de böyle anlaşılabilir. Bir anda, bizim için 
anlamlı olan boyutun ötesine geçen sonsuz uzanışı duyar gibi olduğumuz bir dene-
yim... Bu anda, sanki ontik boyutun sınırları, ontolojik, yani kendi içinde bir tümlük, 
birlik olarak kalan varlık boyutuna açılır gibidir... Bu açıklık anında sanki biz zamanı 
anlamlandırdığımız kontrolü kaybetmiş, bu ontolojik boyutun kendisini, biz onu an-
layamadan, belli belirsiz bir hâlde gösterişini duyuyor gibiyizdir. Sonsuz, orijinal ve 
kendi içinde birlik, tümlük olarak henüz sonlu ve sınırlı insan algısı tarafından par-
çalara ayrılmamış demektir. Biz her algıladığımızı, daha doğrusu algıladıktan hemen 
sonraki anlayıp anlamlandırışımızı artık sonsuzdan koparıp ayırmışız demektir. Bu 
koparıp ayırışımız, tümlüğü bizim için anlamlı parçalar halinde bölüşümüzle varlığın 
henüz ayrışmamış bir tümlük olarak sonsuza dek uzanan boyutunu yitirmiş oluruz. 
Bir bakıma, anlamak orijinal tümlüğü yitirmek demektir.

Sonsuzluk bu nedenle bizim henüz anlayamadığımız bir duyuş olarak düşünülebilir. 
Bizim anlayabildiğimiz her şey artık orijinal tümlük, birlik ve sonsuzluk değildir. Bu 
artık sözcüğü bize, anlayışın zamansal olarak geçmişe ait demek olduğunu gösteri-
yor. Sonsuzluğu bizim anlayamadığımız bir duyuş olarak hayal etmemiz bu nedenle 
zorunludur. Ancak böyle bir duyuş zamanın orijinal, yani kökensel tümlüğünü, henüz 
geçmiş zaman kipine dönüşmeden önceki ontolojik boyut olarak duyabilir. Anladığı-
mız her şey, modern düşüncenin ampirik temellerine göre artık olmuş bitmiş, geçmiş 
demektir. Bunu aşmak için, bir an sanki orijinal zamanı henüz gerçekleşmeden önce 
dondurulmuş, durdurulmuş ve gelecekten geçmişe akışı kesintiye uğramamış halde 
hayal etmeliyiz. Bu anda, sonsuzluk bize kendisini gösteriyormuş gibi hayal etmeliyiz. 
Bu, kendini gösteriş anı –çok kısa bir süre için– zamanın sonsuz akışı duraksatılmış, 
askıya alınmış bir kipte mevcudiyete geliyormuş gibi hissedebileceğimiz bir andır. 
Böyle bir an, böyle duyulabilen bir şimdi deneyimi, varlığın orijinal tümlüğünü, 
sonsuzluğunu, henüz bizim için şey olarak ayrışmadan önce mevcudiyete taşıyabilen 
bir deneyim olmalı.

Bu deneyimi tartışmak için, öncelikle şimdi kavramının önemini ve sonsuzlukla 
ilişkisini düşünmeliyiz. Şimdi kavramı, zamanı (mevcudiyet olarak) düşünmek için 
filozofların referans aldığı noktadır diyebiliriz. Aristoteles zamanın kökeninin an, şimdi 
olduğunu söylüyor. “Şu da açık: Zaman olmasa ‘an’ da olamaz; ‘an’ olmasa zaman da 
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olamaz.”1 Aristoteles gibi Augustinus da, zamanın henüz-değil-şimdi ve artık-değil-
şimdi arasında bulunan şimdi’de aranması gerektiğini söylüyor. Eğer geçmiş ile gelecek 
varsa, nerde olduklarını bilmek isterim diyen Augustinus, geçmişin artık, geleceğin ise 
henüz var olmadığını, onlardan belleğimizdeki izler aracılığıyla söz edebileceğimizi 
belirtir. Onların mevcudiyetleri de bir şimdi’de meydana gelmiş ya da gelecektir.

Şimdi bana açık gelen şu: Ne gelecek var ne geçmiş. Kesinlikle “geçmiş, şimdiki, gelecek 
zaman diye üç zaman var” demek de yerinde olmaz. Belki de “üç zaman vardır: Geçmiş-
tekilere ilişkin şimdiki zaman, şimdikilere ilişkin şimdiki zaman ve gelecektekilere ilişkin 
şimdiki zaman” demek daha doğru olurdu. Çünkü bu üç çeşit zaman zihnimizde vardır, 
onları başka yerde göremiyorum.2

I.II. Sonsuzluk–An İlişkisi

Zamanın parçaları gibi düşünebileceğimiz geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin 
her biri kendi içinde nedir diye düşündüğümüzde, onların her birinin mevcudiyete 
gelişlerini düşünüyoruz demektir. Onları bizim için mevcut oldukları bir şimdi olarak 
düşünmek zorundayızdır. Aslında Augustinus örtük biçimde, zamanın kendi içinde 
geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman diye düşünülse de, tüm bunların bizim için mevcut 
olabilmesinin her zaman şimdi’de olanaklı olduğunu söyleyerek, kendinde şeyin ve 
bizim için şeyin birleşme noktasının şimdi olduğunu söylemiş oluyor. Kendi içinde 
şey olarak varlığın orijinal tümlüğünü, sonsuzluğunu varoluş, mevcudiyet hâlinde 
düşünmek için, onun bir şimdi’de mevcudiyete geldiğini düşünmek durumundayız. 
Bu da bizim için şey hâline dönüştüğü bir an, şimdi demektir. Eğer kendinde şey bizim 
için bir anlam kazanacaksa, bu bir şimdi zamanı olmalıdır. Ne var ki biz bu anlayışı 
tamamladığımızda, kendinde şey orijinal tümlüğünü yitirmiş, artık bizim için anlamlı 
bir şey ve geçmişte kalmış bir süre hâline gelmiş oluyor.

Bu durumda biz öyle bir an deneyimi hayal etmeliyiz ki, bu an varlığın her ne 
ise o olarak kendisinin sonsuzluğunu duyabileceğimiz bir an olmalı... Henüz bizim 
için anlamlı bir parçaya bölünmeden önceki tümlüğünde, Heidegger’in belli belir-
siz, muğlak bir anlayış dediği gibi kendisini gösterdiği bir seyir anı olmalı... O anda 
sonsuzluk bize bölünmüş ve ayrıştırılmış olan parçalarındaki yokluğunda varmış gibi 
duyulabilmeli... Yukarıda söz ettiğimiz gibi, bu deneyim bizim anlayışımızdaki ontik 
boyutun sınırlarında bir yarılma olmuş gibi hissettiğimiz bir deneyim olmalı... Bu açıl-
ma, yarılma deneyiminde, uçurum gibi keskin ve uçsuz bucaksız yarıktan sonsuzluk 
kendisini gösterip aynı anda geri çekiliyor gibi görünmeli...

1 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997, s. 195.
2 Augustinus, Zaman Kavramı, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Yayınevi, 1996, s. 21.
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I.III. Zamanın Sayısal Karakterindeki Açıklık

Zamanın kendinde şey olarak gelecek, şimdiki zaman ve geçmiş arasındaki akışının 
sonsuzluğu, bizim için şey anlamında şimdi parçalarında nasıl varolabilir? Bu ancak 
bu akışı oluşturan parçaların birbirine geçişli bir yapıda, yani sınırlarının açık olması 
ile olanaklıdır. Bu açıklık, zamanın parçalarını uzamsal bir limit değil de sayı olarak 
düşünmemiz demektir. Esasen açıklık burada, zamanın sayısal karakteri sayesinde 
bizim için anlamlı olan zaman dilimlerinde iç içe geçiş hâlinde, süreklilik hâlinde 
bir akışı duymamıza olanak verir. Bunu daha iyi anlamak için önce zamanın sayısal 
karakterinin nasıl ele alındığını kısaca görmeliyiz.

Zamanın sayısal karakterini önce Platon’un Timaeus diyalogunda, Demiurge’nin 
sonsuzluğun devinen bir imgesini yaratmak istemesiyle görüyoruz. Demiurge, sonsuz-
luğun sonlulukta ancak “sayıya göre devinen ve bir düzeni, ardışıklığı olan” imgesi 
sayesinde “Bir olarak varlıkta, yani sonsuzluk kipinde kalacağını” söylüyor.3 Bu 
bağlamda baktığımızda, Platon’da sonluluğun sonsuzluğu yansıtırken, sayısal ardı-
şıklık sayesinde sonsuzluğun kendi içinde tümlük olarak varlıkta kaldığını görüyoruz. 
Aristoteles’le birlikte, sonsuzluğun kendi içinde varlıkta kalışını, sonludaki olanak 
hâlinde düşünebiliriz. 

II. Sonsuzluk Olanaktır

Aristoteles sayılabilirliğin olanağı ile sonsuzun sonludaki olanağını karşılaş-
tırdığı Fizik 3. kitabın sonlarına doğru, gün gibi “hep oluş ya da yok oluş” hâlinde 
düşünebileceğimiz sonsuzun, “başka biçimde değil hep böyle, yani olanak hâlinde” 
ve “bütünden çok parça içinde var”4 olduğunu söylüyor.

Sonsuzun bütünden çok parça içinde olması, onun sonlu şeylerden farklılığında 
onlarla birlikte düşünülebileceğini gösteriyor. Sonsuzun olanak halindeyken henüz 
bizim sonlu ve bölünmüş anlayışımızın öncesindeki birliğini koruyan bir bulunuşu 
bölünmüş parçalarda da bulunuyorsa, bu ikili bir yapısı olduğunu gösterir. Sonsuzun 
parça içinde olması, hem varlık hem de hiçlik kiplerinin birlikte, ikili bir yapıda bu-
lunuşudur. Bu ikili bağlılığın mevcudiyetini nasıl hayal edebiliriz? Bu mevcudiyet 
ancak bölünmüşlükte, hem var hem de yok olarak, bu iki kip arasındaki zamansal ge-
çişlilik olarak hayal edilebilir. Zamanı oluşturan parçalar şimdi’ler olduğuna, yukarıda 
gördüğümüz gibi zamanın mevcudiyeti de ancak bir şimdi olarak düşünülebileceğine 
göre, bu ikili bağlılık şimdi deneyimi olarak hayal edilebilir. Sonsuzun henüz edimsel 
gerçekliğe dönüşmemiş ve dolayısıyla da bölünmemiş, Bir-lik-te ve tümlük olarak 
olanakta kalışının mevcudiyeti, ancak bir şimdi, an deneyimi olarak hayal edilebilir. 

3 http://classics.mit.edu/Plato/timaeus.html. Benjamin Lövett, (erişim: 20 Kasım 2016).
4 Aristoteles, Fizik, s. 129.
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Sonsuzluğun mevcudiyeti, bir an için varlık ve hiçlik kipleri arasındaki geçişin askıya 
alınmış gibi düşünülüşüdür.5 

5 Bu mevcudiyeti sonlu ve sonsuz birlikteliği olarak ileride ele almadan önce, Kant’ın sonsuzu sonlu 
parçaların belirlenimindeki olanak olarak görmeliyiz. Sonsuzun tümlükte, Kant’ın deyişiyle aşkınsal 
ideallikte kalışı ve Aristoteles’te bunun zamanı oluşturan şimdi’lerde olanak olarak düşünülmesi, ör-
tük olarak ikili bir boyutu öngörüyordu. Kant’ın zaman anlayışıyla birlikte bu ikili boyut –bizim için 
olan ve kendi içinde, kendinde şey olarak kalan zaman– açıklığa kavuştu diyebiliriz. Bu iki boyut, 
zamanın kendi içinde sonsuz bir olanak oluşu ile bizim için anlamı, Kant’la birlikte ayrışmıştır. Esasen 
bu sayede, sonsuzluk ve şimdi arasındaki ilişkinin belirlenmiş, tamamlanmış bir sınır mı, yoksa açık, 
geçişli bir süre-gidişin yansıması mı olduğunu düşünme olanağımız oldu diyebiliriz. Zaman, Kant için 
de kendi başına, orijinal anlamda sonsuz, bu bağlamda aşkınsal idealliğe sahiptir diye düşünebilirsek 
de, Kant sonsuzluğu saf aklın idelerinde bir düşünce deneyi olarak görür. Sonsuzluğun sonlu şeylerle 
ilişkisi, Platon’un ve Aristoteles’in düşündüğü gibi değil, ancak ayırt edici bir limit olarak kullanılabi-
lir.

a Zamanın bu anlamda ad infinitum oluşu onun ölçülebilir, sayılabilir her belirleniminin tek bir 
zamanın sınırlandırılabilmesi olanağından başka bir şey değildir. Zaman, orijinal tasarım olarak 
sınırsız verili olmalıdır (I. Kant, Critique of Pure Reason, çev. Norman-Kemp Smith, New York: 
Palgrave, 1929, B 48).

a Bu aslında Kant için şimdi’nin bir belirlenim, sınır oluşturduğunu, dış gerçekliğin deneyimden gelen 
duyu verileri ile sınırlı bir gerçeklik için anlamlı olduğunu gösteriyor. Kant için olanak ve edimsel 
gerçeklik, yani aktüel gerçeklik, Wirklichkeit, duyu verilerine bağlıdır. Duyu verilerine verilen dış ger-
çekliğin bir anlık kesitini, bir sonraki bir duyu verisinin izlediğini ve aralarında tümlük olarak varlıkta 
kalan bir varoluşun ancak insan aklının bir olanağı olarak görebiliriz. Bu, bir önerme ile belirlediğimiz 
gerçeklik kesiti, yani duyu verilerinden elde ettiğimiz özelliklerin, yüklemlerin birbiriyle bağlılığı, 
ancak insan algısının aşkınsal birliği sayesinde (ardışıklık hâlinde) gerçektir demektir. Kendi içinde 
bir varoluş kipi olarak dış gerçekliğin bir kesiti, bir sonraki kesitte sürüyor diyemeyiz. Bu nedenle, 
bu kesitler şimdi’nin sınırladığı bir zaman, terminus içinde belirlenir. Böylece bu kesitler birbirine ve 
dolayısıyla da sonsuzluğa açılan geçişli birer sınır gibi düşünülemezler. Algılanan bir duyu verisinin 
biçimsel olanağı, bir sonraki duyu verisinin biçimsel olanağına açık kalarak orijinal bir akışın aşkın 
bir boyutta sürmesini sağlamaz. Sonlu şimdi’lerde sonsuzluk, varlığı sürüp giden bir açıklık olarak 
düşünülmez. Sonsuzluk, ancak insan aklının matematiksel antinomisinde çelişkiyi kabul ettiğimizde –
söz gelimi evren sonludur veya sonsuzdur demenin dış gerçekliğe ilişkin bir belirlenim olamayacağını 
kabul ettiğimizde– analitik olarak düşünülebilir. Kant böylece, zamanın sınırlandırılmamış tümlüğünü 
deneyimleyemeyeceğimizi ve dış gerçeklikle ilişkisini kuramayacağımızı söylüyor. Aristoteles için 
geçerli olan bu ilişki, –zamanı oluşturan parçalar şimdi’ler olduğuna göre, sonsuzun da, bu şimdi’lerin 
birinde, olanak olarak mevcudiyete gelişinde sonsuzlukla ilişkili oluşu– Kant için olanaksızdır. Şimdi, 
Kant için, deneyimde zaman ve uzay görüsünde verilmiş bir kesiti belirleyen anlamdadır. Sonsuz 
zamanın akışını kesintiye uğratmayan, geçmiş ve gelecek arasındaki sürekliliği bölmeyen bir açıklık, 
geçişlilik değildir.

a Hegel bir anlamda bu olanağı yeniden düşünüyor; Mantık Bilimi’nde Kant’ın antinomilerini tartışır-
ken şöyle diyor:

a Şimdi, verili bir zaman noktası, zamandaki belirli bir sınırdan başka bir şey değildir. Öyleyse 
tanıtlamada zamanın bir sınırı edimsel olarak varsayılır; ama bu tam olarak tanıtlanması gereken 
şeydir. G. W. Hegel, Mantık Bilimi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea yayınları 2008, s. 180. 

a Hegel daha sonra, zamanın sınırı olarak şimdi’yi, nitel (burada nitel belirlemek için sınırlandırmak 
ve tümlüğü kesintiye uğratacağımız bir ayrım anlamındadır) bir sınır olarak almamız durumunda, 
gelecekten geçmişe akan tümlüğün kesintiye uğrayacağını ve Kant’ın akıl yürütmesinin “yitip gi-
deceğini” söylüyor. (Hegel, Mantık Bilimi, s., 180.) Eğer gelecekten geçmişe akan tümlük kesintiye 
uğrarsa, sonsuzluk, sonsuzluk olarak kalamaz ve sonlu parçalara bölünmüş olur. Aynı paragrafın 
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II.I. Heidegger, Kamusal Zaman ve Şimdi

Yaşam felsefesi, şimdi’nin –bizim için ve kendi içinde zaman olarak– ikili boyut-
sallığının, hem farklı hem de Bir’likte varoluşunu gündelik yaşamda deneyimlememiz 
anlamına gelir. Zamanın bizim için olan boyutu bizim gündelik yaşamımızda onu bö-
lerek, sınırlayıp belirleyerek yaşamamız demektir. Biz gündelik yaşamımızda zamana 
uyum sağlar, ona göre yaşarız. Bu anlamdaki zamana kendimizi ayarlamamız, bir tür 
uyum sağlama, beceri hâli, pratik bir el yatkınlığı demektir. Beni bağlayan, kendimi 
ayarladığım ve amaçsal yönelimlerimde umursadığım şey, öğle yemeği ya da sabah 
kahvesi gibi etkinliklerin teorik anlamı değil, bu etkinliklerin işe yararlığı, amaçlarıma 
uygunluğudur. Gündelik yaşamda onları araçsal bir ardışıklık halinde anlarım. Kotar-
mayı tasarladığım işleri, gerçekleştirmeyi planladığım etkinlikleri henüz potansiyelken 
kestiririm. Geçmişi de anımsarım. Ancak asıl ilgimi çeken, gündelik amaçlarımın, ön-
celik sonralık dizilişi içinde, gelecekte gerçekleşmesidir. Heidegger, “Dasein geleceğe 
doğrudur”6 derken bunu kast ediyor. Önce elimdeki konuyu bitirebilmek, sonra kahve 
içmek, daha sonra da otobüse yetişmek gibi gelecekteki gündelik etkinliklerime göre 
saate bakar, kendimi ayarlarım. Bu ayarlayışımda, gündelik etkinliklerimi öncelik ve 
sonralık dizilişi olarak sessizce, sayısız sayarım. Aklımdan, önce kahve içeceğim, sonra 
otobüse yetişirim, akşam eve dönerim gibi etkinliklerin sürelerini, saate bakmadan ve 
saatteki sayıların işaret ettiği sınırlarla belirlenmiş olarak anlamadan zaten saymakta-
yımdır. Heidegger buna kamusal zaman diyor. “Hesaplanan ve dile getirilen anlamda 

devamında zamanın arı nicelik olduğunu söyleyen Hegel, aslında “onda kesintiye uğraması ge-
reken zaman-noktası daha çok yalnızca şimdi’nin kendini ortadan kaldıran kendi-için-Varlığıdır” 
(Hegel, Mantık Bilimi, s. 180-181) derken, şimdi’yi Schranke anlamında mesafe koyan, varoluşu 
uzamsal limitlerle kesintiye uğratan bir sınır olarak görmüyor. Böylece, şimdi’nin edimsel olarak 
varsayılmış sınırı, yani Kant’ın Wirklichkeit anlamında gerçekliği kendi içinde, yalnızca duyu ve-
rilerinin her birinin tek bir kesit oluşturabileceği nedeniyle varsaydığı sınır, Hegel için açıktır. Bu, 
şimdi’nin bizim için sınırlanmış boyutunun, kendi içinde, artık değil şimdi demek olan geçmiş ve 
henüz değil şimdi demek olan geleceğe açık kalışı demektir. Bu açık kalışta şimdi’nin kesintiye 
uğrayan sınırını ortadan kaldıran varlığı, onun bizim için belirlenmiş ve kapanmış sınırlarının yapı 
bozumu, destrüksiyonu demektir. Bizim edimsel gerçeklik kesiti belirleyebilmemiz için varsaydığı-
mız boyut ortadan kalkınca, zaman kendinde ve kendi için sonsuza dek kesintisiz akan boyutunda 
görünür gibi olur. Hegel bu bağlamda, zamanı Kant’ta olduğu gibi bir şeyin varoluşunu uzamsal 
ölçülebilirlik olarak T1 zamandan T2 zamana kadar geçen süre ile sınırlayan, terminus anlamında, 
(bir varoluşunun bitimi ve bir başka varoluşun varlığa gelişini ayıran) bir sınır olarak görmeyebi-
leceğimizi vurguluyor. Böylece, şimdi ikili bir boyut taşıyor diye düşünebiliriz. Şimdi’nin bu ikili 
boyutu, katmanlı bir yapı gibidir. Bu yapı sayesinde, hem sonsuzluk zamanın kendi içindeki orijinal 
bölünmemişliğinde her ne ise o olarak, Bir’likte kalır; hem de aynı zamanda, kendisini oluşturan 
parçalarda, yani şimdi’lerde de bizim için bölünmüş bir parça gibi görünür. Ancak biz bazı anlarda, 
bu parçaları oluşturan bir şimdi’de, sonsuzluğun orijinal akışını, içinden dışına doğru, kendi onto-
lojik Bir’liğinden bize doğru, uzanarak fışkırır gibi hissederiz. Biz de bu yazıda, Cemal Süreya’nın 
An ki Fıskiyesi Sonsuzluğun dizesini bu bağlamda yorumlayacağız.

6 Martin Heidegger, Basic Problems of Phenomenology, çev. Albert Hofstadter, Bloomington-Indiana-
polis: Indiana University Press., 1982, s. 265. 
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zamanın nihai karakterine, zamanın kamusallığı (Öffentlichkeit) diyoruz”.7 İşte bu iki 
şey, henüz gerçekleşmeden önceki olanak olarak etkinliklerimi sayıyor oluşum ve bu 
sayışımdaki sonsuza açık sınırsızlık sayesinde, ben zaten sonsuzluğa yönelmiş anlar 
yaşamakta olan bir varlığımdır. 

II.II. Kamusal Zamanın Açıklığı Sayesinde Orijinal Zamanın Süre-gidişi

Bu kamusal zamana kendimi ayarlayışımdaki etkinliklerin sürelerini sınırlanmadan 
anlarım. Bu anlayışta etkinliklerimin sınırları belli belirsiz, bulanık ve geçişlidir. Sanki 
bir akış halinde anlıyorumdur. Bu akış –ki şimdi’lerden oluşur– sayesinde, şimdilerin 
sınırları birbirlerine açık ve geçişliymiş gibi anlıyorumdur. Ancak günlük hayatın 
telaşı içinde bu geçişliliğin sonsuza uzanan yekpare tümlüğünü unutmuş hâldeyimdir.8 

Nasıl Hegel Kant’ın gerçekliğin bir kesitini belirlemek için şimdi’leri sınır olarak 
varsayışımızın olumsallığını vurgulamışsa, Heidegger de bu kamusal ayrımların aslında 
olumsal varsayımlar olduğunu söyler. Kant, duyu verilerinden gelen birbirilerinden 
kopuk izlenimlerin belirlenimlerini ayırmak gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle 
şimdi’yi terminus anlamında geçişsiz bir sınır gibi görüyordu. Biz de gündelik yaşa-
mımızdaki pratik yönelimselliğimizde, kahve içme zamanı, otobüse yetişme zamanı 
gibi etkinlikleri ayırmak için, sanki bu etkinlikler birbirinden kopuk ve ayrı şeylermiş 
gibi yaparız. Oysa zamanın orijinal ve sonsuz akışı, bu dünya zamanının saatleri, 
saniyeleri arasındaki farklılıklar aslında açık kaldığı için, kendi içinde akışının ke-
sintisizliğini sürdürür, bölünmemişliğinde seyretmeye devam eder. Burada “aslında 
açık kalış” kavramı, Kant’ın bilinemez dediği kendinde şey, kendi içinde her ne ise o 
olarak varlığı bizim için anlaşılamaz şey dediği, Ding an sich kavramının zamansal 
yorumundan başka bir şey değildir. 

Zamanın hem kendi içindeki orijinal bölünmemişliğinde her ne ise o olarak, 
Bir’lik-te kalışı; hem de aynı zamanda bizim için bölünmüş hâlde anlamlı oluşu bu açık 
kalış sayesindedir. Esasen açıklık, bir şimdi’nin –kendi içinde zaten yekpare tümlüğü, 
birliği içinde varolmakta oluşunun bize bir an için anımsatılması anlamında– uzaması 
gibidir. Zamanı oluşturan parçalar şimdiler olduğuna göre, zamanın orijinal boyutunun 

7 M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Klostermann Seminar, Vittorio Klostermann 
Frankfurt, 1975, s. 373; Heidegger, Basic Problems of Phenomenology, s. 264.

8 Söz gelimi, kahve içme zamanı ile otobüse yetişme zamanı arasındaki sınır, ne saatin gösterdiği bir 
dakika ile diğer dakika arasındaki sınırla ne de bir saniye ile bir sonraki, ya da bir önceki saniye ara-
sındaki sınırla belirlenmemiş, kapatılmamıştır. Otobüsün kalkacağı dakika ve saniye ile diyelim ki 
12.00.00, bir önceki saniye, diyelim ki, 11.59.59 ya da bir sonraki saniye, 12.00.01 arasındaki farklılık, 
bizim yaşam pratiklerimiz için ayırdığımız kamusal ayrımlardır. Benim gündelik yaşamımı sürdür-
mem, amaçlarımı gerçekleştirecek etkinliklerde bulunmam için, zamanı kamusal olarak, benim için 
yemek zamanı, kahve zamanı gibi farklı parçalar halinde anlamlı kılmam gerekir. Söz gelimi, yemekte 
diğer insanlarla buluşabilmek için, saat tam 12’de buluşma yerine gitmek isterim. Bir sonraki otobüs 
eğer saat 12’de kalkacaksa, bu sürede ona yetişmek için kendimi ayarlar, kahvemi hızlı ya da yavaş 
içerim. Heidegger buna dünya zamanı, Weltsein diyor. 
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mevcudiyetini hayal etmek istediğimizde, şimdinin uzatılmış, esnetilmiş, gerilmiş 
halini, uzamsız bir uzanışı hayal etmek zorundayız demektir. Buradaki uzanış, bizim 
için anlamlı olan bir şimdi zamanının, onun süresini önceden tasarlayıp umduğumuz 
sürede bitmemesinin bizde uyandırdığı yabancılaşma deneyimidir. Bizim beklentimiz, 
Heidegger’in Vorsorgen dediği anlamda gündelik etkinliklerimizi yapma sürelerinin 
belli belirsiz kestirilmesi, projekte edilmesi, varsayılması demektir. Bunların her biri, 
erken ve geç olarak kestirip, Heidegger’in Entwerfen dediği anlamda tasarlıyorsak da, 
mevcudiyetlerini şimdi karakterinde düşünebileceğimiz sürelerdir. Bu kestirimlerimizin, 
beklentilerimizin umduğumuz sürede sona ermemesi, bizi bir sonraki projeksiyonu-
muzdan alıkoyar ve olumsuz bir duygu hissederiz. Bu duygu, beklediğimiz sürenin 
işlevsel, el altındaki anlamına yabancılaşmamız demektir. 

Bu yabancılaşma, bir bakıma içeriğini boşaltma, olumsuzlayarak içeriği değilleme 
ve sürenin uzanışının alet olarak işlevini değil, kendisini, ne olduğunu hayal etmeye 
zorlar bizi. Bu sayede, bizim için anlamlı olan bir şimdi süresinin uzanışının, uzanışın 
kendisinin bir yansıması olduğunu anımsayabiliriz. Aslında bizim bölünmüş olarak 
kullana-geldiğimiz her sürenin orijinal, kökensel, kendi içinde sonsuza dek uzanan bir 
boyutun yansıması olduğunu fark ederiz. Fark ederiz ki bizim gündelik yaşamımızdaki 
kestirimlerimizdeki uzanışlar, bu sonsuzluğun Platonik yansımalarından başka bir şey 
değildir. Yukarıda söz ettiğimiz gibi ben, zaten sonsuzluğa yönelmiş anlar yaşamakta 
olan bir varlığımdır; çünkü gündelik tasarımlarım, kestirimlerim, aslında sonsuza uzanan 
bir şimdinin mevcudiyetini bölerek sınırlandırdığım yansımalardır. Bu nedenle varlığın 
kendisini projekte edişinin, yansıtışının içinde kapsanmaktadırlar. Esasen içinde-oluş, 
in-sein, dünyada oluş, in-der-welt-sein, varoluş bu demektir. 

II.III. Şimdi’nin İçsel Boyutunda Artık Değil ve Henüz Değil’e 
Açıklığı ve Uzanışı 

Biz, her ne kadar yaşamı işlevsel kılmak için önce, sonra, daha sonra, erken gibi 
tasarlıyorsak da, bu süreleri hep şimdi olarak yaşarız.9 Şimdi’nin kendisi, zamanın kendi 
içinde düşündüğümüzde aslında, zamanın sonsuza uzanışının içinde belirlenmiş, bir 
önceki şimdi’den, yani artık değil şimdi’den ve bir sonraki şimdi’den, yani henüz değil 
şimdi’den ayrılmış bir yer tutmaz. Söz gelimi, bir cetvelin üzerinde işaretleyeceğimiz 
noktaların öncelik ve sonralık dizilişlerindeki yerleri gibi bir yer tutmaz. Eğer öyle 
olsaydı, Heidegger’in Varlık Zaman’daki temel iddiası olan Aristoteles’in zaman anla-
yışını uzamsal olmayan bir boyutta yorumlaması olanaklı olmazdı. Gündelik yaşamda 

9 “Saate baktığımda, kendimi zamana göre ayarlıyorumdur. Bu anlamda aslında, şimdi diyorumdur. 
Burada “şimdi”, her dile getirilişinde, sessizce de olsa, zaten... anlaşılıp yorumlanmaktadır. Bu o kadar 
açık ve barizdir ki, biz nasıl olduğunun farkına varmaz, onun ne olduğuna ilişkin açık bir bilgi sahi-
bi de olmayız.” M. Heidegger, Being and Time, çev. John Macquarrie ve Edward Robison, Oxford: 
Blackwell Publishers, 1995, bölüm 417. 
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şimdi hiçbir yerde bulunmaz; yer tutan, uzamsal bir mevcudiyetle işaretlenebilecek bir 
anlamda var değildir. Yalnızca geçiş, uzanış olarak anlaşılabilir. Bu sayede her yerde 
varolur. Heidegger’in geçiş olarak tanımladığı şimdi, hem geçmişe, artık değil’e hem 
de geleceğe, henüz değil’e doğru açıktır. Bu açıklık sayesinde, sanki genleşip gövde 
kazanan, kendi içinde uzanıştır (in sich selbst erstrekt).10 Bu uzanış, şimdi’nin kendi 
içindeki bir boyutta hem artık değil hem de henüz değil’e açık oluşu sayesinde, geçişli 
yapının sanki gövde kazanmışçasına duyulabileceği bir uzanıştır.

Onun kendi içinde bir boyutu var; o henüz-değil ve artık-değil’e uzanıyor. Henüz-değil ve 
artık-değil, şimdi’ye iliştirilmiş, ona yabancı olan şeyler değiller. Aksine onun tarafından 
içeriliyorlar. Bu boyutsal içerik nedeniyle şimdi kendi içinde geçiş karakterine sahiptir.11 

Şimdi, bu geçişliliğini limit değil de sayı olarak düşünülebilmesine borçludur. 
“Şimdi limit değil sayıdır; peras değil, arithmos’tur.”12 Aristoteles, “Nitekim sayılabilir 
olan sayıdır ya da sayıya sahip olan şeydir; sayılabilir olanı saymak olası ise, sonsuza 
gidilmesi de olanaklı olsa gerek”13 derken, sayıların uzamsal sınırlarla belirlenmemiş 
geçişli yapısının sonsuza açık bir uzanış olduğunu söylüyordu. Heidegger bunu günde-
lik yaşamın fenomenolojik yorumuna uyarlamış, gündelik yaşamın kamusal zamanını 
sayarak yaşayışımızda böldüğümüz etkinliklerimizin, kendi içinde zaten sayısal bir 
geçişliliğin açıklığında sonsuza uzandığını göstermiştir. Hegel’in zamanı Schranke 
anlamında uzamsal bir limit değil de, Grenze anlamında bir geçişlilik olarak görmesinin 
anlamı, zamanın bölünmemiş bütünlüğünün, sürekliliğinin, şimdi’nin açıklığında bize 
yansıyabilmesine ilişkindir. Heidegger bunu şöyle açıklıyor: 

Şimdi –ki bu zaman demektir– Aristoteles’e göre, özsel doğası gereği –uzamsal bütünün 
içindeki uzamsal parçaları birbirinden ayıran ve kendisi de bu nedenle uzamsal karakterde 
olan– bir limit değildir. Bunun nedeni şimdi’nin boyut ve geçiş olarak, henüz değil ve 
artık değil’e açık oluşudur.14 

Şimdi’nin bu uzamsız uzanışında artık değil şimdi ile henüz değil şimdi aynı önem-
de değildirler. Geçmişteki, yani artık değil şimdi’de, daha erken olan tüm olanakların 
ufku kapalıdır; geleceğin, yani henüz değil şimdi’nin ufku ise kapanmamıştır.15 Böylece 
şimdi’nin geçişi, bizim için geleceğe, yani olanağa doğru açıktır.16 İşte bu sayede, bazı 

10 Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, s. 382.
11 Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, s. 351; Heidegger, Basic Problems of 

Phenomenology, s. 248.
12 Heidegger, Basic Problems of Phenomenology, s. 249.
13 Aristoteles, Fizik, s. 115.
14 M. Heidegger, Basic Problems of Phenomenology, s. 249.
15 M. Heidegger, Being and Time, çev. John Macquarrie ve Edward Robinson, Oxford: Blackwell 

Publishers, 1995, s. 125.
16 Aristoteles de şimdi’yi sonsuzluğa geçiş olanağı olarak görüyor:
a İmdi madem an, bir zamanın sonu ve bir zamanın başlangıcı, aynı zamanın değil, de geçmiş zamanın 

sonu, gelecek zamanın başlangıcı, şu çıksa gerek: nasıl çember kendi içinde içbükey ve dışbükeyse, 
aynı şekilde zaman da hep başta ve sonda; bu yüzden de hep değişik görünüyor, çünkü “an”, aynı şe-
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anlarda varlığın, yani zamanın sonsuzluğu, kendisini kendisinden dışsallaştırarak, 
kendi orijinal, ontolojik boyutundan fışkırarak bize doğru uzanmış gibi hissedebiliriz. 
Heidegger’in göz açıp kapayıncaya kadar, Augenblick dediği bu deneyim, zamanın 
kendi içindeki orijinal boyutunun ve bizim için anlamlı olan gündelik boyutunun, 
henüz ayrışmamışlık gibi görünür oluşudur.17

II.IV. An ki fıskiyesi sonsuzluğun

An ki fıskiyesi sonsuzluğun dizesi, yukarıda Heidegger’den alıntıladığımız şim-
di’nin kendi içindeki boyutunun geçişli yapısının, bir an için sonsuzluğu yansıtışını 
anımsatıyor. Bir fıskiyenin içinden dışına doğru fışkıran damlaları, yaşamın, varoluşun, 
Latince Eksistere anlamında içinden dışına doğru açılışı, fışkırışı, uzanışı gibidir. Bu 
analojiyle damlalar, yaşamın sonsuzluğa açıklığının, kendisini kendisinden açtığı, bu 
açılışta kendi Bir’liğinden ayrılan ve çokluğa uzanan anları gibidirler. Bir fıskiyenin 
en yüksek noktasındaki damla, tek bir damla gibi diğer damlalardan kopuk, ayrı değil 
de, damlaların akışının birbirine geçişli uzanışı boşlukta donmuş ve duruyormuş gibi, 
o damla da bu birlikte donmuşluğun bize doğru en yakın noktasıymış gibi görünür. 
Damlaların henüz düşmeye başlamadan ve artık yükselmeyi bitirmiş olduğu an, dam-
lalar arasındaki geçişin süre-gidişi gibi durur. Bu görünüş, değişen damlaların sanki 
hep aynı damlaymış gibi algılanmasına neden olur.

Fıskiyenin en ucundaki damla, sanki sonsuzluğun kendisini dışsallaştırışının bize 
doğru esneyerek uzanışının en uç noktası gibidir. Kendi içinde varoluşun en dışı, en 

yin sonu ve başlangıcı değil, yoksa aynı nesnede karşıt şeyler zamandaş olarak bulunurdu. Demek ki 
zaman bitmeyecektir, çünkü hep başlangıç içindedir. ... “Henüz” sözcüğü bölünmez şimdiki ana yakın 
bir gelecek zaman gösterir (Aristoteles, Fizik, s. 209). 

17 Aslında Heidegger şimdi, an ve bunların mevcudiyetleri arasında da bir ayrıma gidiyor. Bu ayrım, 
mevcudiyetin bizim için anlamlı olan ontik boyutunun zorunlu olarak ayrılmış, bölünmüş, sıradan 
anlamının ötesine geçmeyi, mevcudiyeti her ne ise o olarak anlamayı hayal ettiğimizde yapmamız 
gereken bir ayrımdır. Şimdi bizim için gündelik, sıradan, vulgär anlayışı sağlar. Şimdinin kendi için-
deki uzanışında henüz değil şimdi ve artık değil şimdiye açık oluşuyla oluşturduğu boyut ise, bu ontik, 
sıradan anlayışın her bir sürede, Heidegger’in deyimiyle ekstasede süre-gitmesi anlamında düşünüle-
bilir. Bu şimdi ekstaselerin tümlüğüne Heidegger ekstatikon diyor. Heidegger sıradan, ontik anlayışın 
mevcudiyeti için Gegenwart, mevcudiyet sözcüğünü kullanırken, ontolojik bir süre-gidiş, seyir-ediş 
anlamında hayal edilebilecek ekstatikon’un mevcudiyete gelişi için ise Gegenwart als Gegenwärtigen 
diyor. Bu sürekli mevcudiyete geliş, varlık ile hiçlik arasındaki geçişliliğin akışı demektir. Bu nedenle 
Heidegger bu mevcudiyet için, mevcut oluş ve mevcut olmayış sözcüklerinin birleşimi olarak Prae-
sens kavramını kullanıyor. Şimdi, bizim için gündelik, sıradan, vulgär anlayışı sağlarken, aynı zaman-
da da, kendi içinde bir uzanış olan içsel boyutu sayesinde de, ekstaselerin tümlüğü olarak ekstatikon’u 
yansıtır. Bu yansıma hem bizim için varolan, mevcut olan hem de eksikliği, hiçliği bu mevcudiyette 
bulunan ikili bir boyutsallık, Praesens demektir. Praesens, an (Augenblick), ekstatikon’u yansıtışı 
bağlamında şimdi’den daha orijinaldir ve mevcudiyetle (Gegenwart) aynı şey değildir. Praesens Ge-
gen-wart’ın, yani bir şeyin mevcudiyete gelişinin kipidir (Modus). Bu konuyu, Heidegger’de Zaman 
ve Varoluş kitabında, s. 240-255 arasında daha ayrıntılı tartışıyorum. 
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uzağa uzanan zamansal noktası, bizim için en yakın olandır. Farklı damlalar, dönü-
şümlü bir yinelemeyle sonsuz döngünün bu uzanışını, bir an için bize hissettirip geri 
çekilirler. Sonsuzluk bu anda, kendisini kendisinden dışsallaştırarak, içinden dışına 
doğru kökensel açılıştır.18 Kökensel zamansallık, ursprünglichen Zeitlichkeit19, yani 
sonsuzluk, kendisini bizim için anlamlı gündelik zamanın açıklığındaki yarıktan, için-
den dışına doğru yansıtır, uzatır, fışkırtır. Almanca Sprung, fışkırma, sıçrama, çatlak, 
atlama, Ursprung, kaynak, temel, köken, asıl başlangıç noktası, memba anlamlarına 
geliyor. Sonsuzluk, sanki kökeninden (Ursprung) fışkıran damla gibi, bir sıçrayışla 
(sprung), ama kendisinden ayrılmadan, kopmadan yükselerek, dışsallaşarak kendisini 
sunar ve aynı anda geri çekilir. Sunma ve geri çekilme, henüz en yüksek noktada olma-
ma ve artık en yüksek noktada olmama arasındaki geçiş, bir anda dura-durur. İnsan, 
zamansallığın kökeninden fışkıran (entspringt) sonsuzluğun, bu hem var hem de yok 
oluş hâline merakla bakar. O anda, ilk baştan beri var olmakta olanın fışkırdığı saf ve 
yalın hâlini bu var oluşla yok oluş arasındaki geçişte, bize en yakın damlada ışıyan 
bir balkıma gibi, bir an için duyabilir.

II.V. Can Sıkıntısı, Yersiz Yurtsuzluk ve Cemal Süreya’daki Hafiflik

Heidegger, zamanın genleşerek, sonsuza uzanan geçişli yapısını bize yansıttığı 
bu an deneyimine tiefe Langeweile, kökensel can sıkıntısı diyor. Aslında can sıkıntısı 
sözcüğü Almanca uzayan zaman anlamına gelir. Heidegger için bu deneyim, ağır, 
bizi sarsan, uçurumun eşiğinde hissettiren, gündelik yaşamdaki can sıkıntılarımızdan 
kaynaklanmayan, nedensiz, hiç yoktan ortaya çıkan, bizi ele geçiren bir sıkıntıdır. 
Kökensel can sıkıntısı, gündelik bir etkinliği aksattığımız, işe gidemediğimiz için 
duyduğumuz sıradan bir sıkıntı değildir. Bu gündelik, ontik kaygıları aşan kaygının, 
sıkıntının otantik, orijinal kipidir. Hiç yoktan, söz gelimi, belki taşrada bir tren istasyo-
nunda hiçbir şey yapmak istemediğimiz bir süredir. Hiçbir kültürel, bağlamsal nedene 
indirgenmemiş, henüz hiçbir görünürlük olarak bize açılmadan tümlükte, Bir’likte 
saklı kalanın hissedildiği bir can sıkıntısıdır bu... Almanca anlamının uzayan zaman, 
Langeweile olduğunu düşünürsek, zamanın orijinal, sonsuz hâlinin bize bir uzanış 
olarak görünüşü anlamına gelir.

Bu uzanış aletheia’dır; yani açılışta gizli, örtülü olarak kendinde kalan varlığın 
yokluğudur. Kendi içinde şey olarak zamanın sonsuzluğu kendisini yansıtırken, bizim 
için henüz var değildir; kendisini saklı tutar. Yokluktur. Yokluğunun nedeni, o süre-
yi henüz bizim için anlamlı bir süre olarak anlayamamış olmamızdır. Sonsuzluğun 
kesintisiz akışını durdurup anlamlı bir parça çekip çıkarmaya, onu bölmeye zaman 
bulamadığımız bir yokluktur. Bu öyle bir yokluktur ki, “hiçbir şekilde basitçe, değil, 
un, nicht ekleriyle yanlışlayabileceğimiz edimsel bir gerçekliğin olumsuzlanması 

18 M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2006, s. 329. 
19 M. Heidegger, Sein und Zeit, s. 377.
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değildir. Gizin açığa çıkışı, örtüklüğün açılışında, Unverborgenheit, örtüklük, gizillik, 
olanak saklanır”.20 Varoluşun ağırlığı, bizi sıkan ve ağırlığını duyduğumuz, sonsuza 
uzayacak gibi hissettiğimiz anda saklı kalandır.

Oysa Cemal Süreya’da bu deneyim ağır değil uçucu bir aşka dairdir. Su damlaları 
gibi geçici, dağılmaya yüz tutmuş, hafiftir. An ki Fıskiyesi Sonsuzluğun dizesinin yer 
aldığı Güz Bitiği kitabının ilk şiirinde,21 Kız Böceği de Göründü / Gece de Uçmaya 
Başlamış dizelerinde, Cemal Süreya’nın uçucu hafifliğini görüyoruz. Gecenin ağırlığı, 
siyahlığı, uçarak hafifler...  Aydınlığın henüz gelmemiş ama eksikliğini hissettiren ola-
nağına bu hafiflikte yer açar. Bu şiirde, esasen şiirin trajik vuruculuğunu, sıkıştırılmış, 
yoğunlaştırılmış ağırlığını dağıtan bir isimle, Düzyazı ismiyle de bu olanağın kendisini 
söz verdiğini görüyoruz. İsim, bir şiirin anlamının tümlük olarak ne olduğunu, neliğini, 
tüm dizelerinde varolan bütünlüğünü kendisinde toplar. 

Düzyazı isimli bu şiirinde zamanı, Siz saatleri yaşadınız, Zamantaşlarını. Nicel-
dir saatler. Adsızdırlar. Renklerini kokularını kişisellikten alırlar diyerek tanımlayan 
şair, tıpkı Heidegger gibi, dünya zamanının anlamını yine zamansal bir referansla 
açıklayabiliyor oluşumuzu görür: Aylar ayları açıklıyor. Saatler saatleri kum saatiyle 
açıklayabiliyor. Ancak Heidegger’in aksine Cemal Süreya’da açıklanamayan, yani 
bizim için anlamlı parçaların kendi içinde her ne ise o olarak Bir’likte kalışı, derin bir 
can sıkıntısı olarak duyulmaz. Açıklanamayan şey onun için, açıklanmayan tek şey 
aşk: Günü tam gelmemiş olarak bir yanını gizleyen duygu dizelerinde gördüğümüz 
gibi erotik, cinsel aşkın henüz değil kipinde duyuluşundan başka bir şey değildir. Bizim 
için bölünmüş olan zamantaşlarının taş gibi ağır sınırları, aşka yönelişimizde göz ardı 
ederek farkında olmadan aştığımız geçişli sınırlardır. Bu aşk sarhoşluğu ve dalgınlığı 
sayesinde zamantaşlarıyla belirlenen gündelik yaşamımızın ayrıştırdığımız boyutunu 
aşarız. Bu sayede, zamantaşlarının işaretlediği sınırlar yer çekiminden kurtulur. Örtü-
nün hafifçe çekilişine ya da gece kumsalda suların yavaşça geri çekilişine benzeyen 
sınırların çekilişi, açıklığa, zamantaşlarının birbirinin içinde geçerek birleşmiş gibi 
duyulmasına neden olur. Önce kahve içeceğim, sonra otobüse yetişirim, akşam eve 
dönerim gibi etkinliklerin zamantaşlarıyla belirlenmiş sınırları çekilir ve bu süreler iç 
içe geçer. Yukarıda Heidegger’e referansla söz ettiğimiz şimdi’nin henüz değil şimdi’ye 
ve artık değil şimdi’ye açık oluşu, bu iç içe geçişte duyulabilir. Bizim birleştiremeye-
ceğimiz, ancak kendi hâline bıraktığımızda duymayı umabileceğimiz bir geçişliliktir 
bu... Sınırlar çekilince, zamanın akışı hiç ayrılmamış gibi olur; henüz hiçbir ağırlığın 
yere, uzamsal bir noktaya indiremediği henüz ayrışmamışlık hafifçe varolur. Cemal 
Süreya’ya göre: Denetçi anlamaz, tarihçi atlar, terzi bir araya getiremez, sanatçı elden 
kaçırır bu henüz ayrışmamışlığı...

20 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 
1991, s. 124.

21 Cemal Süreya, Sevda Sözleri, İstanbul: YKY, 2007, s. 237-238. Bundan sonra yazının sonuna kadar 
olan tüm alıntılar bu şiirdendir.
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Ayrışmamışlık, tümlük, Bir’in henüz çokluğa bölünmeden önceki bütünlüğü, 
sınırsızlığı, felsefenin fışkırdığı kökendir. Filozofların henüz hiçbir içerikle belirlen-
memiş bu olanağı betimleme çabaları, hiçbir kültürel, bağlamsal içeriğe sığmayacak 
bir yersiz yurtsuzluk gibidir. Cemal Süreya, 1969’da Papirüs dergisinde Ahmet Arif’in 
şiiri hakkında yazdığı yazıda bu tümlükten hafiflik olarak söz ediyor. Paul Eluard’ın 
kısa, hafif ve kendi içinde bir bütünlük oluşturan dizelerinin Ahmed Arif’te de görül-
düğünü söylüyor.

Sonra imge onda sınırlı bir öğe değil. Bir bakıma şiirin kendisi, bütünü. Öyle ki bütünüyle 
vardır22 onun şiiri. Kelimeler ilişkin oldukları kavramları aşan ve daha geniş durumları 
kavrayan bir nitelik gösteriyor.23

Hemen sonraki paragrafta Cemal Süreya, bu bütünüyle varoluşu, Ahmed Arif’in 
33 Kurşun şiirinde hafifliğin neredeyse elle tutulacak kadar bize açık hâle geldiği, 
Yakışıklı / Hafif / İyi süvari dizelerinde bulabileceğimizi söylüyor.24 Bütünüyle varoluş, 
yani henüz bizim için anlamlı bir kesit çekip çıkartmadığımız birlik, her şeyi, her olayı 
birleştiren, aynılaştıran bir bütünlük demektir. Bu bütünlüğü hafiflikle bir araya getirmek 
zor değildir aslında... Italo Calvino, Harvard’da verdiği seminerlerden oluşan Amerika 
Dersleri kitabında, hafifliğin eşitleyiciliğinden söz ediyor. Gelecek Bin Yıla Öneriler 
adındaki altı seminerin birisinin başlığı hafiflik... Calvino, tıpkı Milan Kundera gibi 
hafifliğin varoluşun ağırlığını yayarak demokratikleştiren bir işlevi olduğunu, bütünüyle 
varoluşun, ayrışmamışlığın bu bağlamda herkes için bir olanak olduğunu düşünür.

Bu bütünüyle varoluşu, ayrışmamışlığı anımsadığımızda hissettiğimiz yersiz 
yurtsuzluk, unheimlichkeit, Cemal Süreya’da da: Sürgündük. Göçebeliğin elverişli 
yanlarını da yitirmiş gibiydik dizesinde duyulur. Ancak evden uzakta oluş, Unheimli-
chkeit, Heidegger’in kökensel can sıkıntısı anlayışındaki gibi ağır ve trajik bir uçurum 
kıyısı değildir. Cemal Süreya için göçebelik, sevgiliye duyulan henüz tamamlanmamış 
esriklik gibidir. O göçmenliği, yani henüz ayrışmamış Bir’liğe doğru yolda oluşun 
yakınlığını, sevgilinin yanında, bir yazlık sinemanın hafifletici açıklığı ve serinliğinde 
duyar. Yazının başında söz ettiğimiz varlığın her ne ise o olarak kendisinin sonsuzluğu-
nun, henüz bizim için anlamlı bir parçaya bölünmeden önceki birliği, yazlık hırkamızın 
düğmelerinin birleşmesi gibi hissedilebilir: Yanınızda göçmen olduk. Bir yerleşmişlik 
duygusu ki, hırkamız yazlık sinemada iliklenir.

22 İtalik bana ait.
23 Cemal Süreya, http://www.siir.gen.tr/siir/a/ahmed_arif, 1969.
24 Cemal Süreya, http://www.siir.gen.tr/siir/a/ahmed_arif, 1969.
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THE TURN: ALL THREE OF THEM

ÖZ
Burada çevrilen makalede Heidegger’in felsefesinde birbirleriyle döngüsel bir 
ilişki içinde anlamlanan kavramlar ve bunların Heidegger’in erken ve geç dö-
nem felsefesinde kullanımları ele alınmıştır. Heidegger felsefesinde “Kehre” 
terimi, Heidegger’in erken ve geç dönem felsefi düşünceleri arasındaki değişi-
me işaret eden geçiş noktası olarak görülse de, Thomas Sheehan, bu makalede 
bu “Kehre”nin üç basamaklı bir yapısı olabileceği ya da üç farklı kehre olma 
olasılığı üzerinde durur. Bu “üç Kehre” düşüncesi ile Sheehan, Heidegger’in 
genel olarak felsefesinde kendine yer bulmuş “varlık”, “ilişkisellik”, “var olma”, 
“mevcudiyet” gibi öğeleri yeniden ele alıp Heidegger felsefesinde farklı bir açı-
dan düşünmeye denemektedir.
Anahtar kelimeler: Heidegger, dönüş, Kehre, ilişkisellik, varlık, mevcut olma, 
varolan.

ABSTRACT
In the text translated here, it has been dealt with the concepts which are 
meaningful in a cycling relationship in Heidegger philosophy and with how 
these concepts are used in early and late era of Heidegger’s philosophy. Even 
though in this philosophy the term “Kehre” is seen as the traverse point which 
indicates the change between early and late era in Heidegger’s thinking, in this 
text, Thomas Sheehan discourses on the possibility that there might be three 
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different Kehre points or this “Kehre” might has a three-folded constructure. 
With this idea of “three kehre”, Sheehan reapproaches the elements like “being”, 
“relationality”, “to be”, “presence” in Heidegger philosophy and tries to think 
these in a new, different way.
Keywords: Heidegger, the turn, Kehre, relationality, being, presence, beings.

...

Heidegger’in asıl meselesi; en az iki nedenden dolayı; “varlık” değildi. Hepsinden 
önce, Heidegger “varolanın varlığı” (das Sein des Seiendes) ifadesini kullanırken, bu 
ifadeyi das Anwesen des Anwesenden olarak anlar, insana dair olan şeylerin anlamlı 
mevcudiyeti anlamında. Başka bir deyişle, burada Heidegger “varlığın” baskın onto-
lojik dilini kullanmasına rağmen, onun tüm çalışmasının altında, “varlığın” “anlam”a 
fenomenolojik bir şekilde indirgenmesi yatmaktadır. Hatta geç dönem çalışmalarında, 
Heidegger varlık (Sein) kelimesinden kaçınmıştı. “Artık, ‘varlık’ kelimesini kullan-
maktan pek hoşlanmıyorum” demiştir.

“Varlık” sadece geçici, hazırlık niteliğinde bir terim olmayı sürdürür. “Varlığa” aslında 
“Anwesen” dendiğini düşünün; bir şeyin gizlenmemişlikte-önümüzde-burada-durması 
anlamında [yani, anlamlılık içinde].1

Böylelikle Heidegger “varolanın varlığı” ifadesini şeylerin dünya dışındalığı ya 
da deyim yerindeyse insanın varlığından ayrı olarak klasik gerçekçi metafizik olarak 
okumaz. Aksine, o “varolanın varlığını” fenomenolojik anlamda anlar, şeylerin anlamlı 
mevcudiyetinin bizim ya pratik ya da teorik gereksinimlerimize ve çıkarlarımıza uygun 
olmasına referans vererek. En azından başlangıçta, Heidegger, insanın endişeleri ve 
eğilimlerine uygun düşen ve yüz yüze geldiğimiz her ne varsa onlar arasındaki ilişkiye 
odaklandı. Denebilir ki erken dönem Heidegger, dünyada karşılaştığımız her ne varsa 
onların bize ifade ettiği anlama odaklandı. 

Varlığın, Heidegger’in asıl meselesi olmamasının ikinci nedeni, anlamlılığın onun 
nihai hedefi değil sadece ele aldığı ilk mesele olmasıyla aynı nedendir. Heidegger’in 
büyük hedefi şeylerin anlamlılığını analiz etmek değil ama bu anlamlılığın ötesinde, 
bu anlamlılığı mümkün kılan “X”e geçmekti. Geleneksel ontolojik dili kullanma 
projesini o, Varlığın “öz”üne (das Wesen des Seins) dair bir arayış olarak adlandırdı. 
Bu, varlığın tarif edilebilir “nelik”i anlamına gelmez, aksine varlığı neyin meydana 
getirdiği anlamına gelir. Meseleyi fenomenolojik ifadeye daha uygun şekilde belir-
tebilmek için; sonuçta Heidegger’in düşüncesi, olanaklı anlamlılığı yaratan ve ona 
fırsat veren neyse onu kışkırtmaktı, bu da varlığın anlamlılığının kaynağı (die Herkunft 

1 GA 15, 20.8–9/HS 8.34-5: “Obwohl ich dieses Wort nicht mehr gern gebrauche”; ve GA 7, 234.13–17/
EGT, 78.21-4: “... her-vor-währen in die Unverborgenheit.”
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des Anwesens) demektir.2 O, bu olanak sağlayıcı kaynağı “açıklık” (Lichtung) diye 
adlandırdı, onu karşılaştığımız her şeyi anlamlı kılmamıza izin veren anlaşılabilirliğin 
(Verstehbarkeit) ilk açılımı olarak anladı.3

Heidegger’in projesinin bu iki momenti –şeylerin anlamlılığının analizi ve bu 
anlamlılığın kaynağının keşfi– onun “temel soru” ve “yönlendiren soru” olarak neyi 
ayırt ettiğimize karşılık gelir. Döngüde, felsefesinin erken (1919-29) ve geç (1930-76) 
dönemleriyle bu iki momenti sıralayabiliriz.

*
Heidegger’in anahtar terimlerinin çoğunda olduğu gibi “Dönüş” (die Kehre) de tek 

anlamlı değil analojiktir: Heidegger’in düşüncesinde; ilineklerin (πρὸς ἕν) bir analojisi 
yoluyla, en az üç bağımsız ama birbiriyle ilişkisi olan meseleye gönderme yapar. Bun-
ları (1) karşılıklı salınım, (2) tersine çevirme ve (3) kararlılık olarak adlandırabiliriz.4

“Dönüş” başlığına dayanan ilk ve temel mesele Heidegger’in karşılıklı salınım 
(Gegenschwung)5 dediği veya insanın varoluşunun (Dasein) ve anlamının rastgele 
ileri geri salınımıdır. Bu karşılıklı salınımı bir çapraz formülle ifade edebiliriz: İnsan 
varlığı olmayan yerde anlam, anlamın olmadığı yerde insan varlığı yoktur. Karşılıklı 
salınım ihtiyacı Heidegger’in düşüncesinin merkezidir, “kendinde şey” diye ifade et-
tiğimiz şeydir. Anlam, eğer şeyler anlaşılabilir olmak içinse bize ihtiyaç duyar ve eğer 
biz tüm olanaklı duyumun yeri das Da olarak ve var olmak için isek- anlama ihtiyaç 
duyarız. Özellikle Felsefeye Katkılar (1936-8; yayınlanma 1989) eserinde, Heidegger 
bu karşılıklı salınımın aslında döngünün asıl anlamı olduğunu belirtir, “tüm öteki altta 
bulunan döngülerin gizli zemini…”6 Bu ilk analoji, anlamı bir diğerine ödünç verir, 
yani Kehre kavramının ikincil kullanımlarına. Öyleyse bu karşılıklı salınımı Kehre-1 
diye adlandıralım.

 İkinci ve kesinlikle farklı aynı zamanda “Dönüş”ü de taşıyan mesele “tersine 
çevirme”dir, 1930’lardan itibaren eserinde gerçekleştirdiği bu fiili odak kayması, 
anlamlılık sorununda yönlendiren sorudan “X”i olanaklı kılan anlamlılık hakkındaki 
temel soruya doğru yön değiştirmedir. Heideggercilerin çoğu hatalı bir şekilde dön-
günün bu ikinci ve ikincil anlamını die Kehre’nin asıl anlamı olarak ele aldılar. Buna 

2 GA 14, 45.29–30/TB, 37.5-6: “Anwesenlassen.” GA 6.2, 304.10-11=NIV, 201.13-15: “Wesensher-
kunft,” “Herkunft von Anwesen.” Bkz. GA 2, 53.34-5: “Das Anwesen aus dieser Herkunft.”

3 GA 16, 424.18-22: “der Bereich der Unverborgenheit oder Lichtung (Verstehbarkeit).” See GA 9, 
199.21/PA, 152.24: “... ins Offene des Begreifens.”

4 Bu metinde, “metafiziksel ontik” olarak metaontolojiye yönelen ve tek bir yerde geçen “metaontolojik 
olanı” bir kenarda tutuyorum (GA 26, 201.28–35/MFL, 158.29–35). Görebildiğim kadarıyla Heideg-
ger bu “dönüş”ten bir daha asla bahsetmez. Metaontolojik dönüşe, Heidegger’in GA 29/30 için aldığı 
hazırlık notlarında gönderme yapıldığı konusunda Theodore Kisiel ile aynı fikirde değilim, bkz. Bret 
Davis, (ed.), Martin Heidegger: Key Concepts (Durham: Acumen, 2009), 28.17.

5 GA 65, 251.24/CP2, 198.14; bkz. a.g.e. 261.26/206.3: “gegenschwingende.” CP (CP2)’nin yeni çevi-
risi “Gegenschwung” için “salınım” karşılığını kullanmaktadır.

6 GA 65, 407.7-11/CP2, 322.32-4: “der verborgene Grund aller anderen, nachgeordneten ... Kehren.”
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karşın, aynı zamanda onun ikincil doğasını vurgulamak için, ben bu tersine çevirmeyi 
Kehre-2 olarak adlandıracağım.

“Dönüş”ün (Kehre-3) bir üçüncü anlamı, Kehre-1/karşılıklı salınımın tüm an-
lamlılığının ve böylece insan varoluşunun kendisinin temeli olduğunun fark edilmesi 
sonucu oluşan kendini-anlamadır.7 Birisinin nasıl anladığı ve hayatını nasıl harcadığında 
görülen bu kişisel dönüşüm, erken dönem Heidegger tarafından “kararlılık” (Entsch-
lossenheit) başlığı altında ve geç dönem Heidegger tarafından “Olmaya bırakılmışlık” 
(Gelassenheit) başlığı altında tartışılmış ve Ereignis’e dönüş olarak anlaşılmıştır.8 Her 
ikisi de, Heidegger’in adlandırdığı gibi, birinin hakiki kendiliği açısından yaşamın 
anlamı olan “hakikiliğe” giriş olarak anlaşıldı. 

Kehre kelimesinin bu üç analojik anlamı arasında –insanın karşılıklı salınımı ve 
anlamı, 1930’larda gelişen tersine çevirme perspektifi ve karşılıklılığın sonluluğunu 
en iyi şekilde takip eden kararlılık– insanın ve anlamın çaprazlılığı ilkidir ve diğer 
ikisini eninde sonunda kontrol eder. Bir yandan, Varlık ve Zaman’ın yayımlanmamış 
bölümü için planlanmış olan ve 1930’ların ortalarında fiilen uygulanan perspektifin 
tersine çevrilmesi (Kehre-2), yalnızca anlam ve insanın karşılıklı salınımının temiz bir 
anlayışına ulaşılması için bir araç anlamına gelir. Diğer bir yandan, karşılıklı salınımın 
iç yüzünü kavramanın ardından gelebilecek olan kararlılık ya da salıverme bizim kendi 
hayatımızdaki o karşılıklı salınımın sonuçlarını kişisel olarak canlandırma tarzımızdır. 
Böylece, şimdiki haline göre ilinek analojisiyle bu sorun, döngünün ikincil ve üçüncül 
anlamları etrafına toplar ve onların önemini ilk ve temel anlamdan harekete geçirir, 
Kehre-1 esas analojidir. Anlam ve insan arasındaki karşılıklı salınıma rağmen, “Şeyin 
kendisi” (die Sache selbst) Heidegger’in düşüncesinin çekirdeğidir. 

Şimdi biz bu üç “dönüş”ün her birinin ana karakterlerinin peşine düşeceğiz. 
* 

Kehre-1, karşılıklı salınım. Heidegger’in Felsefeye Katkılar eserinin ölümün-
den sonra yayınlanması ile “dönüş”ün temel anlamının, insan varoluşunun anlam’a 
olan ihtiyacı ve anlamın insan varoluşuna ihtiyacının çapraz karşılıklı salınım olduğu 
açıklığa kavuştu. Bu durumun altında yatan teze göre insan varlığının doğasının ta 
kendisi, şeylerin anlamını söylemsel kılmaktır, bu da onların anlamını kavramaktır 
(bu tezi yadsımak gönülsüzce onu anlamlı kılmak ve böylelikle onu doğrulamaktır). 
Başta var olmayız ve yalnızca öyleyse, bir üzerine koyma olarak, şeylere anlam veririz. 
Buna rağmen, biz pan-hermeneutiğizdir: Anlam-verme tam da bizim varoluşumuzdur. 
Hatta delilik bile bir anlamlı kılma yöntemidir. 

7 Heidegger, çalışmasının amacı olarak insanın Dasein’a dönüşmesinden bahseder, yani, kendini söz 
konusu anlam olduğunda açıklık gibi fırlatılmış-açık olarak kabul etmekten. Bu, o böyle söyler, Keh-
re-1 ile aynı şeydir. Bu yüzden bu dönüşüme Kehre-3 diyorum. Bu dönüş’e Heidegger’in “The Turn” 
dersinde gönderme yapılmıştır, bkz. GA 79, 76.3-4/BFL, 71.31-2: “sich ent-wirft, ent-spricht.”

8 GA 14, 50.23 ve 51.33/TB, 41.24 ve 42.30-1: das Einkehr in das Ereignis.
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Çapraz karşılıklı salınımın ilk momenti ile başlayacak olursak: Katkılar tüm 
söylemsel anlamlılığın koşulu olan açıklığı sürdürme anlamındaki anlam’a, zorunlu 
olarak bağlı olan (zugehörend) insan varoluşundan bahseder. Anlamlılık, içinde bir 
şeyi anlamlı kılmanın ikili edimini gerçekleştirebileceğimiz, bir yer/boşluk gerektirir 
–boyutları olanaklılaştırma– şöyle ki, özneyi yüklem açısından alırken (σύνϑεσις: Şey 
ve onun anlamını birleştirme) özne ve yüklemi ayırt etme (διαίρεσις: Bir şeyi ve onun 
olanaklı anlamlarını ayırma). Açığa çıkmanın ilk baştaki açıklığı, ayırma ve birleştir-
meyi mümkün kılan şeylerdir. “Yer/boşluk”u olanaklılaştırmadan, anlamlılık hiç de 
var olamazdı, hem pratik (bu aleti bu görev için kullanma) hem de teorik (Sokrates’i 
bir Atinalı olarak ele alma) anlamda. İnsan var oluşunun öncelikli işlevi, onun raison 
d’être yani varoluş nedeni; anlama ait olma ve boşluğu açık tutmaktır. Çaprazın ikinci 
yarısı açısından ifade etmek içinse: Anlam, anlamın içinde ortaya çıkabildiği açıklığı 
sürdürmek için insan var oluşuna ihtiyaç duyar (braucht). 

Heidegger genellikle anlamdan olduğu gibi olan olarak (“being itself”) bahseder 
yani, insanın kendi var oluş “çağrı”sının ilk nedeni olarak ve bu çağrıya bir “yanıt” 
veya “karşılık bekleme” olarak.9 O bazen der ki, kendinde şey; varoluşu kendi “varlığı” 
olarak “sahiplenirken” (Eigentum) aynı zamanda “kendini öne doğru fırlatır”, insan 
varoluşuna doğru.10 Böyle metaforlar yanlış anlaşılma riski taşırlar. Sadece kendinde 
şeyi bir “başkası” için varlığını kabul etmek değil; ki bu insan varoluşuna karşıdır; 
ayrıca anlam için antropomorfik faile atıfta bulunur, bir aklı ve kendine ait isteği 
varmışçasına. Aynı antropomorfik varlığın kabul etme; o, varlığın insan varlığından 
“kendini saklama”sından ve insan varlığına “kendini açması”ndan bahsettiğinde, bu 
durum Heidegger’in sahte dönüşlü (the faux reflexive) konuşmayı kullanışında da sürer. 
Bu büyük yanlış anlamadan kaçınmanın yolu öncelikle “varlık”ı fenomenolojik olarak 
anlamlılık ve ona fırsat veren kaynak bağlamında okumaktır ve böylece insanın “fırla-
tılmış” (Geworfenheit) doğasını anlam için yer açmanın zorunluluğu olarak anlamaktır. 

Felsefeye Katkılar adlı eserinde Heidegger açığa çıkmayı sürdürmek için insan 
varlığının fırlatılmış-açıklığını, “Olay-Olma” (Ereignis veya Ereignetsein) diye adlan-
dırdığı şeyle dengeler. Olay-Olma/Ereignis kavramı fırlatılmışlıkla aynı anlama gelir 
ve insan var oluşu için “kendi kendine getirilmiş olma” olmak zorundadır.11 Olay-Ol-
ma, geç dönem Heidegger’in çapraz karşılıklı salınım olan Kehre-1 için tercih etiği 
kavramdır. Açığa çıkmayı açık tutmak için birisinin Olay-Olma’sı, onun, açığa çıkma 
olarak, fırlatılmış-açıklığıdır (fırlatılmışlığa vurguyla). Ereignis böylece Heidegger’in 
felsefesinin “kendinde şey”idir. Bu açıklığın açılmasıdır ki anlamlı mevcudiyete izin 

9 GA 9, 322.30-1/PA, 246.15-16; “Noch wartet das Sein, daß Es selbst dem Menschen denkwürdig 
werde.”

10 GA 65, 263.14/CP2 207.16.
11 GA 65, 239.5/CP2 188.25: “... geworfener... d.h. er-eignet”; ibid., 304.8/240.16: “Dasein ist geworfen, 

ereignet”; ibid., 34.9/29.7: “die Er-eignung, das Geworfenwerden in das eigentliche Innestehen in der 
Wahrheit von der Kehre im Ereignis.”
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verir (Anwesenlassen) ve böylelikle anlamlılığın nasıl “verili olduğu” sorusuna da 
cevap verir.

Heidegger’in kilit önemdeki ifadesi Es gibt Sein (“O, Varlığı verir”) şimdi “an-
lamlılığı olanaklı kılan açıklığa Olay-Olma/fırlatılmış açıklık” olarak çevrilir.

* 
Kehre-2, tersine çevirme, Heidegger’in odağının anlamlılıktan onun kaynağına 

doğru kayması 1927 yılında Varlık ve Zaman’ın taslağında zaten programlanmıştı. 
Kitap; VZ I (temel ontoloji) ve VZ II (tarihsel yapısöküm) olarak kısaltılabilir olan 
iki bölüm olarak planlandı ama burada yalnızca VZ I bizi ilgilendirmektedir. Birinci 
bölümün ilk iki kısmında (= VZ I.1-2) insan varoluşu nasıl tüm olanaklı anlamlılığın 
yeri olarak açıklığa fırlatılmışlığa odaklanır. Üçüncü kısım ise (= VZ I.3) öyleyse 
odak kaymasını etkileyecekti, bu açıklık boşluğunda “verili” anlamlılık nasıl sorusuna 
doğru, anlamın yeri olarak insan-açıklığından fırlatılmış bir tersine çevirme (Kehre-2) 
olacaktı. Oysa VZ I.1-2 insan var oluşuna konsantre olmuştu, VZ I.3, kendi kaynağına 
özel vurgu ile şeyleri evirebilir ve anlamlılığın kendisine odaklanabilir. Bu anlamda; 
Kehre-2, VZ I.1-2’nin gidişatının “tersine çevrilmiş” hali olacaktı.

Hâlbuki VZ I.3 asla yayınlanmadı, bunun sebebi bir ölçüde, Heidegger’in, insan 
varoluşunu merkez alan transandantal yaklaşımın, Varlık ve Zaman’ın tüm amacını 
gerçekleştirmekte yetersiz kaldığını fark etmesiydi. Kitaptan geriye başsız bir gövde 
kaldı ve tersine çevirme, hiç olmazsa Heidegger’in ilk hâliyle taşımayı planladığı 
transandantal biçim, kullanılmayan bir yol olarak kaldı. Bununla beraber, hâlâ an-
lamlılık ile onun kaynağına doğru dönüşü devam ettirme eğiliminde olan Heidegger, 
1930’larda projesine farklı bir yaklaşımda bulunmayı denedi, en iyi şekilde “anlamın 
verilmesi” yaklaşımı olarak açıklanabilen seinsgeschichtlich [varlıktarihsel] olarak 
karakterize edilebilen bir yaklaşımda.

Böylelikle 1930 yılında, Heidegger’in derslerinde ve yayınlarında önemli bir 
dönüşüm fark ediyoruz. Eğer bu erken dönem çalışması çaprazın ilk bölümünü vur-
guluyorsa –insan varlığı yok = anlam yok– onun geç dönem çalışması ikinci yarıdaki 
odağı kaydırdı: Anlam yok=insan varlığı yok. Kehre-2’deki yeni odak noktası bizim 
kesin doğamızı açık tutmak için karşılaştığımız her şeyin anlamını olanaklı kılmanın 
nasıl açığa çıkarılacağıdır. Ancak bu kaydırmada bile, erken ve geç dönem çalışma-
ları aracılığıyla kalıcı olan Heidegger’in düşüncesinin çekirdeğiydi: Kehre-1 olarak 
adlandırdığımız karşılıklı salınım ihtiyacı. Buna rağmen, Kehre-2, tersine çevirme, 
Kehre-1’i ayrıntılı şekilde açıklayan bir araçtı, karşılıklı salınım Heidegger’in düşün-
cesinin amacıdır. Öyleyse bir kez daha çaprazlık kurulur –ama şimdi tersine çevrilen 
bir sırayla: Anlamı açığa çıkarma insan varoluşunun varoluş nedenidir (raison d’être) 
(bu anlamda açığa çıkarma varoluş üzerinde önceliğe sahiptir) ve insan varoluşu ol-
mazsa olmaz bir şekilde anlam için açığa çıkarmadır (bu anlamıyla, varoluş anlamın 
ortaya çıkma zeminidir).



Dönüş: Tüm Üçü De  693

* 
Kehre-3, kararlılık. Yukarıda bahsettiğim Kehre-1 –insan ve anlam arasındaki 

karşılıklı salınım ihtiyacı– Heidegger’in nihai amacıdır. Ama bu tam olarak doğru 
değil. Öncelikle, onun tüm projesinin nihai hedefi teorik değil pratiktir: İnsan olmanın 
kendisinde bir başkalaşım (eine Verwandlung des Menschseins selbst).12 İkincisi ise, 
etkili bir anlam ile insanın karşılıklı salınımının yalnızca teorik olmayan anlayışı bu 
başkalaşıma ait sorunlardır. Burada alıntılanan metinde, Heidegger “varlığın hakikati” 
hakkında konuşmaktadır, anlamlılığı açığa çıkarmayı (ya da “örtüsünü-kaldırmayı”) 
kastederek, tüm anlama olanak veren kaynak olarak olay-olarak-olan açıklık ile eştir. 
“Anlamlandırma süreci” ifadesi aşağıdaki metinde Alman Seyn’in karşılığı olarak 
okunabilir. “Dönüş”ün her üç anlamı arasındaki ilişkiye dikkat edin.

Biz, söz konusu açıklık sorusunda defalarca ısrar etmeliyiz çünkü burada yükselen… 
insan olmanın kendisinde bir dönüşümdür [Kehre-3: kararlılık]... İnsan varlığını anlam 
süreciyle ilişkisinde veya Kehre-2 perspektifinden [yani, tersine çevirme] sorguluyoruz, 
insan varlığı için anlam süreci ve onun açıklığı ilişkisinde. Açıklığın özünü belirlemeye 
[Kehre-1] insan varlığının dönüşümünün zorunluluğu tarafından eşlik edilmiştir [Kehre-3]. 
Her ikisi de aynıdır.13

Heidegger’in çalışmasının tamamı didaktiktir ve zaten olunan şeye dönüşmeyi 
amaçlar: Anlamlılık uğruna açığa fırlatılmışlık. Bu, karşılıklı salınımı ele almak anla-
mına gelir, onun tüm sınırlarıyla, kendine göre temel olarak yeni, otantik yaşamanın 
yöntemi olarak almak. Tersine çevirme’den önce, Varlık ve Zaman, kararlılığa yönelik 
bir uyarıyla sonlanmıştı, kişinin kendi fırlatılmışlığını devralarak (Übernahme der 
Geworfenheit) kendisi olmasına yönelik.14 Heidegger’in çalışmasının tersine çevril-
mesinden sonra birinin olay-olmasını (Übernahme der Er-eignung) devralarak kendisi 
olmasına dair bir tavsiyedir.15 Her iki durumda da (ki onlar eşittirler) mesele, birinin 
acımasız varolma yönteminin “gizem”inin etkin kabulüdür; yani, fırlatılmışlık veya 
olay-olma, anlamı açığa çıkarmayı sürdürme uğrunadır. Heidegger’in tavsiyesinin 
işaret ettiği şey “kaderimizi sevmek”tir, bu da kendi üzerimize alma (= Kehre-3) bizim 
sonlu olay-olmamız (= Kehre-1) ve bunlarla uyum içinde yaşamaktır. 

Böylece Kehre-3 veya kararlılık yalnızca Kehre-1’in iç yüzünü anlamaya dayanmaz 
aynı zamanda diğer üç yöntemle de bağlantılıdır. İlki, Ereignis’in saklı (saklılık da 
analojik bir kavramdır) üçlülüğüyle mücadele eder ve böylece olası bir dönüştürmenin 
temeli olarak birinin fırlatılmışlığının kişisel farkına varışının zorluğuyla da mücadele 
eder. İkinci, Heidegger’in sözde “varlık tarihi” ile ilgilidir, o bunu olay-olma/açık-
fırlatılmış başlığı altında “Varlığın gönderilmişliğinin/kaderinin (die Geschicke des 
Seins) verilişi olarak sunar. Üçüncüsü ise şimdiki çağda Ereignis’in bütün izlerini fiilen 

12 GA 45, 214.18/BQP, 181.7-8, asıl yerinde italiktir, bir sonraki nota bakınız.
13 GA 45, 214.15–26/BQP, 181.5-15. Heidegger’in vurgusu.
14 GA 2, 431.13/BT, 226.13-14.
15 GA 65, 322.7–8/CP2, 169.14.
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yok etmektir. Devamında bu üç durumu bir araya getireceğim. 
Olay-olma’nın saklanmasının –ve böylece açıklığın da– üç analojik aşaması (1) 

onların kendine özgü saklılığı, (2) bu saklılığa göz yumma, (3) günümüz çağının hem 
kendine özgü saklılığı hem de asli tahrip etmesi. İkinci aşama, metafizik tarihine 
karşılık gelir ve üçüncü ise şimdiki teknik-düşünce (Tekhnik) çağına.

Saklılığın ilk aşamasıyla ilgili olarak. Bizim fırlatılmış-açıklığımız anlam ver-
menin varsayımları olduğu için, bunun neden bir mesele olduğunu bulmaya çalışan 
her türlü girişim ahmakçadır. Heidegger bu ahmaklığı, insan ve anlam arasındaki 
bağın “kendine özgü saklılığı” olarak ifade eder. Bu olay-olma bağı anlam vermenin 
varsayımları olduğu için, birisi onu anlamlandıramaz –örneğin, onun kökenini bir 
nedende (reason) ya da sebepte (cause) bulamaz– onu zaten varsaymadan ve böylece 
döngüsel akıl yürütmeye düşmeden. Biz “anlam uğruna açıklığa fırlatılmışlık” (thrown-
openness-for-the-sake-of-meaning)’ın gidebileceğimizden oldukça daha geride olma 
durumunu deneyimleyebiliriz ama fırlatılmışlığın/olay-olma’nın neden olgu olduğunu 
anlamak için onun sınırını aşmaktan acizizdir. Onun farkına varabiliriz ancak neden 
anlam için açıklığa çıkarmayı sürdürme ihtiyacına fırlatılmış olduğumuzun farkına 
varamayız. Bu fırlatılmışlığı anlamlandırma çabası, daha en baştan zaten onu temel 
olarak hâlihazırda kullanmayı gerektirir –ki o kendi kendini kanıtlayan önerme (petitio 
principii) denen mantıksal yanılgıya düşer, bu da açıklamaya çalıştığımız şeyi zaten 
varsayma ve kullanmadır.16 Bu tümüyle, fırlatılmış açıklığın neden ve ne hakkında 
olduğunu sorma ahmaklığı Heidegger’in insan-anlam karşılıklılığının kendine özgü 
saklılığıyla kastettiği şeydir. Bu başlıca benzeşme saklılığın iki diğer anlamı içindir.

Metafizik ve saklılığın ikinci aşaması. Onun bilinen kendine özgü saklılığı yani 
karşılıklı insan-anlam bağı kolayca göz yumulabilir ve unutulabilir ve durum bu 
saklılığın ikinci aşamasını kurar. Heidegger için, batı felsefe tarihi fırlatılmışlığa 
göz yumma tarihidir ve sürdürdüğü olanaklı anlaşılabilirliğe yer açar. Metafizik (1) 
açığa çıkarmanın kendisi unutulurken, açığa çıkarma dâhilinde karşılaşılan şeylerin 
anlamlılığına (“varlık”) odaklandı ve (2) anlamlılığı geriye nihai bir ontik sebep (ca-
use) veya neden (reason) doğru takip etti, yoksa genellikle ama zorunlu olmayan bir 
şekilde “tanrı” diye adlandırıldı. 

Böylece metafizik için açıklık dışlanır (bir epoche’ye uğrar) bu da kendine özgü 
saklılık olgusuna göz yumulması demektir. Bu yüzden anlamın tarihi, onun metafi-
zik oluşumlarının serilerine bölüştürüldü. Bu oluşumlar, “anlam vermenin” belli bir 
“kaderi” (Geschicke)dir, fırlatılmış-açıklık tarafından olanaklı kılınmış olan. Bu tekil 
oluşumlara-olay-olma ve açıklık epoche altında olduğu sürece “epochs” denir– Batılı 
filozofların nasıl seçtiklerini görerek ayrımsanabilir, Platon’dan Nietzsche’ye kadar, 
“varolma”nın/anlamlılığın temel anlamı açıklandı: Örneğin; Platon’da είδος, Aristo-

16 Aristoteles, Prior Analytics II 16, 64b 28–65a 9: τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι: Döngüsel akıl yürütme üze-
rine, a.g.e., II 5, 57b 18-59b 1.
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teles’te ἐνέργεια, Aquinas’ta esse v.s. Bunun gibi bütün tarihsel durumlarda –bugün 
tekillerde olduğu kadar fırlatılmış-açık açığa çıkmaya doğru düşmeleri görülemese 
de– Ereignis’in kendine özgü saklılığı ikiye katlandı: Ereignis, tüm anlamlılığa izin 
veren açıklığa çıkarmanın kaynağı, yalnızca kaçınılmaz şekilde saklanmış değil aynı 
zamanda saklılık unutuldu ve göz yumuldu.

Geleneksel Batı Hümanizmi’nin ideali akıllı hayvan olarak insanın metafizik bir 
anlayışını dönüştürmektir; bu hayvan, şeylerin anlamını ve onun esas oluşsal nedenini 
kavramaya yeteneklidir ama bir dönüştürme şöyle dursun ölümlü fırlatılmış-açıklığın 
iç yüzünü anlamada engellendi, bu Kehre-1’dir. 

Şimdiki zaman ve saklılığın üçüncü aşaması. Heidegger anlamlılığın teknik-
düşünce (Tekhnik) ile karakterize edilen şu anki epoch’unu ve onun, insanoğlu dâhil, 
her şeyi açıklama zorunluluğunu kavrar, tüketim ve sermayeleştirme için sömürülen 
bir kaynak olarak insanoğlu. Bu çağın can sıkıcı tehlikesi, teknik-düşüncenin hem 
kendine özgü saklılığın hem de Ereignis’e göz yummanın izlerini fiilen ortadan kal-
dırıp ve böylece olay-olmamızın saklılığının “üç katına” çıkmasına sebep olmasıdır. 
Teknik-düşünce çağı ve küresel sömürü, karşılıklılığın kendine özgü saklılığının (ilk 
aşama) bizim göz yumma ve unutmamızla (ikinci aşama) asli olarak tamamen tahrip 
olmasıdır (üçüncü aşama). 

 Hâlbuki Heidegger bir parça olsun umut ışığı görür, en azından kimi insanlar 
(az sayıdakiler) elverişli momentlerde “gizemin kısa parıltısına”17 –bir aydınlanma 
anı– ve ötesine katılabilir ve bu “Ereignis’e bir dönüş” olabilir. 1949 yılında “Die 
Kehre” dersinde, Heidegger beklentiyi sürdürür, bu çağda asli olarak yok olan Ere-
ignis, anlamın kaynağından derin yabancılaşması anlamına gelebilir. Ani ama belirli 
bir tezahür (Blitz, Blick)18 anında, onların anlama olan ölümlü bağlılığı ve dolayısıyla 
kendilerinin ve anlamın şimdiki baskıcı oluşumunun dönüşümü çizildi. 

*
Özet olarak: (1) “Dönüş”ün uygun bir fenomenolojik anlayışı, Heidegger’in “var-

lık” hakkındaki söylevinin, anlamlılık hakkında bir söylev olduğunun anlaşılmasının 
kavrayışıyla başlar. Bu kaynak için ontolojik kavramların geleneksel ve kolayca yanlış 
anlaşılması “kendi olmayı”, “varlığın özünü” ve “varlığın hakikatini” de içerir. Bu 
kaynak fenomenolojik olarak açıklığa çıkarma diye anlaşılır, bu ise bizim olay-olma 
veya fırlatılmış-açıklığımızın söylevsel anlamlılık uğruna olmasıdır. (2) karşılıklı sa-
lınım ihtiyacı –anlam bizi gerektirir ve biz anlamı gerektiririz, ikisi de şeyleri anlamlı 
kılmamıza hizmet ederler– Heidegger’in söylediği gibi onun felsefesinin kalbindeki 
başlıca “dönüş”tür (Kehre-1), birinin radikal sonluluğuna dayanan (Kehre-3) otantik 

17 GA 65, 11.21ff./CP2, 11.38ff: die Wenige. GA 9, 198.21-2/PA, 151.36: “Der Ausblick in das Geheim-
nis.”

18 Bkz. GA 79, 74-5/BFL, 70-1. Şuna eşdeğer ifadeye: Einblitz der Welt, Lichtblick von Welt, Blitz der 
Wahrheit, and Blitz des Seyns.
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bir yaşam sürdürmesi için kararlı bir dönüşüm etkili bir iç yüzünü anlamadır. Heide-
gger’in bakış açısı, insan var oluşunun yeri olarak açıklığa çıkarma için anlamlılığın 
yeri olarak insan var oluşundan değiştirmesi (= Kehre-2) 1930’larda da sürdü ve so-
nunda Varlık ve Zaman’ın birinci bölümünün duyurulmasıyla bu proje tamamlandı. 
(3) Heidegger’in felsefe tarihi bütün batı metafiziğini Kehre-1 olan karşılıklılığın 
kendine özgü saklılığını unutmuş olarak okur. Teknik-düşüncenin şimdiki çağı bizim 
unutkanlığımızın bile herhangi bir izini yok etmek tehlikesini barındırırken, Heidegger 
insan varoluşunun ve anlamın kaynağının kişisel bir iç yüzünü ve yaşamlarımızı elde 
etme şeklinde başkalaşım veya uyumlu bir döngü görme umudunu sürdürür.
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PHILOSOPHISCHE HERMENEUTIK DES 20. JAHRHUNDERTS: 
HEIDEGGER UND GADAMER

ÖZ
Varlık problemiyle uğraşan Heidegger, hermeneutiğin sınırlarını ontolojik alana 
doğru genişletti. Ona göre varoluş “dünyada-oluştur”. Varlık olarak insan dün-
yayı eylemleriyle ve anlayışıyla kendisi kavrar. Anlamak her türden bilginin on-
tolojik koşuludur. İnsan, ancak zamansal sürece bağımlı ve dil ile gerçekleşen 
anlama sayesinde insandır. İnsana rengini veren dil aynı zamanda hakikate de 
aracılık eder. Bu yönüyle dil bizi sanat ve edebiyat ile karşı karşıya getirir. Dil, 
burada görev başındadır. Sanat eserini anlama sürecindeki hermeneutik döngü 
yüzünden aşina olduğumuz ile yabancı olan arasında gidiş gelişler yaşanır. Bu-
nun sonucunda edebiyat bize gerçeklik konusunda yeni bir bakış açısı sağlar. Bu 
sürece ise yabancılaştırma diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: hermeneutik, varlık, dil, yabancılaştırma.

ABSTRACT
Heidegger who deals with problem of being, expands the limits of Hermeneutics 
beyond the Ontological. According to him, the being is “being in the world”.  Man 
as being is not capable of grasping the world by his own behavior and 
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comprehension. Comprehension is the ontological condition of knowledge. Man 
can be the man only by understanding, which takes place in course of time and in 
the language. The language that shapes the people conveys the truth. However, 
Language brings us literature and art. Both these come to true through the 
language. By hermeneutic circle in detecting the artworks we are entranced 
between the familiar and the unknown. Thereby, the literature provides us a 
different perspective, which can be summarized under the alienation.
Keywords: Hermeneutic, being, language, alienation.

...

Filozof Martin Heidegger “Sein und Zeit” (Varlık ve Zaman, 1927) isimli temel 
eserinde hermeneutiğin sınırlarını, ontolojik alana doğru genişletti. Hermeneutiği, 
evrensel bir olgu olarak değerlendirmek suretiyle Schleichermacher ve Dilthey’ın 
görüşlerini daha da yaydı. Heidegger’in uğraştığı varlık sorunuydu. Ona göre varlık 
Husserl doğrultusunda varlığı kendinde şey yani öz olarak açıklanamaz, amaçlı bir 
edimin gerçekleşmesi sürecinde var bulunur. Varlık [Sein] “dünyada varoluştur” [in-
der-Welt-sein]. O yüzden insan “her daim” yani “geri döndürülemez” [unhintergehbar] 
biçimde oluşumların [Gegenbenheiten] içinde mevcuttur ki insan burada eylemleriyle 
ve anlayarak dünyayı kavrar. Anlamak bütün bilgilerin koşuludur. O, varoluşsal ve 
ontolojik bir kategoridir. Anlamak metin veya zihinsel ve kültürel ürünler gibi yalnızca 
dilsel olguların değil bilakis insanın bütün varoluşunun temelidir. İnsanın, anlamayı 
harekete geçirmediği hiçbir durumun söz konusu olamayacağı göz önünde bulunduru-
lursa konu hemen anlaşılır. İnsan –onun tarihselliğinin kaynağı da burasıdır– dünyayı 
sürekli anlayarak yorumlamaya ve buna ilişkin bilgilerini düzeltmeye mecburdur. O 
bunu tarihsel ve kültürel önbilgilerinin oluşturduğu bütünlük temelinde yapar. Önbilgi, 
tanınmış olan [Erkanntes], bildik [Bekanntes] diye tanımlamasına veya diğerine göre 
sınır çizmesine ve yeni deneyimler almasına izin verir.

Bir şeyin bir şey olarak yorumu mahiyet açısından niyet [Vorhaben], dikkat [Vorsicht] 
ve umutları [Vorgrif] yardımıyla mümkündür. Yorumlama verili bir şeyin asla koşulsuz 
biçimde kavranılması değildir. Kusursuz metin yorumu anlamındaki yorum, “orada du-
ran şey”e [dasteht] dayanırsa, öncelikle “orada duran şey” yorumu yapan kişinin olağan, 
tartışmasız hazır kanaatlerinden başka bir şey değildir. Zorunlu biçimde her yorum yak-
laşımında yorum ile şart koşulan yorum yaklaşımı yani niyet, dikkat ve umut halinde 
sunulan şeyde mevcut bulunur.1 

O, böylelikle tarihsel çevresi, diğerleri ve bizzat kendisiyle ilişkili olarak kendi 
kendini “tasarımlar” [entwerfen]. Bu, zamansal süreçte vuku bulur ve şu anlama gelir: 
Her daim yeni bir şey. “Orada oluş”un (Dasein) bu dinamiğinin gerçekleştiği araç dil-

1 Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1993.
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dir. – O, öylesine iletişim aracı olmaktan çok öte dünyaya aracılık eder [vermitteln]. 
Dil olmadan insan gerçeği asla olamaz. Heidegger, dilin bireyi şekillendirdiği şeklin-
deki görüşünde bir taraftan Schleiermacher’in diğer taraftan ise (post) yapısalcıların 
[Strukturalismus] benzer pozisyonlarını benimser. Hakikate dair özgün ve yüksek bir 
potansiyel imkânıyla dilin özel bir tarzını edebiyat ve sanat sunar. Zira sanatın mahiyeti, 
hakikatin kendi kendini işe koşmasıdır” [sich-ins-Werk-setzen]. Sanat, nesneleri kendi 
kendiliklerinde [Eigentlichkeit] gösterir. Zira sanat onları kendi doğal tanınmışlıklarıyla 
[doğal görünümü, Vertrautheit] göz önüne koymaz bilakis yabancılaştırır ve onu öyle 
bir hâle getirir ki bunları kendi özleri [mahiyeti, Wesen] içinde algılama fırsatı bah-
şeder. Heidegger burada van Gogh tarafından çizilen çiftçi ayakkabısı resmini örnek 
olarak ele alır. Resim ayakkabıların otantikliğini, kendiliğini, ayakkabı oluşunu [sein] 
ve mahiyetini otantik biçimde gösterir, tabii ki hakkında hemen hemen hiç kimsenin 
kafa yormadığı günlük yaşamdaki ayakkabıya göre farklı olarak (Heidegger 1963, 
22). Sanat bir öznenin ürünü değildir olsa olsa özne burada sırrına erdiği hakikati 
dillendiren bir araç olabilir. Martin Heidegger’e referans gösterenler arasında örneğin 
hem postyapısalcı Jaques Derrida (1930) gibi amansız hermeneutik karşıtları hem de 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) gibi hermeneutikçiler bulunur.

Filozof Hans-Georg Gadamer hocası Heidegger ile anlamanın [Verstehen] bir 
taraftan evrensel ve ontolojik bir kategori olduğunu ve diğer taraftan “hermeneutik 
döngünün” [Zirkel] “başlangıçtaki tanıyışın [Erkennen] pozitif bir imkânı” (Heidegger 
1993, 153) gizlediği görüşünü paylaşır. Her yorum, yorumcunun sahip olduğu önbilgi 
tarafından belirlendiği için Heidegger tarafından benimsenen metinlerin kendi kendinde 
tanımanın mümkün olamayışını Gadamer bir kusur değil şans olarak değerlendirir.

Doğru yorum öylesi düşüncelerin keyfiliğine ve fark edilmeyen düşünce alışkanlıklarının 
sınırlılığına karşı korumalıdır ve bakışımızı “nesnenin kendisine” [auf die Sache selbst] 
yönlendirmelidir. Filologların anlamlı bulduğu metinler de yine nesnenin kendisinden 
bahsetmelidir.2

Ama bu ön düşünceler veya Gadamer’in ifadesiyle önyargılar, kişinin kendisini 
bir metnin yabancılığına koyuvermesinin koşuludur. 

Kim bir metni anlamak isterse […] onun hakkında bir şey söylemeye hazır demektir. O 
yüzden de hermeneutik deneyime sahip bir bilinç, bir metnin yabancılığına karşı daha en 
baştan duyarlıdır. Bu tür duyarlılıklar ne nesnel bir tarafsızlık ne de kendi kendisinden 
vazgeçiştir, bilakis kendi ön düşüncelerini ve ön yargılarını ortadan kaldıran bir kabullenişi 
içerir. Metin, kendisini farklılığında sergilesin ve bununla kendisine has ön düşüncelerin 
yerine onun nesnel hakikatini öne sürsün diye taraflılığımızın özünde bu yatar.3

Kendisini hep koruyan önyargının işlenmesi dışında farklı bir nesnellik bulun-

2 Gadamer, “Vom Zirkel des Vestehens”, Neske, Günther (Hg.). Martin Heidegger: Festschrift zum 70. 
Geburstag, Pfullingen 1959, s. 27.

3 A.g.e., s. 29.
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madığı için bir metne koşulsuz olarak yaklaşmak imkânsızdır. O yüzden öneri şudur: 
Öylesine bir araya getirilmiş olanları ayıklamak için kendisine has tarihsel ve kültürel 
bağlantılar [Gebundenheit] bilinçli biçimde hesaba katılmalıdır. Gadamer şu sonuca 
ulaşır: Anlama döngüsü mükemmelik [Vollkommenheit] beklentisi kriteriyle donatıl-
malıdır. Bu her anlamayı yönlendirir, zira ancak anlamın mükemmel birliğini gerçekten 
sunan şeyler yalnızca anlaşılabilir.4 Eğer metin mükemmel anlam beklentisini harekete 
geçirmez ise, o zaman kuşkularımız ve metin eleştirisi devreye girer. “İçkin anlam 
birimleri” yine “aşkın anlam beklentileri” anlama sürecini verimli biçimde yönlendirir. 
Çünkü o kişiler arasıdır ve aitlik anlamında okuyucu kitlesinin ve aktarılan metinleri 
aynı gelenekte buluşturur. Örnek olarak Schiller’in bir dramasına dair benim sahip 
olduğum önyargı ve anlam beklentisini, benimle aynı eğitim geleneğinden gelen kültür 
çevremdeki diğer insanların çoğunluğuyla paylaşırım. Hermeneutiğin görevi, “yabancı 
ve aşina olunan şeyler arasındaki kutupların üzerine bina edilir. Yoksa o, zaman aralı-
ğını ortadan kaldırmaz bilakis, bunu anlamaya dair pozitif bir imkân diye benimser.5 
Zaman aralığı bir metnin veya sanatsal bir yaratımın “hakiki” anlamı sonsuz bir sü-
reçte kendi kendini filtrelediği bir geleneğe tesir eder.6 Gadamer’in bir hermeneutik 
koşuluna göre, eğer bir şeyler bize hitap ediyorsa o zaman anlam devreye girer. Bu 
konuya Schleichermacher de önceden dikkat çekmişti. Bizim açımızdan, bütünüyle 
tanıdık olmayan veya tamamen yabancı olmayan bir şey bizi anlama çağırır. Mesela 
hava durumu raporları genellikle bizden yorum beklemez veya Çince yazılmış bir 
kitabı da okumak aklımızdan bile geçmez. Kültürel gelenek, zaman aralığında açığa 
çıkan yabancılık ve aşinalık arasında aracılık yapar ve Gadamer’in “Etki Tarihi” 
[Wirkungsgeschichte] diye isimlendirdiği bir hermeneutik yaklaşıma davet eder.7 
Gadamer, hermeneutik teorisinin temellerini “Wahrheit und Methode” [Hakikat ve 
Yöntem, 1960] isimli eserinde atar. Kitabın ismi yanlış yönlendiricidir, zira burada bir 
metot geliştirilmemiştir. Tam aksine: Gadamer’in Heidegger ile benzeştiği bir konu 
olarak bilimsel ve metodik yöntem hakikati tanımamızı [Erkennen] engellemektedir. 

Geniş kapsamda Gadamer’in tezi ne kadar makul gelirse gelsin ait olduğu gele-
neğin sarsılmaz inancı hakkında aynı derecede kuşku uyandırır. Zira onun için geçerli 
edebi ve kültürel kanonun kendini yansız biçimde koruması açıkça bellidir. O, kültürel 
geleneği belirlemektedir. Bütünüyle artsüremli [tarihsel, diakronik] olan model yalnızca 
güncel mevcut bulunan eserlerin alımlanmasını göz önünde tutmaz çünkü o, onlarca 
henüz bir geleneğin parçası hâline gelmemiştir. Ayrıca bütün insanlar aynı geleneği 
de paylaşmazlar. Örneğin Hindistan’daki insanlar farklı bir kültüre farklı bir kanona 
sahiptirler ve sanata farklı gözlerle bakarlar. Şimdi bu yüzden aramızda bir mutabakat 

4 Gadamer, “Vom Zirkel des Vestehens”, Neske, Günther (Hg.). Martin Heidegger: Festschrift zum 70. 
Geburstag, Pfullingen 1959, s. 30.

5 A.g.e., s. 32.
6 A.g.e., s. 33.
7 A.g.e., s. 34.
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sağlamaya hakkımız var mıdır? Yabancıyı anlama sorunu günümüzdeki güncel kültürel 
hermeneutiğin temel sorusunu teşkil eder. Geleneği belirleyen ve bir eserin kanona 
seçilmesini sağlayan, başka birini ise engelleyen olası başka güçlerin olması Gadamer 
açısından bir önem arz etmez. Ancak Jürgen Habermas (1929) tarafından temsil edilen 
ve hermeneutiğin değişik bir varyasyonunu sunan “İdeoloji Eleştirisi” […] ve söylem 
analizi […] bu sorunu verimli biçimde edebiyat bilimine yansıttı. 

Edebiyat bilimi açısından Heidegger ve Gadamer’in hermeneutiğinin önemi şu-
dur: Edebi metinlerin anlaşılması hermeneutik bir çevrimin yapısına göre yabancı ve 
aşina olan arasındaki gerilime bağlı olmalıdır. Aktarılan metinde açığa çıkan ve içinde 
varlığın yeni bir imkânını barındıran tarihsel ufuk, anlama sürecinde ideal biçimde 
kişinin aşina olduğu anlam ufkuyla karışır. Bu tarz gerçekleşen ufuk erimesi metnin 
yeniden yorumlanmasını ve tasarımını sağlar. Wolfgang Iser (1926) ve Hans Rober 
Jauss’un (1921-1997) alımlama estetiği de bu teoriye dâhildir.
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DÖRTLÜ*

Andrew J. Mitchell
Çev. Umut Dağ**

THE FOURFOLD

ÖZ
Bu makalenin amacı Heidegger felsefesinde şey ve dörtlü arasındaki ilişkiyi in-
celemektir. Yazar temel olarak Heidegger felsefesinde yeryüzü, gökyüzü, tanrı-
sal olanlar ve ölümlü olmanın bir araya gelmesi olan dörtlünün; şeyin ne manaya 
geldiği ve onun nasıl anlaşıldığını kavramak için anahtar kavram olduğunu iddia 
etmektedir. Dörtlünün iki temel özelliği vardır. Birincisi dörtlü şeyi oluşturandır. 
İkincisi dörtlüyle birlikte şey ilişkisel olarak var olur. Yazara göre, şeyi ilişki-
sel olarak anlamak için, şey hakkındaki özcü yaklaşımları terk etmeliyiz. Onun 
yerine şey ayna üzerinde şeyin oynaması olarak görülmelidir. Bu aynada, dört-
lünün her biri kendince ayna üzerinde aksettirir. Her biri kendi rolünü ilişkisel 
biçimde oynar. Yeryüzü taşıyıcı olarak şeyin maddeselliğidir. Gökyüzü yeryüzü-
nün kendini gösterdiği mekândır. O değişimin ve hareketin mekânıdır. Günler ve 
mevsimler gökyüzü aracılığıyla değişir. Tanrısal olanlar mesajlardır. Son olarak, 
ölümlü olma dünyaya maruz kalma ve açık olmanın imkânıdır. 
Anahtar Kelimeler: Heidegger, şey, dörtlü, ayna, ilişkisellik

ABSTRACT
The aim of this article is to examine the relationship between the fourfold and 
the things in Heidegger’s philosophy. The author basically claims that the four-
fold, which is the “gathering” of earth, sky, divinities and mortals, is the key 
concept to grasp what the things means and how it is understood with regard 
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to Heidegger’s philosophy. There are two important aspect of the fourfold. The 
first is that the fourfold is the constitutive of things. The second is that the things 
exist relationally with fourfold. According to the author, to understand the things 
relationally, we should abandon the substantialist views about the things. Instead 
of it, the things should be seen as play of the things in the mirror. In this mirror, 
each of the fourfold reflects in its way on the mirror. Each of the fourfold plays 
its role relationally. The earth as a bearer is the materiality of the things. The sky 
is the space in which the earth appears. It is the space of movement and change. 
Days and seasons change by means of the sky. The divinities are the messengers. 
Finally, the mortals make possible to be exposed and openness to the world.
Keywords: Heidegger, The things, the fourfold, the mirror, the relationality.
    

...

Heidegger’in dörtlü fikri şeyin ilişkiselliğine dair bir düşünmedir. O, Heidegger’in 
bakış açısıyla şeyi oluşturan yeryüzü, gökyüzü, tanrısal olanlar ve ölümlülerin bir 
araya toplanmasının adıdır. Şey her ne kadar oluşturulmuş olsa da, yine de belirli bir 
sonluluğa ve dünyanın ötesine açılmadır. Böylelikle şey artık bir öznenin üzerinde ve 
karşıtında duran kendi kendine yeten, kendini kuşatan, ayrık bir varolan anlamındaki 
nesne olarak düşünülmez. Onun yerine, şey dünyayla ilişki içinde olan bağla var olur 
ve dörtlü de bu ilişkiselliği mümkün kılan şeydir. 

Dörtlü terimi ilk olarak, Heidegger’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız 
yetkili makamlarınca öğretim yasağı bulunduğu esnada 1949 yılında özel Club zu 
Bremen’de verdiği “Olana Bakışlar” isimli bir dizi derste ortaya çıkmıştır. “Şey”, 
“Ge-stell”, “Tehlike”, ve “Dönüş” adlı derslerden oluşan bu ders dizisi Heidegger’in 
savaştan sonra kendini gösterdiği ilk derstir. O, Heidegger’in düşüncesindeki yeni 
biçimin, “şeye” odaklanma, ilk sahneye çıkışının izidir. O, böylelikle Heideger’in 
düşünce izleğindeki büyük bir adımdır. Esasında 1964’teki bir mektubunda Heideggger 
belirsiz kavramların olmadığını ifade eder. Şöyle ki “Şey dersinden hariç, ben daha 
önce yayımlarımda kendi düşüncemi tümüyle kendi kavramlarıyla takdim etmemiştim. 
Her ne kadar şu sıralarda gerçekleşmiş olmaktan uzaksa da, yine de bu bağlamda sun-
muş olduğum ilk girişim olarak düşüncemi gelenek açısından anlaşılabilir yapmayı 
amaçlamıştım.”1 Dörtlü Heidegger düşüncesinin kendine özgü kavramlarındandır. 

1 24 Ağustos 1964 tarihli Dieter Sinn’e mektup, şurada alıntılanmıştır: Dieter Sinn, Ereignis und Nirwa-
na: Heidegger–Buddhismus–Mythos–Mystik. Zur Archäotypik des Denkens, Bonn: Bouvier Verlag, 
1991, 172, vurgu düzenlenmiştir.
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Dörtlü

Heiddeger’le ilgili bu yorumdan sonra, “Şey” de takdim edilmiş bulunan dörtlünün 
geleneksel felsefenin ağır dilinden ziyade şiirselliğe (aynısı dörtlünün sonraki takdim 
edilişi olan 1951’deki “İnşa Etmek Oturmak Düşünmek”te de geçerlidir) doğru yön 
değiştirmiş olması sürpriz olmasa gerektir. Şöyle okuruz:

Yeryüzü besleyici bir biçimde meyve verdiren, sulara ve taşlara, hayvanlar ve bitkilere 
[…] yön veren taşıyıcı yapıdır.
Gökyüzü güneşin yörüngesi, ayın seyri, yıldızların parıltısı, günün aydınlığı ve alaca-
karanlığı, gecenin karanlığı ve aydınlığı, hava durumunun iyi ve kötü olması, bulutların 
savrulması ve havanın derin maviliğidir […]
Tanrısal olanlar kutsallığın mesajlarını tebliğ edenlerdirler. Bunların hüküm sürdüğü gizlen-
meden, var olan her şeyle kıyaslanmaktan geri duran kendi özünde Tanrı ortaya çıkar […]
Ölümlüler insanlardır. Onlar ölümlü diye adlandırılır çünkü onlar ölebilenlerdir. Ölmenin 
manası şudur ki: Ölüm olarak ölebilme yetisi olmak.2 

Bunlar, dörtlünün parçası olanlar, ilişki içinde olan şeyi oluşturmak için bir araya 
gelenlerdir. Her biri yorumlamaya gelince birbirini destekler. 

Yeryüzü

Dörtlünün dört parçasından muhtemel en iyi bilineni yeryüzüdür. Yeryüzü mad-
deselliktir. Yeryüzü şeyin oluşturuluşundaki maddedir. Ancak yeryüzünün bu maddi 
niteliğini özsel ve durağan bir unsur olarak düşünmek hata olur. Bu yeryüzünü anlamak 
için, böylesi özcü önyargılardan kendimizi kurtarmalıyız. Bu sadece Heidegger’in 
yeryüzünü taşıyıcı olarak vurgulaması anlamına gelmektedir. Dörtlüdeki yeryüzü 
duyusal ve maddesel olarak var olma biçimine verilen addır. Heidegger’in adlandır-
masıyla bu taşıyıcı olmadır. 

Taşıyıcı olma “temel” (Grund) ya da zemin ile karıştırılmamalıdır. Tipik zemin 
senaryolarında, zeminin üzerine koyulan şey, nesne, örneğin en temel olana, sonsuz 
zemine, kendi özüne kadar izi sürdürülendir. Esas olan şey temele dayalı olma ve 
o temelden takip etmedir. Bunun yerine taşıyıcı olma ile Heidegger birbirine bağlı 
olmayı belirtir. Taşınan bir taşıyıcı gerektirir, fakat o aynı zamanda taşınan olmaklık 
aracılığıyla taşıyıcıyı da meydana getirir. Benzer bir biçimde, bir aile yalnızca çocuğu 
sayesinde ailedir. Aile çocuğun taşıyıcısı iken, yetişkin kişiler de ilk olarak yalnızca 
çocuk aracılığıyla aile olur.

Burada kastedilen şey nihai bir temelin ya da esasın olmadığıdır. Yalnız taşıma ile 
biz dünyanın karşılıklı bir ilişki içinde birbirine tutulduğunu buluruz. Biz birbirimizi 
taşırız, biz dünyayı taşırız fakat başkaları da ve aynı dünya da sırasıyla bizi taşır. 

2 GA 79: Bremer und Freiburger Vorträge, ed. P. Jaeger, 1994, 17/BFL.
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Böylesine şeyin varoluşunun gevşek bir desteği olmakla, yeryüzünde özselliğin 
olmadığı şaşılacak bir şey değildir. Onun yerine, yeryüzünün taşıdığı şey bir “meyve 
veren” olarak adlandırılır. Yeryüzünün taşımayla getirdiği ürün vermedir, O görünürde 
canlanmak gelişmektir. Yeryüzü şeyin duyusal görünümünü taşır. Sadece bu anlamıyla 
o şeyin maddeselliği olabilir. Yeryüzü şeyin oluştuğu duyusal ışıltı gibidir. Şey olan-
lar maddesel olarak var olmazlar, onlar görüngüsel olarak var olurlar. Onlar katı ve 
ölü madden oluşmaz, görünen ışıltıdan, parıldamadan oluşur. Onlar bize ulaşan bizi 
aydınlatan dünyayı meydana getirirler. 

Heidegger’in listelediği yeryüzü –taş, su, bitkiler ve hayvanlar– hepsinin tasviri 
olan doğa, onun 1940 ve 1950’li yılların sonlarındaki eserinde görünür hâle gelir. 
Her biri yalnızca bu tarz bir var olmaya, özsel olmayan taşıyıcı olan ilişkisellik, göre 
yeniden düşünülmüştür. Hiçbir şey basitçe atıl ve hareketsiz değildir, taşlar konuşur, 
nehir şiir söyler, bitkiler ve hayvanlar kuşatıldığı farz edilen bir çevrede ya da “daha 
az kısıtlanan bir halka”da hareket ederler.

Gökyüzü

Yeryüzü şeyin görüngüsel olarak kendini göstermesiyse, o hâlde onun kendini 
gösterdiği zemine ihtiyaç vardır. Gökyüzü bu zemindir. Bağlı olmayan aydınlıktaki bu 
ışıkta görünen temelsiz yeryüzü ancak onu alabilme yetisi olan bir vasıta aracılığıyla 
bunu yapabilir. Gökyüzü bu vasıtadır. Gökyüzü olmaksızın, yeryüzü olmayacaktı. 
İkisinin bir araya geldikleri form “uzanım” bir “evlilikteki” birlik olmadır.3 Bunu 
yapabilen gökyüzü, yine de, yalnızca bir boşluk olamaz. Boşluk modern nesneyle, 
tümüyle mevcut olan nesnenin yokluğu ile bağlantılı olacaktır. Mevcut nesne fikrinin 
terkiyle birlikte, bununla beraber, bütünsel yokluk fikrini de benzer biçimde terk ederiz; 
bir boşluk fikrini de terk ederiz. Bundan dolayı, gökyüzü boşluk değildir. Onun yeri-
ne, yeryüzü Heidegger’in söylediği gibi kompleks ve farklı bir vasıta, bir “ether”dir. 

Gökyüzü bir hareketin ve değişimin mekânıdır. Gökyüzünün değişimi belirli bir 
tür zamanda, göksel değişmenin “doğal” zamanında kendisini açığa vurur. Günler 
geceye dönüşür. Güneş, aydan ve yıldızlardan önce çekilir. Gün içindeki bu değişimler 
yıl içerisindeki büyük bir dizi değişimin parçasıdır. Mevsimler değişir. Bu zamansal 
değişiklik ışığın değişimiyle birlikte olur. Gökyüzü sayesinde, şey farklı aydınlatmalar 
altında tezahür eder, farklı zamanlarda farklı biçimlerde kendini gösterir. Gökyüzünün 
rengi mavidir, şöyle ki o ne zifiri karanlık siyahı ne de parlak beyazdır, fakat o hem 
bu ikisi arasında bir renk hem de ikisi arasındaki vasıtadır. 

Gökyüzü, boşluksuz, dokusu olan bir mekândır. Bir “ether” olarak, orada akışkanlık 

3 GA7, 198/PLT, 218; GA79, 11/BFL, 10.
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vardır. Gökyüzünün yoğunluğu değişime uğrar ve o içinden geçtiği bağlantı ve şey 
ile birlikte dalgalanır. Homojen olmayan bu gökyüzü, kendisi aracılığıyla göründüğü 
bulanık parçaların (bulutlar) geçişi tarafından genişlettirilir. Daha da fazlası, bu va-
sıtanın büyük alanında hesap edilmemiş tahrip edici gücün ortaya çıkışı; rastlantısal 
büyük şiddetteki fırtınanın yakalamasına maruz bırakır. Fakat bu aynı gökyüzü bizi 
neşelendiren ve mutlu eden, ruh hâlimizi uyarlayabilendir. Kendimizi değişime açık 
kıldığımız ve işten başımızı kaldırıp baktığımız olağan meşguliyetlerimizden bir 
rahatlama alanı sağlar. 

Şeyin ilişkiselliği düşünüldüğünde, bu ortam fikri oldukça önemlidir. Şey ilişkisel 
olarak anlaşılırsa, onlar kendisinin dışında olur. Bu onları alabilecek olan, onlara elve-
rişli olan bir mekâna katılmak zorunda olduğu anlamına gelir. Gökyüzü bu mekândır. 
Bununla beraber, gökyüzü altında görünür olanlar, orada görünenler tarafından etki-
lenmektedirler. Zira gökyüzü boş bir alan ya da boşluk değildir, o kendisinde görünen 
her şeyi etkileme özelliğine sahiptir. Görünür olanlar hava etkisi tarafından değişime 
uğrarlar. Varolanlar sararır ve tükenirler. Görünen her ne varsa uzun süreli olamaz.

Tanrısal Olanlar 

Tanrısal olanlar habercilerdir, “kutsal olana işaret eden haberciler” ve bu kavram-
ların her biri onların şeyin ilişkisel oluşumundaki işlevini anlamak için hayati öneme 
sahiptir. Şeyin şey olmaklığına dair habercilerin görevini yazarak, Heidegger sonraki 
eserlerindeki yeni bir anlam paradigmasına geçer. “Dil Hakkında Sohbet”teki (1953) 
araştırmacının belirttiği gibi, “Sonraki eserlerimde ‘hermeneutic’ ve ‘hermeneutical’ 
isimlerinin artık kullanılmadığı senin gözünden neredeyse kaçmamış olacaktır.”4 
Bunun yerine, bir mesaj düşünümü buluruz. Tanrısal olanlar, bu yeni mesaj içerikli 
(hermeneutik olmayan) anın açılışıdır. 

Heidegger’in Hölderlin’i ilk okumasından beri, işaret etme [Wink] basitçe mevcut 
olmayanın mevcut olma biçimini adlandırır. Hölderlin’in Tanrıların “kaçışı” fikri bir 
işaret etme olarak anlaşılır. İşaret etme artık mevcut olmayan bulunuşa verilen addır. 
O bir bulunmayışı ilan eder. Fakat bulunmayışı ilan etme, artık tamamıyla bulunma-
yış değildir. O dikkat çekilendir. İşaret etme böylelikle oldukça zıt olan bulunan ile 
bulunmayış arasında problem meydana getirir. 

Daha da fazlası, işaret etme izi takip etme bakımından anlaşılır. Heidegger’in 
“kutsal olan”a dair düşünüşünü (ilk olarak 1946’daki iki metinde “‘Hümanizm’ Üze-
rine Mektup” ve “Şairler Ne İşe Yarar?”da ileri sürülmüştür) fazlasıyla açık kılmıştır. 
Kutsallık ilahiliğin (tanrıların) ortamı, ancak bu “kutsal” [das Heilige] kavramı içinde 

4 GA 12, 94/OWL,12, tm
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bulunan kutsallığın parçası olduğu ölçüde, onun kendisi “aura”nın [das Heile] ortaya 
çıkışı için bir araçtır. Onun parçası olmaklığıyla aura, hazırda bekleyen [Bestand] 
bütünsel kullanılabilirliğe direnç gösteren bir mevcut olma tarzıdır. Teknoloji her 
şeyi gizlenmemiş kılar açığa çıkarır, aura ise gizlenmeyi saklı tutar. Fakat bugün her 
şeyin hazırda bekleyen [Bestand] olduğu ve aura diye bir şeyin olmadığı gibi bir du-
rumun kalmadığı görülmektedir. Heidegger’in izah ettiği gibi, “kutsal yalnız kutsal 
olanın izinde gizli kalmamış, aura’nın kendisinin, kutsalın izinin bile, ortadan kalkmış 
olduğu görünmektedir.”5 Fakat o yalnızca ortadan kalkmış görünmektedir, o “henüz 
öyle” değildir. Orada hâlâ bir gizlenmiş olma parıltısı kalır ve bu bize tanrısal olanın 
işaretle bildirdiği şey, niçin orada anlamın var olduğu ve neden onlar yalnızca onun 
içinde işaret ediliyor oluşudur. 

Tanrısal olanlar bu başlangıç ve varış yeri arasındaki ve onların kendileri namına 
sahip olmadığı bir anlam tarafından tanımının yapıldığı elçilerdir. Onlar mevcut olan 
ile bulunmayışın arasında kaldığımızı garanti ederler. Bu metafizik kapanma yine de 
bir “dışsallığı” içerir ve bu dışsallığa maruz kalmak anlamlıdır. Onlar bir anlam ala-
nının, haber alanının vaadini verirler. Onların kendisi şey bize gönderilen mesajlardır, 
yani, anlamlıdır. Ayrıca insan tarafından bir yapısal anlam yüklemesi olmaksızın, bir 
hermeneutik döngü içinde sadece Dasein anlamlıdır. Heidegger’in anlama dair son 
dönem düşüncesi buradan başlar.

Ölümlü Olma

Ölüm ölümlüler için kurucu ögedir. Varlık ve Zaman’da Heidegger ölümün tuhaf 
bulunmayışını soruşturmuştur. Diğer taraftan, hiç kimse bizim yerimize ölmediğinden 
dolayı ölüm çoğunlukla bize aittir. Yine de ölüm sahip olmadığımız bir şeydir, o burada 
iken biz gitmişizdir ve biz buradayken o yoktur. Varoluş böylelikle bu sahip olmama 
tarafından tanımlanır. En çok bize ait olan şey bir şeye sahip olmamızdır ve bu benliğin 
kendine ait olan kendi yalnızlığına tecrit edilme girişimini hayal kırıklığına uğratır. 
Ölümlü olma, hiç sahip olmadığımız ölüm aracılığıyla, sahip olmamaklık tarafından 
tanımlanır. En çok bana ait olan şey benim dışımda kalır ve bu gerçek bende bir çatlama 
ortaya çıkarır ve böylelikle bu esaslı bir biçimde dünyaya açılmamdır. 

Son dönem düşüncesinde, Heidegger bu ölüm fikrini bir adım daha ileri taşır. Artık 
ölüm ölümlü olabilme “yetisine haiz” gibi bir şey olarak anlaşılır. Fakat bu Heidegger 
için teknik bir terimdir. “‘Hümanizm’ Üzerine Mektup”ta en çok olanaklı kılan bir 
“öge”, yani bir ortam olma: “Öge tam anlamıyla olanaklı kılan şeydir: O, olanaklı 
kılandır.”6 bakımından açıklanmıştır. Ölüm ölümlü olanların sahip olmadığı, fakat yine 

5 GA 5, 295/OBT, 221; tm.
6 GA 9, 316/PA, 241.
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de ölümlü olanlara ölümlü olmayı olanaklı kılan, onları dışsallığa açan bir ölümdür. 
Ölümlü olanlar kendi ölümlerindeki dışsallıktadırlar. Ölüm ölümlülüğün ortamıdır. 

Sonuç olarak, ölümlü olmak, dünyaya açık olma ve ona maruz kalma tarafından 
tanımı yapılan varolanları adlandırmadır. İsmin esas itibariyle çoğul olması onların ortak 
doğasının önemine işaret etmektedir. “İnşa Etmek Oturmak Düşünmek”te açıklandığı 
gibi, “ölümlü olanlar kendi özleri aracılığıyla barındıkları kadar, bilhassa, onlar ölüm 
olarak ölebilme yetileri olanlar, orada iyi bir ölüm olabilsin diye bu yetilerini kullan-
makla başkalarına eşlik ederler.7 Bu yeryüzünde, gökyüzü altında, tanrısallıktan önce 
ve başkalarıyla şey ile birlikte ilişkisel bağla var olan, bir maruz kalmayı barındırıyor 
olmadır. Ölümlüler artık dünyayı inşa eden Dasein değildir, dörtlünün şey ve dünya-
daki oyununa katılması ile böylesi bir ayrıcalıktan vazgeçen bir topluluğun üyeleridir. 

Şeyin şey olmaklığında var olan ölümlüler şeyin sadece ölümlü için var olduğu 
ya da ölümlünün bir şekilde şeyin kaynağı olduğunu zorunlu olarak içermez. Bilakis, 
şey ilişkisel olma hâlinde anlaşılırsa, bu durumda bu ilişkiler bizle iletişime geçen 
birilerinin olmasını zorunlu kılar. Bizim kayıtsız kaldığımız bir ilişkisel şey dünyası 
olmayacaktır. İlişkisellik ya mutlak olmak zorundadır ya da hiçbir şey değildir. Şey 
aracılığıyla çağrılma, her zaman önceden dünya tarafından talepte bulunulma mana-
sına gelir. Bu sorumluluk ölümlülüğün hediyesidir. O orada iyi bir ölümün olmasına 
izin verir.

Şeyin Ayna-Oyunu

Yeryüzü, gökyüzü, tanrısal olanlar ve ölümlüler şeyin ilişkiselliğine, sonlu olanı 
oluşturmaya eklenirler. Fakat bu dördünden her birini yan yana düzenlemek için ye-
terli değildir. Heidegger’in belirttiği gibi, “biri onları, bir diğeri aracılığıyla kurulan 
ve birbirilerine göre izah edilir olan bireysel gerçeklikler olarak tanımladığı zaman, 
birleşik olan dörtlü zaten kendi özlerinde boğdurulmuş olur.”8 Bunun yerine, biz onları 
birbirine ait oldukları birliktelikteki, “dörtlü olmaklık” [Vierung] diye anlamalıyız. 

Şey dörtlünün bir araya geldiği “bir toplanmadır” ve bu dörtlünün toplanması 
şeyin şey olmaklığını olanaklı kılar. Bu toplanma olmaksızın, şey diye bir şey olma-
yacaktır. Bir yanlış anlamaya düşmeyelim, Heidegger dörtlünün bir araya gelmesini 
söylediğinde, o tam da şeyin “merkezi” ya da “kalbi”ne işaret ediyordur. O bize tam da 
bir şeyin en temel seviyedeki hâliyle oluşmasındaki bilineni, ortaya çıkanı söylüyor-
dur. Buradan hareketle, onun bu ilişki tasvirinin biraz belirsiz olması sürpriz olmasa 
gerektir, Fakat bu belirsizliğin burada söz konusu olan derinlikle çelişmemesi gerekir. 
Heidegger, şeyin şey olmaklığını, dörtlünün bir araya gelmesini, bir tür oyun olarak, 

7 GA 7, 152/PLT, 148; tm.
8 GA 79, 19/BFL, 18.
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ama özellikle bir “ayna-oyun” diye sunar.9 
Bu dörtlünün her biri kalan diğerlerinin özünü yeniden kendince aksettirir. Her biri böy-
lelikle dörtlüdeki basit [Einfalt] öge kapsamındaki kendisine ait olana kendince geri 
dönüşünde yansıtılmış olur. Bu aksettirme bir imgenin sunuluşu değildir. Dört ögenin her 
birinin aydınlatması, bu aksettirme her birinin özünü bir diğerine bir basit sahip olmaklık 
[einfältige Vereignung] sağlayarak kendine mal etmesidir. Bu kendine göre mal etme ve 
aydınlatmada, dörtlünün her biri kalan diğerlerinin her biri ile aksettirici biçimde oynar.

Bu kısımda Heidegger dörtlüyü bir bütün hâlinde birbirine ait biçimde düşün-
mektedir. Biz dörtlünün sonlu şeyleri oluşturucu kurucu gibi anlamayı önermekteyiz. 
Yeryüzü onun görüngüsel aydınlığını meydana getirir. Bu da hareket edeceği bir vasıtayı 
yani yeryüzünü gerektirir. Bu aracılı olarak meydana çıkma tabiatı gereği anlamlı, bize 
tanrısal olanlar aracığıyla gönderilen bir mesaj olarak oluşturulmuş olan ve doğrudan 
buna maruz kalan ölümlüler olarak bize tatbik edilendir. Dörtlü aynadan hiçbiri du-
rağan ya da kendiyle özdeş değildir. Bunun yerine onların her biri temelsiz olan, yer 
değiştiren, gönderilen ve ölendir. Ortam ile meydana çıkan aynı yapı her birinde bizzat 
görünür olur. Böylelikle dörtlüden her birinin diğerlerinin aynası olduğu söylenebilir. 

Ancak Heidegger bundan daha ilerisine gider. Şeyi ilişkisel olarak anlamak için, 
merkezin kendisinin kendiyle aynı özdeş olmaması zorunludur. Heidegger’in açıkla-
dığı gibi, bu dördünden her biri bir diğerine bağlıdır. Aksettirme onların her birinin 
özünü kendine mal eder. Her biri bir diğerine yayılır, aynı zamanda kendisine geri 
dönebilsin diye bir diğeri üzerine ayna gibi yansıtılır. Aslında, onun kendisi özünde 
yansıma dışında başka bir şey değildir. Başka türlü söylersek, dörtlünün birbirleri ile 
yan yana sıralanabilir olan ayrık kimlikleri yoktur. Bu ilişkiden dolayı sahip oldukları 
herhangi bir kimliği edinebilsinler diye bunların her biri bir diğerine karışmış bir ilişki 
içinde bulunur. Dörtlüyü bir ayna gibi aksettirici olarak düşünmek, onları kendi sınır-
larından daha öteye sıçramış gibi düşünmektir. O şeyin kimliğini “varolan” değilmiş 
gibi düşünmektir. Olay olma’nın dilinin bizi yanlış yola sapmaya neden olmaması 
gerekir. Olay olan [şey] yalnızca dörtlüye dâhil olan bir kendiliğin oluşması ve bunun 
önsel bir yansımayla olması ki bu önsel bir el koymadır [Enteignung]. Heidegger’in 
söylediği gibi:

Dörtlüden hiçbiri kendine ait ayrık bir kimlik diretmez. Bu dörtlü içerisindeki kendine ait 
olanı [Vereignung] getiren her biri kendine ait olandan çok daha fazlasına el konulandır 
[enteignet]. Bu kendine ait olanın [enteignende Vereignen] getirildiği el konulma dörtlünün 
ayna-oyunudur. Ondan dörtlüdeki yalnız unsur emniyet altına alınandır.10 

Aksettirme el koymayı kendine mal etme ve ait olmanın kalbi diye düşünür. 
Şeyin merkezinde hiçbir şey yoktur. Ya da daha da iyisi, şeyin merkezinde dörtlünün 
parıltısının kendisi aracılığıyla geçtiği arada olan ya da ortam [Mitte] vardır. Şeyin 

9 Spiegel-Spiel; GA 79, 19/BFL, 18.
10 GA 79, 18/BFL, 17-18.
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arasında olan bu dörtlünün üyelerinin her biri birbirlerinden alıp birbirlerine verirler. 
Bir özgün el koymadan meydana gelmiş kendi varoluşlarını kendilerine mal ederler. 
Bu ilişki içeresinde, dörtlünün ögelerinden hiçbiri kendiyle aynı kalmaz. Ayna oyun 
“aynanın” düzleminin ötesinde meydana gelir. Oyun bu aynaların hiçbirinin içerisin-
de meydana gelmez. Daha doğrusu, oyun onların arasında [Mitte], onların ortasında, 
onların dışında zuhur eder. Bu sonluluğun el-koyan kalbidir.

Dörtlü böylelikle Heidegger’in şeyin bütünsel olan ilişkiselliğine dair bir düşün-
me teşebbüsüdür. Bunu yapabilmek tüm nesnelci varsayım ve önyargıları terk etmeyi 
gerektirir. O şeyi dıştan sınırlandırılmış ya da kendinde bağımsız olarak görmemeyi 
gerektirir. Biz şeyi artık ilişkisel olarak görürüz. Bu bağlamsal açıdan bir mekânda 
görünür olma ve bu mekânda bulunmanın etkisi altında olma anlamına gelir. Bundan 
dolayı, şeyi ve dörtlüyü varlığın yeni bir düzeni ya da şu anın ötesinde bir dünyaya 
açılma olarak düşünürsek hata etmiş oluruz. Onun yerine şeyin bütünsel ilişkiselliği 
çağdaş teknoloji tarafından hükmedilen dünyayı, bize verili olan dünyayı tamamıyla 
içerir. Şeyin tekil ilişkisel yapısı özellikle teknolojik yer değiştirme ve hazırda bekle-
yen [Bestand] olmaya dönüşme tarafından tehdit edilmektedir. Şey asla bunu ortadan 
kaldıramaz ve yine de şey ilişkisel kalır. Nihayetinde Heidegger bizim şeyi ve hazırda 
bekleyeni birlikte düşündüğümüzü iddia edecektir. Yine bu nedenden dolayı Heidegger 
şöyle yazar, “şey henüz kendini tümüyle şey olarak hiç göstermemiştir.”11 Dörtlünün 
sunulması sonlu olan ilişkiselliğin öyle bir koşuludur ki, O arada olandır, fakat bir şey 
ya da artık bir başkası değildir.

KAYNAKLAR

BFL: Bremen and Freiburg Lectures: Insight into That Which Is and Basic Principles of Thin-
king, çev. Andrew J. Mitchell, Bloomington: Indiana University Press, 2012.

GA 12: Unterwegs zur Sprache, ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1985.
GA 5: Holzwege, ed. Friedrich-Wilhelm von Hermann, 1977.
GA 7: Vorträge und Aufsätze (1936-53), ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 2000.
GA 79: Bremer und Freiburger Vorträge, ed. P. Jaeger, 1994.
GA 9: Wegmarken, ed. Friedrich-Wilhelm von Hermann, 1976.
OWL: On the Way to Language, New York: Harper & Row, 1971.
PLT: Poetry, Language, Thought, çev. Albert Hofstadter, New York: Harper&Row, 1971.
OBT: Off The Beaten Track, ed. ve çev. Julian Young ve Kenneth Haynes, New York: Camb-

ridge University Press, 2002.
PA: Pathmarks, ed. William McNeill, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

11 GA 79, 9/BFL, 9.





HEIDEGGER’İN SAHİCİ DÜŞÜNCESİNİN 
BİR TASARIM FELSEFESİ OLARAK ETKİLERİ: LOUIS KAHN

Işıl Kazaz*

EFFECTS OF HEIDEGGER’S “MEDIATIVE THINKING” 
AS A DESIGN PHILOSOPHY: IN THE CASE OF LOUIS KAHN

ÖZ
Bu makalede Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış “sahici düşünce” kav-
ramının mimarlıktaki izleri araştırılmaktadır. Bunun için, sahici düşünce kavra-
mının ortaya çıkmasına olanak tanıyan öncül kavramlar “Varlık” ve “Dasein” 
üzerinde durulmaktadır. Dasein ve içinde bulunduğu dünyayı deneyimleme biçimi 
irdelenmiş, mimari tasarım kuramında karşılığı aranmıştır ve yapılı çevredeki 
varlığı sorgulanmıştır. Bunun yolu olarak da Louis Kahn’ın düşüncelerinden 
faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dasein, Heidegger, varlık, şey, yakınlık, imkan, mimarlık, 
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ABSTRACT
This essay is focused on the concept of “mediative thinking” by Martin Heidegger in 
the field of architecture. Two concepts that are used to look for traces of “mediative 
thinking” in architecture are; “being” and “Dasein” which is derived from “being” 
and means “the man who questions being”. The correlation between Dasein, the 
world and the responses to the experience of Dasein in architectural design theory 
are to be examined and the traces of “mediative thinking” in built environment are 
to be questioned in this article. Hence, there are studies pointing out to the common 
ground between the concept of “mediative thinking” and Louis Kahn’s work.
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Kahn, mediative thinking.
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Martin Heidegger, felsefi görüşünü “varlık nedir” sorusu üzerine kurmuştur. İn-
san, dünya üzerindeki varoluşunu anlamlandırmaya çalışan tek varolandır. İnsanın bu 
kendine has durumu “Varlık nedir/Varlığın anlamı nedir?” sorusunu temel soru haline 
getirir. Herhangi bir ilişkilendirme ya da deneyimlenme ancak Varlık sorusu üzerinden 
kavranabilir. Heidegger’e göre insanın dünyayla dolaysız olarak ilişkilenmesinin tek 
yolu sürekli olarak varlığı düşünmesi ve sorgulamasıdır. Bu şekilde düşünmek sahici 
düşünmektir. Heidegger’in felsefe alanında ortaya koyduğu, diğer disiplinlere de yol 
gösteren ve yön veren varlık kavramı sahici düşüncenin temelini oluşturur.

İnsanın dünya üzerindeki varoluşunu anlamlandırma çabası farklı düşünce ve 
ifade biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Düşüncelerin somutlaşması ya 
da dünyaya aktarılması noktasında mimarlık en temel disiplinlerden biri olmuştur. 
İnsanoğlunun her yeni deneyimle yeni bir anlama yönelen arayışı mekânsal olarak da 
karşılığını bulmuştur. İnsan, bedenini etrafından ayrıştırdığı andan itibaren etrafını 
çevreleyen dünyayı incelemiş, doğayı taklit ederek arketipler üretmiş, içinde bulundu-
ğu mekânları sürekli olarak yeniden üretme ihtiyacı duymuştur. Bu durumda varlığın 
anlamını soruşturan insan bu soruşturmayı mekândan bağımsız olarak yapamaz.

Norberg-Schulz tarafından bahsedilen varoluşsal mekân kavramında mekân, çev-
renin insana göreli durumudur. Mekân örgütlemede ve mekânı kavramada en önemli 
paradigma insanın varoluşsal gerçeğidir. Mekânla ilişki kuran insan önce en somut 
olarak bir yapıyla karşılaşır ve deneyimlerinden soyut bir kanıya varır. Deneyimler 
yapısal mimari mekânın soyut geometrik formunun algısıyla, ekolojik deneyimleriyle 
başlar ve ancak zihinsel olarak algılanan siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve 
simgesel varlığa uzanır. Bu durumda varoluşsal mekân herhangi bir plan paralelin-
deki mekân değil de; toplumun kültürel, simgesel ve deneyimsel koşullarına ilintili 
olarak oluşan ve yaşayan mekândır.1 Herhangi bir mimari yapı, bu koşullar üzerinden 
tanımlanmış bir programa karşılık gelmeye çalışır. Yapının çevresi, formu ve programı 
birbirinden bağımsız ya da ayrı şeyler değildir. Mimarlık vasıtasıyla mekânsallaşan 
şey çok boyutlu bir deneyimlenmedir ve bu şekilde ele alındığında varlığın anlamına 
yönelik imkânların ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

Peki, bugün içinde yaşadığımız kentlere, binalara ya da tasarlanmış mekânlara baktı-
ğımızda bu varoluşsal anlam arayışına dair herhangi bir ipucuyla karşılaşabiliyor muyuz? 
İçinde yaşadığımız yapılı çevre ile ilişkilenmemiz ne kadar içinde bulunduğumuz doğayı 
ya da dünyayı deneyimlememizin bir dışavurumu? Heidegger, içinde yaşadığımız dünya 
ile aramızdaki mesafenin günbegün arttığını, etrafımızdaki şeylere yaklaşamadığımızı 
söylüyor. Ona göre bunu yapmanın tek yolu varlığın anlamına yönelik bir düşünmekten 
geçiyor ve esas problem de düşünme biçimimizin artık sahici olmaması.

1 Christian Norber-Shulz, Existence, Space and Architecture, Londra: Studio Visa, 1971, s. 31.
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İnsan ve içinde yaşadığı dünya arasındaki mesafe arttıkça insanın varlığın anlamına 
yönelik araştırması sekteye uğrar. İçinde yaşadığımız dünya bir nesneler dünyası hâlini 
alır ve şeylerle olan ilişkimiz bir neden-sonuç ilişkisine indirgenir. Diğer yandan gün-
delik hayat, neden sonuç ilişkilerinin yanı sıra öngörülemezlikleri ve insani çelişkileri 
de barındırır. Varlığı düşünerek ilişkilenmek bu sezgisel ve rastlantısal durumları da 
beraberinde getirir. İçinde bulunduğumuz dünyada herhangi bir şey ancak tüm bunlar 
göz önünde bulundurulursa olduğu gibi ya da dolaysızca kavranır. Bir şeyi olduğu gibi 
deneyimlemek onu baskılamamak, kendine has olasılıklarının ortaya çıkmasına izin 
vermek demektir. Eğer ki ilişkilenilen şeylerin doğası ve varoluşumuzu anlamlandırma 
ihtiyacımız bağlamında kendi doğamızı gözeterek deneyimlersek yepyeni imkânların 
ortaya çıkmasına da olanak sağlarız.

Tüm bunlar ışığında söylenebilir ki Heidegger’in sürekli olarak üzerine düşün-
memiz ve sorgulamamız gerektiğini belirttiği varlık kavramı, deneyimlerin mekâna 
aktarılması noktasında mimarlık kuramına ve pratiğine de katkı sağlamıştır. Günümüz 
mekân tasarımlarında bu tarz bir ilişkiyi irdelemeden önce bazı kavramların üzerinde 
durmak aydınlatıcı olacaktır.

Varlık Sorusu ve Dasein

Heidegger, insanın içinde bulunduğu dünya ile ilişkisinin dolaysız olmaktan 
çıktığını söyler ve bu durumu Varlık kavramının metafizik alana terk edilmesi ile iliş-
kilendirir. Varlık kavramı bilinmez bir alana hapsedilmiş, varlığın anlamına yönelik 
soru sorulmaktan vazgeçilmiştir. Oysaki Varlık’ın anlamı soruşturulurken, soru doğru 
şekilde sorulursa Varlık’ın kendini açmasına olanak tanınır. Bu noktada Heidegger, 
sahici düşünen insanı ayırt etmek için Dasein kavramını temele alır.

Varlık sorusunda sorulan varlıktır. Soruşturulup bulunmak istenen varlığın anla-
mıdır. Sorgulanan ise Dasein’dır.2 Dasein’dan kastedilen temelde “insandır”, ancak 
tek başına insan kelimesi Heidegger’e göre fazla nesnel bir anlama sahiptir. Dasein; 
bir insanın ömrü içinde süregiden varoluşunu ifade etmektedir.3 Yani; bir süreci imler. 
Geçmiş ve geleceği kapsar. Dasein, varlığın anlamını sorgularken geçmiş deneyim-
lerinin ötesine uzanır, yeni deneyimlerle varlığı tekrar ve sürekli duyumsamak ister. 
Dasein’ın varlığı yorumlayıp anlayabilmesi ancak zaman ile olabilir. Her türlü varlık 
anlayışının ve her varlık yorumunun ufku zamandır. Buna göre, Dasein’ın varlığının 
ya da varoluşunun koşulu Dasein’ın zamansallığıdır.

Dasein, Almanca “da” ön eki ve “sein” fiilinin birleşmesinden oluşmuş bir kav-
ramdır. Da ön eki, orada/şurada/burada anlamında, sein fiili ise varolmak/olmak an-

2 Kaan Ökten, “Giriş’e Giriş: Varlık ve Zaman’ın Giriş Kısmı Hakkında Notlar”, Heidegger: Varlığın 
Çobanı Cogito (Dergi), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 89- 99.

3 Ökten, 2010.
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lamındadır. Dasein herhangi bir mevcut varolandan farklı olarak orada, şurada ya 
da burada olmayı dünya ile etkileşimi sırasında kendisi seçmektedir. Dasein, dünya 
içinde kendi yerini belirleyerek varolmaktadır.4 Dasein’ın varoluşunun başka bir ko-
şulu da dünyada olması yani; dünyasallığıdır. Dasein içinde bulunduğu bir mekân ya 
da daha kapsayıcı anlamda dünya olmaksızın varlık soruşturması yapamaz. Dasein, 
zamansallık ve dünyasallık özellikleri gereği sürekli olarak dünya içindeki şeyler ve 
diğer Daseinlar ile ilişkilenerek Varlığın anlamına ilişkin soruşturmasına devam eder. 

Yakınlık ve Şey

Kendi varoluşunu konu edinmek ve varlığın anlamını sorgulamak yalnızca Dasein’a 
özgüdür. Varlığın anlamına yönelik düşünebilme yetisine sahip tek varolan Dasein’dır. 
Dasein, diğer her şeyin varlık ile ilişkilenme dolayımıdır.

Bu ilişkilenmeyi daha iyi kavramak için Heidegger’in en belirleyici ayrımlarından 
birini ele almak gerekir; nesne ve şey ayrımı. Dasein, dünya üzerinde kendi seçtiği bir 
yerde şeylerle ilişkilenir (dünyasallık). Nesne kavramı fazla gösterişçi, fazla soyut ve gün-
delik hayattan kopuktur. Daha çok görsel bir ilişkilenmeye olanak tanır. Yalnızca görsellik 
üzerinden üretilmiş bir fikir gündelik pratiklerden uzaktır. Gündelik hayat pratikleri hem 
fiziksel hem zihinsel bir ilişkilenmeyi kapsar. Nesne kavramı bu noktada eksiktir. Şey ise 
karakterini gündelik hayattan; dünya ile ilişkilenme biçiminden alır. Şeylerin etrafı günde-
lik hayat deneyimleriyle sarılmıştır. Şey, nesneden ya da görünen bir anlamdan fazlasıdır; 
içinde varlığın anlamının kendini göstermesine olanak tanıyan imkânlar saklıdır.5 

Heidegger, en önemli metinlerinden biri olan “Şey”de (Das Ding) şeyin ne oldu-
ğunu anlatmak için yakınlık kavramından yararlanmıştır. Modern yaşantıyla beraber 
mesafeler kısalmış (ulaşım olanakları, iletişim araçları gelişmiştir) ancak fiziksel 
yakınlık beraberinde zihinsel yakınlığı getirmemiştir. Bu durumda ilişkilenilen her 
şey nesneleştirilmiş, kendine has tabiatları göz ardı edilerek dolaysız bir ilişkilenme 
olanaksız kılınmıştır. Dasein ise sahici düşünür ve nesnelere değil şeylere yakınlaşır. 
Yakınlık, ölçülebilir mesafelerle ilgili değildir; fiziksel olarak yakın olan bir şeye ya-
kın olmayabilir, çok uzakta olan bir şeye ise yakın olabiliriz. Bu bağlamda yakınlık, 
deneyimlememiz üzerinden hem fiziksel hem de zihinseldir.6 

Şeyler matematiksel olarak ölçülebilirler ancak öncelikli olarak kullanım yoluyla deneyim-
lenmesi ve bu deneyimin içten kavranmasıyla idrak edilebilirler. Böyle bir idrak dünyaya 
yakınlık duygusu uyandırır.7 

4 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Çev. : Kaan Ökten, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2011, s. 2- 242.
5 Adam Sharr, Heidegger for Architects, New York: Routledge, 2007, s. 26-30.
6 Martin Heidegger, “Das Ding”, Vorträge und Aufsätze (1936–53), Gesamtausgabe Band 7, Vittorio 

Klostermann, Frankfurt am Main 2000, s. 165.
7 Adam Sharr, Mimarlar İçin Heidegger, Volkan Atmaca, İstanbul: Yem Yayın, 2013, s. 11- 94.
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Bu noktada mimari mekânlara yakınlık kavramı üzerinden bakılması günümüz 
mimarlığında sahici düşüncenin izinin sürülmesi anlamında belirleyicidir. Mekânı, 
fiziki bir bulunuşun sahnesi olmanın ötesinde bir şey olarak görmek ondaki imkân-
ların görünür olmasına olanak sağlar. Mekânlar yalnızca somut ya da ölçülebilir bir 
dünyanın tezahürü değildir. İsviçreli mimar Peter Zumthor, mimarlığın ölçülebilir 
olanın ötesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak deneyimlenen bir şey olduğunu 
Mimarlığı Düşünmek kitabının “Şeylere Bakmanın Yolu” başlıklı bölümünde, bir 
bahçeye girişini anlatırken şöyle betimlemektedir:

Halamın bahçesine girerken onu tutardım. O kapı kolu bana hâlâ havası ve kokusuyla farklı 
bir dünyanın içine girmenin özel bir işaretiymiş gibi görünür. Ayağımın altındaki çakıl sesini, 
mum cilalı meşe merdivenin yumuşak parlaklığını hatırlıyor, karanlık koridor boyunca 
yürüyüp mutfağa girerken girişteki ağır kapının arkamdan kapandığını duyabiliyordum.8

Zumthor’un bu betimlemesi mekân deneyiminin hafıza yoluyla nasıl bugüne 
aktarıldığına örnek teşkil eder. Mekân, yalnızca fiziksel olarak içinde bulunulan değil, 
duyularla deneyimlenen yerdir. Yapıya ait düşüncenin oluşmasında yapının madde-
selliğinin ne kadar önemli bir yer tuttuğu açıktır ancak Zumthor’un örneğinde ortaya 
konulan maddesellik yalnızca fiziksel olarak algılanan değil, aynı zamanda duyumsanan 
ve geçmiş ile gelecek arasında ilişki kurulmasına olanak tanıyan bir maddeselliktir.9 
Dasein’ın dünya içinde var olurken şeylerle deneyimler üzerinden ilişkilenip fiziksel 
bir yan yanalıktan fazlasını talep etmesi gibi mekânlar da fiziki bulunuştan fazlasını 
talep etmektedir. Bu tarz bir yakınlık sahici düşünerek mümkündür.

İmkânların Görünür Kılınması

Sahici (asli, hakiki, özlü, otantik) olmayan her türlü düşünce varlığın anlamını 
sorgulamaktan uzaktır. Sahici düşünce, her türlü ilişkilenmede Dasein’ın varlık soru-
sunu sormasıyla mümkündür. Soru sormak bir yol açmaktır.10 Sahici düşünmek sürekli 
olarak yeni imkânlara yol açan düşüncedir.

Dasein, kendi imkânlarını kavramak ve onları görünür kılmak için bu soruştur-
maya ihtiyaç duyar. Kendi imkânları, içinde bulunduğu dünya içerisinde ilişkilendiği 
her şeyde saklıdır. Şeylerin imkânlarını ortaya çıkarmak Dasein’ın kendi imkânlarını 
görünür kılması ile aynı şeydir. Her yeni imkânla varlık kendini gösterir ve Dasein 
varlığa yönelik yeni bir anlam üretir.

8 Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments-Surrounding Objects, Basel: Birkhauser 
Architecture, 2006, s. 12-13.

9 Işıl Kazaz, “Heidegger’in ‘Sahici Düşünce’sinin Mimari Tasarıma Etkileri: Louis Kahn ve Peter Zumthor 
Örneği”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, s. 16-46.

10 Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998, s. 
11-43.
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Varlık, varolanların varlığıdır; olagelme ve süregitmenin tarzıdır...O, varolan her şeyin 
mevcut olmasının süregitme tarzı, yani zamanın daimiliği içerisinde her şeyin insan 
karşısına çıkma tarzıdır.11 

Varlık yalnızca kavramlar aracılığıyla düşünülerek anlaşılamaz. Dasein’ın düşün-
cesi, yani; sahici düşünce eyleme yöneliktir. “Düşünce dünyası” ile “eylem dünyası” 
birbirinden ayrılamaz. Varoluş varlığın açımlanmasıyla kavranır. Yalnızca kavramlarla 
varlığın anlamını bulmaya çalışmak varlığı, Dasein’ın gerçekliğinden uzaklaştırarak, 
ona doğaüstü bir nitelik kazandırmak olur.

Dasein’ın varoluşu dinamik bir varoluştur. Sürekli olarak geçmişinin getirdiklerinin 
dışına çıkma itkisiyle yeni imkânların peşine düşer. Ortaya çıkan her yeni imkân, sonra-
sında geçmişin bir parçası olur ve yeni imkânların ortaya çıkmasına olanak tanıyan soruş-
turmaya dâhil olur. Düşünme ancak varoluşun sürekliliğinde olagelirse imkânlar görünür 
kılınır. Onun olagelirliği imkân olma durumunu belirleyen şeydir. Yalnızca kavramlarla 
düşünülen şey daha önce düşünülmemiş bir şey dahi olsa eylemle özgürleşmediği için 
varlığın açımlanmasına yol açmaz. İmkân olarak düşünce, eylem gerçekleşmeden bili-
nemez. İmkânlar ancak eylemle serbest kalır. Düşünme, yalnızca bir aydınlığa çıkarma, 
bir varlığı aydınlatma etkinliği olarak betimleyici ve anlatıcı olabilir.12

Dasein, sahici düşünerek dünya içinde ilişkilendiği şeylerin kendilerini kendi 
tabiatlarıyla göstermesine izin verir ve aralarındaki ilişki dolaysız bir deneyimlenme 
olur. Dasein’ın deneyimlediği şeylerin kendilerini kendi tabiatlarıyla göstermesine izin 
vermesi, onlara ait geçmiş imkânları gözetmesiyle olur. Bir şeyin kendi gibi olması 
nasıl olageldiğiyle ilgilidir; tıpkı Dasein’ın her defasında yeniden keşfetmeye çalıştığı 
gerçekliğinin, varolagelmesiyle, yani; sürekli varoluşuyla ilgili olması gibi. Dasein 
şeyleri ancak bu şekilde dolaysız deneyimleyebilir. Dolaysız deneyimlenmenin yolu 
“sahici düşünmek (Das echtes Denken)”tir. Bu şekilde düşünen Dasein, herhangi bir 
şeyi kavramak için ona yaklaştığında, onun tabiatını değiştirmeye çalışmaz; onu gö-
zetir. Sahici düşünmek, varlık ile uyum halinde düşünmektir. Varlık ile uyum halinde 
düşünmek, şeylerle etkileşirken bütünü düşünmekle olur.

Bu noktada Heidegger’in Ren nehri üzerine inşa edilmiş değirmen ve hidroelektrik 
santral örneği açıklayıcıdır. Bu örnekte vurgulanan, sahici düşünceden uzaklaşılmasıyla 
hâkim düşünce haline gelen teknik düşünüşle inşa edilen hidroelektrik santralinin nehrin 
nehir olmasıyla ilgilenmemesidir. Santral ile nehrin ilişkisi nehrin özünü gözetmez. Nehir 
el altına alınmıştır ve santralin nesnesi olarak düzenlenmiştir. Nehrin akışına karşı ko-
nulmuş, gücü alınıp depo edilmiştir.  Santralin inşa edilmesi nehrin sürecine ait değildir. 
Nehir bu yolla imkânlarını açamaz. Bu tasarım an’a aittir, bir sürece değil; dolayısıyla 
dünyayı bir bütün olarak kavramaz. Düşünce ve eylem, şeylerin özünden çıkmadığı için 
şeylerin gerçekliğiyle de buluşamaz.  Nehir ile yel değirmeninin ilişkisi ise dolaysız bir 

11 Heidegger, 1998, s. 11.
12 Heidegger, 1998, s.16.
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ilişkilenmedir. Değirmen nehirle, onu herhangi bir düzenlemeye tabi tutmadan ilişkilenir 
ve onunla bütünleşir. Beraber bir sürece dâhildirler. Nehrin imkânlarını açmasına izin verir 
ve onun kendi gerçekliğiyle uyum içerisindedir. Ren, artık hem nehir hem de değirmendir. 
Kendi gerçekliğinden koparılmamıştır, değirmen olma imkânı nehrin içinde zaten var-
dır.  Düşünce, nehrin gerçekliğiyle buluşmuştur ve somutlaşırken öngörülemezleri içine 
almıştır. Nehir her zaman aynı hızda akmaz ya da gücü depolanmadığından değirmen 
ile ilişkisi her gün başkalaşır. Düşüncenin, varolanı kendi gerçekliğiyle kabulü, düşünce-
nin soyutlamanın ötesine geçmesine ve somutlaşmasına olanak tanımıştır.13

Dasein, dünya içinde varolurken şeylere yakınlaşır, onların tabiatlarını baskılama-
dan onlarla deneyimlenir. Düşüncelerini eylemle gündelik hayata taşır ve bunu şeylerin 
kendine has imkânlarının ortaya çıkmasına olanak tanıyarak yapar. Bu, geçmişten 
geleceğe imkânların birbirini doğurduğu bütüncül bir varlık anlayışıyla yani; sahici 
düşünerek mümkündür. Bu noktada, mimarlığı da bir imkânların görünür kılınma-
sı; düşüncenin eyleme dönüşmesi olarak irdeleyebiliriz ancak unutulmamalıdır ki, 
mimarlıktaki bileşenler değirmen örneğindeki bileşenlerden çok daha kompleks ve 
günümüze aittir. Günümüz dünyası Heidegger’in eleştirdiği şekilde teknik düşünüşün 
hâkim olduğu bir ilişkiler ağını ihtiva eder. Bu noktada tasarım sürecine dâhil olan 
her bir gerçekliğin özünün korunması, teknik düşünüşten uzak tutulması neredeyse 
imkânsızdır. Dolayısıyla mimari tasarımda sahici düşüncenin varlığı, tasarımın her nok-
tasına sızmış bir düşünce olarak değil ama bir tasarlama tavrı olarak sorgulanmaktadır. 

Mimarlık ve Sahici Düşünce

Varlık bir olagelme ve süregitmenin tarzı olarak her şeyin Dasein karşısına çıkma 
biçimidir. Dasein sürekli olarak imkânları aydınlatarak Varlık’ın anlamını sorgulayarak 
varoluşunu anlamlandırmaya çalışır. Mimarlık, daha önce görünür olmayan bir imkânın 
görünür olması olarak ortaya konmalıdır. Daha önce görünür kılınmamış imkânlar, 
şeyler kendilerini kendilerine has tabiatlarıyla gösterirse ortaya çıkar. Heidegger, 
mekânın yaratılmasını imkânların ortaya çıkarılması olarak görür ve bu düşünce Louis 
Kahn’ın mekân hakkındaki düşünceleriyle örtüşür. Heidegger’in varlık kavramı ile 
Kahn’ın “düzen (Order)” kavramı önemli benzerlikler taşır. Kahn, mimari tasarım ile 
görünür kılınan şeyin bir düzen olduğunu düşünür.

“Düzen (Order) her şeyi kapsayan kendinde bir oluştur. ‘Order is...’ geldiğim durumdur, 
çünkü onun ne olduğunu asla yazmadım. Ne olduğuna ilişkin düşündüklerimin uzun bir 
listesini yaptım ve sonra listeyi attım. Geriye ‘Order is...’ kaldı. O her şeyi kapsamanın 
bir türüdür. Ne olduğunu söylemeye çalışmayan ‘is’ sözcüğü karşımızda oluşun muazzam 
duyumudur” demiştir.14 

13 Heidegger, 1998, s. 45.
14 Kahn, akt. Kenan Güvenç, Louis Kahn ve Tarih, İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2003, s. 3.
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Tıpkı varlık gibi düzen de şeylerin ortaya çıkışının bir tarzıdır. Kahn’ın vurguladığı 
“is” İngilizcede “be” fiilinin çekimidir. Bu Almancadaki “sein” fiilinin çekimi olan “ist”e 
karşılık gelir. “Sein” ya da “be”, olmak, var olmak anlamındadır. Dasein’ın dünyada 
orada, burada ya da şurada varolduğunu anlatan fiildir. Varlığın anlamını sorgulamaya 
yönelik bir varolan olarak Dasein’ın varlığı sorgulayarak kendini görünür kılmasının 
fiilidir. Varlık da kendisini “is”de açar. 15 Bu noktada düzenin ancak öne çıkmayla, 
görünmeyenin görünür kılınmasıyla ortaya çıktığını anlıyoruz. Düzen ancak eylemle 
özgürleşir. Kahn’a göre; 

Düzen, idraktan farklılaştırılmış olmalıdır. Düzen tasarıma aittir, realizasyona değil... 
Tasarım, yapmak istediğiniz ne ise ona düzeni getirir. Mimar, strüktürün düzenini inşa 
eder. Strüktür düzeninde bir tuğla kiriş, bir kemerdir. Bir tuğla duvarda beton kiriş kulla-
nıyorsanız siz, beton ve tuğlanın bileşik düzenine sahipsiniz demektir.16 

Dasein’ın içinde bulunduğu dünya ile ilişkisini bir neden sonuç ilişkisi olmaya 
indirgeyemeyiz. Mekânsal bir örgütlenme de aynı şekilde sadece fiziksel bir yan ya-
nalığa indirgenemez. Bu noktada tasarlanan deneyim, deneyimin geçmiş imkânlarını 
gözetir ve onlardan türetilir. Bu durum yapıyı somut bir bütün haline getiren; tasarımın 
ardındaki düşüncenin özü ve malzemenin doğasını gözetmeyi gerektirir. 

Problemin koşullara bağlı taraflarını açıklamak için çok fazla zaman harcadığımızı fark 
ettim. Muazzam ölçüde önemli olan ancak meselenin esası olmayan tasarım ve tüm bu 
şeyler hakkında konuşarak çok fazla zaman harcıyoruz. Yaratmaya çalıştığımız şeyin 
özünü onun ne olmak istediğinde bulabiliriz, öncelikle kaygı olmalıdır; öncelikle eyleme 
geçmen gerekir.17 

Mimari tasarım fikri akla ilk düştüğü andan inşa edilmiş bir yapı haline ulaşıncaya 
kadar farklılaşır. İlk anda öngörülemeyen pek çok şey, düşüncenin eylemle buluşmasıyla 
şeylerin imkânları çerçevesinde dönüşür. Yapının tasarlanmasına neden olan problem 
ve koşullar elbette belirleyicidir ancak tasarlama sürecinde, şeyler baskılanmaz ve 
imkânlarını açmalarına izin verilirse yaratmaya çalışılan şey gündelik hayatla kendi-
liğinden ya da dolaysızca ilişkilenmiş bir yapı halini alır.

..Bir biçim doğasındaki yapısal ögelerden çıkar. Nasıl inşa edileceği konusunda soru 
sormaya başladığınızda kubbe, kubbe olmaktan çıkar.18

Kahn, bir binanın yapılış biçimini olmak istediği şeyin manifestosu olarak göster-
mesi gerektiğini söylemiştir. Kahn’a göre tasarlamakla, tasarlanan şeyin mevcudiyete 
gelmesi iki farklı şey değildir. Kahn’a göre her bir formun olma isteği vardır ki, bu 
şeylerin doğasını tanımlar. Bu varolma isteği tasarım vasıtasıyla tatmin olur. Bu du-

15 Kahn, akt. Güvenç, s. 3.
16 Kahn, akt. Güvenç, s. 3.
17 Kahn, akt. Frederick Esenwein, The Organic Imagination and Louis Kahn, Blacksburg: Virginia Pol-

ytechnic Institute and State University, 2011, s. 1-77
18 Kahn, akt. Güvenç, 2003, s. 4.
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rum içsel düzenin varoluşa çevrilmesidir. Kubbenin inşası düşünce dünyası ile eylem 
dünyasının buluşmasıdır. Kubbe olmak tuğlanın imkânıdır. 

Form, tasarımın başlangıcının tohumu, bir fikir, ancak fiziksel bir obje değildir. Tasarım 
süreci formu inşa etmek için ölçülendirmeler ve işaretlerle çizime dönüştürür. Yapımı, 
malzeme ve uzunluklar binaya nitelik kazandırır ve bu nitelik tüm bu kurguyu binayı 
ziyaret edenlere bağlar.19

Kahn, mekân üretiminde bir fikrin forma dönüşmesini süreç olarak ele alır. Mimari 
tasarım, bir düşüncenin imgesel olarak bir forma karşılık gelmesiyle somutlaşmaya 
başlar. Form ve düşüncenin hemhal olması, tasarımın, her basamağın (fikir, çizim, inşa 
vs.) birbirinden ayrı süreçler olarak değil birbirinden türeyen ve birbirini destekleyen 
bir kurgunun ayrıştırılamaz parçaları olarak değerlendirilmesine bağlıdır. 

İlham, sessizlik ve ışığın buluştuğu eşikteki başlama hissidir: Varolma arzusuyla Sessizlik 
ve varolanı bize veren Işık. Bunun yaşayan her şeyin içinde olduğuna inanıyorum; ağaçta, 
çiçekte, mikropta. Yaşamak ifade etmektir. Her ilham buna hizmet eder. Öğrenmek için 
duyduğumuz ilham varoluşumuzun parçasıdır ve bizi ölçülemez arzularla ölçülebilir 
yasaları kapsayan meraklarımızı ortaya çıkarmaya teşvik eder.20

Bir deneyimin mekânsal olarak karşılığını bulması bir deneyimdir ve bu süreç 
boyunca düşünce eylemle kendini var eder. Görünür kılınabilecek her imkân şeylerin 
içinde yatar ve bir başlangıç hissiyle, kendine, var olmasının kapısını aralar. Sonrası 
ölçülemez arzuları ve yine yeni imkânların ortaya çıkmasına olanak tanıyacak deneyim 
mekânlarını ölçülebilir kılmaya doğru uzanır. 

Başlangıcın ruhu her şey için en olağanüstü an, çünkü başlangıçta her şeyin takip edil-
mesi gereken tohumu yatıyor. Bir şey kendinden çıkmış ve kapsadığı her şey olmaksızın 
başlayamaz.21 

Tasarımın bir süreç olarak ele alınması her adımının sonrasında gelecekleri, ya da 
sonrakinin öncekileri içermesi olarak okunabilir. Dasein’ın geçmiş ve gelecek arasında 
sürekli bağ kurarak şeylere yakınlaşması ve onları deneyimlemesi, mimari tasarımı 
da bir deneyim olarak gördüğü anlamına gelir. Başlangıç yeni imkânların görünür 
kılınmayı beklediği bir sürecin başlangıcıdır. 

Önemli bir yapı, bana göre tasarlama süreci boyunca ölçülemez olanla başlar, ölçülebilir olana 
gider ve sonunda ölçülemez olana döner. Maddi gerçeklik, ölçüye gelebilirliğin dünyasıdır.22 

İnşa edilmiş bir yapı, malzemenin düzeninden oluşur. Hangi malzemenin hangi 
ölçülerle nasıl kullanılacağı tasarım düşüncesinin, “içinde varolunan dünyaya” akta-
rılmasıdır. Dasein, ömrü hayatı boyunca şeylere yakınlaşmış, onları deneyimlemiş ve 

19 Kahn, akt. Eisenwein, 2005, s. 1.
20 Kahn, akt. Eisenwein, 2005, s. 77.
21 Kahn, akt. Esenwein, 2011, s. 57.
22 Kahn, akt. Güvenç, 2003, s. 3.
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bir hafıza oluşturmuştur. Tasarımın başlangıç fikri bu hafızadan doğar ve yine şeylere 
yakınlaşılmasını önerir. Bu bağlamda malzemeye yakınlaşılır ve tasarlanan deneyim 
ile malzemenin birlikteliği sağlanır. Bu süreç geçmiş ve gelecek arasında sürekli gidip 
gelmektedir. Bu süreç neticesinde ortaya çıkan yapı, yeni bir imkân olarak somut bir 
gerçeklik kazanır. Bu imkân, yapıyı var eden her yapı taşının imkânı olduğu kadar 
onları, varlığın anlamını soruştururken bir araya getiren Dasein’ın da imkânıdır.

“Mimarlık hâlihazırda bir varlığa sahip değildir. Mimarlık mevcudiyete gelendir. İnsan 
yapmış olduklarının değil yapmamış olduklarının varlığıdır... İnsanın henüz yapmamış 
oldukları varoluşun temelidir. Sanat dışında bunu hiçbir şey sağlayamaz” demiştir.23 

Mimarlıkta sahici düşüncenin izleri aranırken, Heidegger’in varlığın aydınlanması 
olarak gördüğü şeyi Louis Kahn, düzenin kendini ifşa etmesi olarak yorumlamıştır. 
Kahn, formun olmak istekliliğini gözeterek mimarlığın baskılayıcı teknik düşünüşten 
ayrışması gerektiğini belirtmiştir. Burada Kahn’ın ifade etmeye çalıştığı şey malzeme 
ve mekânsal olanakların kendini göstermesine fırsat vermek gerekliliğidir. Mekân 
ancak duyulara hitap ederek insan hafızasının bir parçası halini alır, geçmiş ve gelecek 
arasında bağ kurar ve böylece kendinden sonraki deneyimlenmelerin de bir parçası 
olur. Varlık, zamansal olarak böyle bir bütünlük ile kavranabilir ve mekânsal olarak 
deneyimlenebilir. Her ne kadar özellikle Louis Kahn bağlamında Heidegger’in sahici 
düşüncesiyle ilişki kurulmuş olduysa da günümüz kentleri ve yapılı çevresinin bu tarz 
bir dolaysız ilişkilenmeye olanak tanıdığını söylemek zordur. Mimarlık giderek daha 
fazla teknik düşünüşün himayesi altına girmekte, insanın içinde yaşadığı dünyayla 
olan dolaysız ilişkisini neden sonuç ilişkisine indirgemektedir.

Bu makalede sahici düşünce, daha ziyade kavramsal boyutta irdelenmiştir ancak 
elbette yapısal örneklemelere gidilebilir. Mimarlığı bir varlığın imkânlarının görünür 
kılınması eylemi olarak daha somut bir şekilde kavramak için Louis Kahn’ın “Exeter 
Library” binası incelenebilir. Bu yapıda Kahn, bilgi ile ona ulaşmak düşüncesini 
malzemenin olanaklarını kullanarak mimari bir form haline getirmiştir. Kütüphaneyi 
yalnızca kitapların depo edileceği bir yer olarak görmemiş, yapının girişiyle beraber 
ziyaretçileri, gerek ışık gerekse malzemenin düzeniyle kitaplara davet etmiş, yapı ve 
deneyimini birbiriyle örtüştürmüştür. Bilgi ve ona erişimin düzenini yapısal eleman-
larla inşa etmiş ve duyumsanabilir bir mekân yaratmıştır. Bu yapının yanı sıra, Peter 
Zumthor’un tasarladığı “Therme Vals” binası da deneyim ile mekânın dolaysız bir 
ilişki içinde bulunduğu bir yapı olarak örneklenebilir ve bu makalede irdelenmeye 
çalışılan kavramların gündelik hayattaki karşılığı olarak açıklayıcı olur.

Bugün belki sahici düşüncenin ancak izlerini takip edebiliyoruz ama varoluşumuzu 
anlamlandırmaya çalışırken, bizi çevreleyen dünyaya, etrafımızı saran ve yaşantımızın 
içinde seyrettiği mimari yapılara bir de bu gözle bakmak hâlihazırdaki kabullerimizin 
sorgulanması açısından önemlidir.

23 Kahn, akt. Güvenç, 2003, s. 4.
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Giriş

Şüphesiz “biyopolitika” kavramının felsefe diline yerleşmesi Foucault’nun çalış-
malarından sonra olmuştur. Foucault’nun iktidar sorununu ele aldığı “dispositif”lerin, 
yaşam ile ölümü ve bunların egemen iktidarla olan bağlantılarını içermesi kaçınıl-
mazdı. Foucault’nun analizi, temelde tarihsel olarak birbiriyle bağlantılı iki kutup 
belirlemişti. Birincisi bedeni bir makine olarak ele alan, bedenin terbiyesi, ekonomik 
denetim sistemleriyle bütünleşmesini hedefleyen “disiplinler”in şekillendirdiği “insan 
bedeninin anatomo-politikası”ydı. İkincisiyse, biyolojik süreçlerin dayanağını oluş-
turan, bedeni merkez alan; doğum ve ölüm oranları, sağlık düzeyleri, yaşam süresi 
gibi olgulara yönelen ve bunlara müdahale eden, düzenleyen ve denetleyen, “nüfusun 
biyo-politikası”ydı.1 

Foucault’nun ilk kez dikkat çektiği sorun, egemen iktidar açısından “eski öldürtme 
ya da yaşamasına izin verme hakkının yerini, yaşatma ya da ölüme atma gücü”nün 
almış olmasıdır. Biyo-iktidarın keşfettiği şey, kapitalizm içersinde insan bedeninin, 
denetimli biçimde üretim aygıtlarına sokulması, nüfusun ekonomik süreçlerce ayar-
lanması gerekliliği olmuştur. İnsan, artık egemen iktidar tarafından öldürtülebilen ya 
da yaşamasına izin verilen olmanın ötesinde, yaşatılması ama denetlenebilen, kontrol 
edilebilen olarak yaşatılması ve üretim ilişkilerinin içine sokulması gereken bir tür 
varlığı, bir beden, bir “çıplak hayat” hâlini almıştır. 

Bu noktada Giorgio Agamben’in tespiti oldukça yerindedir: “Egemen iktidarın 
–saklı da olsa– orijinal çekirdeğini oluşturan şey, çıplak hayatın siyaset alanına so-
kulmasıdır. Hatta şunu bile diyebiliriz: Egemen iktidarın ortaya koyduğu ilk etkinlik, 
biyosiyasal bir beden yaratmaktır.”2 Agamben’in biyopolitik düşüncesini temellen-
dirirken kullandığı Antik Yunancanın iki teriminden hareket etmek gerekirse; zoē, 
bütün canlı varlıkların ortak özelliği olan yalın yaşamı, canlılığı ifade ederken, bios, 
bir tür yaşam biçimini, hayat tarzını ifade eder.3 İşte biyopolitika, en nihayetinde, zoē 
ve bios’un bütünlüğündeki bir kopuşa, insan yaşamından bios’un sökülüp atılmasına 
ve geriye sadece zoē’nin, yalın yaşamın, çıplak hayatın bırakılmasına işaret eder. 

Aristoteles’in zoon politikon tanımından itibaren, insan yaşamındaki bu zoē-bios 
bütünlüğü, zoē’nin dışlanmasıyla insanın polis’e dâhil olduğu, fakat aynı zamanda 
zoē’nin bu siyasal alanın zaten içinde yer aldığı, çıplak hayatın dışlanarak içlendiği 
bir yapıyı gösterir. Oikos, polis’in içindedir fakat oikos’un içi polis’in dışındadır her 
zaman. Agamben’e göre biyopolitika bu “istisna hâli”nin, bu içlenerek dışlanmanın 
sürekli olarak vuku bulduğu bir alandır. Carl Schmitt’in “egemen, istisna hâline karar 

1 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 
102-103.

2 Giorgio Agamben, Kutsal İnsan, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 15.
3 Agamben, Kutsal İnsan, s. 9.
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verendir”4 tespitinden beri, modern devletlerin varoluşlarıyla ispatladıkları gerçek, 
bütün istisnaların kurala dönüşmesidir. Agamben’e göre bu süreçle birlikte, “çıplak 
hayat alanı gün geçtikçe siyasal alanla örtüşmeye başlıyor ve dışlama ile içleme, dışarı 
ile içeri, bios ile zoē ve hak ile olgu indirgenemez bir belirsizlik mıntıkasına giriyor”.5

Burada söz konusu edilen şey, biyopolitika, yaşam ile ölümün siyasetle olan bağ-
lantısındaki bir kopuş, bir tür kırılma, siyasetin belirleyeni olarak yaşam ya da yaşamı 
belirleyen olarak siyasettir. Bu karşılıklı ilişkinin ortaya koyduğu felsefi düşüncenin 
analizinde kullanılacak olan kavramsal çerçeve, yaşamdan, deneyimden, dolayısıyla 
da varlıktan hareket ederek belirlenebilir. Her türlü siyaset felsefesi, onun ontolojik 
temellerinin gösterilmediği durumda eksik bırakılmış olur. Bu bağlamda biyopolitika-
nın, özel olarak Agamben’in yaklaşımındaki temel problematiklerin arka planında yer 
alan ontolojiyle, Heidegger’in felsefesi arasındaki belirgin bağlantıların gösterilmesi, 
bu yazının temel amacı olacaktır. Çünkü Agamben’in biyopolitika düşüncesinin arka 
planındaki ontoloji, Heidegger’den beslenmektedir.

İstisna Hâli

İlk olarak, Agamben’in Schmitt’ten ödünç aldığı ve denebilir ki, tüm siyaset fel-
sefesini, özel olarak da biyopolitikaya dair yaklaşımını temellendirdiği “istisna hali” 
düşüncesini ele alalım. İstisna hâli, öncelikli olarak bir ara bölgenin, bir eşiğin, bir 
askıya alma ediminin gerçekleştiği topolojinin tanımını verir. Bu eşik, bir yandan kamu 
hukuku ile siyasal olgu arasındaki bir alana, yani hukuk ile siyaset arasındaki farka, 
diğer yandan hukuk düzeni ile yaşam arasındaki ara bölgeye işaret eder.6 İstisna hâli, 
hukuk düzeninin askıya alındığı ama yine de hukukun içinde kalan, “hukukun eşiğini” 
ya da “sınır-kavramını” belirleyen,7 paradoksal bir yönetim paradigmasıdır. Agamben’e 
göre, yaşam ile hukuk arasında, istisna halinin yarattığı eklemlenme, onlara doğrudan 
bir erişim olanağını engeller. Yaşam ile hukuku ayırt etme olanağı, onların “biyopolitik 
makinedeki bütünleşmesinden”, hukukun yaşamla ve yaşamın hukukla ilişkisizliğinin 
sergilenmesinden hareketle ortaya çıkar. Bu olanak, insan eylemi için, yani siyaset için 
bir alan açmak anlamına gelir.8 Öyleyse mesele, yaşama, “bir şeyin sadece dışlanma 
yoluyla içlendiği uç ilişki”, yani “istisna ilişkisi”9 içinde erişim olanağının açılmasıdır. 
İşte, yaşama, dünyaya, insana, böylesi bir doğrudan erişim olanağının açılmasının 
ontolojik arka planını Heidegger’de bulmak mümkündür. 

4 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, çev. A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010, s. 13.
5 Agamben, Kutsal İnsan, s. 18.
6 Giorgio Agamben, Olağanüstü Hal, çev. Kemal Atakay, Varlık Yayınları, İstanbul, 2008, s. 8.
7 Agamben, Olağanüstü Hal, s. 11.
8 Agamben, Olağanüstü Hal, s. 118.
9 Agamben, Kutsal İnsan, s. 29.
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Heidegger’in temel meselesi unutulmuş olan varlık sorusunun tekrar sorulmasıdır. 
Varlık ve Zaman’ın başında Heidegger, öncelikle bu varlık sorusunun analizinin nasıl 
yapılacağını belirler. Varlık sorusunun iki temel önceliği/üstünlüğü mevcuttur. Birincisi 
bu sorunun ontolojik önceliğidir. Varlık hep bir varolanın varlığıdır, fakat varolanları şu 
veya bu şekilde varolanlar olarak araştıran ve hep belirli bir varlık anlayışı içinde olan 
bilimlerin, öncesindeki ontolojilerin olanağını ortaya koymayı amaçlayan bir sorgulama 
gereklidir (fundamental görev).10 İkincisi, bu sorunun ontik önceliğidir. Söz konusu 
edilen bilimler de insanın yapıp etmelerinden biri olarak, bir şekilde insanın varlığının 
anlamına sahiptirler. Dolayısıyla, Heidegger’in özel bir terminolojiyle Dasein olarak 
ifade ettiği bu varolan, diğer varolanlar arasında, kendi varlığında varlığı mesele eden 
olarak, ontik bir farka sahiptir.11 Bu bağlamda varlığın anlamı sorusu, fundamental 
ontoloji, Dasein’ın eksistensiyal analitiğini gerektirir. Çünkü Dasein, hem ontik hem 
de ontolojik üstünlüğe/önceliğe (Vorrang) sahiptir. Öyleyse Heidegger için varlığın 
anlamına giden patika, insanın varlığının analizini gerektirir. 

Heidegger bu analizini insanın fırlatılmış olduğu “dünya”dan ve diğer insanlarla 
olan ilişkilerinden hareketle yapar. Dasein’ın temel varlık yapısı, hem dünya-içinde-
olma (In-der-Welt-Sein)12 hem de birlikte-olmadır (Mitsein).13 Dünya-içinde-olma 
yapısı, insanın şuradalığını, atılmışlığını, “çevre”si (Umwelt) ile olan ilişkilerini ifade 
eden temel yapıdır. “Da-sein” teriminin kullanımı, insanın bu varlık yapısının sürekli 
olarak vurgulanmasıdır. Birlikte-olma yapısı ise insanın, diğer Dasein’larla, hep bir 
başka Dasein’la beraber olmasını, bir tür toplumsallık boyutunu içerir. Dasein, dünya-
içindekilere ve diğer Dasein’lara, Heidegger’in “kaygı” (Sorge) olarak tanımladığı 
temel bir ruh hali (Stimmung) içinde yönelir. Özel olarak dünya-içinde-olan varolanlara 
yönelen “ilgi”miz (Besorge) ve birlikte-olma ya da birlikte-Dasein (Mitdasein) yapısını 
belirleyen “gözetme” (Fürsorge) sayesinde, varolanların ve Dasein’ların varlığına dair 
saklılık (Verborgenheit) ortadan kalkar. Bunlara, varolanları bütünlüğünde açık hale 
getiren ve hiçliği deneyimlememizi sağlayan, “endişe”yi (Angst) de ekleyebiliriz. İşte 
bu açığa çıkarma, örtüsünü kaldırma, saklı-olmamaklık, felsefenin Yunan köklerindeki 
kullanımında olduğu gibi, “a-lētheia”nın, yani hakikatin karşılığıdır. 

Dasein’ın açımlayan karakteri, varolanların varlığına dair hakikati, ne iseler o ola-
rak, saklı-olmamaklıklarında açığa çıkarır. Bu açımlanmışlık (Erschlossenheit), varlığa 
dair bir doğrudan erişim olanağını ortaya koyar. Eğer mesele, Agamben’nin ifade ettiği 
gibi, yaşama dair doğrudan bir erişimin olanağının belirlenmesi, onun hukukla olan 
ilişkisizliğinin ortaya konmasıysa, bunun ontolojik olanağı, Dasein’ın varlık yapısın-
dan geçer. Fakat “istisna hâli”, içlenerek dışlanma durumu, yine iş başındadır. Çünkü 

10 Martin Heidegger, Being and Time, çev. John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell Publishers 
Ltd., Oxford, 2001, s. 31.

11 Heidegger, Being and Time, s. 32.
12 Heidegger, Being and Time, s. 78.
13 Heidegger, Being and Time, s. 149.
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açımlayan Dasein’ın varoluşu, onun “ek-sistent” yapısı, dışarıda durarak açığa çıkaran 
varlığı, aynı zamanda örten, saklayan, hakiki-olmayan varoluşudur. Heidegger’in Ha-
kikatin Özü Üzerine yazısındaki ifadesiyle, “ek-sistent olarak Dasein, in-sistent’dir”.14 
Örtünün altındakine, biyopolitik makinenin hukuk ile eklemleyerek örttüğü yaşama 
dair bir erişim olanağı mevcuttur. Fakat bu açığa çıkarmanın her zaman bir örtme de 
olduğu, açığa çıkanın aynı zamanda saklandığı unutulmamalıdır. Saklı-olmayan, dı-
şarıda olan, dışlanan, aynı zamanda saklanan, içeride olan, içlenendir. Heidegger’in, 
hakikatin “öz-olmayan” (unwesentlich) özü dediği15 yapı, bir tür istisna hâlidir.

Anlamı Olmadan Yürürlükte Olma

Agamben’in dikkat çektiği istisna halinin bir diğer özelliği, hukuku, “anlamı olma-
dan yürürlükte olan” bir karaktere büründürmesidir. Kafka’nın Dava’sındaki taşralının, 
herhangi bir yasaklama olmamasına rağmen, bir türlü mahkemenin “açık” kapısından 
girememesi örneğindeki gibi, Agamben’in “her türlü yasanın zirvesi ve kökü” diye 
ifade ettiği durum, açık kapının taşralıyı dışlayarak içlediği, içleyerek dışladığı bir 
istisna halidir.16 Bu analoji, egemen ilişkinin, egemen yasaklamanın, yürürlükte olan 
fakat anlamı olmayan yasanın yapısını ortaya koyar. Böylesi bir hukuk altında yaşa-
nan hayat, istisna durumunda yaşanan bir hayattır. Hukuk, içerikten tamamen yoksun 
olmasına rağmen, hayatı her tarafından kuşatmıştır.17 Bu durum, çıplak hayatın hukuk 
önünde hayatta kalmasına imkân verir18 ve hayatı hukuka terk eder. 

Agamben’e göre, bu terk etme ilişkisinin ontolojik arka planı, Heidegger’in 
“Seinsverlassenheit” (varlık tarafından terk edilmişlik) kavramının ifade ettiği sorunla 
aynıdır. Bu sorunun özü, varolanın varlık tarafından terk edilmesidir. “Burada Varlık, 
varlığın [varolanın] kendi kendisine terk ve havale edilmiş varlığından başka bir şey 
değildir”.19 Bu bakımdan varlık, varolanın yasaklaması halini alır. Burada Agamben’in 
ontolojik temellendirmesi iki açıdan yetersiz kalır. Birincisi, bu terk etme ilişkisini 
sadece “Seinsverlassenheit” kavramıyla düşünmek yeterli değildir. Nihayetinde tüm 
bir metafizik tarihinin aynı zamanda “Seinsvergessenheit” (varlık unutulmuşluğu) 
olduğu da akılda tutulmalıdır. Varlık ile varolan arasındaki ontolojik farkın göz ardı 
edilmesi, varolanı, varlığının anlamı olmaksızın yürürlükte olan bir istisna ilişkisi 
içerisine sokmuştur. İkinci olarak, Dasein’ın şuradalığının eksistensiyal yapısından 
(existenziale Konstitution des Da) hareket eden bir temellendirmeyi gerektirir. Dasein, 

14 Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David Farrell Krell, Harper Perennial Modern Tought, New York, 
2008, s. 132.

15 Heidegger, Basic Writings, s. 132.
16 Agamben, Kutsal İnsan, s. 66.
17 Agamben, Kutsal İnsan, s. 69.
18 Agamben, Kutsal İnsan, s. 72.
19 Agamben, Kutsal İnsan, s. 77.
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içinde-olma (In-Sein) yapısından dolayı, kendi “şuradalığını” kendinde taşır.20 Dasein, 
hep bir ruh hâli içinde bulunur. Bu bulunuşa (Befindlichkeit) sahip oluşu içinde, hep 
kendini öyleliği içinde, kendi varlığına teslim edilmiş olarak bulur. Burada bir bilgi 
yoktur, “nereden” ve “nereye” sorularının örtük kaldığı, yani anlamı olmayan fakat 
yine de yürürlükte olan, Dasein’ın kendini içinde bulduğu ve tam da şu varolan olarak 
açımlanmış bulunduğu bir durum söz konusudur. Bu durumu Heidegger, şuradalığa 
“fırlatılmışlık” (Geworfenheit) olarak tanımlar.21 Bu bağlamda, anlamı olmadan yü-
rürlükte olmanın en uygun ontolojik karşılığı fırlatılmışlıktır. 

İnsan ve Hayvan

Agamben’in biyopolitika düşüncesinin temellendiği bir diğer sorun, insanla hay-
van arasındaki belirsizlik mıntıkasıdır. Bios’un dışarıda bırakıldığı bir hayat açısından, 
insan varlığının hayvanla olan farkını gösteren sınır çizgisi, silikleşmeye başlar. Bu 
hem hayvanın dışlandığı, insanın içlendiği hem de biyopolitik makinedeki üretimin, 
hayvanı içleyerek insanı dışarıda bıraktığı, başka bir istisna halinin ortaya çıkması so-
runudur. Bu öylesine önemli bir soruna işaret etmektedir ki, Agamben: “Kültürümüzde 
her türlü çatışmaya hükmeden ve belirleyici olan siyasi çatışma, insanın hayvanlığı 
ile insanlığı arasındaki çatışmadır. Yani Batı siyaseti müşterek köken itibariyle biyo-
politiktir” demektedir.22 Öyleyse bu “biyopolitik sınırın”, insanla hayvan arasındaki 
sınırın, insanı hayvandan ayıran farkın düşünülmesi gerekir.

Agamben’in isabetle vurguladığı üzere, antropolojinin “homo sapiens” tanımına 
da bu açıdan bakmak gerekir, homo sapiens ne bir töz ne de tam olarak tanımlanmış 
bir türe karşılık gelir. “O daha ziyade, insani olana dair bilgi üreten bir araç ya da 
makinedir”.23 Bu bağlam içinde düşünüldüğünde “homo”, insan ile hayvan arasın-
daki istisnai ilişkinin kendisidir. Yine de Agamben, insanı hayvandan ayıran şeyin, 
dil olduğunu söylemekten geri durmaz. Fakat dili, geleneksel bakışın dışında, doğal 
olarak, doğuştan getirilen bir veri olarak değil, tarihsel bir ürün olarak değerlendirir. 
Bu anlamıyla da dil, “ne insana ne de hayvana mal edilebilir”.24

Agamben’e göre genetik antropoloji, insani olan ile hayvani olan arasındaki ke-
sinti ve eklemlemelerden ortaya çıkan sonuçtur ve ontoloji, “genetik antropolojinin, 
yaşayanın insan olmasının gerçekleştiği, her açıdan temel olan işlemin adıdır”.25 Eğer 
ontolojiyi, antropolojik yaklaşım açısından, insan temelli bir düşünüş olarak ele alacak-

20 Heidegger, Being and Time, s. 171.
21 Heidegger, Being and Time, s. 174.
22 Giorgio Agamben, Açıklık, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 82.
23 Agamben, Açıklık, s. 34.
24 Agamben, Açıklık, s. 41.
25 Agamben, Açıklık, s. 81.



Heidegger, Agamben ve Biyopolitika  753

sak ve dil meselesini bu bağlamda konumlandıracaksak, Agamben’in düşüncesindeki, 
Heidegger’den beslenen felsefi arka plana bakmamız gerekir.

Öncelikle, Agamben’in de dikkat çektiği üzere26 Heidegger’in geleneksel insan 
tanımlarının uzağında olduğunu belirtmeliyiz. Heidegger için Dasein, “asla yaşayan 
(Leben) (ontolojik olarak tanımsız) olmasına eklenebilecek bir şeyle ontolojik olarak 
tanımlanamaz”.27 Bu anlamda, zoon politikon, animal rationale gibi yaşayan olmaya 
eklenmiş bir şeylerle yapılacak her türlü insan tanımı yetersiz kalacaktır. Heidegger, 
insanı, her zaman varlıkla olan bağlantısında düşünür ve tanımlar. Esasen “insanın 
özü onun varoluşudur” ifadesi de genel olarak bu bağlantıyı vurgular. 

Dil

Yine de dil, Heidegger için de varlık ve hakikatle olan bağlantısında en asli 
kavramdır ve insanı hayvandan ayıran en temel farklardan biridir. Heidegger’in dile 
yaklaşımı da Dasein’ın şuradalığından ve fırlatılmışlığından hareket eder. Bir istisnai 
ilişki olarak fırlatılmışlık, Dasein’ın kendisini varolanların çokluğunun ortasında 
bulduğu, ne ve nasılsa öyle olduğu varlığıdır. Varolanların çokluğu içine fırlatılmış 
olan Dasein, varlığın bir tür gücü sayesinde bu varolanların çokluğu içinde kalabilir 
ve onları bilebilir, hatta bu durum, sadece bu “varlığın üstün gücü”ne (Übermacht des 
Seins) dönüşebilme ve bir anlamda onda ustalaşma kabiliyetinden dolayı olanaklıdır. 
Heidegger için insanların en derin özü, varlığın üstün gücüyle olan bu bağdır. İşte bu 
özden dolayı ve sadece bu yüzden, insanlar dil içinde varolurlar ve bu yüzden insan dili 
gibi bir şey olmak zorundadır. İnsanla hayvan arasındaki sınır açışından düşünüldüğünde 
de Heidegger, meseleyi varlığın bu üstün gücüyle bağlantılandırır. Heidegger’e göre 
hayvan konuşmaz, çünkü konuşamaz. Konuşamaz, çünkü konuşmaya ihtiyaç duymaz. 
İhtiyaç duymaz, çünkü zorunda değildir. Zorunda değildir, çünkü kendini konuşmanın 
acil ihtiyacı içinde bulmaz. Böyle bir ihtiyacın içinde değildir, çünkü ihtiyaçlarca mec-
bur edilmiş değildir. Böyle bir mecburiyeti yoktur, çünkü sıkıntı veren/rahatsız eden 
(bedrängen) güçlerin içine kapatılmamıştır, yani varlığın üstün gücünden uzaktır.28 

Heidegger için dil, varlığında varlığın anlamını mesele eden Dasein’ın ihtiyaç 
duyduğu, mecbur olduğu bir güçtür. Agamben de dilin bu ayırt edici özelliğini yadsımaz 
ama çok da yeterli görmez. Çünkü ona göre dil, bir ön-varsayımdır ve bu varsayımdan 
hareket etmek ya insanın hayvanlaşmasına ya da hayvanın insanlaşmasına ulaştırır ki 
bu iki yandan da kapatılamayan aynı çatlağın ayrı yüzlerinden başka bir şey değildir.29 

26 Agamben, Açıklık, s. 53.
27 Heidegger, Being and Time, s. 75.
28 Martin Heidegger, Being and Truth, çev. Gregory Fried & Richard Polt, Indiana University Press, 

Indiana, 2010, s. 80.
29 Agamben, Açıklık, s. 41.
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Bu yüzden Agamben, meseleyi Heidegger’in daha karmaşık kavramları vasıtasıyla 
ele alarak, biyopolitik sınırı belirginleştirmeye çalışır. 

Dünya (Welt)

Dilin dışında, Heidegger’in “dünya” ve “çevre” kavramları, insanın varlık yapı-
sını açığa çıkarması açısından oldukça önemlidir. Dünya, öncelikle ontik bir ifadedir, 
dünya-içinde mevcut-olan (Vorhandenheit) varolanların bir bütünlüğüdür. Dünya, aynı 
zamanda ontolojik bir ifadedir, bu varolanların varlığını imler. Fakat Heidegger’in ter-
minolojisindeki dünyanın esas anlamı, hem ontik hem de Dasein’ın içinde “yaşadığı” 
varlığını işaret eden ontolojik anlamdır. Bu anlamıyla ontolojik olarak dünya, aynı 
zamanda bize en yakın olan dünyadır, çevredir (Umwelt).30 Varlığın anlamını açığa 
çıkaracak fenomenolojik analizin, Dasein’ın dünya-içinde-olma yapısından hareket 
etmesinin anlamı da budur. Esas olarak vurgulanan, dünyanın eksistensiyal oluşudur, 
yani “dünyasallığı”dır.31 Bu anlamda dünyanın özünün, dünyanın dünyasal karakterinin 
açığa çıkarılması ödevi, metafiziğin temel problemlerinden biridir.32 Heidegger, insanla 
hayvan arasındaki farka da dünyasallık bağlamında işaret eder. Bu tür bir karşılaş-
tırmalı çalışma için yol gösterici üç tez öne sürer: Taş dünyasızdır (weltlos), hayvan 
dünya-yoksunudur (weltarm) ve insan dünyayı-biçimlendirendir (weltbildend).33 Taş, 
ölme olanağına sahip olmayan bir cansız varolan olarak, yaşam karakterine de sahip 
değildir.34 Hayvan ise dünya-yoksunudur, hayvanın varlığı dünyadan mahrum oluşudur 
(Entbehren).35 Heidegger’in asıl amacı bu üç temel önerme üzerinden, varlığa erişim 
olanağının, insanın varlığıyla olan bağlantısını göstermektir. 

Heidegger için söz konusu olan, hayvanın “dünya yoksunluğu” (Welt-armut) ile “dünyaya 
biçim veren” (weltbilden) insan arasındaki ilişki aracılığıyla, Dasein’ın yani şurada-var-
olma’nın temel yapısını hayvana göre konumlandırmak ve bu şekilde, yaşayanda insanla 
birlikte ortaya çıkmış olan açıklığın anlam ve kökenini sorgulamaktır.36 

Heidegger, Özdeşlik ve Fark yazısında, insanı tıpkı taş gibi, ağaç gibi, kartal 
gibi, varlığın bütünlüğüne ait bir varolan olarak tanımlar. “Fakat insanın ayırt edici 
özelliği de yine burada yatar. İnsan, düşünen varolan olarak, varlığa açıktır, varlıkla 
yüz yüzedir. Böylece insan varlıkla bağlantılı olarak ve ona cevap veren olarak kalır. 
İnsan, özsel olarak varlığa cevap veren bu ilişkidir ve sadece budur. Bu “sadece”, bir 

30 Heidegger, Being and Time, s. 93.
31 Heidegger, Being and Time, s. 92.
32 Martin Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics, çev. William. McNeill & Nicolas. 

Walker, Indiana University Press, Bloomington&Indianapolis, 1995, s. 178.
33 Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics, s. 176.
34 Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics, s. 179.
35 Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics, s. 195.
36 Agamben, Açıklık, s. 53.
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sınırlama değil, bir taşmadır”.37 Böylece insan, varlığı dinleyen ve ona cevap veren 
bir ilişki olarak diğer varolanlardan ayrılır.

Ölüm

Biyopolitikanın bir istisna ilişkisi içerisinde ortaya çıkardığı belirsizlik mıntıka-
sı, sadece yaşamla ilgili değil, aynı zamanda ölümle de ilgili bir karar-verilemezlik 
içerir. Yaşamın siyasallaş(tırıl)ması, aynı zamanda ölümün siyasallaş(tırıl)masıdır. 
Agamben’in Kutsal İnsan’da dikkat çektiği önemli noktalardan biri de, modern tıp 
biliminde, özellikle yeni transplantasyon ve yaşam destek teknolojilerinin gelişmesiyle, 
yepyeni felsefi sorunların ortaya çıkmış olduğu ve yaşamın olduğu kadar ölümün de 
istisnai bir biyopolitik alana yerleşmiş olduğudur. Üst-komada (coma dépassé) bulunan 
kimseler ya da bedeni organ nakline imkân veren, “neomort” olarak tanımlanan kişiler, 
yaşam ile ölüm arasında, hem dışlanan hem de içlenen bir istisnai ilişki içindedirler 
ve onların “ölüm anına” karar verilmesi, biyopolitik bir sınıra işaret etmektedir.38 Bu 
kişilerin çıplak hayatı, “bilimsel literatürde insan ile hayvan arasındaki bir ara varlık 
olarak tanımlanan”, Agamben’in Antik Roma’dan günümüze taşıdığı ilginç bir kav-
ramın, homo sacer’in (cinayet işlemeksizin öldürülebilen fakat kurban edilemeyen 
ya da ölüm cezası verilerek öldürülemeyen kişinin) en uç hâline tekabül etmektedir.39

Henüz ölmemiş olan, fakat yaşıyor da kabul edilemeyen kişilerin, ya da çıplak 
hayatın, artık insan olarak değil, insanla hayvan arasındaki istisnai bölgede konum-
landırılması, biyopolitikanın insan yaşamını olduğu kadar, insanın ölümünü de siya-
sallaştırmasının tipik örneğidir. Hâlbuki Agamben’in de belirttiği gibi, insanla hayvan 
arasındaki farkın belirleniminde insan, Hıristiyan düşüncesini de içerecek şekilde 
Batı felsefesinde, dil kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra, ölüm kabiliyeti de olan 
olarak gözükmüştür.40 Heidegger’in felsefesinde de temel bir konuma sahip olan ölüm 
fenomeni açısından bakıldığında, sadece insan, ölüm olarak ölüm olanağına sahiptir. 
İnsanın ölümü, basitçe bir canlının ölüp yok olması değildir. O yüzden Heidegger diğer 
canlılar için “Verenden” terimini kullanırken, insanın ölümü için, artık yaşamayan 
anlamını işaret eden “Ableben” terimini kullanır. Ölüm, insana özgü olan, Dasein’ın 
mutlak olanaksızlığının olanağıdır.41 Çünkü Dasein, her zaman kendisinin önündedir, 
Dasein’da her zaman henüz gerçekleştirilmemiş, dışarıda-duran (Ausstand) bir şeyler 
vardır. Bu bakımdan Dasein’ın temel yapısında daimi tamamlanmamışlık (Unab-

37 Martin Heidegger, Identity and Difference, çev. Joan. Stambaugh, Harper and Row Publishers Incor-
porated, New York, 1969, s. 31.

38 Agamben, Kutsal İnsan, s. 196.
39 Agamben, Kutsal İnsan, s. 197.
40 Giorgio Agamben, Language and Death, çev. Karen E. Pinkus & Michael Hardt, University of Minnesota 

Press, Minneapolis&Oxford, 2006, s. xii.
41 Heidegger, Being and Time, s. 294.
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geschlossenheit) bulunmaktadır.42 Bu tamamlanmamışlığın ortadan kalkması demek 
dışarı-duran hiçbir olanağın kalmaması demektir ki, işte o anda Dasein’ın şuradalığı 
ortadan kalkar. Bu durumda artık-şurada-olmayana dönüşmüş olacağından, Dasein 
var olduğu sürece bütünlüğe asla erişemez.43

Dasein, her zaman olanaklar açısından dışarıda-duran bir şeyleri barındırır. Da-
sein, hep henüz-olmayan (Noch-Nicht) anlamında bir varoluşa sahiptir.44 Fakat bunun 
anlamı ölüm ile ulaşılan sonun, Dasein’ın kendini gerçekleştirmesi ya da Dasein’ın 
yok olması demek değildir. Ölümüyle Dasein, bitirilmiş/tamamlanmış ya da bütünüyle 
el-altında-olan haline gelmiş olmaz. Nasıl ki, Dasein var olduğu sürece henüz-olmayan 
olarak var ise, aynı zamanda kendi sonu olarak da vardır. Ölüm denen son, Dasein’ın 
sonda-olan-varlığı (Zu-Ende-sein) anlamında değil, sona-doğru-varlık (Sein zum 
Ende) olması anlamındadır. Dasein, var olduğu andan itibaren ölüme doğrudur. Bu 
noktada Heidegger, Romantik döneme ait anonim bir sözü aktarmaktadır: “Bir insan 
doğduğunda ölmek için yeterince yaşlıdır.”45 

Heidegger’in ontolojik penceresinden bakıldığında, biyopolitik alanda ölümün 
siyasallaştırılmasının, insanın en mutlak ve en son olanağının biyopolitik makineye 
sokulması olduğu görülür. Agamben, biyopolitikayı hep bir belirsizlik mıntıkasında 
konumlandırır. Foucault’nun “siyasal teknikler” üzerine ve “kendilik teknolojileri” 
üzerine yaptığı çalışmaların da, “iktidarın bünyesinde, bireyselleş(tir)me teknikleriyle 
bütünselleş(tir)me prosedürlerinin birleştiği” bir belirsizlik mıntıkasına işaret ettiği 
görüşündedir.46 Bu bağlam içinde bakıldığında, modern iktidar yapıları içerisinde, 
alabildiğine öznelleşen bireyler, bütünleştirildiklerinin farkında değildir. Biyopolitika, 
ölümün Heideggerci özgün olma olanağını da ortadan kaldırmaktadır. Heidegger’in 
terminolojisiyle konuşursak, Dasein, ölüme-doğru-oluşundan hareketle, vicdanın 
çağrısına kulak vererek, bütünleştirildiği iktidar yapılarının içindeki herkesin (Das 
Man) gürültüsüne kulağını kapatarak, özgün bir tarzda (Eigentlichkeit), kendi olmayı 
seçebilir ya da herkes içinde emilip kaybolabilir.

Sonuç

Özel olarak Agamben’in biyopolitikaya dair görüşlerini öne çıkaran bu çalışma, 
Agamben’in bu alandaki, istisna hâli, anlamı olmadan yürürlükte olma durumu, in-
san-hayvan ayrımı gibi, bazı temel kavram ve konuların temellendiği ontolojik bir 
kavramsal çerçevenin varlığını ve bu kavramların gerisinde, Heidegger’den beslenen 
bir ontolojinin yattığını ortaya koymayı hedeflemiştir. 

42 Heidegger, Being and Time, s. 279.
43 Heidegger, Being and Time, s. 280.
44 Heidegger, Being and Time, s. 287.
45 Heidegger, Being and Time, s. 289.
46 Agamben, Kutsal İnsan, s. 14.
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Eğer biyopolitika, en genel anlamda yaşam ve ölümün siyasallaş(tırıl)ması olarak 
değerlendirilecekse, biyopolitikanın ne olduğunun ve biyopolitik makinenin nasıl 
işlediğinin açığa çıkarılması amaçlanıyorsa, yaşamın ve ölümün, insanın varlığının, 
felsefi sorgulamasının yapılması gerekir. Böylesi bir ontolojik arka planın gösterilmesi 
ise, günümüzdeki hangi filozofun görüşleri ele alınacak olursa olsun, Badiou’nun 
ifadesiyle, “evrensel olarak kabul edilen son filozof” olan47 Heidegger’in felsefesini 
hesaba katmaksızın olanaklı değildir.
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ÖZ
Burada çevirisi sunulan hitap konuşması ve Heidegger’in bu konuşmaya teşek-
kür cevabı, özellikle Heidegger’in geç dönem düşüncesi ile Japon felsefesinin 
kökensel olarak uyuştuğu bir noktaya işaret etmesi açısından önemlidir. Heideg-
ger’in doğum günü kutlaması sebebiyle gerçekleştirilen bir etkinlikte yapılan bu 
konuşmada, Heidegger’in “hiç” anlayışının, Japon Zen felsefesi içinde kendine 
nasıl bir yer bulduğu üzerine konuşulur. Heidegger’in kendi cevabı ile bu anlam-
da Uzak Doğu düşünmesinin Heidegger’in geç dönem düşünmesi üzerine etkisi 
de açık kılınmış olunur.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Japon felsefesi, Zen, Uzak Doğu düşüncesi, 
nicht, hiç.

ABSTRACT
The addressing speech and Heidegger’s thanking answer to this address whose 
translations are presented here are important for that they indicate to a point where 
Heidegger’s especially late era thinking and Japanese Philosophy fundamentally 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 759-768

*  Burada sunulan konuşma metninin Almanca aslı (1) Martin Heidegger –Ansprachen zum 80. Geburts-
tag am 26. September 1969 in Messkirch (Messkirch: Heuberg-Druckerei F.G. Aker) ve ufak değişik-
likler ile (2) Harlmut Buchner (Düz.), Japan und Heidegger, Gedenkschrift der Stadt Messkirch zum 
hundertsten Geburtstag Martin Heideggers. Herausgegeben im Auftrag der Stadt Messkirch (Sigma-
ringen: Jan Thorbecke Verlag, 1989) derlemesi içinde bulunmaktadır [Ç.N.].

** Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü (erdalyildiz@gmail.com), Yazı 
geliş tarihi: 15.05.2016; kabul tarihi: 31.05.2016.

*** Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü 
a (engin.yurt.88@hotmail.com).



760 Kōichi Tsujimura

are in tune with each other. In this addressing speech which was made in an 
event that was celebrated for Heidegger’s birthday, it’s been talked about what 
kind of place Heidegger’s understanding of “nicht” (not) has found for itself in 
Japanese Zen philosophy. With Heidegger’s own answer, the influence of Far 
East thinking over Heidegger’s late era thinking is disclosed.
Keywords: Heidegger, Japanese philosophy, Zen, Far East thinking, nicht, not.

...

Bir Kutlama Konuşması, 26 Eylül 19691

Saygıdeğer Profesör Heidegger!
Saygıdeğer Elfride Heidegger!
Sayın Belediye Başkanı Schühle!
Bayanlar ve Baylar!

Bu konuşmayı bugün burada, büyük düşünürümüzün 80. doğum gününün şerefine 
benim yapmam, sadece adıma değil ama Japon felsefesi için de büyük bir onurdur. Bu 
fırsatı tanıdıkları için bu kutlamayı organize edenlere samimi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu onurlu görevin bana, ismi pek bilinmeyen bir Japon’a verilmesinin sebebi, 
büyük ihtimalle Heidegger’in Japon bir öğrencisi olarak benim bir anlamda uzaklardan 
geliyor olmam olabilir. Ama bu uzaklardan gelişimin arka planında oldukça uzun bir 
yol yatar ki bu yolu şimdiye kadar birçok –ve gerçekten de şimdilerde de çok daha 
fazla sayıda– Japon kat ederek bizim üstadımızın düşünmesinin ikamet ettiği yerin 
yakınına gelmeyi denemiştir, denemektedir. Bu sebepten dolayı lütfen bu yoldan daha 
önce yürümüş olan birkaç kişiden kısaca bahsetmeme izin verin.

İlk defa bir Japon’un, o dönemlerde Freiburg’da ders veren düşünürümüzün 
öğrencisi olması 1921 senesine tekabül eder. Bu öğrencinin adı T. Yamanouchi idi 
ki kendisi daha sonraları Kyōto Üniversitesi’nde Grek Felsefesi üzerine bir seminer 
vermiştir. Bir sene sonra 1922’de benim de öğretmenim olan H. Tanabe Freiburg’a 
gelmiştir. Kendisi, bildiğim kadarıyla, Heidegger düşünmesinin sadece Japonya’da 
değil ama tüm dünyadaki önemini keşfeden ilk insanlardan biridir. 1924 tarihli Neue 
Wendung der Phänomenologie-Heideggers Phänomenologie des Lebens makalesin-
de, Varlık ve Zaman eserinin ilk hâli açık bir şekilde görülebilir. Tanabe, Heidegger 

1 26 Eylül akşamı Tsujimura; Martin Heideggers Denken und die japanische Philosophie başlıklı bir 
konuşma yapmış ve bu konuşma diğer konuşmaların yanı sıra ayrıca Heidegger’in Reply in Appreciation 
(Dankansprache) bunlara cevap metni ile şehir tarafından Martin Heidegger –Ansprachen zum 80. 
Geburtstag am 26. September 1969 in Messkirch (Messkirch: Heuberg-Druckerei F.G. Aker) derlemesi 
içinde yayımlanmıştır.
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düşünmesi ile derinlemesine bir diyaloğu vefat ettiği 1962 senesine kadar sürdürmüş 
ve Japonya’da büyük bir düşünür olarak kendisini kabul ettirmiştir. Son senelerinde 
bana bir keresinde şöyle demişti: “Bana göre Heidegger, Hegel’den beri var olan tek 
düşünürdür.” Sonraları ise Kont Sh. Kuki Marburg’da Heidegger’i görmeye gelmiş-
tir. Biz Japonlar, Varlık ve Zaman’ın ilk güvenilir açıklamasını yaptığı için ona hep 
borçlu olacağız. Ne yazık ki kendisi çok genç bir yaşta, 1941 senesinde vefat etmiştir. 
1930lardaki çalkantılı dönemde, öğretmenim ve Kyōto Üniversitesi’ndeki kürsünün 
önceki başkanı olan K. Nishitani, Heidegger’in Freiburg’da Nietzsche üzerine verdiği 
derslere katılmıştı. Nishitani’nin güçlü yorumu sayesinde, Heidegger’in geç dönem 
düşünceleri –örneğin Sanat Yapıtının Kökeni yazısı içindeki düşünceleri– bizim için 
erişilebilir hâle gelmişti. Görebildiğim kadarıyla Nishitani bugün Heidegger’in düşün-
mesini derinlemesine bir şekilde anlayabilen kişiler arasındadır. Böylece, Japonya’da 
ve özellikle de Kyōto Üniversitesi’nde, neredeyse yarım yüzyıldır devam eden Hei-
deggerci düşünmeye ilişkin bir benimseme ve gelenek oluşmuştur. Ve yüzden, hem 
öğretmenlerim hem de az önce bahsettiğim ve benden önce Heidegger düşünmesi 
ile ilgilenmiş olan kişiler adına, burada Profesör Heidegger’e kalpten duyduğumuz 
hayranlığı ve minnettarlığı dile getirmeliyim.

İşaret ettiğim bu uzun yol bize göstermiştir ki Heidegger’in düşünmesi özellikle 
Japon felsefesi ile önemli bir ilişki içindedir. Burada, bu konuşmanın başlığı –ki bizim 
için bir teşekkür konuşmasıdır bu– şöyledir: “Martin Heidegger Düşünmesi ve Japon 
Felsefesi.”

Bu ilişkiye ışık tutmak için, öncelikle Japon felsefesinin özünün belirlenmesinden 
ve bu özün eksikliğinden yola çıkmak gerekir. Eğer Japon felsefesi Japonya’daki felsefe 
olarak anlaşılacak olunursa, o zaman söylenebilir ki Japonya’da modern felsefedeki 
akımların hemen hemen hepsi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı da bize 
Avrupa ve Amerika’dan gelmiştir ve dolayısıyla da vatanımızda doğan bir düşünme 
değildir. Ama eğer, Japon felsefesi denildiğinde, Batı’da ya da Avrupa’da doğmamış 
olan ama bizim kendi tinsel geleneğimizin topraklarından fışkıran bir düşünme çabası 
anlaşılacaksa, o zaman söylenebilir ki bu türden bir felsefe oldukça nadir bir şeydir. 
Doğrusunu söylemek gerekirse ben Japon felsefesini bu ikinci söylediğim tarzda an-
lıyorum ve bu felsefe kendisini özsel bir eksiklik içinde bulmaktadır.

Antik dönemlerden beri, biz Japonlar özel bir anlamda doğa ile hep iç içeyizdir. 
Daha açık söylemek gerekirse: İçimizde doğaya hükmetme güdüsü bulunmaz, bunun 
yerine mümkün olduğu kadar doğaya uygun bir şekilde yaşayıp ölmek isteriz. Sıradan 
bir Japon, ölüm yatağındayken etrafındakilere şunları söylemişti: “Ölüyorum şimdi, 
tıpkı sonbahardaki yapraklar gibi.” Bir Zen Budisti –benim Zen egzersizlerimin de 
büyük babası olan– öldüğü sırada iğne ile ilaç almayı reddetmiş ve şöyle demişti: “Bu 
şekilde zorlanmış ve uzatılmış bir ömrün ne anlamı var ki?” İlacı almak yerine, en 
sevdiği pirinç şarabından içmiş ve huzurlu bir şekilde vefat etmişti. Doğru anlaşıldığın-
da, asırlardır süren Japon tinsel geleneği ile Avrupa tinsel geleneği, Avrupa’daki bilim 
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ve teknoloji ile belirlenmiş olan bir hayat arasında kati bir karşıtlık olduğu aşikârdır. 
Kısaca, doğaya uygun bir şekilde yaşayıp ölmek, hayata dair kadim Japon bilgeliğinde 
ulaşılması amaçlanan bir erektir.

Elbette bu durum, biz Japonların hiçbir istencimiz olmadığı anlamına gelmez, 
sadece söz konusu istenç olduğunda doğanın daha üstün geldiği anlamına gelir. İstenç, 
doğadan doğan ilk ve son oluşum hâlinin içindedir ve doğanın içinde yine yok olup 
gidecektir. Bu, bilimsel bütün nesnelleştirmelerden kesin bir şekilde uzakta, geride 
duran ama her yerde mevcut olan bir doğadır. Doğa, Japonca “shizen” ya da “zinen” 
kelimeleri ile karşılanır ve şu anlama gelir: Kendisinden doğru açığa çıkıp gelen, ya 
da daha kısaca söylenecek olunursa: Kendisi olan ve hakiki olan. Bu sebepten dolayı 
eski Japoncada “doğa” kelimesi “hakikat ve “özgürlük” kelimeleri ile neredeyse eş 
anlamlıdır. Doğaya dair bu anlayış, Budizm öğretisindeki “var olan her şeyin boşluğuna 
ve geçiciliğine bir iç bakış” ile derinleşmiştir.

Bu az önce bahsedilen anlamda Japon felsefesinin özündeki yokluğa ışık tutmak 
için, meselenin diğer yüzüne bir süreliğine dikkatimizi verelim. Neredeyse 100 sene 
önce, Japonya’nın Avrupalaştırılması başladıktan sonra, bütün gücümüzle Avrupa kül-
türünü ve medeniyetini hayatımızın neredeyse her noktasına dâhil ettik. Avrupalaşma 
biz Japonların modern dünyada –yani istenç tarafından belirlenen o güç alanında– kendi 
bağımsızlığımızı koruması için tarihsel bir zorunluluktu. Ama aynı zamanda az önce 
bahsettiğim kendimize ait özün kaybedilmesi riski de bulunmaktaydı. Geçmişte, bu 
riskten kaçınmak için Japonya’nın Avrupalaşması kendi tinsel geleneğimizle içsel bir 
bağ kurulmadan bütün bir şekilde gerçekleşti. O zamandan beri kendi varoluşumuzun 
kökeninde gerçekleşen derin bir zıtlaşmaya maruz kalmaktayız, doğayla uyum içinde 
düşünme ve yaşama tarzı ile bize dışarıdan dayatılan, güçlü bir şekilde istenç temelli 
olan Batılı yaşama ve düşünme tarzı arasındaki bir zıtlaşmaya. Bu zıtlaşma en başta 
iyimser bir anlamda üstü örtülü kalmıştı –her ne kadar aynı zamanda geçmişte ortaya 
çıkan bir sloganda görünür olsa da: “Avrupanın yeteneğine sahip Japon tinselliği.” Bu 
yetenek ile kastedilen her şeyden önce bilim ve teknoloji idi. Bu zıtlaşma bugün bile 
günlük yaşamımızda varlığını sürdürmektedir. Biz “Avrupalılaşmış Japonlar” öyle ya 
da böyle bir anlamda ikili bir hayatı yaşamaktayız.

Bu zıtlaşmayı bir şekilde güçlü bir birlik hâline dönüştürmek, bence, Japon fel-
sefesinin asıl görevi olmalıdır. Ancak, birkaç deneme dışında, bu gerçekleştirilemedi 
henüz. Bunun yerine Japon felsefesi çoğunlukla o bahsedilen “Avrupanın yeteneğine 
sahip Japon tinselliğinin” dolayımsız zıtlaşması içinde varlığını sürdürdü, hatta eski-
den olduğundan daha da büyük bir ölçüde. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından beri 
ülkemize aktarmaya çalıştığımız Avrupa felsefesinin birçok ve çeşitli akımları bizim 
topraklarımızda kök salamadı. Bunun yerine, hemen hemen hepsi gelip geçici bir 
moda gibi bizim tarafımızdan taklit edilmekten öteye geçemedi ya da en fazla bilim 
ve teknolojide olduğu gibi toplumsal hayatımızın da çok ufak bir kısmında kullanıldı. 
Bu nedenle “Japon felsefesi” terimi zaten hâlihazırda kendisinin asıl öz yokluğuna 
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işaret etmektedir. Bu yokluk bir yandan Avrupa felsefesinin az önce bahsedilen kendi 
tinsel geleneğimizin fışkırdığı topraklarla özsel bir ilişki içinde olmadan kabul edil-
diği gerçeğinden ortaya çıkarken, diğer yandan da çoğu felsefi akımın bize dokunup 
bizi bu bahsi geçen tinsel yaşamın kaynağı olan topraklara geri döndürmeye yetisi 
olmamasından neşet eder.

Ama söz konusu Heidegger’in düşünmesi olduğunda, mesele tamamen başkadır. 
Onun düşünmesi aracılığıyla sorgulanmaya değer olan şey bizim her zaman olduğumuz 
ve böylece zaten hep bir şekilde bizim tarafımızdan nesnel olmayan bir tarzda anlaşılan 
ve böylece bilim ve felsefede her zaman gözden kaçırılan bir şeydir. Bana öyle geliyor 
ki Heidegger düşünmesinin asıl konusu bu karakteri her zaman korumuştur. Bu sebepten 
dolayı, onun düşünmesi; basit bir şekilde açıklamak, kavramak ve bilmek istediği-
mizde kendisini her zaman kendi hakikatine geri çeker. Bu yüzden, onun düşünmesi 
temelde eşsiz ve taklit edilemezdir. Onun düşünmesinin en nihai meselesi –belki de 
Eski Yunanca Alētheia (üstü-örtülü-olmama) kelimesi bu meseleye işaret edebilir– Batı 
felsefesi içinde yani metafizik içinde anlaşılabilir, metafiziğin kendisini örten bir temel 
olarak. Böylece, meselenin kendisi, düşünürden düşünmenin bir dönüşümünü talep 
etmiş olabilir, yani felsefi düşünmenin “başka bir düşünmeye” dönüşümünü. Sadece 
bu diğer düşünme ile –bununla kastedilen felsefeden bir adım uzağa çekilmektir–” 
felsefi düşünme için –ve bu da Batı dünyasının ve onun insanlığının özüne uygun ve 
ait olan şey anlamına gelir– “asıl ve uygun” olan şeye sahip olunabilir ve bu şey “asli” 
bir şekilde bir anlığına da olsa görülebilir. Bu, eşi benzeri olmayan bir olay-olma’dır 
[Ereignis].2 Bu anlamda, biz Japonlar Heidegger’in düşünmesi içinde Batı insanlığına 
ve onun dünyasına “asıl” olanın kendisine anlık bir bakışı görüyoruz.

Bu düşünme içinde, biz Japonlar da zorunlu olarak kendi tinsel geleneğimizin unu-
tulmuş topraklarına geri fırlatılıyoruz. Kişisel bir anımı paylaşmama izin verin lütfen: 
Varlık ve Zaman’ı ilk kez okuduğumda hâlâ lisedeydim ve en azından biz Japonlar için 
bu eserde ortaya koyulan düşünceyi anlamanın olası tek yolunun bizim Zen Budizmi 
geleneğimiz içinde saklı olduğunu düşündüm. Bunun sebebi Zen Budizmi’nin; bizim 
kendimizin olduğu şeye doğru bir içinden-görmek’ten [Durchblicken] başka bir şey 
olmayışıdır. Bu içinden-görmek için, biz öncelikle düşüncemizdeki tüm temsil etmeleri, 
üretmeleri, uygun hâle getirmeleri, değiştirmeleri, eylemeleri, yapmaları ve isteme-
leri, kısaca tüm bilinci ve onun tüm etkinliklerinden kendimizi arındırmamız gerekir, 

2 Ereignis; Heidegger’in özellikle geç dönemindeki en önemli kavramlardan biri olarak Türkçeye 
genellikle “olay-olma”, İngilizceye de “event” (olay), “enowning” (kendileme) ya da “appropriating 
event” (kendileyen olay) olarak çevrilse de “benimseme, tahsis etme, kendine mal etme, kendileme, el 
koyma, sahip olma, kendine ayırma” gibi birçok anlamı da içinde barındırır. Heidegger bu kelimeyle; 
varlık ile var olan arasındaki geleneksel ayrımların ötesinde herhangi bir “olma olayının”, “olma 
enstantenesinin” kendisinin nasıl olduğu ve nasıl özgün bir şekilde düşünülebileceği üzerine bir 
girişimde bulunur. Bu girişim aynı zamanda onun geç dönem felsefesinin de temel uğraşlarından 
birine işaret eder. Burada çeviride kavramsal bir karışıklık olmaması için Ereignis ile karşılaşılan her 
yerde “olay-olma” kullanılmıştır. [Ç. N.]
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ancak bundan sonra, böyle bir yoldan geçtikten sonra kaynağın bulunduğu topraklara 
dönülebilir. En büyük Japon Zen ustalarından biri olan Dōgen’in de söylediği gibi: 
“Öncelikle geriye bir adım atmayı öğrenmelisin…” (Dōgen, Fukanzazengi).

Ama Heidegger düşünmesinin Doğu-Asya Zen Budizmi ile ne ilgisi olabilir ki? 
Bu düşünmenin bakış açısından, tamamen bağımsız bir düşünme olduğu için belki 
de hiçbir ilgisi yoktur. Ama bizim bakış açımızdan ise bu düşünme ile çok yakından 
bir ilgilidir. Şimdilik, Heidegger’in düşünmesi ile bizim Zen Budizmi’miz arasındaki 
tuhaf ilişkiye dair sadece birkaç şey söylemekle kendimizi sınırlandırmalıyız; bu 
ilişkinin açığa çıkarılması belki de Heidegger’in bir keresinde bahsettiği “çiçek açan 
ağaç” örneği anımsanarak başarılabilir.3

Oradaki ağaç çiçek açar. Bu yalın durum ile ilgili olarak Heidegger şöyle der: “Biz 
çiçek açan bir ağacın önünde dururuz –ve ağaç da bizim önümüzde durur.” Herhangi 
birisi söyleyebilir bunu. Heidegger durumu daha sonra şu şekilde tekrar dile getirir: 
“Kendimizi ağaç ile yüz yüze duruma getiririz [stellen uns], ve onun önünde durarak, 
ağaç kendisini bize sunar [stellt sich uns vor].” Burada Heidegger’in düşünmesinin 
kendine has özelliği çoktan kendisini göstermektedir. Benim bildiğim kadarıyla, 
Almancada genellikle şöyle söylenir: Biz kendimize (datif) bir ağacı sunarız. Bunun 
yerine Heidegger şöyle söylemektedir: “Kendimizi, (akuzatif) ağaç ile yüz yüze du-
ruma getiririz, onun önünde durarak.”4 Bu farklı şekilde ifade etmede ne gerçekleşir? 
Belki de temsil eden, tasarımlayan özne olarak “biz”in ve aynı zamanda temsil edilen, 
tasarımlanan nesne olarak “ağaç”ın kaybolması dışında herhangi bir şey gerçekleşmez.

Descartes’dan beri düşünmek her zaman şu anlama gelir: Ben düşünüyorum, 
yani, Ben kendime sunuyorum, benim düşünüyor olduğum gerçeğini Descartes ben 
düşünüyorum’dan çıkarımsar. Cogito her zaman şu anlamdadır: Cogito me cogitare. 

3 bkz. Was heißt Denken? S. 16 vd.
4 Datif, Türkçede ismin e hâli olarak cümlede dolaylı nesneyi işaret edilmesi durumunu karşılarken, 

akuzatif ise ismin i hâli olarak belirtme durumunu karşılar. Burada Kōichi Tsujimura’nın anlatmak 
istediği şey, Heidegger’in Almancada genellikle cümlenin gramer yapısında açık ve belli olan “özne-
nesne” ikililiğini bir nebze sekteye uğratan bir şekilde özne ve nesneyi aynı kalıba koyarak aralarındaki 
gramatik tanımsal ayrımı kaldırmaya çalışmasıdır. “I present myself a tree” ve “Tree presents itself 
to me” cümleleri arasında burada bahsedilen anlam farkını Türkçeye tam olarak aktarmak mümkün 
olmasa da şu örnek verilebilir: Türkçede “ağacın karşısında duruyorum” cümlesinde durma eylemini 
yapan ben özne iken karşısında durulan şey olarak ağaç nesnedir. Ancak cümle “ağaç, kendisini bana 
sunuyor” şeklinde kurulduğunda bir eylem olarak “sunma”yı ağaç gerçekleştirdiği için onu “özne” 
statüsüne almış olurum. İngilizce ve Almanca gibi çoğu Avrupa dilinde ağaç gibi cansız varlıkların 
söz konusu “to present” (takdim etmek, sunmak, mevcut olmak, sergilemek, temsil etmek, vs. gibi 
özellikle düşünmeye, insanın düşünmesine ait olduğuna inanılan bir eylemi yaptığını ifade etmek 
felsefe tarihinde uzun süredir eleştirel bir tarzda ele alınmaktadır. Edebiyatta teşhis (kişileştirme) 
sanatı altında yorumlanan ifadeler eğer ayrı tutulursa, Heidegger’in burada amaçladığı şeylerden biri 
de söz konusu iki varolanın mevcudiyet içinde birbirleriyle karşılaşmaları olduğunda, ağacın da en 
az insan kadar var olduğudur. İnsan, ağaçtan hariç olarak bir de varolmaktadır ancak bu durum, ağaç 
ve insanın birbirleri karşısında durup mevcut olan şeyler olarak olmalarında bir önem ya da ayrım 
taşımaz. [Ç. N.].
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Bu anlayıştan yola çıkarak transandantal İdealizm ortaya çıkar ve bu Schopenhauerci 
ilkeyi besler: Dünya benim tasarımımdır. Buna karşıt olarak, Heidegger bu meselesi 
az önce bahsedilen şekilde yeniden ifade eder. Bizim bir ağacın önünde ve ağacın da 
bizim önümüzde durması meselesinde düşünürümüz artık “ben düşünüyorum”dan 
doğru görmez ya da düşünmez ama ağacın durduğu “orası”ndan doğru görür ve dü-
şünür, ki bu yer “bizim üzerinde yaşayıp öldüğümüz” temeldir. Heidegger’in yeniden 
dile getirişinde “bilimlerin ya da hatta felsefenin bile alışık olduğumuz bölgesinden 
dışarı sıçramışızdır.” Ağacın orada çiçek açması gibi yalın bir duruma bakışta biz, ta-
sarımlayan özne olarak ve ağaç da tasarımlanan nesne olarak başka bir tür “tasarım”ın 
içinde birleşip yok olmak zorundadır. Yoksa ağacın çiçek açmasındaki hakikati asla 
göremeyiz. Zen Budizm de bu meseleye bu açıdan yaklaşır, örneğin: “Eşek kuyuya 
bakar ve kuyu da eşeğe. Kuş çiçeğe bakar ve çiçek de kuşa.”

Ağacın kendisini sunduğu ve insanın kendisini ağaç ile yüz yüze bir konuma 
yerleştirdiği bu diğer “tasarıma” belki de buna salıverilmiş bir tasarım diyebilirken; 
“kendime sunuyorum” şeklindeki tasarıma da belki de, öyle olduğu gibi, kasıtlı bir 
tasarım diyebiliriz. Arasında bir sıçrama gerçekleştirmemiz gereken iki zemin bunlar-
dır. Bu sıçramayla ilgili olarak, Heidegger şöyle der: “Öncelikle, yaşayıp öldüğümüz 
zemine sıçramalıyız” ki bu zemin “bizim üzerinde gerçekten durduğumuz”dur. Sadece 
bu kendine has sıçrama ile “ağacın ve bizim olduğumuz” alan açılır. Bu alanda, buna 
“civar” [Gegnet] denir, ağaç kendisini bize olduğu şekilde sunar ve biz de olduğumuz 
gibi çiçek açan ağaç ile yüz yüzeyizdir. Bu alan, bizim başlangıçtan beri durduğumuz 
ve ağacın orada çiçek açtığı yerdir.

Şimdi, Zen Budizmi’nde bu duruma benzer olan bir örneği paylaşmak istiyorum. 
Bu, bir Zen-sorusu olan ünlü bir Kōan’dır.5 Bir keresinde bir keşiş Üstad Chao-chou’ya 
sorar: “İlk Boddhidharma6 Çin’e ne için gelmişti?” Chao-chou cevap verir: “Bahçe-
deki selvi ağacı.” Keşiş sözüne devam eder: “Üstad, lütfen bir nesnenin yardımına 
işaret etmeyin!” Chao-chou bunun üzerine şöyle der: “Bir nesnenin yardımına işaret 
etmiyorum.” Bunun üzerine keşiş yeniden sorar: “İlk Boddhidharma Çin’e ne için 
gelmişti?” Chao-chou cevap verir: “Bahçedeki selvi ağacı.”

İlk Boddhidharma’nın Hindistan’dan Çine Budist hakikati iletmek için geldiği 
tamamen aşikârdır. Bu yüzden keşişin sorusu şu anlama gelir: “Zen Budizmi’nin ilk 
ve son hakikati nedir?” Chao-chou’nun cevabı oldukça yalındır: “Bahçedeki selvi 
ağacı.” Bu cevap tıpkı bir yıldırımın düşmesi gibi aydınlatır soruyu soran keşişi, aynı 
zamanda ışığıyla da aranan hakikati tamamen görünür kılar. Bu tarz bir cevap ile keşişin 
hemen kendisinin ve selvi ağacının olduğu zemine sıçraması gerekirdi. Ama yıldırım 

5 Kōan; Zen Budizmi’nde mantıklı düşünceyle cevaplanması mümkün olmayan, yalnız sezgilerle 
anlaşılabilen hikâye, diyalog ya da sorulara verilen addır. Bu sorular, diyaloglar ya da hikâyeler, 
genellikle öğrencilerin üzerinde derinlemesine düşünmelerinden sonra onların bir aydınlanma 
yaşamasına olanak sağlamaları ile ünlüdür [Ç. N.].

6 Boddhidharma; yaklaşık 440-530 yılları arasında yaşamış, Zen okulunun Çin’deki kurucusu [Ç. N.].
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soruyu soran keşişe işlemez. O, Chao-chou’nun cevaplarına değil ama söylenen şeye 
yani tasarımlanan bir nesne olarak “bahçedeki selvi ağacına” dikkatini vermiştir. Bu 
yüzden de tekrar sormak zorunda kalmıştır: “(hakikati) bir nesnenin yardımıyla işaret 
etme.” En baştan beri üstad Chao-chou hakikati bir nesnenin yardımıyla gösterme-
mektedir, bu yüzden tekrarlanan soruya cevabı değişmemiştir. Ama keşiş o sıçramayı 
gerçekleştirmez, aydınlanmasını yaşamaz. Nesneleştirilmiş tasarıma, görmeye ve 
düşünmeye zincirli kalır.

Başka bir şey daha eklemek istiyorum, üstad Chao-chou burada tam olarak bu 
cevabı vermek zorunda değildi: “Bahçedeki selvi ağacı.” Ağacın nerede olduğu, yani 
ne olduğu ve bizim nerede olduğumuz, yani ne olduğumuz Budist hakikatin içinde 
her yerde özünü sürdürür [west], ki tam da bu yüzden artık buna Budist hakikati denil-
mesine gerek yoktur. İlk Boddhidharma’nın tehlikeli bir deniz yolculuğu yapıp Çin’e 
gelmesine hiç gerek yoktu. Ama yine de gelmeliydi. Yine de, üstad Chao-chou açık bir 
şekilde söylemek zorundaydı: “Bahçedeki selvi ağacı.” Yine de Heidegger düşünmek, 
sormak ve açık bir şekilde söylemek zorundaydı: “Öncelikle, yaşayıp öldüğümüz 
zemine sıçramalıyız.” Bu “yine de” neden zorunlu peki? Çünkü öncelikle, yaşayıp 
öldüğümüz zemine sıçramalıyız. Çünkü üzerine bastığımız zeminin unutulmuşluğunda 
biz her zaman başıboş ve yoldan çıkmış bir şekilde etrafta amaçsızca dolanıyoruz. 
Chao-chou’nun cevabı “bahçedeki selvi ağacı” bile bizi yanlış yöne doğru yönlendi-
rebilir. Bu türden cevapları gereksiz kılmalıyız.

Kısacası, Heidegger ve bizim “hiç de yapmamız gerekmiyor, ama yine de…” 
tarafından konuşulan “kendine özgü sıçrayış” arasında, derin ve görünmez bir ilişki var-
dır, ya da bana böyle geliyor en azından. Heidegger sorar: “Burada ne meydana gelir ki, 
ağaç kendisini bize sunar ve biz de kendimizi ağaç ile yüz yüze getiririz?” Heidegger ile 
birlikte, belki de şu cevabı verebiliriz: “Bölge [ya da daha doğrusu civar] bir araya toplar, 
sanki herhangi bir şey gerçekleşmiyormuş gibi, her bir şeyi bir diğerinin yanına getirir 
ve her şeyi bir arada ikamet etmenin içinde toplar, kendi içinde dururken.”7 Bu “bölge”, 
bizim bakış açımızdan ifade edildiği şekilde, “Buda’nın alanı”dır, yani, hakikatin alanı. 
Japon Zen üstadı Dōgen’in Heidegger’in sorusunu duymuş olduğunu varsayalım, belki 
de şöyle cevap verirdi ona: Yaşlı bir erik ağacının çiçeklenme vakti geldiğinde, onun 
çiçeklenmesi içinde dünya gerçekleşir” (Dōgen, Shōbōgenzō, Ch. Baika).

Çiçek açan ağaç örneğinin sonunda, Heidegger uyarmış ve meydan okumuştur: 
“Her şeyden –ve en nihayetinde de– önemli olan mesele çiçek açan ağacın uzaklaşma-
sına izin vermeyip ama bir kereliğine de olsa durduğu yerde durmasını sağlamaktır.” 
(Was heißt Denken? S. 18). O “bahçedeki selvi ağacı” Kōan’ı aracılığıyla biz bir 
uyarıyla Zen’de de karşılaşırız, her ne kadar tamamen farklı bir bağlamda olsa da 
kökensel olarak bir ve aynı anlamda: “Devirme, o büyüyen ağacı kesme. Zira onun 
serin gölgesinde insanlar dinlenir.”

7 Gelassenheit, S. 41vd.
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Söylenenleri göz önünde bulundurduğumuzda, şimdi belki de durumu şu şekilde 
özetleyebiliriz: Heidegger’in düşünmesi ve Zen Budizm’i, hiç olmazsa tasarımsal düşün-
meyi alt üst etme konusunda birbirleriyle uyum içindedir. Bu şekilde açılan hakikat alanı 
bunların her ikisinde de yeteri kadar açık kılınmamış özel bir ilişki olduğunu gösterir. Ama 
Zen Budizmi, hakikat –ya da daha doğru ifade ile özsel yanları söz konusu olduğunda 
hakikat-olmayanın- alanındaki düşünmenin yolunda bir berraklığa kavuşmuş olmasa da, 
Heidegger’in düşünmesi Alētheia (üstü-örtülü-olmama)’nın özsel yanlarına ışık tutmayı 
durmaksızın denemektedir. Bu ayrım, Zen Budizmi’nin –en azından şimdiye kadar ki 
geleneksel formunun– eksik olduğu noktaların farkına varmamızı sağlar. Geleneksel Zen 
Budizmi’nin eksik olduğu şey çığır açan bir düşünme ve dünyayı sorgulamadır. Dünyanın 
bu sorgulanması ile ilgili olarak, Heidegger’in düşünmesinden –özellikle teknolojinin 
özü olarak o olağanüstü “Gestell” kavramından– kati olan bir şeyler öğrenmeli ve takdir 
etmeliyiz. Yoksa Zen Budizmi’nin kendisi kısır bir ağaca dönüşmek zorunda kalacaktır. 
Yoksa Zen’den olası bir Japon felsefesine giden hiçbir patika oluşturulamaz.

Bu akşam bir kutlama gerçekleştiriyoruz burada. Bizim büyük düşünürümüz evine 
döndü. Onun bu dönüşünü kutlamak adına, bu hitap ve teşekkür konuşmasını eski bir 
şiirimizle bitirmek istiyorum:

Evimize dönelim hadi! Güneye, kuzeye, doğuya ve batıya doğru. Gecenin karanlığında, 
yüzlerce katmanı olan uçurumlara yağmış karı görüyoruz.

Martin Heidegger’in Teşekkür Cevabından8

Bugünlerde sıklıkla geçmişi düşünüyorum, özellikle de bugün, beni çok mutlu eden 
70. doğumgünümün kutlanılmasını anımsıyorum. Bana sanki daha dünmüş gibi gelse 
de aradan on yıl geçmiş. Bu kısa sürede, yerinde asla duramayan dünya da birbirini 
izleyen değişimlerle birlikte hızlıca değişti. Vatanın vatansallığının kurtarılabileceği-
ne yönelik, çoktan şüphe duyulmaya başlanılan beklentilerin gerçekleşeceğini artık 
umamayız. 1946’da Fransız bir arkadaşa yazdığım bir söz bu konuda çok daha kesin 
bir şekilde konuşmaktadır: “Evsiz barksızlık dünyanın kaderidir”9 Modern insan kendi 
yurdunu bu evsiz barksızlık içinde kurmaktadır.

Ama bu evsiz barksızlık kendisini dostum Tsujimura’nın işaret ettiği ve benim 
de kısaca “dünya medeniyeti” dediğim ve yüz yıl önce Japonya’da da ortaya çıkan bir 
fenomenin arkasında gizler. Dünya medeniyeti bugün şu anlama gelir: Doğa bilimle-
rinin, ekonominin, politikanın ve teknolojinin hâkimiyeti ve üstünlüğü. Geriye kalan 
hiçbir şey artık bir üstyapı [Überbau] bile değildir, sadece tamamen perişan olmuş 
bir ekyapıdır [Nebenbau].

8 “Aus Martin Heideggers Dankansprache”, Japan und Heidegger, 166.
9 Über den Humanismus Frankfurt a.m., 1. Baskı, 1949, S. 27.
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Kendimizi bu dünya medeniyetinin içinde buluruz. Düşünmenin bağlılığı buna 
adanmıştır. Bu sırada bu dünya medeniyeti tüm dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden dos-
tum Tsujimura, bizim eksikliğimiz sizinkiyle aynıdır. Zen Budizmi’ni birkaç örnek 
aracığılıyla “anlaşılabilir” kılmayı deneyerek benden ve Messkirch halkından çok zor 
bir şey talep ettin. Bunun hakkında burada daha fazla bir şey söyleyemem; ancak belki 
de sana da tanıdık olan bir olgudan bahsetmek istiyorum.

1929’da hocam Husserl’in Freiburg’da yerine geçen kişi olarak, Metafizik Nedir? 
başlığı ile bir açılış konuşması yapmıştım. Bu konuşmada, “hiç” konusu tartışılmıştı; 
tüm “varolan”lardan farklı olarak, “varlık”ın bir “varolan” olmadığına ve bu anlamda 
da bir “hiç” olduğuna işaret etmeye çalışmıştım. Alman felsefesi, tıpkı diğer felsefe-
ler gibi, bu konuşmayı bir tür “Nihilizm” olarak düşündü. Bir sonraki sene, 1930’da 
üniversitede ilk senesinde olan Yuassa adında genç bir Japon –belki de senin oğlunla 
aynı yaşta ve boydaydı– dinlediği bu konuşmayı Japoncaya çevirdi. O, bu konuşmanın 
göstermek istediği şeyi anlamıştı. Senin konuşmana bir cevap olarak bunu belirtmem 
sanırım yeterli olacaktır. Sana teşekkürlerimi sunuyor ve Japon arkadaşlarımıza ve 
hepsinden önce onun izinden ilerlediğin sevgili hocan Profesör Nishitani’ye selam-
larımı iletmeni rica ediyor ve onun hocası olan Profesör Tanabe’yi benimle birlikte 
güzel bir biçimde anmanı diliyorum. Kendisi 1922’de ben daha [düşünme] yolumun 
başındayken, fenomenolojik düşünmenin temel özelliklerini ona anlatmaya çalıştığım 
yere, Freiburg’a gelmişti. Daha sonra, Japonya’nın en önemli düşünürü oldu ve dağlarda 
münzevi biri olarak, büyük ihtimalle az önce senin bahsettiğin tarzda yaşayıp vefat etti.
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Heidegger Varlık ve Zaman adlı birinci dönem başyapıtında varlığa ilişkin temel 
felsefi anlayışını ana hatlarıyla ortaya koyar. Biz de bu yapıtı esas alarak öncelikle 
onun felsefe alanındaki amaçlarını, temel kavramlarını kavramaya çalışacağız. Heide-
gger, yapıtının hemen girişinde amacını şöyle ifade etmektedir: “‘Varlığın’ anlamına 
yönelik sorunun somut geliştirilmesi bu çalışmanın amacıdır.”1 Elbette Heidegger bu 
amaca, bu noktaya hemen gelmez. Ona göre varlık, varlık ve varolan arasındaki ayrım 
ve bunların neliğine ilişkin soru ve yanıtlar, sorun ve çözümler pre-sokratik dönem 
düşünürleri tarafından naif bir tarzda ortaya konulmuştur. 

Henüz bu pre-sokratik dönemdeki düşünürlerin düşünme etkinliği, felsefe gibi, 
teknik ve işlenmiş kavramlar aracılığıyla yapılmıyordu. Felsefenin teknik ve sistematik 
olmasıyla birlikte Heidegger’e göre felsefenin bu önemli sorunu olan varlık, varlık 
ve varolan arasındaki ayrım sadece unutulmakla kalmamış aynı zamanda bu sorunlar 
üzerine soru sormanın da, bir anlamda önü tıkanmıştır, üstü örtülmüştür. 

Heidegger’e göre varlık ve varolan arasındaki bu sorunlu ilişki, varlık ve varolanın 
birbirine karıştırılması, aralarındaki temel ayrımların gözden kaçırılması bir anlamda 
bütün batı metafiziğini, aynı anlama gelmek üzere bütün batı felsefe tarihini belirle-
miştir. Ona göre “…metafizik, Varolan olarak Varolan hakkındaki sorusuna verdiği 
yanıtlarda, Varolandan önce Varlığı tasarımlamıştır. Bundan ötürü Varlığı zorunlu olarak 
boyuna dile getirir. Fakat metafizik, Varlığın kendisini dile getirmez, çünkü varlığı 
kendi hakikatinde, hakikati açıklık olarak ve açıklığı da kendi özünde düşünmez..
metafizik hiçbir yerde Varlığın hakikati hakkındaki soruyu yanıtlamaz, çünkü o, bu 
soruyu sormaz. Sormaz, çünkü Varlığı sadece Varolanı Varolan olarak tasarımladığında 
düşünür. Bütününde Varolanı kasteder ve Varlıktan söz eder. Varlıktan söz ederken de 
Varolan olarak Varolanı kasteder. Başlangıcından tamamlanışa kadar metafiziğin tüm 
söylediğinde garip bir şekilde Varolan ile Varlık sürekli olarak karıştırılır.”2 

Heidegger bu durumu belki biraz da ironik bir tarzda Platon’un “Sofist” diya-
loğundan bir alıntıyla yeniden gündeme getirir: ... δῆλον γὰρ ὡς μεν ὑμεῖς ταῦτα 
(τί ποτε βούλεσε σημαίνειν ὁπόταν ὄν φθέγγησθε) πάλαι γιγνώσκετε, ἡμεῖς δε 
πρὸ τοῦ μεν ᾠόμεθα, νῦν δ’ ἠπορήκαμεν ... “Çünkü açıktır ki ‘varolan’ ifadesini 
kullandığın zaman aslında ne demek istediğini çoktandır biliyorsun. Ama önceleri onu 
anladığımızı sanan bizler şimdi şaşırıp kaldık.”3 

Tam da buradan hareketle Heidegger bu unutulmuş soruyu işlemek ve derinleştir-
mek adına ve varlığın anlamına ilişkin sorunun zorunlulukla yinelenmesi için öncelikle 
batı felsefe tarihindeki varlığa ilişkin başlıca yaklaşımları, onun deyimiyle varlığa 

1 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, 11.Baskı, Tübingen 1967, s. 1, Türkçesi için 
bkz. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2004, 
s. 19. 

2 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1.Baskı, 
Ankara 1991, s. 10-12.

3 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 1, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 19.
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ilişkin önyargıları kısaca özetleyerek ortaya koyar. Heidegger için varlığa ilişkin üç 
temel önyargı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir:

1- “‘Varlık’, ‘en evrensel’ kavramdır.”4 Heidegger bu anlayışın başlıca temsil-
cilerinin Aristoteles, Thomas Aquinas ve Hegel olduğunu gösterir. Ancak Heidegger 
için onların bu yaklaşımı yeterli olmaktan uzaktır: “Buna göre, eğer ‘Varlığın’ en 
evrensel kavram olduğu söylenirse, o zaman bu onun en duru ve daha öte hiçbir tar-
tışmaya gereksinmeyen kavram olduğu anlamına gelemez. Tersine, ‘Varlık’ kavramı 
en karanlık kavramdır.”5

2- “‘Varlık’ kavramı tanımlanamaz. Bu onun en yüksek evrenselliğinden 
çıkarsanır.”6 Bu yaklaşımda varlığın varolan üzerinden bir belirlenimi olamaz ve varlık 
herhangi bir biçimde, mantıksal ya da felsefi olarak temellendirilemez. Bu yaklaşıma 
örnek olarak Heidegger Pascal’ı gösterir. Bu yaklaşıma ilişkin olarak Heidegger’in 
eleştirisi şöyledir: Varlık daha yüksek kavramlardan tanım yoluyla türetilemez ve 
daha alt olanlar yoluyla sunulamaz. Ama bundan “Varlığın” bundan böyle bir sorun 
yaratmadığı sonucu çıkar mı? Hiçbir biçimde; yalnızca “Varlığın” öyle varolan-şey gibi 
olmadığı sonucu çıkabilir. Buna göre, varolan-şeyler için belli sınırlar içinde aklanan 
bir belirlenim türü –geleneksel mantığın kendisi temellerini antikçağ varlıkbiliminde 
taşıyan ‘tanımı’– Varlığa uygulanabilir değildir. Varlığın tanımlanamazlığı Varlığın 
anlamına ilişkin soruyu bir yana atmaz, tersine tam olarak onu gerektirir.”7

3- “‘Varlık’ kendiliğinden anlaşılan bir kavramdır.”8 Bu yaklaşıma göre varlık 
bütün bilme, söyleme ve eylemede zorunlulukla kullanılır ve kendiliğinden anlaşılır-
dır.9 Heidegger burada tümce içindeki sinkategoramatik terimlerden biri olan “-dır” 
yüklemine işaret eder. Söylemek gerekir ki bu “-dır” yüklemi Türkçede de herhangi 
bir şeyin durmasına, durakalmasına işaret eden “durur” sözcüğünden gelir. Heideg-
ger, kısmen Kant ve birtakım analitik dil felsefecilerinin ortaya koymaya çalıştıkları 
bu yaklaşımı da sorunlu görür: “Ama bu sıradan anlaşılırlık yalnızca anlaşılmazlığı 
belgitler. Varolan olarak varolana doğru her davranış ve Varlıkta a priori bir bilmece 
yattığını açıkça gösterir. Daha şimdiden bir Varlık anlayışında yaşamamız ve Varlığın 
anlamının aynı zamanda karanlığa bürülü olması ‘Varlığın’ anlamına ilişkin soruyu 
yinelemenin ilkesel zorunluğunu tanıtlar… “10

4 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 3, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 21.
5 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 3, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 22.
6 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 4, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 22.
7 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 4, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 22-23.
8 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 4, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 23.
9 Burada ortaya koyulan makaleyle doğrudan ilgili olarak “dil” ile ilişkisi içinde “söyleme” kavramı 

önemli bir öge olarak kendisini gösterir. Söyleme ve söz, dilin özünün kendini gerçekleştirebileceği 
bir olanak olarak ortaya çıkar, konuyla ilgili bkz. Kenneth Maly, Heidegger’s Possibility: Language, 
Emergence - Saying Be-ing, University of Toronto Press, Toronto 2008, s. 42-57.

10 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 4, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 23.
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Heidegger için sorun sadece varlığa ilişkin sorunun önündeki engeller değil, bir 
de bu sorunun karanlık yapısı ve yönsüzlüğü de bulunmaktadır ki, bu da bir başka 
sorundur. Bundan hareketle Heidegger varlık sorununun işlenmesine ilişkin ilk olarak 
şöylesi bir teknik açılıma gider: “Önyargıların değerlendirilmesi aynı zamanda yalnızca 
Varlığa yönelik soruya bir yanıtın eksik olduğunu değil, ama giderek sorunun kendisinin 
bulanık ve yönsüz olduğunu açığa çıkarmıştır. Buna göre Varlık-sorusunu yinelemek 
demek ilk olarak sorunun formülasyonunu yeterli olarak geliştirmek demektir.”11 

Heidegger için sorunun, varlığın anlamına ilişkin sorunun yeniden düzenlenmesi 
ve sorulan soruya –konumuz bağlamında varlık– neyin ya da nelerin ait olduğunu 
belirlemek aynı zamanda bu soruya nelerin de ait olmadığını belirlemek demektir. 
Burada belki de Spinoza’nın “her genelleme bir değillemedir” yaklaşımının da izlerini 
görebiliriz. Heidegger’e göre sormak düşünmenin en temel ve köklü yapılarından biridir. 
Heidegger’e göre her sorma bir aramadır ve aramanın kendisine sorulan ya da aranan 
yol gösterir aynı zamanda: Heidegger’in sözleriyle: “Her sorma [Fragen] bir ‘arama’ 
[suchen] dır. Her aramaya önceden arananın [gesuchte] kendisi yol gösterir. Sorma 
varolanın genel olarak ‘var olması’ ve ‘öyle-olması’ [Daß- und Sosein] açısından bilen/
tanıyan [erkennende] aramadır. Bilen/tanıyan arama sorunun ona göre sorulduğu şeyin 
ortaya serici belirlenişi olarak ‘araştırma’ya [Untersuchen] dönüşebilir. Sormanın,...
hakkında sorma olarak, sorulanı [Gefragtes] vardır. Tüm...hakkında sorma herhangi 
bir tarzda...üzerine soruşturmadır [Anfragen]. Sormaya sorulanın dışında bir de sor-
gulanan [Befragtes] aittir. Araştırıcı sorularda [untersuchenden], yani özgün olarak 
kuramsal sorularda sorulan şey belirlenir ve kavramsallaştırılır. Dahası, sorulanda asıl 
niyet edilen olarak sorularak saptanan [Erfragte], yani sormanın hedefe ulaşmasını 
sağlayan şey yatar. Sormanın kendisi bir varolan, soranın davranışı olarak, kendi 
Varlık karakterini taşır. Bir soru sorma ‘yalnızca sorup geçme’ [Nur-so-hinfragen] 
olarak yerine getirilebilir ya da belirtik bir soru formüle etme olabilir. Belirtik olarak 
soru formüle etmenin kendine özgü yanı sormanın kendi için sorunun kendisinin sözü 
edilen tüm bileşen karakterlerinden sonra saydamlaşmasında yatar.”12

Heidegger sorma, hakkında sorma, sorulan, soruşturma, sorgulama, araştırıcı 
sorma, kuramsal sorma, sorularak saptama, yalnızca sorup geçme, aranan, araştırılan, 
arama gibi yapıların birbiriyle olan ilişkilerini açık kılmayı ve bu açıklıktan hareketle 
varlığa, varlığın anlamına yönelmeyi ister. Heidegger’de sorma daha sonraki yapıt-
larında da düşünmenin önemli ayaklarından biridir. Örneğin ‘Tekniğe Yönelik Soru’ 
adlı metninde farklı bir bağlamda da olsa –teknik ve varlık ilişkisi– sorma hakkında 
şunları söyler: “Çünkü sorma düşünmenin dindarlığıdır. (Denn das Fragen ist die 
Frömmigkeit des Denkens.)”13 

11 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 4, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 23.
12 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 5, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 24.
13 Martin Heidegger, “Die Frage nach der Technik”, Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Verlag, 7. 

Baskı, Stuttgart 1994, s. 40. Türkçesi için bkz. Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş & Özdeşlik ve Ay-
rım, çev. Necati Aça, Pharmakon Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2015, s. 51.
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Bu noktadan sonra Heidegger yukarıdaki belirlemelerin ışığında ilk açılımını yapar. 
Ona göre geliştirilecek olan sorunun/yani varlığın anlamına ilişkin sorunun sorulanı 
[Das Gefragte] varlıktır. Bu sorulan varolan olarak varolanı da belirleyen ve ona temel 
olan şeydir yani varlıktır. Ancak unutulmaması gerekir ki varolanın varlığının kendisi 
bir varolan değildir. Varlık sorusunun geliştirilmesi daha şimdiden varolan bir şeyin, 
soran bir şeyin [insan] kendi varlığında açık kılınmasıdır. Heidegger tam bu noktada 
varlığı açıklamak için artık özel bir varolana başvurur. Bu özel varolan da ‘Dasein’dır: 
“Her birimizin kendisi olan ve başkaları arasında sorunun Varlık-olanağını taşıyan 
bu varolana terminolojik olarak Dasein diyeceğiz. Varlığın anlamına ilişkin sorunun 
belirtik ve saydam formüle edilişi bir varolanın (Dasein) Varlığı açısından önceden 
uygun bir açıklamayı gerektirir.”14 

Heidegger “Dasein” ve “Sein” arasındaki bu ilişkiyi belirledikten sonra “Dasein”ın 
ne olduğunu ve özelliklerini açıklamayı erteleyip varlık sorusunun varlıkbilimsel 
[ontolojik] önceliğine geçer. Ona göre varlık her zaman bir varolanın varlığıdır. Va-
rolan daha çok bilimlerin, dinlerin ilgilendiği bir alandır. Ancak varolanın varlığı 
sorusu yani varlık sorusu bütün bu bilimlerin, dinlerin ve mantığın ötesinde temel ve 
kökensel bir önceliğe sahiptir. Dolayısıyla “…tam olarak Varlığın olanaklı değişik 
kiplerinin tümdengelimli olmayan bir soyağacını kurgulama gibi varlıkbilimsel bir 
görev ‘Varlık’ [Sein] anlatımı ile aslında demek istediğimiz şeyin önceden anlaşılmış 
olmasını gerektirir.”15 Ancak unutmamak gerekir ki Heidegger “Dasein” ve “Sein”ın 
anlaşılması açısından bir ontolojiyi olanaklı ve giderek zorunlu görse de mevcut ve 
geleneksel ontolojilerin de eksikliklerini göz ardı etmez. Çünkü böylesi bir ontoloji: 
“…elinin altında ne denli zengin ve sıkı sıkıya bağlanmış bir kategoriler sistemi olursa 
olsun, eğer her şeyden önce Varlığın anlamını yeterince durulaştırmamışsa ve bu du-
rulaştırmaya temel görevi olarak sarılmamışsa, temelde kör kalır ve en öz amacından 
sapar. Doğru anlaşılan varlıkbilimsel araştırmanın kendisi Varlık-sorusuna saygın bir 
geleneğin salt bir yeniden doğrulanmasının ve şimdiye dek saydam olmayan bir sorunun 
ortaya sürülmesinin ötesine giden varlıkbilimsel önceliğini verir. Ama şeylerle ilgili 
bu bilimsel öncelik biricik öncelik değildir.”16 Tam da buradan hareketle Heidegger 
varlık sorusunun bu kez de varlıksal [ontisch] önceliğinin de göz önünde bulundurul-
ması gerektiğini söyleyerek bu varlıksal yapının temel taşıyıcısının Dasein olduğunu 
öne sürer. Böylesi “Dasein bir varolandır ki, yalnızca başka varolanlar arasında yer 
almaz. Daha çok, onun için Varlığında bu Varlığın kendisinin ‘önemli olması’ yoluyla 
varlıksal [ontisch] olarak ayırt edilir. Ama o zaman Dasein’ın bu Varlık-durumu onun 
kendi Varlığında bu Varlığa doğru bir Varlık-ilişkisi taşıdığına işaret eder. Ve bu yine 
demektir ki, Dasein kendini herhangi bir tarzda ve herhangi bir belirtiklik düzeyinde 
kendi Varlığında anlar. Varlığı ile ve Varlığı yoluyla bu Varlığın onun kendisi için 

14 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 7, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 27.
15 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 11, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 32.
16 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 11, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 32.
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açığa serilmesi bu varolana özgüdür. Varlığı anlamanın kendisi Dasein’ın bir Varlık-
belirliliğidir. Dasein’ın varlıksal ayırt ediciliği varlıkbilimsel olmasında yatar. Burada 
varlıkbilimsel-Varlık [ontologisch-sein] henüz varlıkbilim oluşturmak demek değildir. 
Buna göre eğer varlıkbilim terimini varolanın Varlığına ilişkin belirtik kuramsal sorular 
için ayırırsak, o zaman Dasein’ın varlıkbilimsel-Varlığı ile denmek istenen şey ön-
varlıkbilimsel [vorontologisches] demek olacaktır. Bu ise yalın olarak varlıksal olanı-
varolanı [ontisch-seiend] değil, ama Varlığı anlamanın yolunda olmayı işaret eder.”17 

Böylesi önvarlıkbilimsel yapının içinde önemli bir yer işgal eden Dasein ve 
Sein ilişkisinden ise yeni bir kavrama ulaşırız. Bu kavram “Existenz”[Varoluş]dir. 
Daha sonraki dönemlerde bu kavramdan hareketle felsefe akımlarının da oluşacağı 
göz önünde bulundurulacak olursa, bu kavrama biraz daha yakından bakmak gerekir. 
Heidegger Existenz’in tanımını şöyle yapar: “Dasein’ın ona doğru şöyle ya da böyle 
davranabildiği ve her zaman herhangi bir biçimde davrandığı Varlığın kendisine [Das 
Sein selbst] varoluş [Existenz] adını veririz. Ve bu varolanın özbelirlenimi bir konu-
ilgili ‘Ne’nin [Was] bildirimi yoluyla yerine getirilemeyeceği için ve özü daha çok 
her durumda ‘olmak’ [zu sein] için Varlığını kendi Varlığı olarak taşımasında yattığı 
için, Dasein başlığı bu varolanı belirtmek için saf Varlık-anlatımı olarak seçilmiştir. 
Dasein kendi kendisini her zaman varoluşundan, kendi kendisinin bir kendisi olma 
ya da kendisi olmama olanağından anlar. Bu olanakları Dasein ya kendisi seçmiş, ya 
onlara girmiş ya da daha şimdiden onlarda büyümüştür. Varoluş kavrama ya da göz 
ardı etme yolunda yalnızca o sıradaki Dasein tarafından kararlaştırılır.”18 

Heidegger, Dasein’ın varoluşundan hareketle bu iki kavramın yanına üç tane daha 
açıklayıcı ve kendince ayırt edici özellikler içeren kavram koyarak çözümlenmesine 
devam eder. Bunlardan ilki “existieren”[varolmak]dir. Heidegger için varoluş sorusu 
ancak ve ancak varolmanın kendisi aracılığıyla saf bir hale getirilebilir. Heidegger’in 
bu yaklaşımını “Metafizik Nedir” adlı çalışmasında da görebiliriz: “Varoluş tarzındaki 
Varolan, insandır. Sadece insan varolmaktadır [existiert]. Kaya vardır [ist], fakat va-
rolmamaktadır [nicht existiert]. Ağaç vardır, fakat varolmamaktadır. At vardır, fakat 
varolmamaktadır. Melek vardır, fakat varolmamaktadır. Tanrı vardır, fakat varolma-
maktadır. ‘Sadece insan varolmaktadır’ önermesi, sadece insanın gerçek bir Varolan 
olduğu, diğer Varolanların gerçek olmayıp, birer kuruntu veya insanın bir tasarımından 
ibaret oldukları anlamına kesinlikle gelmez. ‘İnsan varolmaktadır’ önermesi şu anla-
ma gelir: İnsan, Varlığın açıklığında açıkta durarak içeridedurması sayesinde, Varlığı 
Varlıkta Varlıkça ödüllendirilmiş bir Varolandır.”19 Burada Heidegger existieren’i 
daha çok etimolojik kökünden hareketle tercih etmektedir. “Latincede existere ya da 
exsistere kökünden gelen kelime, ex ile sistere kelimelerinden mürekkeptir: ex, ‘dış’, 

17 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 12, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 33.
18 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 12, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 33-34.
19 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, s. 16.
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‘dışarı’sı, ‘eski’, ‘geride kalmış’ anlamlarına gelirken, sistere de ‘durmaya neden 
olmak, yerleştirmek, koymak, bir mekâna yerleştirmek, sabit durmak’ anlamlarına 
gelir. Dolayısıyla, existere, ‘ortaya çıkmak, görünmek, mevcut olmak, dışa ya da ileri 
doğru adım atmak’ demektir.”20

Diğer bir kavram ise existenziell [varoluşsal]’dir. Daha çok varoluşa ilişkin olarak 
anlaşılan bu kavram Heidegger’de sadece varolmayla ortaya çıkarılan, kavranan ve 
yaşanılan bir şeydir. Kavramın sözlük anlamlarına bakacak olursak daha çoğu insanın 
kendi varoluşunu kavramasına ilişkin bir anlayışa işaret eder. Heidegger’in tanımıyla 
existenziell şöylesi bir şeydir: “Varoluş sorusu her zaman yalnızca varolmanın kendisi 
yoluyla saflık içine getirilir. Kendi kendisinin bu yolla önden giden anlayışına varoluşça 
[existenziell] deriz. Varoluş sorusu Dasein için varlıksal bir ‘sorun’ [Angelegenheit]dur. 
Bu soru varoluşun varlıkbilimsel yapısının kuramsal saydamlığına ihtiyaç duymaz.”21 
Burada sözü edilen varoluşça [existenziell] daha çok bireysel bir insanın somut eyle-
melerine, davranışlarına ve ilişkilerine işaret eder. Heidegger bu durumu önemsemekle 
birlikte varoluşun varlıkbilimsel yapısının kuramsal bir aydınlığa kavuşması için farklı 
bir analizin yapılması gerektiğini ileri sürer. Bu ise bir başka kavramı olan Existenzia-
lität [varoluşsallık]’dır. Heidegger bu varoluşsallığa ilişkin şunlar söyler: “Bu varoluş 
yapısına ilişkin soru varoluşu kuran [konstituiert] şeyin ayrıştırılmasını hedefler. Bu 
yapıların bağlamına Existenzialität [varoluşsallık] deriz. Bunun Analitiği existenziell 
[varoluşça] değil ama existenzial [varoluşsal]22 bir anlama karakterini taşır. Dasein’ın 
existenzial [varoluşsal] bir Analitiğin görevi, olanak ve zorunluğu açısından, Dasein’ın 
varlıksal [ontisch] yapılanışının öntaslağıdır.”23 Tam da buradan hareketle yeni bir 
fundamental ontoloji kurulabilir. Böylesi bir fundamental ontoloji Dasein’ın varoluşsal 
analitiği bağlamında araştırma konusu yapılmalıdır. “Böylece Dasein tüm başka varo-
lanların önünde çok yanlı bir öncelik taşır. Birinci öncelik varlıksal bir önceliktir: Bu 
varolan Varlığında varoluş yoluyla belirlenir, ikinci öncelik varlıkbilimsel önceliktir: 
Dasein varoluş-belirliliğinin temelinde kendinde ‘varlıkbilimsel’dir. Ama Dasein’a eşit 
kökensellik ile —varoluş-anlayışının kurucusu olarak— Dasein karakterinde olmayan 
tüm varolanların Varlığının bir anlayışı da aittir. Buna göre, Dasein üçüncü önceliği de 
[yani] tüm varlıkbilimin olanağının varlıksal-varlıkbilimsel koşulu olarak taşır. Böy-
lece Dasein tüm başka varolanlar arasında varlıkbilimsel olarak sorgulanacak ilk şey 
olduğunu kanıtlamıştır… Varlık-sorusunun varlıksal-varlıkbilimsel ayırt ediciliğinin 
kanıtlanışı Dasein’ın varlıksal-varlıkbilimsel önceliğinin geçici bir belirtilişi üzerine 

20 Ahmet Demirhan, “Sofia’sını Arayan ‘Varlık’ Heidegger ve ‘Tanrı’”, Heidegger ve Din (derleme), der: 
Ahmet Demirhan, Gelenek Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2004, s. 29.

21 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 12, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 34. 
22 Existenziell ve existenzial’ın anlamları için ayrıca bakınız: Roger Reneaux, Egzistansiyalizm Üzerine 

Dersler, çev. Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Kayseri 1994, s. 33; Stephen 
Mulhall, Heidegger ve ‘Varlık ve Zaman’, çev. Kaan Ökten, Sarmal Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1998, 
s. 33-35. 

23 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 12-13, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 34.
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temellenir. Ama genel olarak Varlık-sorusunun yapısının çözümlemesi bu varolanın 
sorunun kendisinin formüle edilişi içerisindeki ayırt edici bir işlevi ile karşı karşıya 
kalır. Dasein kendini böylece varolan olarak ortaya koyar ki, eğer soruşturma saydam 
olacaksa, ilkin varlıkbilimsel olarak yeterince geliştirilmelidir. Ama şimdi gösterildiği 
gibi, genel olarak Dasein’ın varlıkbilimsel analitiği temel varlıkbilimi oluşturur, öyle 
ki Dasein ilkesel olarak önceden Varlığı açısından sorgulanacak [befragen] varolan 
olarak işlev görür.”24 Bu varoluşsal analitik Heidegger’in kitabının ilerleyen bölümle-
rinde Dasein’ın ‘Sein’ ile ilişkisinde ‘Sorge’ [kaygı], ‘Geschichtlichkeit’ [tarihsellik], 
‘Geworfenheit’ [atılmışlık], ‘Zeitlichkeit’ [zamansallık] olarak karşımıza çıkacaktır. 

Heidegger daha sonra zamansallık ve Dasein ilişkisine kısa bir giriş yapar. Bunu 
yapmaktaki temel amacı varlığın temel ufkunun/çevreninin zaman olduğu yolundaki ana 
savlarından birini temellendirmektir. Ancak konumuz bağlamında daha çok zamansallık 
Dasein ve ‘Sein’ bağlamında kısaca ele alınır. Heidegger bu bağlantıya ilişkin şunları 
söyler: “Dasein öyle bir tarzda vardır [ist] ki, varolanla [seiend] Varlık [Sein] gibi bir 
şeyi anlar. Bu bağlantıya sıkı sıkıya sarılarak gösterilecektir ki, genel olarak Dasein’ın 
Varlık gibi bir şeyi örtük olarak anladığı ve yorumladığı yerde zaman vardır [die Zeit 
ist]. Zaman tüm Varlık-anlayışının ve her Varlık-yorumlanışının çevreni olarak ışığa 
getirilmeli ve asıllığı içinde kavranmalıdır. Bunun açıkça görülebilmesi için, Zamanın 
Varlık-anlayışının çevreni olarak kökensel bir açımlaması gereklidir ve bu açımlama 
Varlığı anlayan Dasein’ın Varlığı olarak Zamansallıktan türetilmelidir. Bu görevin 
bütününde aynı zamanda böyle kazanılan Zaman kavramının kaba zaman-anlayışına 
karşı sınırlanması istemi yatar.”25 Heidegger zamana ilişkin temel yaklaşımlarını 
“Varlık ve Zaman”ın altıncı ve son bölümünde temellendirmeye başlar. Ancak zaman 
anlayışı bu kitap bağlamında eksiktir. Ve daha sonraki metinlerinde, örneğin “Zaman 
ve Varlık”ta, kısmen ele alınmıştır.

Heidegger daha sonra kendi metninin başında ortaya koyduğu varlığa ilişkin 
önyargıların, bu kez de varlıkbilimin tarihinin kısa bir destruktion [yapısöküm]’una 
girişir. Biz burada bunu özetlemeyeceğiz. Sadece şuna işaret etmek istiyoruz ki He-
idegger’de bu destruktion bütünüyle olumsuz anlamda anlaşılmamalıdır. Heidegger 
bu destruktion ile varlık ve varlıkbilim ilişkisi üzerine şunları söyler: “Destruktion’un 
yine varlıkbilimsel geleneğin sarsılması gibi olumsuz bir anlamı da yoktur. Tersine, bu 
geleneği olumlu olanakları içinde ve —bunun her zaman demek olduğu gibi— kendi 
sınırları içinde tanımlamalıdır; bu sınırlar sorunun o sıradaki formüle edilişinden ve 
araştırmanın olanaklı alanlarının bu ön-taslak sınırlanışından olgusal olarak verilirler. 
Olumsuz yanında, destruktion kendini geçmiş ile ilişkilendirmez; eleştirisi ‘bugün’ü 
ve varlıkbilim tarihini ele almanın egemen yolunu hedefler — bu ister doksografik 
olarak, ister bir düşünce tarihi olarak, isterse bir sorunlar tarihi olarak uygulanıyor 

24 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 13-14, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 35-36.
25 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 17-18, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 41-42.
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olsun. Ama destruktion geçmişi hiçliğe gömmeyecektir; olumlu bir hedefi vardır; 
olumsuz işlevi anlatımsız kalır ve doğrudan değildir.”26 Bu destruktion yaklaşımıyla 
Heidegger Descartes, Kant ve Aristoteles’in zaman anlayışlarına kısaca göz atar ve 
Aristoteles’in zaman anlayışını önemser. Çünkü tüm bunların içinde ilk ve ayrıntılı 
olarak zaman üzerine düşünen Aristoteles’tir: “Aristoteles’in zaman üzerine incelemesi 
bu fenomenin bize dek ulaşmış ilk ayrıntılı yorumudur. Tüm sonraki zaman anlayı-
şını özsel olarak belirlemiştir. Aristoteles’in zaman kavramının çözümlemesinden 
aynı zamanda geriye doğru açığa çıkacaktır ki, Kant’ın zaman anlayışı Aristoteles 
tarafından ortaya koyulan yapılarda hareket eder; bu ise Kant’ın varlıkbilimsel temel 
yöneliminin yeni bir soruşturmanın tüm ayrımlarına karşın — Yunan yönelimi olarak 
kaldığı anlamına gelir.”27

Son olarak Heidegger’in fenomenolojik araştırma yönteminin üzerinde durmak 
istiyoruz. Heidegger için varlığın anlamına yönelik soruyu ele alma biçimi fenome-
nolojiktir. Ona göre böylesi bir inceleme ne bir duruş noktası ne de bir yöndür. Onun 
anladığı biçimiyle fenomenoloji bir yönteme işaret eder. Böylelikle herhangi bir felsefi 
yaklaşımın nesnesini, ne’liğini değil daha çok böylesi bir araştırmanın nasıl’ını anlatır. 
Heidegger buradan hareketle fenomenoloji kavramını, yapısını analiz ederek Phae-
nomenon ve Logos kavramlarının tarihine geri giderek ve orada bulduğu anlamlardan 
hareketle fenomenoloji kavramını daha açık ve anlaşılır bir duruma getirmeyi amaçlar. 
Bizde bu sırayı izleyecek olursak fenomen kavramı kendini göstermek anlamına gelen 
φαινεσθαι [phainesthai] fiilinden gelir. Anlamı kendini, gösteren, açıkta olan demek-
tir. Ve kendini gösterenler günışığında bulunan ya da ışığa getirilenlerin toplamıdır. 
Heidegger için φαινόμενα [phainomena]’nın bu anlamı tam da yunanlıların τὰ ὄντα 
[ta onta] dedikleri şeydir. Daha sonrasındaysa Heidegger Phänomen ile Erscheinung 
arasındaki farklılıkları gösterip şöylesi bir belirlemede bulunur: “Fenomen —‘ken-
dini-kendisinde-gösteren’— bir şey ile ayırt edici bir karşılaşma yolunu işaret eder. 
Buna karşı görünüş [Erscheinung] ise varolanın kendisinde bir varolan gönderme-
bağı demektir, öyle ki göndermede bulunan (duyuran) olanaklı işlevini ancak kendini 
kendisinde gösterirse, bir ‘fenomen’ ise, yeterli olarak yerine getirebilir. Görünüş ve 
görüntünün [schein] kendileri değişik tarzlarda fenomende temellenirler. ‘Fenomen’in 
kafa karıştırıcı türlülüğü —ki fenomen, görünüş, görüntü, salt görünüş terimleriyle 
anlatılır— ancak eğer fenomen kavramı daha başından ‘kendini-kendinde-gösteren’ 
[das Sich-an-ihm-selbst-zeigende] olarak anlaşılırsa çözülebilir.”28 

Fenomenoloji kavramının bir diğer parçası olan Logos’un da Antik Yunan dünya-
sında çok sayıda anlama sahip olduğunu ve bazen bu çok anlamlılığın Logos’un asli 
anlamlarının üzerini örttüğünü de söyler Heidegger. Heidegger için “Λόγος [logos] 

26 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 22-23, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 48.
27 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 26, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 53.
28 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 31, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 59.
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‘Konuşma’ olarak daha çok δηλοῦν [dēloun] ile aynı şey demektir: “konuşmada 
‘konuşma’nın hakkında olduğu şeyi açık kılmak. Aristoteles konuşmanın bu işlevini 
daha keskin bir biçimde ἀπoφαίνεσθαι [apophainesthai] olarak açıklamıştır. Λόγος 
[logos] bir şeyi, yani konuşmanın hakkında olduğu şeyi görülmeye (φαίνεσθαι [phai-
nesthai]) bırakır, ve dahası konuşmakta olan (aracı) için ya da birbirleri ile konuşanlar 
için. Konuşma hakkında olduğu şeyi kendisinden ‘görülmeye (ἀπὸ [apo]...) bırakır.’ 
Gerçekten bir konuşma olduğu sürece, konuşmada (ἀπόφανσις [apophansis]) konu-
şulanın hakkında konuşulandan yaratılması gerekir, öyle ki konuşma yoluyla iletişim 
söylediğinde hakkında konuştuğunu açıkça gösterir ve böylece başkasına erişilebilir 
kılar. ἀπόφανσις [apophansis] olarak λόγος [logos]’un yapısı budur. Her ‘konuş-
ma’ belirten görülmeye-bırakma anlamında açık kılmanın bu kipine uygun düşmez. 
Örneğin, rica etme (εὐχή [eukhē]) de açık kılar, ama başka bir yolda. Somut olarak 
yerine getirildiğinde konuşma (görülmeye bırakma) konuşmanın ya da sözcüklerde 
sesli bildirimin karakterini taşır. Λόγος [logos] bir φωνή [phōnē]’dir, ve dahası φωνή 
μετὰ φαντασίας [phōnē meta phantasias]— sesli bildirim ki, onda her durumda bir 
şey görülür.”29 Bu iki kavramın asli anlamlarından hareketle Heidegger şimdi de fe-
nomenoloji önkavramına ilişkin olarak birtakım belirlemelerde bulunur. Heidegger’in 
anlatımıyla fenomenoloji “Yunanca’da şöyle formüle edilebilir: λέγειν τὰ φαινόμενα 
[legein ta phainomena]; ama λέγειν [legein] burada ἀπoφαίνεσθαι [apophainesthai] 
demektir. Fenomenoloji o zaman ἀπoφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα [apophainesthai ta 
phainomena] demektir: Kendini göstereni, kendini kendinden gösterdiği gibi, kendinden 
görülmeye bırakmak. Kendine Fenomenoloji adını veren araştırmanın biçimsel anlamı 
budur. Ama böylece yukarıda formüle edilen kuraldan başka hiçbir şey anlatılmış 
olmaz: ‘Şeylerin kendilerine!’”30

Heidegger bu belirlemeyi önemli ancak yeterince geliştirilmemiş bulur. Yukarıda da 
işaret edildiği gibi asıl önemli olan görülmeye bırakılanın, fenomenin anlamı üzerinde 
yoğunlaşmaktır. Böylesi bir yaklaşımdan hareketle önemli olan varolanın varlığının bu 
kendini gösterende açığa çıkarılmasıdır. Bundan hareketle fenomenoloji “varlıkbilimin 
teması olması gereken şeye giriş yolu ve bunun kanıtlayıcı belirlenim-yoludur. Onto-
loji ancak Fenomenoloji olarak olanaklıdır. Fenomenin fenomenolojik kavramında, 
kendini-gösteren ile denmek istenen şey varolanın Varlığı, bunun anlamı, değişkileri 
ve türevleridir. Ve bu kendini-gösterme keyfi bir kendini-gösterme değildir, ne de 
‘görünme’ gibi bir şeydir. Varolanın Varlığının her durumda ‘arkasında’ ‘görünmeyen’ 
başka bir şeyin daha durduğu bir şey olması ise hiçbir biçimde söz konusu olamaz.”31 

Heidegger için bu anlamıyla fenomenoloji varolanların varlığının bir bilimi yani 
bir tür varlıkbilimdir. Böylesi bir temel varlıkbilim kendine varolanı, Dasein’ı konu 

29 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 32-33, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 61
30 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 34, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 64.
31 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 35-36, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 65.
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olarak alır ve bu noktadan hareketle varlığın anlamına ilişkin soruyla karşı karşıya gelir. 
Heidegger için böylesi bir fenomenolojik betimlemenin yöntemsel anlamı yorumla-
ma/serimlemedir [Auslegung]. Heidegger için “Dasein’ın Fenomenolojisinin λόγος 
[logos]’u bir ἑρμηνεύειν [hermēneuein] karakterini taşır ki, bunun yoluyla Varlığın 
asıl anlamı, Dasein’ın kendi Varlığının temel-yapıları, Dasein’ın Varlık-anlayışına 
bildirilirler [kundgeben]. Dasein’ın Fenomenolojisi sözcüğün kökensel anlamında 
bir hermeneutiktir ki, buna göre sözcük yorumlama işini belirtir. Ama şimdi Varlığın 
anlamının ve genelde Dasein’ın temel yapılarının açığa çıkarılması yoluyla Dase-
in’ın karakterinde olmayan varolanların her daha öte varlık-bilimsel araştırması için 
‘çevren’in sergilenmesi ölçüsünde, bu Hermeneutik aynı zamanda her varlıkbilimsel 
araştırmanın olanağı için koşulların geliştirilmesi anlamında ‘Hermeneutik’ olur. Ve 
son olarak, Varoluş olanağı içindeki varolan olarak Dasein tüm varolanlar karşısında 
varlıkbilimsel öncelik taşıması ölçüsünde, Dasein’ın Varlığının yorumlanışı olarak 
hermeneutik üçüncü bir özgün anlam, ama felsefi olarak anlaşıldığında birincil bir 
anlam daha kazanır ki, buna göre hermeneutik varoluşun varoluşsallığının Analitiğidir 
[primären Sinn einer Analytik der Existenzialität der Existenz]. O zaman bu hermeneutik 
Dasein’ın tarihselliğini tarih biliminin olanağının varlıksal koşulu olarak geliştirdiği 
ve bunu varlıkbilimsel olarak yaptığı ölçüde, ‘hermeneutik’ denebilecek olan şeyin 
köklerini ancak türevsel olarak kapsar: Tarihbilimsel tinbilimlerinin yöntembilimi.”32 
Toparlayacak olursak Heidegger için ontoloji ve fenomenoloji –felsefede her zaman 
yapılageldiği gibi birbirinden ayrı, bağımsız ve birbiriyle ilgisiz, konuları birbirinden 
farklı iki temel felsefe disiplini değildir. Heidegger için bu iki terim de hem nesnesi 
hem de inceleme tarzı göz önünde bulundurulduğunda aslında felsefenin kendisini 
nitelemekte, felsefenin kendisine işaret etmektedir. Bu yanıyla “Felsefe evrensel fe-
nomenolojik varlıkbilimdir, Dasein’ın hermeneutiğinden yola çıkar ki bu, varoluşun 

32 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 37-38, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 67-68. Bu konuya 
ilişkin olarak Richard E. Palmer şöyle söylemektedir: “Hermenötik, bir hamlede ‘Dasein’ın varlık yo-
rumu’ oluvermiştir, felsefi olarak Dasein için mümkün olan temel yapıyı ortaya koymuştur. O, ‘Exis-
tenz’in varoluşçu bir analizi’, yni varlığın otantik olarak oluş ihtimallerinin analizidir. Heidegger’e 
göre hermenötik temel duyuru fonksiyonudur ve bunun aracılığı ile Dasein, varlığın tabiatını kendisine 
anlatır. Beşeri çalışmalarda bir yorum metodolojisi olarak hermenötik, yorumun en başta gelen onto-
lojik fonksiyonuna dayanan ve ondan hareketle gelişen türev bir şekildir. O daha kökten bir ontoloji-
ye dayanması zorunlu olan kısmi bir ontolojidir. Uygulamada hermenötik bir anlama ve yorumlama 
ontolojisi haline gelmektedir. Heidegger tenkitçilerinin bir kısmı hermenötiğinin filolojik bir disiplin 
olması adına, bu makul tanımını terk etme eğiliminde olsalar da, gerçekten de bu, hermenötiği tarihsel 
olarak daha kapsamlı bir şekilde tanımlama eğilimini daha da derinleştirmekte ve genişletmektedir. Zira 
hermenötik Sclheiermacher’de, her türlü diyalog için geçerli olabilecek bir temel ararken, Dilthey anla-
mayı, hayatın yine hayatla karşılaştığı insani bir güç olarak görmek istemiştir. Ancak anlama Dilthey’da 
evrensel bir anlamayı arzulamaktaydı. Heidegger son adımı atmış ve hermenötiğin özünü anlama ve 
yorumlamanın ontolojik gücü olarak yorumlamıştır. Bu güç, eşyanın varlığını ve Dasein’ın kendi varlı-
ğının potansiyellerini açmayı mümkün hale getirmektedir. Bu şöyle de ifade edilebilir: Hermenötik hala 
anlama teorisidir ama anlama farklı bir biçimde (ontolojik olarak) tanımlanmıştır.” Richard E. Palmer, 
Hermenötik, çev. İbrahim Görener, Anka Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2002, s. 175-176.
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Analitiği olarak, tüm felsefi soruşturmanın kılavuz-çizgisinin ucunu ondan çıktığı ve 
ona geri döndüğü noktaya bağlamıştır.”33

Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı yapıtında önemli bir yere sahip olan kavramlar-
dan biri de konumuz itibariyle “dil”dir. Bu eserde Heidegger’in dil üzerine söyledikleri 
ve görüşleri, onun aynı zamanda birinci döneminde dil’den ne anladığını da geniş bir 
çerçevede kapsar. Heidegger’in birinci ve ikinci dönemi (erken ve geç dönem diye de 
bahsedilir bazen), ya da bir başka ifadeyle Kehre sonrası metinler arasındaki düşünsel 
farklılıklardan en göze çarpanlarından biri “dil” üzerine düşüncelerinde yaşanan de-
ğişikliktir. Bu değişikliği tüm yönleriyle görmek için, öncelikle Heidegger’in Varlık 
ve Zaman’da dil üzerine yoğunlaştığı 34. paragrafı incelemek istiyoruz. Heidegger 
daha paragrafın başlarında hızlı bir giriş yapar: “Önesürümün iletişim (‘dışa söyleme’) 
olarak üçüncü imleminin durulaştırılması ‘deme’ ve ‘söyleme’ kavramlarına götürdü 
ki, şimdiye dek bunlar dikkate alınmadılar ve bu hiç kuşkusuz amaçlı olarak yapıldı. 
Dilin ilk kez şimdi tema olması olgusunun bu fenomenin köklerini Dasein’ın açığa 
serilmişliğinin varoluşsal durumunda taşıdığını göstermesi gerekir. Dilin varoluşsal-
varlıkbilimsel temeli konuşmadır.”34

Heidegger burada görüldüğü üzere dil üzerine soruşturmasına temelde iki şeye 
işaret ederek başlar: (1) Dil denilen şeyin kökenine giden yol her ihtimalde Dasein’dan 
geçmek zorundadır ve (2) Dil özsel bir anlamda konuşma ile bağlantılıdır. Paragrafın 
okunmasına devam etmeden önce bu iki durumu biraz ele almak gerekir. Dil, Dasein 
için nedir? Varlık ve Zaman’ı az çok okuyan herkes bunun birçok kritik bir de görece 
daha az önemli bir yanıtı olduğunu bilir. Dil, elbette ki konuşmanın olanağını ken-
disinde taşıyarak ve konuşma içinde kendisini gerçekleştirerek Dasein’ın kendisini 
var kılmasında olmazsa olmaz ögelerden biridir.35 Eğer Dasein kendisi olabilmesinin 
imkânını Varlığı özgün bir şekilde düşünebilmesinde buluyorsa, bu her ihtimalde bu 
düşünmenin öyle ya da böyle bir dil ile ilişkili olması zorunluluğunu getirir.36

Bu zorunluluk asla bir dilin sınırları içinde kapalı kalarak düşünmek demek değildir 
ama düşünmenin, kendisinin tüm yanlarını dilin içinde açması, yayması anlamındadır. 
Dil, Dasein’a varlığı düşünmesi gerektiği gibi düşünebilmenin ilk olanağını verir.37 

33 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 38, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 68-69.
34 Heidegger, Sein und Zeit, s. 160, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 236.
35 Dil, bariz bir şekilde, Dasein’ın kendini açığa çıkarmasının da kökeni olarak Dasein ile ilişki içindedir, 

konuyla ilgili olarak bkz. Cristina Lafont, Heidegger, Language, and World-Disclosure, çev. Graham 
Harman, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 11-84.

36 Heidegger’in özellikle erken dönem dil düşüncesinde, bu zorunluluk kendine özellikle olgusallık kav-
ramı üzerinden büyük bir yer bulur, konuyla ilgili olarak bkz. Scott M. Campbell, The Early Heideg-
ger’s Philosophy of Life: Facticity, Being, and Language, Fordham University Press, New York 2012, 
s. 141-210.

37 Varlık ve Zaman eseri özelinde dil kavramının incelendiği bir çalışma için bkz. Jan Aler, “Heidegger’s 
Conception of Language in Being and Time”, On Heidegger and Language, ed. Joseph Kockelmans, 
Northwestern University Press, Illonis 1986, s. 33-62.
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Bir öge ya da fenomen olarak dilin var olması zaten daha başından Varlığın düşü-
nebilmesine bir yol oluşturur ve kapı aralar. Bu sadece Dasein için değil herkes için 
geçerlidir. Herkes için açıktır o yol ve aralıktır o kapı. Ancak o yoldan yürümeyi tercih 
eden, nasıl yürünebileceğini bilen zaten dili kendi özüne uygun bir şekilde yaşatır, bu 
yaşatmayı gerçekleştirebilen zaten Dasein’laşır. Güruhtaki herhangi birinin (Das Man) 
güruhtaki herhangi biri olarak kalması eğer onun Varlığı özgün ve hakkıyla düşüne-
memesi, düşünmemesi ise, bu aynı zamanda şunu da demektir: Güruhtaki herhangi 
biri, sıradan dili konuştuğu, daha doğrusu dili konuşmayıp sadece kullandığı için gü-
ruhtaki biri olarak kalır. Güruhtaki herhangi birinin Dasein’a dönüşmeye başlamasının 
ilk ve kaçınılmaz adımı eğer Varlığı özgün ve düzgün bir şekilde düşünmek ise, bu 
düşünmenin de ilk canlılık kıpırtıları bu düşünmenin onun içinde doğabileceği dile 
yönelmek içinde gerçekleşir. Bu, Varlık ve Zaman’da dilin görülebilecek en önemli 
hâline kısaca işaret eder. 

İkinci yanıt ise (görece daha az önemli olan yanıt) dilin Dasein’lar arası bir çeşit 
iletişim aracı olduğuna dairdir. Dasein her daim dünya-içinde-olan olarak diğer Dase-
in’lar ile bir aradadır.38 Dil kendisini, Dasein’ın bu diğerleriyle bir aradalığını mümkün 
kılan bir ortam olarak gösterir. Bir aracı ya da bir ortamı olarak Dasein’ın diğer Dase-
in’lar ile iletişimini mümkün kılması açısından önemli olsa da, Varlığın sorgulanması 
açısından bu yanıtta dil daha pasif ve ikincil durumdadır.39 Bu iki yanıtın da ortak 
noktası, dilin Dasein ile ilişkili olmasıdır. Dasein’a değinmeden Heidegger’in birinci 
döneminde dilin neye tekabül ettiğini ya da ne anlama geldiğini, nasıl düşünüldüğünü 
göstermek imkânsızdır.

Dil, özsel olarak konuşma ile ilgilidir. Burada Heidegger aslında tüm Varlık ve 
Zaman’da gösterdiği tutumun aynısını dile de uygular. Heidegger’in fenomenolojisi 
ya da fundamental ontolojisi, her şekilde varoluş ile, Dasein’ın varoluşu iç içedir. 
Heidegger’in bazı taraflarca bir varoluşçu olarak görülmesinin temelinde onun diğer 
ontologlardan ya da fenomenologlardan farklı olarak varoluşa, varoluşsal olana atfettiği 
yüksek önem ve varoluşsal olanı kendi Varlık sorgulamasının merkezine olmasa da 
merkezine yakın bir yere yerleştirmesi gelir. Nasıl ki Dasein’ı onun varoluşu belirler, 
aynı paralellik ile dilin varoluşu da onun konuşulmasıdır denilebilir rahatlıkla. 

Burada Heidegger’in daha en baştan işaret etmek istediği, söylemek istediği 
aslında şöyle bir şey olsa gerek: “Hey, dinleyin beni, şimdi dil üzerine konuşacağım, 

38 Dasein’ın diğer Dasein’lar ile ilişkisi her ihtimalde Dasein’ın bu dünya-içinde olmaklığı tarafından 
şekillenir, konuyla ilgili olarak bkz. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heide-
gger’s Being and Time, Division I, The MIT Press, Massachusetts 1991, s. 40-60.

39 Benzer bir yorumu John McCumber şu şekilde yapar: “Dil böylece Varlık ve Zaman’ın 7. Paragrafında 
ortaya çıkışları açık kılan fenomenolojik bir araç olarak sunulur. Heidegger dil üzerine analizini bunun 
ötesine genişlettiğinde bile dil bir araç olarak kalır: Dil bizim dünyada-olmamıza nasıl yardım ettiği 
açısından düşünülür.” Bkz. John McCumber, “Language”, The Bloomsbury Companion to Heidegger, 
ed. François Raffoul – Eric S. Nelson, Bloomsbury Academic, London – New York 2013, s. 304.
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ama felsefe tarihinden alışık olduğunuz gibi onu bir dil teorisi içinde işleyerek ele 
almayacağım ya da onu bir düşünce kalıbına sokmaya yeltenmeyeceğim, dili tam da 
kendisini var ettiği yerde, konuşmanın içindeyken ele alıp göstermeye çalışacağım. 
Dile bir teori ile yaklaşmak, dili bir sentatik, gramer yapıları ve kuralları yığınına 
doğru öldürür. Benim anlattığım dil ise en az Dasein’ım kadar canlı olacak.” Evet, 
dil, konuşulduğunda dildir.40

Yukarıda söylenenler akılda tutularak, şimdi okumaya devam edilebilir. Heidegger 
dile dair şimdi başka bir ögeyi tartışmanın ortasına getirir: “Söylemin anlatılmışlığı 
dildir. Bu sözcükler bütünlüğü, ki onda söylem kendi “dünyasal” Varlığını taşır, böylece 
el-altında-bulunan bir şey gibi dünya-içinde varolan-şey olarak karşılaşılabilir olur. Dil, 
el-önünde bulunan sözcük-Şeylere ayrışabilir. Söylem varoluşsal olarak dildir, çünkü 
açığa serilmişliği onun tarafından imlemlere göre eklemlenen varolan-şey fırlatılmış 
“dünya”ya boyun eğmiş dünyadaki-Varlığın Varlık-türünü taşır. Dasein’ın açığa seril-
mişliğinin varoluşsal durumu olarak söylem, onun varoluşu için oluşturucudur. İşitme 
ve sessiz kalma olanaklar olarak söylemsel konuşmaya aittirler.”41

Söylem, burada dilin canlılığıdır. Dil, söylem ile varoluşun içinde hareket eder. 
Söylemin bu hareketi dili bir fenomen olarak Dasein’a açar. Ancak burada söylemi 
dil ve Dasein arasında bir köprü olarak düşünmek yanlış olur. Dil ve Dasein arasında 
böyle bir uçurum ya da boşluk bulunmaz çünkü. Bu ikisinin birbirine herhangi bir 
yabancılığı varsa bu, arada kat edilmesi gereken bir mesafe olduğundan değil ama 
tam da yan yanayken, iç içeyken Dasein’ın yüzünü dilin kökenine doğru dönmemiş 
olmasından ileri gelir.42 Söylem, burada Dasein’ın dili konuşarak dile yönelmesidir. Bu 
dili sadece kullanmaya değil ama konuşmaya yönelme ile Dasein kendini varoluşssal 
olarak gerçekleştirmeye başlar.

Her ne kadar az önce “daha az önemli olan” olarak ifade edilmiş olsa da, bu asla 
önemsiz olan demek değildir ama tam tersi, asıl önemli olan ile ilişkisi içinde kendine 
“önemli olmakta” yer bulan demektir. Heidegger de şimdi tam bu şeyi açıklamaya 
yönelir: “İletişim fenomeni, daha önce [önesürüm üzerine] çözümlemede gösterildiği 

40 Charles Taylor, burada aktarılan görüşü benzer bir şekilde şöyle özetler. “...Örneğin dili “varlığın evi” 
olarak tanımlamak, ona araçsallıktan daha öte bir konum vermektir. Gerçekten de Heidegger dili yal-
nızca düşünce ya da iletişimin bir aygıtına indirgeyen görüşleri gene ve gene kınamaktadır. Dil açık 
olanın (kayranın) temelidir. Heidegger, Herder geleneğinde yer almaktadır. Ama o bu düşünce mo-
dunun perdesini kendine özgü niteliklerle değiştirir. Herder kurucu görüşe hâlâ bir tür bilinç olarak 
duyulabilecek refleksiyon açısından girişirken, Heidegger sorunu ters yüz eder ve dili anlamların ka-
pısını aralayan şey olarak görür. Dil açığa çıkarır.” Bkz. Charles Taylor, “Heidegger on Language”, A 
Companion to Heidegger, Ed. Hubert L. Dreyfus – Mark A. Wrathall, Blackwell Publishing, Oxford 
2005, s. 441-442.

41 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 161, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 237.
42 Heidegger’in Varlık ve Zaman eserinde dilin kökeni ve Dasein arasındaki ilişki ile ilgili olarak bkz. 

Joachim L. Oberst, Heidegger on Language and Death: The Intrinsic Connection in Human Existence, 
Continuum International Publishing Group, London-New York 2009, s. 51-62.
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gibi, varlıkbilimsel olarak geniş bir anlamda anlaşılmalıdır. Önesürümlü “İletişim”, 
örneğin haber verme, ilkede varoluşsal olarak kavranan iletişimin özel bir durumudur. 
Anlayan birbiri-ile-birlikte-Varlığın eklemlenmesi kendini bu iletişimde oluşturur. 
Yine bu iletişimin birlikte-ruhsal-durumun olduğu gibi birlikte-Varlığın anlayışının da 
“paylaşılması”nı yerine getirir. İletişim hiçbir zaman yaşantıların bir aktarımı değildir 
–örneğin sanıların ve dileklerin bir öznenin içinden bir başkanın içine aktarılması gibi. 
Birlikte-oradaki-Varlık özsel olarak daha şimdiden birlikte-ruhsal-durumda ve birlik-
te-anlamada açıktadır. Birlikte-Varlık söylemde “belirtik olarak” paylaşılır, eş deyişle 
daha şimdiden vardır, ama kavranmamış ve edinilmemiş olarak paylaşılmamıştır.”43

Görüldüğü üzere Heidegger için dilin bu iletişim açısından yorumlanışı ve ele 
alınışı da kendine has bir öneme sahiptir. Çünkü Dasein bu iletişim içinde, yani diğer 
Dasein’larla bir arada olması içinde kendisini kendisi olarak var eder. İletişim aynı 
zamanda Dasein’ın kendisini dünya içinde var olması içinde açması anlamına gelir. 
Dasein’ın kendisini kendi varoluşu içinde açması demek, onun kendi varoluşunu 
anlamlandırması, anlaması ve anlamlı bir şekilde kendisini kurması demektir. Dasein 
kendini bu anlamda Varlığın içinde ve dil ile kurar. Her ne kadar Heidegger pek üze-
rinde durmamış olsa da iletişme, sadece diğer Dasein’lar ile değil ama aynı zamanda 
Dasein’ın kendisiyle de iletişmesidir de. Dasein dil sayesinde, dilin bu iletişime olanak 
sağlayan yapısı sayesinde kendisine bakarak Varlığı görebilir.

Heidegger bu noktadan sonra dil üzerine derinlemesine bir analize girişir. Ancak 
bu analiz asla doğrudan dilin kendisini kendisine nesne olarak almaz. Öylesinin dili 
anlamakta başarısız olduğu söylenmişti zaten. Heidegger, dile dair bu analizi, Dasein’ın 
analizi üzerinden sürdürür ve bu analizde şimdi iletişmenin olanağını sağlayan ögeleri 
ele almaya yönelir: “Dilin özü”nü ayrımsama girişimleri yönelimlerini her zaman bu 
kıpıların birinden ya da ötekinden almışlar ve dili “anlatım”, “simgesel biçim”, “öne-
sürüm” olarak iletişim, yaşantıların “bildirilmesi” ya da yaşamın “şekillenmesi” gibi 
düşüncelerdeki ipuçlarından kavramışlardır. Ama eğer bu değişik belirlenim parçaları 
sinkrenistik olarak bir araya toparlanacak olsaydı bile, dilin tam yeterli bir tanımı için 
hiçbir şey kazanılmış olmazdı. Belirleyici olan şey, söylemin yapısının varlıkbilim-
sel-varoluşsal bütününü Dasein’ın Analitiğinin temelinde önceden geliştirme sorunu 
ortada kalırdı. Söylemin anlama ve anlaşılırlık ile bağlantısı söylemin kendisine ait 
bir varoluşsal olanaktan, işitmeden açıklık kazanır. “Doğru” işitmediğimizde, “anla-
madığımızı” söylememiz rastlantısal değildir. İşitme söylem için oluşturucudur. Ve 
dil yoluyla bildirme nasıl söylemde temellenmişse, ses yoluyla algılama da işitmede 
temellenmiştir. Bir şeyi işitme birlikte-Varlık olarak Dasein’ın Başkaları için varoluşsal 
açık-Varlığıdır. Giderek işitme Dasein’ın kendi en öz ‘Olabilme’si için birinci ve asıl 
açık-lığını oluşturur.44

43 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 162, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 238.
44 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 163, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 239-240.
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Bu ögelerden şimdi ön plana çıkan “işitme”dir. Heidegger bir şekilde dil ve 
Dasein arasındaki ilişkinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde, ilgili tüm ögeleri ana-
lizin içine katmaktadır. Onun için “işitme” de tam da burada ilgilenilen daha ufak 
bir ögedir. İşitme, iletişimi olanaklı kılar. İletişim söylemi olanaklı kılar. Söylem dili 
olanaklı kılar. Dil Dasein’ı olanaklı kılar. Dasein olanaklı kılınırsa Varlığın anlamı 
hakkıyla sorgulanabilir olmaya açılır. Heidegger için böyle bir silsile olmasa da yine 
de “işitme”nin önemine işaret etmesi açısından bu dizilim işe yarar gözükür. Bundan 
sonra Heidegger, sıralamada işitmeye daha yakın duran bir diğer ögeyi ele almaya 
başlar: “Ancak konuşma ve işitmenin varoluşsal olanağının verili olduğu yerde biri 
kulak verebilir. “İşitemeyen” ve “duyumsamak zorunda olan” belki de çok iyi kulak 
verebilir ve bunu tam bu nedenle yapıyor olabilir. Çevredeki her şeyi işitmek işiten 
anlamanın bir yoksunluğudur. Konuşma ve işitme anlamada temellenir. Anlama ne 
çok konuşma yoluyla ne de uğraşarak ortalığı dinlemeden doğar. Ancak daha şimdiden 
anlayan dinleyebilir. Söylemin bir başka özsel olanağı –sessiz kalma– aynı varoluş-
sal temeli taşır. Birbiri-ile-konuşmada kim sessiz kalırsa, sözlerinin sonu gelmeyen 
birinden daha asıl bir yolda “alttan anlatabilir” eş deyişle bir anlayış oluşturabilir.”45

Heidegger’in burada bahsettiği “sessiz kalma” tam da dilin olanağını en az “işit-
mek” kadar kendi içinde taşıyan bir ögedir. Sessizlik bir dil tutulması ya da söylemin 
bir sekteye uğraması değildir ancak hem dilin, hem söylemin hem de iletişimin onun 
içinde başka bir formda gerçekleştiği olanaktır, formdur. Dil sessizlik içinde de ko-
nuşulur. Hatta bazen sesin dâhil olduğu “konuşma”dan daha hakiki bir konuşma olur 
bu. Heidegger’in sözleri aktarılacak olunursa: “Bir şey üzerine çok-konuşma bu yolla 
anlayışın ilerletilmesini en küçük bir güvence altına almış olmaz. Tam tersine, bir şey 
hakkında uzun uzadıysa konuşma örter ve anlaşılana görünüşte bir açıklık verir, ki 
ıvır zıvırın anlaşılmazlığı demektir. Ama sessiz kalma dilsiz olmak değildir. Dilsiz 
olan, tersine, “konuşma” eğilimini taşır. Dilsiz biri yalnızca sessiz kalabileceğini 
kanıtlamış olmakla kalmaz, ama giderek böyle bir şeyi tanıtlamanın tüm olanağından 
da yoksundur. Ve doğal olarak az konuşmaya alışmış biri sessiz kaldığını ve sessiz 
kalabileceğini ancak dilsiz biri kadar gösterebilir. Hiçbir zaman bir şey söylemeyen 
biri verili bir zaman kıpısında sessiz kalamayabilir. Ancak gerçek söylemde asıl sessiz 
kalma olanaklıdır. Sessiz kalabilmek için, Dasein’ın söyleyecek bir şeyi olmalıdır, eş 
deyişle kendisinin asıl ve varsıl bir açığa serilmişliği elinin altında olmalıdır.46

Bu noktada, bu makale için Heidegger’in dil üzerine görüşlerini aktardığı 34. 
Paragrafın okunmasını tamamlayabiliriz. Bu okumanın tamamlanması, 34. paragrafın 
tamamlanmasıyla alakalı değildir ancak Heidegger’in birinci döneminden dil görüşüne 
dair arzulanan yere gelinmesiyle alakalıdır (yoksa Heidegger’in son iki sayfada Grek 
dünyasında logos’un dil ve düşünme bağlamında alımlanmasına yönelik eleştirisi 

45 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 164, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 241.
46 Martin Heidegger, Sein und Zeit, s. 164-165, Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 241-242.
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okumaya ve kayda değerdir). Paragrafın geri kalan kısmı bu makaleyi ilgilendirmez. 
Burada bu makaleyi ilgilendiren, Heidegger’in dilin olanaklı kökenlerinden biri olarak 
“sessiz kalma”yı görmesi ile ilgilidir. Bu sessiz kalma, Heidegger’in birinci dönemi için 
Dasein’ın kendisini kendi etrafındaki lakırdılardan, gürültüden ve boş konuşmalardan 
kurtarması ile doğrudan ilişkilidir.47 Dasein, çok konuşmanın söylemeyi baltalaması 
ihtimali karşısında sessiz kalma’ya yakın durur. Bu yakın durması sayesinde kendisini 
duyma ihtimaline kendisini açar. Dil, Dasein’a Dasein’ın sessizliği içinden gelir ve 
aynı yolda Dasein da dilde özsel olarak konuşmanın imkânının izini görür.

Heidegger’in ikinci döneminde dil anlayışına tam da bu “sessiz kalma” üzerinden 
bir sıçrama yapılabilir. Zira ikinci döneminde de “sessiz kalma” dil için çok önemli bir 
öge olarak karşımıza çıksa da, bağlam tamamen farklıdır. Sessizlik bu sefer herhangi 
bir silsilenin ufak ama önemli parçalarından biri değil, tam tersine dilin fışkırdığı, 
doğduğu ve Ereignis’in olup bitmesinin dile geldiği mekândır. Heidegger’in Kehre 
sonrası düşünmesinde Varlığın anlamı, Dasein, Dasein’ın diğer varolanlarla birlikteliği, 
kaygı, ölüme doğru varlık olma, düşmüşlük, gevezelik, fenomenoloji ve daha birçok 
yapı önemli ölçüde arka plana itilir. Bu arkaya itmenin gerekçelerinden en önemlisi 
olarak, Heidegger’in kullandığı dilin ve terminolojinin yine onun deyişi ile henüz 
metafiziğin dilini aşamamış olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.48

Tam da buradan hareketle Heidegger yeni bir düşünme ve söyleme ve yazma 
yolunu inşa etmeye başlar. Düşünmesinin konusu olan varlık değişmemiştir. Ancak 
artık varlığı teknik, dil, sanat, şiir ve dörtlü üzerinden giderek düşünür ve böylelikle 
açığa çıkarmaya çalışır. Birinci döneminde dile varlık bağlamında verdiği önem, ikinci 
döneminde değişir. Bu kökensel farklılık içeren yaklaşımda dilin insanlar tarafından 
kullanılan bir yapı olmasından bütünüyle uzaklaşılır. Bunun yerine deyim yerindeyse 
bir özne olarak dil geçer. Böylelikle artık bizler dili kuran, inşa edenler olmaktan 
uzaklaşıp dil tarafından kurulan ve inşa edilen, deyim yerindeyse varlığa gelenler 
haline dönüşürüz.49 Heidegger dile ilişkin bu düşüncelerini Dil Yollarında adlı kita-
bında ortaya koymaktadır. Biz burada bu kitabın içindeki makalelerden biri olan ve 
yukarıda söylediğimiz Heidegger’in ikinci dönem dil anlayışını açık kılmak için onun 
Dil Yolunda adlı makalesinin küçük bir bölümünü ele alacağız.50

47 Burada Dasein’ın kendini gevezelik, lakırdı ve boş konuşmadan kurtarıp daha özsel bir konuşmaya 
doğru yönlendirmesi, bu bahsi geçen kavramlar ve diğer Dasein’lar ile arasındaki ilişki üzerinden daha 
kapsamlı bir şekilde okunabilir, konuyla ilgili olarak bkz. Mark A. Wrathall, Heidegger and Unconce-
alment: Truth, Language, and History, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 95-155.

48 “Metafiziğin dili” ile ilgili olarak bkz. John Richardson, Heidegger, Routledge, New York 2012, s. 
287-292.

49 Heidegger’in bu görüşü, onun ikinci döneminde dil ve şiir arasında kurduğu özsel bağ ile de doğrudan 
ilişkilidir, konuyla ilgili olarak bkz. Jennifer Anna Gosetti-Ferencei, Heidegger, Holderlin, and the 
Subject of Poetic Language: Toward a New Poetics of Dasein, Fordham University Press, New York 
2004, s. 99-143.

50 Heidegger’in geç dönem dil düşüncesi ile, ayrıca Batı metafiziğinin negatif etkilerinden kurtarılan bir 
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Heidegger Dil Yolunda adlı makalede daha başlarken biz sağduyu sahibi, akıllı uslu 
ve mantıklı insanların dile ve konuşmaya ilişkin olarak bilindik, herkesçe genel olarak 
kabul gören anlayışlarını tekrarlamak, böyle bir başlangıç yapmak yerine, sağduyu 
sahibi, akıllı uslu ve mantıklı insanları şaşırtacak bir açılış yapar. Dilden hareketle dile 
yönelmek yerine, matematiksel/mantıksal düşünme/söyleme yapısına sahip olanlarca 
eleştirilmek pahasına, şaşırtıcı bir belirlemeyle, dilin ne olduğuna, neliğine yönelik, 
örtük olarak içerilen soruya, yani dilin ne olduğu sorusuna, geleneksel felsefi yakla-
şımdan farklı bir bağlamda yanıt vererek başlar. Daha doğrusu yanıtlatarak başlar.51

Yanıt kendisinden değildir. Kendisi söylemez. Kendi yerine Novalis’i söyletir. 
Dilin diyalog, karşılıklı konuşma ve söyleme ile ilgili yanına vurgu yapmaktansa, 
daha baştan tam tersine bir şairden hareketle dilin bir monolog olduğunu şaire söyletir 
Bakın nasıl: “İlkin, Novalis’in bir sözünü dinleyelim. Bu söz Monolog başlıklı bir 
metninde bulunmaktadır. Başlık dilin gizemine işaret eder: Dil yalnızca ve tek başına 
kendi kendisiyle konuşur. Metnin bir tümcesi bize şöyle seslenir: “Dilin kendine özgü 
bu özelliği, daha yerinde bir söyleyişle, kimsenin bilmediği özelliklerinden biridir.”52

Heidegger Dil adlı metninde yaptığı gibi burada da dil üzerine bilimsel betim-
lemelerde bulunmadığını, böylesi bir yaklaşımın bilimsel açıdan doğrulanamaz bir 
yapıya sahip olduğunu daha baştan söyleyerek kendisine yönelik olarak gelebilecek 
eleştirilerden sıyrılarak başka bir bağlama geçiş yapar. Bu bağlam dil üzerine, ya da dil 
hakkında konuşmak ve belirlemelerde bulunmak değil; bizzat dile giden yolu, yolun 
kendisi aracılığıyla deneyimlemeye çalışmak, dile giden yolların ve dolayısıyla da dilin 
içinde kalmak, durmak, eyleşmek olarak belirler. Hiç kuşkusuz böylesi bir yaklaşım 
dile ilişkin bir yakınlığı da beraberinde getirecektir.

Ancak bu durum başka bir sorunu da beraberinde getirecektir. Dile giden yol 
sanki de biz dilden uzaktaymışız da ve yolumuzu kaybetmişiz de, bulmamız gereken 
bir yolmuş gibi görünme tehlikesini de beraberinde taşır gözükmektedir. Oysa insan 
ve dil arasındaki ilişkiye baktığımızda daha çok önceden beri insanın konuşabilme 
yeteneğine sahip, dolayısıyla da dile de sahip varolanlar olduğumuz yolundaki kadim 
düşünme geleneğiyle karşılaşırız. Bu geleneğe göre insanın ayırt edici özelliğidir dil.

Heidegger kadim düşünme geleneğinin bu yaklaşımı öne sürerek ve bu yaklaşımı 
kendi çalışması için yeterli görmeyerek, yeni sorularla dile ilişkin yeni yollar açmayı 
dener. Şöyle ki: “Her şeyden önce dilin içinde ve yanındayız. [Öyleyse] dile giden 
bir yol da gereksizdir. Dahası dile giden yol, çoktan dil tarafından başka bir tarzda 

öge olarak da karşılaşılır, konuyla ilgili olarak bkz. Krzysztof Ziarek, Language after Heidegger, 
Indiana University Press, Indiana 2013, s. 175-220.

51 Bu makalenin özellikle yöntem açısından derinlemesine incelendiği bir çalışma için bkz. Jeffrey L. 
Powell, “The Way to Heidegger’s ‘Way to Language’”, Heidegger and Language, ed. Jeffrey L. 
Powell, Indiana University Press, Indiana 2013, s. 180-200.

52 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, Günther Neske Verlag, 10. Baskı, 
Stuttgart 1993, s. 241.
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götürüldüğümüz yerdeysek, olanaksızdır. Ancak biz orada mıyız? Özünü deneyimle-
yerek, dilin kendini dinleyerek, dil olarak dili düşünmeyi dinleyebilecek kadar dilin 
içinde miyiz? Biz, dilin olmadığı durumlarda bile zaten dilin yakınında durup kalmıyor 
muyuz? Ya da dil olarak dile giden yol, düşünmenin izleyebileceği en uzak yol değil 
midir? Sadece en uzak yol değil, tersine –dili araştırdığımızda– dil hakkındaki salt 
küçümseyici bakış olmaksızın düşünmemiz, dilin kendi kendisinden gelen engellerle 
çevrelenmiş bir yol değil midir?”53

Öyleyse ne yapmalı, dile nasıl yaklaşmalıyız? Yanıt oldukça ilginçtir. Alışılmadık 
bir tarzla ve yolla –tabii ki Heidegger için oldukça anlaşılır bir tarzla– dile yaklaşmalı-
yız. Bu yaklaşım, bu yeni yol Heidegger için dili dil aracılığıyla dile getirmektir. Peki 
dili dil aracılığıyla dile getirmek ne demektir? Heidegger’e göre bu ilkin konuşma ve 
dil arasındaki karşılıklı ilişkilerin ortaya konulması aracılığıyla gerçekleştirilebilecek 
bir durumdur. Böylesi bir yaklaşımla, dili dil olarak dile getirmek, aynı olanda, yani 
dilde, aynı olmayanın oynadığı rolü göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. Bu da 
ilkin konuşma denen şeyin ne olduğunun açık kılınmasıyla ve konuşmanın insanla olan 
ilişkisinin, tabii ki, dille olan ilişkisini de unutmadan olanaklı bir duruma gelecektir.

Düşünme tarihindeki dile ilişkin yaklaşımlar Heidegger için önemli olmakla birlikte 
kendi düşünme yoluna yeterince zemin hazırlamadığı için eksik ya da bir başka deyişle 
dolayımlıdır. Heidegger’e göre dili herhangi bir temel yapıya, kavrama dayalı olarak 
açıklamaya çalışmak yerine dile dil yoluyla, dil yolunda bütünüyle durarak yaklaşmak 
ve dile bundan başka hiçbir şey değil de, sade ve sadece dil olarak kulak verildiğinde, 
dilin çağrısına yanıt verildiğinde, dilin kendini göstermesi, ortaya çıkması, bir başka 
deyişle yeniden doluluğuna erişmesi olanaklı olacaktır. Buradaki bağlam göz önünde 
bulundurulduğunda dili dil olarak dile getirmenin temel ögelerinden biri konuşmaktır 
(sprechen). Dil ilkin bize kendini konuşma olarak gösterir: “Konuşanlar konuşmaya 
aittirler, ancak, bir nedenin bir sonuca ait olması gerektiğinde olduğu gibi değil. Aksine 
konuşanlar ko nuşmanın içinde burdalaşırlar/mevcudiyet kazanırlar/özlerini sürdürür-
ler. Konuşanlar, onları o sırada ilgilendiren şeyden dolayı içinde birlikte eyleştikleri 
konuştukları kişi lerle bir arada vardırlar. Bu birlikte olan insanları ve şeyleri, yani, 
şeyleri ve insan ları belirleyen ve gerektiren her şeyi içerir.”54

Sadece bu mu? Hayır. Bunun yanında bir başka ögeden de söz edilmelidir. Bu 
ögeden söz edebilmek için konuşma ve konuşanlara bir ara verip şeyleri ve insanları 
bir arada tutan bir yapıya, dilin özünün aranan ve bulunmaya çalışılan özüne değinme-
liyiz.55 Bu öz Heidegger için bir anlamıyla çizimdir (Aufriss): “Dilin özünün aranan/
araştırılan özü Aufriss (Çizim) diye adlandırılır. Bu ad bize dilin özünün asıl varlığını 

53 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 241-242.
54 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 250-251.
55 Burada konuşanlar ifadesi en özel anlamında artık Dasein’a ait değildir ama dili kendi özünde konu-

şabilen herkese işaret eder, konuyla ilgili olarak bkz. Abraham Mansbach, Beyond Subjectivism: Hei-
degger on Language and the Human Being, Greenwood Press, Connecticut 2002, s. 121-130.
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açıkça görmemizi sağlar. Çizik (riss) sözcüğü [sert bir şey üzerine] çizmek, çizik atmak, 
çentik atmak, kazımak (ritzen) sözcüğüyle aynıdır. Biz çoğunlukla çatlağı ‘Riß’ hala 
sadece değerinden düşürülmüş bir biçimde, örneğin duvardaki çatlak olarak biliyoruz. 
Bir tarlanın etrafını çerçevelemek ve tarlayı işlemek (auf- und umreißen) anlamları hala 
günümüz Almanca ağızlarında vardır: Saban izleriyle tarlanın etrafını çizmek (Furchen 
ziehen). Biz tohum vermeye ve yetiştirmeye açmak için tarlayı sabanla sürdüğümüz 
zaman da bir aufriss yaparız. Çizim (Aufriss) dilin yapılarını oluşturan ve açık, kapa-
tılmamış özgürlüğü içinde varlığını sürdüren ayırtedici niteliklerinin tamamıdır. Çizim 
(Aufriss) dilin özünün taslağı, konuşanların ve onların konuşmalarının içinde birbirine 
eklemlendiği bir gös terme yapısıdır: Konuşulan ve bu konuşmada verilen her şeyde 
konuşulmadan kalan her şeydir.”56 Heidegger bu Aufriss sözcüğünü bilebildiğimiz 
kadarıyla ilkin Sanat Yapıtının Kökeni adlı çalışmasında kullanır. İlgili bağlama göz 
atılacak olursa sanat yapıtı temelinde doğruluk dünya ve toprağın, yeryüzünün, doğa-
nın birbirleri arasındaki çatışmada, yani gizleme/saklama ve aydınlanma arasındaki 
çatışma da, bu çatışmanın tam da kendisi olarak özünü sürdürür. 

Öyleyse yeniden konuşmaya dönüp yeniden soralım. Konuşmak ne demektir? Dil 
için sadece konuşmak yeterli midir?57 Eğer Die Sprache adlı metninde kalacak olsaydık 
büyük ölçüde yeterli olacaktı. Dil adlı metinde konuşma, saf, arı, katışıksız konuşma 
şiir olarak adlandırılmış ve metin bu belirlemeye dayalı olarak geliştirilmişti. Burada 
ise daha farklı bir yaklaşımla önce konuşma tanımlanır, sonrada konuşma ve söyleme 
arasındaki farklılıklar ortaya konulur. Sırasıyla izleyecek olursak: “Söylemek (sagen) 
ve konuşmak (sprechen) aynı değildir. Birisi ko nuşabilir, sonu olmaksızın konuşabilir 
ve bütününde hiçbir şey söylemeyebilir. Başka birisi sessiz kalır, konuşmaz ve yine de 
konuşmaksızın/konuşmamayla çok şey söyleyebilir. Öyleyse söylemek ne demektir? 
Bunun ne demek olduğunu deneyimleyebilmek için dilimizin kendisinde bu sözcüğün 
bize düşünmemizi söylediği şeye yakın durmalıyız. ‘Sagan’ (Söylemek): Göstermek, 
görünmek, gösterilebilir ve işitilebilir olmak anlamına gelir.”58

Söyleme üzerine söyleyeceklerimizi kısa bir süreliğine durdurup yeniden konuş-
maya dönelim. Konuşmayı biraz daha ayıralım, ayrımlarını gözeterek bölümleyelim. 
Tekrar konuşmaya dönelim ve Heidegger’in ayrımlarını izleyelim.

Bir başkasıyla konuşmak (Zueinandersprechen) ne demektir? Heidegger için bir 
başkasıyla konuşmak bir başkasına bir şey söylemek, ona bir şeyi göstermek ve bu 
gösterilen şey hakkında karşılıklı bir güvene sahip olmak demektir. Bir başkasıyla 
birlikte konuşmak (Miteinandersprechen) ne demektir? Heidegger için bir başkasıyla 
birlikte konuşmak birisiyle aynı zamanda ve bir arada bir şeyden sözetmek, bir başkasına 

56 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 251-252.
57 Bu soru aynı zamanda Heidegger’in Dil Yolunda makalesi okunurken genel bir arka plan sorusu olarak 

da düşünülebilir, konuyla ilgili olarak bkz. Lee Braver, Heidegger’s Later Writings: A Reader’s Guide, 
Continuum International Publishing Group, London-New York 2009, s. 106-114.

58 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 252.
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tartışmada (besprochen) öne sürülen şeyi (angesprochen) onun bizzat kendisinin ortaya 
çıkardığı, görünüşe getirdiği şeyi ona söylemek, işaret ederek söylemektir (besagen). 
Konuşulmamış olan (Das Ungesprochene) nedir? Heidegger için konuşulmamış olan 
sadece seslendirilmişlikten yoksunluk olarak anlaşılmamalıdır. Konuşulmamış olan 
henüz ya da hâlâ söylenmemiş (ungesagte), gösterilmemiş (gezeigte), görünüşe ulaş-
mamış olandır. Bütünüyle konuşulmayan şeyse söylenmemiş olanda (ungesagte) geride 
duran, gizlenmişlikte eyleşen gösterilmeyen (unzeigbar) gizemdir/sırdır.59

Tekrar söylemeye dönelim. Söyleme olarak konuşma, ya da konuşma olarak 
söyleme; bütün söylenen ve söylenmiş olan şeyleri, bütün varolan ve varolmayanları, 
kendini gösteren ve gizleyenleri, güvence altına alınan ya da reddedilen bütün yapıları 
kendisinde toplayan dilin özsel çevrenine aittir. Bu yanıyla söyleme (Sage) Heidegger 
için Almancadaki olumsuz, değerinden düşürülmüş bir söylence, söylenti anlamların-
dan bağımsız olarak ele alınmalı, ona asıl, kökensel anlamı verilmelidir. Bu kökensel 
anlam daha şimdiden söylemek gerekirse göstermedir. Yineleyelim. Sage zeige’dir, 
söyleme gösterme, işaret etmedir. Buradan bir başka belirlemeye geçer Heidegger.

Artık onun için dilin özünü sürdüren yanı gösterme olarak söylemedir. Gösterme 
olarak söylemeyi belirledikten sonra yeniden konuşmaya, ancak gösterme olarak söyle-
me biçiminde belirlenen konuşmaya yeniden dönecek olursak, konuşma artık insanların 
karşılıklı olarak birinin konuştuğu diğerinin de onu dinlediği bir ilişki olmaktan öteye 
taşınır: “Konuşma kendinden bir dinlemedir. Konuşma, konuştuğumuz dili dinlemedir. 
Böylece konuşma aynı zamanda, bir dinlemeden önce de değildir. Dili bu din leme, 
aynı zamanda çok daha göze çarpmaz bir tarzda ortaya çıkan her tür dinlemeden önce 
gelir. Biz sadece dili konuşmuyoruz, aynı zamanda dilden de konuşuruz. Bunu sadece 
önceden dili dinle diğimiz için böyle yapabiliriz. Burada dinlediğimiz şey nedir? Burada 
dilin konuşmasını dinleriz. Fakat – dilin kendisi konuşur mu? Dil konuşma araçlarıyla 
donatılmadığında, bunu nasıl gerçekleştirebilir?

 Yine de dil konuşur. Dil her şeyden önce ve aslında konuşmanın özüne uyar: 
[yani] söylemeye. Dil konuşur, söyleyerek yani göstererek konuşur. Söylediği şey, 
önceden konuşulan ve şimdiye kadar henüz konuşulmamış olan şeyden doğar… Dili 
dinleme olarak konuşma, Söylemeyi söylemeye izin veriyorsa, bu izin verme sadece 
bizim kendi özümüz Söyleme’ye kabul edildiği ölçüde gerçekleşebilir. Biz Söyleme-
yi sadece onun içinde dinlediğimiz için dinleriz. Sadece Söyleme dili ve böylece de 
konuşmayı dinlemeyi dinleyenlere bahşeder. Söylemede böylesi bahşetme korunur. 
O bizim konuşma yeteneğine ulaşmamızı sağlar. Dilin özünü sürdüren yanı, bahşeden 
Söylemeye dayanır.”60 

Buraya kadar söylenenlerden hareketle yeniden başa dönecek olursak Heidegger 
için dile giden yol ve onun gösterilmeye çalışılması yine dilden hareketle ve onun ara-

59 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 253.
60 Martin Heidegger, “Der Weg zur Sprache”, Unterwegs zur Sprache, s. 254-255. 
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cılığıyla ortaya konuldu ve dile, dil olarak söylemeye ve göstermeye varıldı.61 Aslında 
öyle görünüyor ki şimdiye kadar dil üzerine yapılan düşünme ve söylemelerle dile giden 
yolun küçük izleri ortaya konulmaya çalışıldı. Açıktır ki dilin özü kendini söyleme 
olarak konuşmada tıpkı bir yol gibi gerçekleştirmektedir. Yolun ne olduğu sorusuna 
yanıtımızı şimdilik erteleyip Heidegger’in sorması ve onun yanıtlamasıyla ilerlemeyi 
deneyelim: “Bir yol nedir? Yol [bir şeye/bir yere] ulaştırabilir. Eğer dinlersek, Söyleme, 
bizi dilin konuşmasına ulaştırabilir. Konuşmaya giden yol dilin kendinde özünü sürdürür. 
Konuşma anlamında dile giden yol, Söyleme olarak dildir. Dolayısıyla dilin asıllığı, 
kendine haslığı, kendisini, Söyleme’nin onu dinleyenlere ona ulaşma olanağı verme 
yolunda ilkin gizler. Biz Söyleme’ye ait olduğumuzda ancak Söylemenin dinleyenleri 
olabiliriz. Konuşmaya giden yol, dinleyebilmemiz ve bundan ötürü Söyleme’ye ait 
olmamızla başlar. Bu ait olma dile giden yolun asıl varlığını içerir.”62

Buradan itibaren artık dile giden yolu, Dil Yolundayı takip etmeyi bırakıyoruz. 
Böyle devam edersek en azından düşünme yolundan sapacağımızı düşünüyoruz. Ken-
dimizi yoldan çıkarmamak, yolsuz kalmamak için metnimizin başında sorduğumuz ve 
yanıtını ertelediğimiz soruyu yeniden sorarak ilerleyelim. Bir kez daha yol nedir? İşte 
size ve bize Heidegger’den bir yanıt: “Yol olagelendir (Der Weg ist ereignend.) Bir 
yol açmak, örneğin karla kaplanmış bir tarla boyunca yol açmak anlamı bugün hala 
güneybatı Almanya’sındaki ağızlarda wëgen olarak bulunmaktadır. Geçişli kullanılan 
bu fiil, bir yol oluşturmak, biçimlendirmek, oluşturulan yolu hazır tutmak anlamına 
gelir. Bir şeyi sadece önceden varolan yolda aşağı yukarı getirip götürerek yol açmak 
(Be-wëgen/Be-wëgung) artık böyle düşünülmüyor, tersine yol her şeyden önce bir 
sonuca ulaşma ve böylece de yol olma olarak düşünülüyor.”63 Yeterli gelmediyse onun 
bir başka metnine başvuralım. Tekniğe Yönelik Soruda bakın neler söylüyor yol için: 
“Yol düşünmenin yoludur. Bütün düşünme yolları, az çok duyumsanabildiği kadarıyla, 
tuhaf bir biçimde dilden geçer.”64 

Bu da bizim için/sizin için yeterli değilse, yolumuzu/yolunuzu yeterince aydın-
latmıyorsa; hala daha yolu soruyorsak, arıyorsak, geriye dönelim. Çoktandır yolunu 
arayıp bulmuş olanlar yerine dilden varlığa varlıktan dile giden yolda eğleşmeye, 
oyalanmaya devam edelim. Belki dilin çağrısına kulak verip olageliriz diye!

61 Burada dilin konuşması düşüncesi, yani dilin temelde insanlar arası bir iletişim aracı olmanın çok 
ötesinde neredeyse varlık kadar önemli bir yer kazanması önemli bir nokta olarak göze çarpar, konuy-
la ilgili bkz. Graham Harman, Heidegger Explained: From Phenomenon to Thing, Carus Publishing 
Company, Illinois 2007, s. 143-145.
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Heidegger’in, Laozi’nin Tao Te Ching eserini tercüme etmekle ilgilendiğini 1946 
ilkbaharında, Heidegger ile Freiburg’da Holzmarktplatz’daki buluşmamızda öğrendim. 
O gün, Heidegger bana, Tao Te Ching eserini Almanca’ya yazın onun Todtnauberg’de-
ki kulübesinde, zira işinden dolayı sadece yazın vakit bulabilecekti, birlikte tercüme 
etmeyi önerdi. Laozi’nin fikirlerinin, Alman halkının düşüncelerine ve korkunç Dünya 
Savaşı’ndan sonra Batı dünyasına gerçekten de katkıda bulunacağına inandığımdan, 
büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Ne yazık ki, bu projeyi tamamlayamadık, ama 
ben buna rağmen, bu çalışmanın Heidegger üzerinde önemli derecede etki bıraktığı 
izlenimine sahibim. Heidegger’in kendisi bir keresinde Alman bir arkadaşına, Konfüç-
yüs ve Mensiyüs’un yanı sıra Laozi’nin düşünceleri sayesinde, Doğu hakkında daha 
çok şey öğrendiğini söylemiştir.

I

Heidegger ile ilk kez 1942 senesinde tanıştım. Peiping’de psikoloji ve Çin felse-
fesinde lisansımı tamamladıktan sonra, çalışmalarıma devam etmek için Milano’ya 
gittim. Orada, Skolastik titizliğe alışık biri olarak, Sacro Cuore Üniversitesi’nde hiç 
de bundan daha az titiz olmayan bir disiplin ve yeni bir düşünce derinliği ile tanışık 
hâle geldim. Heidegger’in seminerlerine bir gözlemci olarak katılmama izin verildi. 
Arada sırada, Benedetto Croce’nin yayınlamamı tavsiye ettiği Tao Te Ching eserinin 
İtalyancaya tercümemin1 bazı kısımlarını Heidegger’e verirdim. Zannedersem, He-
idegger benim tercümemde, diğerlerinde bulmadığı bir şeyi buldu, yoksa bu eserin 
Almancaya tercümesini birlikte yapmamızı önermezdi.

27 Kasım 1944’de, Kara Orman bölgesinin doğal başkenti, Breisgau’daki Freiburg 
şehrinin güzelliği bir hava saldırısı ile mahvedildi. Freiburg’a herhangi bir saldırı ol-
mayacağı daha önceden beyan edildiğinden dolayı hava saldırısı beklenmedikti. Saldı-
rıdan on iki saat öncesinden itibaren çoğu hayvan ve insan tedirgin olmaya başlamıştı. 
Şehir parkındaki büyük bir ördeğin neredeyse on iki saat boyunca vaklaması ve etrafta 
delicesine kanat çırpması özellikle garip bir davranıştı. Genellikle, “havadaki” belli 
atmosferik değişimlerden etkilenerek, yabani hayvanların doğal felaketleri önceden 
sezdiği düşünülür. Ama hava saldırıları doğal bir felaket değildir ama insanlar tarafından 
karar verilen ve yönetilen eylemlerdir. Freiburg şehir parkındaki gölün yanında bulu-
nan ve ördeğe ithafen yapılmış olan anıt (şu yazıyı taşıyan: Tanrı’nın yarattığı matem 
tutar, suçlar ve uyarır) sadece parapsikologlara değil ama ayrıca, bence, filozoflara da 
hakkında düşünülecek bir şey verir.

Freiburg’da geçirdiğim yıllara dair bu izlenimlerden bahsetmemin sebebi, Heideg-
ger ile sohbetlerimde bu izlenimleri tekrar tekrar ele almış olmamdır. Zira ben de çoğu 

1 Il Tao-Te-King di Laotse, Prima Traduzione da un testo critico cinese, Bari: Laterza & Figli, 1941.
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Asyalı gibi aynı deneyimi yaşadım: Heidegger’in fikirlerini anlamaya çalıştığımda, 
ilk olarak Heidegger’in düşünmesinin çoğu Batılı akranı için neden anlaşılması güç 
olduğunu ya da neden oldukça sansasyonel gözüktüğünü öğrenmek zorundaydım. 
Onun “dile getirdiği” şey, Uzak Doğu düşünmesinde benzer bir şekilde sıklıkla söy-
lenmektedir. Örneğin Temporalite, Çin’de her zaman, Batı’da olduğundan farklı bir 
şekilde anlaşılmıştır. Bizim için ördeğin herhangi bir paranormal güce sahip olmasına 
gerek yoktur: Her şey diğer her şey ile bağlantılıdır ve her bir anda bütün geçmiş ve 
ayrıca açık gelecek gizlenmiştir.

Şehrin yıkılmış eski kısmının ortasında, yıkıntılar hâlâ katedralin etrafındayken, 
Heidegger ile savaştan sonra ilk defa Holzmarktplatz’da, Freiburg şehrinin tam merkez 
noktasında buluştum. Bütün ziyaretçiler güzel ve etkileyici bir kuleye sahip olan bu 
katedrale hayran kalmıştır. Bu kule, Avrupa’daki bütün gotik katedral kuleleri içinde 
en güzeli olarak görülür. Biz Çinliler de onu güzel buluruz, bir Batılının güzel bulma-
sından farklı bir şekilde olsa da. Biz sade, romanesk-görünüşlü ata-tapınaklarına ve 
imparatorluğa özgü saraylara alışkınızdır ve bu yüzden bir bakıma ölçüden yoksun olan 
bu Gotik yapıyı etkileyici buluruz ama ahenkli bulmayız. Dindarlığa, özleme ve Gotik 
dönemin insanının tanrısal yüceliğine karşı huşuya sahip olan biri ancak bu muazzam 
yapıyı anlamaya yetilidir. Ama şimdi, 1946’da, şehir hâlâ harap olmuş durumdayken; 
buna rağmen, hâlâ burada, hayatta olduğumuz için mutluyduk. Tanıdıklarımızın ve 
arkadaşlarımızın çoğu savaştan önceki uğraşlarına devam ediyorlardı; diğerleri ise 
ya savaşta hayatlarını kaybetmişti ya tutsaktı ya da yıkıntıların altındaydı. Ama biz 
katiyen tasasız değildik. Bir öğretim mevkii için Çin’e geri dönüp dönmeyeceğim hâlâ 
belirsizdi. Heidegger hâlâ, sıklıkla kaba ve nahoş olabilen, bürokratik olarak samimi-
yetsiz ve tamamen kötü niyetli beceri ile dolu olan Nazilerden arındırma işlemlerine 
maruz kalıyordu.

“Bay Hsiao, eğer sizin bir yazınızın aynı kısmına dair insanlar birbiriyle çelişen 
iki farklı iddiada bulunsaydı ne yapardınız?” Heidegger bu birdenbire sorduğu ve bir 
bakıma provokatif olan soru ile beni şaşırtmıştı. “Bu nasıl mümkün olabilir? Naziler 
kitabım Varlık ve Zaman’daki bir kısım için: ‘Bay Heidegger, kitabınızda burada 
yazdığınızdan açıkça anlaşılıyor ki siz Aryan değilsiniz.’ diyorlar. Ve şimdi senin 
müttefiklerin, Fransızlar, aynı kısmı bana göstererek şunu söylüyorlar: ‘Bay Heidegger, 
kitabınızda burada yazdığınızdan açıkça anlaşılıyor ki siz bir Nazi’siniz.’ Görüyorsunuz 
ya, Bay Hsiao, aynı kitabın aynı kısmı ne kadar da farklı etkiler yaratabiliyor. Siz ne 
dersiniz bu konuda?”

Ben yılmış bir hâldeydim ve Avrupalıların kendi dillerini bu derecede yanlış anla-
yabileceğini neredeyse hiç düşünemiyordum. Kafa karışıklığım kısmen Heidegger’in 
geçmişine dair yaygınlaşmış yanlış önyargılardan kaynaklanıyordu. 1933-1934 arası 
Heidegger’in Freiburg’daki Albert-Ludwig Üniversitesi’nin rektörü olduğunu herkes 
biliyordu; ama kısa sürede bu uğursuz pozisyondan vazgeçmişti. Ama Heidegger ne 
zamandan beri Nazilerin ideolojisi ve eylemleri ile görüş birliği içinde değildi? Ve 
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nasıl olur da en başında onlarla işbirliği yapmak istemiş olabilirdi ki? Tam olarak işin 
aslını bilmeden, Heidegger’in sadece “ortada takılan” biri olmadığını ama kendini 
tamamen adamış bir Nasyonal Sosyalist olduğunu, yoksa 1933’te asla rektör ola-
mayacağını varsaydım. Zaten Heidegger gibi birisi nasıl sadece “ortada takılan” biri 
olarak düşünülebilirdi ki?

Heidegger’e büyük saygı duyan Gabriel Marcel’in hayal kırıklığını anlaşılabilir 
buldum. Altmışlarda onu Paris’te ziyaret ettiğimde Marcel bana, eğer Heidegger sa-
vaştan sonra inatçı sessizliğini sürdürmeyip 1933’deki davranışı hakkında bir şeyler 
söylemiş olsaydı felsefe dünyasının Heidegger’e hayranlığının iki kat daha fazla ola-
cağını söylemişti. Bu ayrıca bizim birlikte çalışmamıza da bazı kısıtlamalar getirdi. 
Heidegger’in on yıl öncesinden Der Spiegel röportajında sadece on aylığına rektör 
olduğunu söylediğini ben Heidegger’in ölümünden sonra öğrendim. Burada da Hei-
degger kendi büyüklüğünü ve bilgeliğini göstermektedir.

Kısacası, orada Holzmarktplatz’da Heidegger’in karşısında karmaşık duygular ile 
durdum. Ama aynı zamanda onunla hatırı sayılır bir empati kurdum: Heidegger açık bir 
şekilde haksızlığa uğramıştı –ya Nazilerin ya da Müttefiklerin haksız olduğunu kesin 
bir şekilde söylemek için Varlık ve Zaman’daki pasajı bilmeye gerek yoktur. Gerçekten 
de eğer iki taraftaki sorumlular benzer şekilde sahte– filozoflar ise, her iki taraf da 
pekâlâ haksız olabilir. Pasajın içeriğinin şüphesiz bir şekilde suçlamalarla herhangi bir 
alakası yoktur; suçlayanların ikisinin de masum olması mümkün değildir. Bahsi edilen 
pasajın hangi pasaj olduğunu o zaman Heidegger’e sormamış olmam üzücü bir şey.

Kabul etmek gerekir ki, savaştan sonra, Çin kazanan taraf olmasına rağmen 
acınacak bir hâldeydi (bir Çin atasözünün de söylediği gibi “yanmış bir baş ve yaralı 
bir alına sahip”), dünyanın “dört büyük gücünden” biri olsa da aslında sadece birdi. 
(Fransa o zaman biraz geride bırakılmıştı.) Buna rağmen şimdi bir kazananın bir tür 
sakin gururu ile Heidegger’in önünde duruyordum –aynı zamanda biraz da olsa hu-
zursuz bir vicdan ile olsa da, zira Heidegger’e nasıl adil olmayan ve aptal bir şekilde 
davranıldığını açıkça görmüştüm. Ve bununla birlikte, haksızlığa karşı savaşma gücü 
ve isteği içimde doğmuştu.

Bu, bir Çinli için bir açıdan normaldi: Çoğu Çinli gibi ben de gençliğimde hay-
dutlar, şövalyeler ve kahramanlar hakkında birçok roman ve hikâye okumuştum. İster 
haydut olsun ister kahraman, onların hepsi haksızlığa karşı savaşmışlardı: Kahramanlar 
soygun yapmazken, haydutlar sadece fakirler için zenginlerden çalardı. Ve bu yüzden 
Çinliler genellikle yanlışlara karşı isyan etme ihtiyacı duyar ve bundan büyük keyif 
alırlar –özellikle başkalarının hakkı için.

Gerçekte, Heidegger için o zamanlar herhangi bir şey yapmak elimden gelmiyordu. 
“Yarı-müttefik” olsam bile, hâlâ Fransız ordusunun yetki alanı içindeydim. Yetkiye 
sahip memurlara ufak çocuklar gibi davranamazdım, diğer işgal edilmiş bölgelerde 
yetkili olanlar gibi çoğu aslında bunu hak etse de. Ne kadar demokrasi ve insan-severlik 
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için savaştıklarını iddia etseler de, kazanan taraf olarak, askerliğin kötü etkilerinden 
kendilerini uzak tutmakta başarısızlardı.

Kafa karışıklığım sırasında Konfüçyüs’ten (İ.Ö. 551-479) sonraki en büyük 
Konfüçyüsçü olan Mensiyüs’ün (İ.Ö. 372-289) teselli eden bir sözü aklıma geldi. 
“Profesör Heidegger, bana Nazilerin ve Müttefiklerin ifadeleri hakkında ne diyeceğimi 
sormuştunuz. Size sadece Çinli bir cevabı verebilirim. Nazilerin ve Müttefiklerin açık 
şekilde yanlış olan yorumları aynı şeye tanıklık eder: Gelecekte sizin felsefeniz daha 
dikkatli ve özenli bir şekilde çalışılmalıdır. Felsefeniz doğru anlaşılırsa, gelecek ile 
çok önemli bir ilişkisi olacaktır. Mensiyüs şöyle demiştir: ‘Eğer cennet birisine zor bir 
görevi vermek isterse, ilk olarak bu kişinin kalbini ve iradesini acı ile doldurur, fiziksel 
takatini düşürür, kemiklerini güçsüzleştirir ve bünyesini aç bırakır, bedenini büyük 
sefalete uğratır ve uğraşlarını kahreder ki böylece kalbi esinlensin, doğası kamçılansın 
ve kusurlarının çaresi bulunsun… Tüm bu şeylerden biz hayatın endişe duymaktan ve 
ilgilenmekten, sefillikten ve yoksulluktan doğduğunu öğreniyoruz; ve diğer yandan 
ölümün ise hazzın ve huzurun ürünü olduğunu.’”

Heidegger bu alıntıdan oldukça etkilenmiş gözüktü. Bu konu hakkında sonradan 
daha fazla konuşmadık. Laozi’yi birlikte tercüme etmemizi de bu buluşmada önermişti. 
Bu öneriyi büyük bir zevkle kabul ettim.

II

Yaz sömestri biter bitmez, Todtnauberg’in tepesindeki kulübesinde düzenli ola-
rak her cumartesi buluştuk. Birlikte çalışmamız bir şekilde haksızlığa karşı harekette 
bulunmaya bir fırsat sağladı. Bir arkadaşım askeriyenin el koymasını önlemek adına 
seve seve bir motosikleti kullanmam için bana verdi. Dahası, “yarı-müttefik” olarak, 
her hafta, başka türlü Almanya’da elde edilmesi imkânsız olan birçok türde güzel 
şeyin olduğu bir paket aldım: kahve, kakao, erişte, sosis, yağ, sigara ve daha sürüyle 
şey. Bunları paylaştık. Ayrıca Todtnauberg’e giden yol oldukça engebeliydi ve toplu 
taşıma yoktu. Bayan Heidegger eşinin felsefi çalışmaları için zamana sahip olmasını 
istediğinden, şehirden her şeyi kendisi alıp yukarı kulübeye geri getirmeye çalışırdı. 
Şimdi kısmen de olsa onu bu yükten kurtarabilecek bir konumdaydım. Yirmi sene 
sonra, kıymetli Puch 200’ümü bazen birlikte park ettiğim çiftçi, eskiden gelen ve hatta 
nasıl motosiklet sürüleceğini bile bilen o “Çinli adamdan” şaşkınlıkla Heidegger’e 
bahsetmiştir.

İlk olarak çeviri çalışmamız Laozi’nin, seksen dörtten fazla kadim metnin kar-
şılaştırılmasından oluşan ve muvakkaten eleştirel basım olarak görülebilecek Chi-
ang-Hsi-Chang metninden başladı.2 Diğer çevirilerden ve yorum çalışmalarından 

2 Chiang-Hsi-Chang, Lao-Tse-Chiao-Ku (Shanghai, 1937).
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yardım almadık zira zaten yapmak istediğimiz mümkün olduğu kadar Laozi’nin kendi 
düşüncelerinden yola çıkarak, Tao Te Ching’e bir yorum çalışması ortaya koymaktı.

İlk olarak, tao ile ilgili olan bölümler üzerine çalıştık, zira bu bölümler en zoru 
ve en önemlileri gibi gözüküyordu. Heidegger’in düşünmesinin oldukça ince eleyip 
sık dokuyan doğası gereği yaz sonuna kadar seksen bir bölümün sadece sekizi üzerine 
çalışabilmiştik. Heidegger’in arkadaşı Hans Fischer-Barnicol’un bir ziyaretinde yaptığı 
güçlü bir gözleme göre Heidegger: “Çekingen ve oldukça utangaç biriydi. Geleneksel 
anlamda sadece mütevazı değil ama aynı zamanda oldukça dikkate değer bir tarzda 
dinleyen, karşısındaki kişinin söyleyeceği şeyi dinlemeye kendisini veren, alçakgö-
nüllü biriydi... Düşünmeye kendini adamış olarak ve bana öyle geldi, çoğu insan onun 
gözlerinin önüne –bakmaktan çok dinleyen, hayret uyandırıcı olan bu dikkat çekici 
gözlerin– herhangi bir düşünceye sahip olmadan gelmek istemiyordu. Heidegger’in 
espri anlayışının doğası benim için açık değildiyse de, bu gözler gülebiliyordu.”3

Tüm yazın sonunda çalışmanın sadece onda biri tamamlanmıştı. Tahminen on 
senede falan bitirirdik ya da biraz daha kısa bir sürede, zira diğer bölümler o kadar da 
muğlak değildi ve Heidegger’in, o dinleyen, soruşturan bakışları ile beni yerime sabit-
leyip bana sık sık ve derinlemesine sorular sormasına gerek olmazdı bu bölümlerde. 
Şimdi Heidegger’in “sormak, düşünmenin dindarlığıdır” sözünü anlıyorum.4 Heinrich 
Buhr’u çok güçlü bir şekilde daha genç kuşak ile ilişki içine sokan da düşünmenin 
bu dindarlığıydı işte.5

Bir sonraki yaz çalışmamıza devam etmek istedik. Bu sırada “Çin ve Batı Arasın-
daki Karşılaşma” konulu ilk dersimi vermek için bir Üniversite’ye davet edilmiştim. 
Bunu, Almanya’nın birçok farklı yerinde ders vermem için sayısız davet izledi, aynı 
zamanda yaz boyunca da tabii. Karar vermeliydim: Heidegger ile birlikte bu önemli 
çalışmaya devam mı etmeliydim yoksa bu diğer isteklere mi yönelmeliydim? Heide-
gger’in benimle birlikte Laozi çevirisi felsefe dünyasında büyük bir olay olabilirdi. 
Diğer taraftan, derslerim birçok adaletsizlik ve yoksunluk çekmiş olan Alman halkını 
biraz da olsa teselli edebilirdi, özellikle General Chiang Kai-shek’in sözleri aracılığıyla. 
Almanya’daki müttefiklerin aksine, o, Japon halkını masum görüyordu ve hatta savaş 
sonrası onlardan tazminat almaya karşı bile çıkıyordu. Zira onun için barış döneminin 
kesinliği ve sürekliliği “düşmanımızı kalbinde nedamet getirmesini ve barışın savu-
nuculuğunu yapmaya güzel ve başarılı bir şekilde yönlendirip yönlendiremediğimiz” 
içinde yatıyordu.6 Diğer taraftan –bunu kabul etmeliyim– çalışmamız boyunca He-

3 Hans A. Fischer-Barnicol, “Spiegelungen–Vermittelungen,” Erinnerung an Martin Heidegger, Pfullin-
gen Neske, 1977, s. 88.

4 Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, Pfullingen Neske, 1978, s. 36.
5 Heinrich Buhr and Erika Reichle, “Der Weltliche Theolog, Vor der Gemeinde als vor dem lieben 

Gott”, in Erinnerung an Martin Heidegger.
6 “Responsibility for Peace;” Chiang Kai-shek’in konuşması, çev. ve yor. Paul S.-Y. Hsiao, Die Gegen-

wart, nos. 1-2 (January 1946).
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idegger’in notlarının bir çevirinin çok ötesine geçtiği konusundaki endişemden hiç 
kurtulamamıştım. Onun bu eğilimi, bir çevirmen ve aracı olan beni rahatsız etmişti.

Heidegger özsel olarak metnin içindeki sembolik ilişkilerin gizemli iç oyunla-
rındaki akla gelebilecek olan tüm anlam bağlamlarını sorguluyordu –ve iflah olmaz, 
yorulmaz ve yılmaz bir şekilde soruyordu sürekli. Çince metinlerin çok katmanlı an-
lamlarını açık ve anlaşılır bir şekilde Batı diline aktarabilen bir düşünmenin hatlarını 
oluşturmaya cesaret edebilmesi için, anlamların bütün bir konstellasyonun bilinmesi 
mutlaka gerekliydi onun gözünde.

1947 Ekim’inde kısa bir görüşmemizin (aşağıya bkz.) dışında –ki bu görüşme-
mizde on beşinci bölümden iki satır çevirmişti– Heidegger ne yazık ki çeviriye devam 
etme konusunda başka bir girişimde bulunmadı. Bu yüzden geriye kalan tek umudum 
ben yaşadığım sürede onun Nachlass’ından bu çeviriye ilişkin aldığı notlarının açığa 
çıkmasıdır. 1946 yazından sonra Laozi çevirisindeki çalışmamıza devam etmedik. Bir 
keresinde, altmışlarda, birlikte Heidegger’i ziyaret ettiğim bir arkadaşım Laozi’den 
bahsettiğinde, biraz heyecanlı bir şekilde eliyle beni işaret ederek, ama aynı zamanda 
gülümseyerek de şunu demiştir: “Ama yapmak istemeyen [çeviriye devam etmek 
istemeyen] oydu.” Ben de gülümsedim, utanç duyarak.

III

Tao Te Ching’in sekiz bölümü sadece ufak bir kısım olsa da, Heidegger üzerinde 
oldukça önemli bir etkide bulundu. Freiburg’da Paulus-Kirche’de “Teknik ve Dönüş” 
üzerine verdiği bir konuşmada, Heidegger düşünmenin modern yollarına gönder-
mede bulunarak şöyle demişti: “Nedenselliğin ışığı altındaki Tanrı bir nedensellik, 
bir causa efficiens’in seviyesine batabilir.” Bunun ardından söylediğinin daha etkili 
olması için şunu ekledi: “Eğer Tanrı’nın varoluşunu geleneksel kanıtlar yoluyla ka-
nıtlamak istiyorsanız, ontolojik, kozmolojik, teleolojik, ahlâki vb. yollarla, böylece 
Onu küçümsemiş olursunuz, zira Tanrı, tao gibi bir şeydir, kelimelerle ifade edilemez 
olan.” Şimdi düşünüyorum da, Tanrı’yı bir cause efficiens statüsüne indirgemek bir 
“günah” olurdu, kendilerine filozof diyen ama düşünmeyi sevmeyen belli modern 
düşünürlerin ya da bilginlerin büyük eksikliği, bir şekilde yanlış yerde olmalarıydı, 
Çince bir atasözünün de dediği gibi: “Derin bir kuyunun dibinde oturup yine de tüm 
gökyüzünü görmeyi beklemek.”

Konuşmadan sonra sıradan bir ev hanımının şunu söylediğini duydum: “Heide-
gger’in anlaşılması zor olduğunu da kim söylemiş? Ben bir filozof değilim ama bu 
konuşmanın yüzde altmış-yetmişini anladım!” Dersi ben de anlaşılır bir biçimde açık 
bulmuştum, ama dikkat kesilmiş bir şekilde dinleyip temel noktaları ve hepsinden 
önce, yeni bir açıklamaya sahip kelimeleri kaçırmamak gerekiyordu, yoksa yanlış 
anlamalar doğabilirdi.
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Bir gün, sanayici bir arkadaşım bana, kendisini Heidegger’in Todtnauberg’deki 
kulübesine götürmem konusunda oldukça ısrar etti. Heidegger’i seçilmiş bazı kalburüstü 
insanlar için bir konuşma yapma konusunda ikna etmek istiyordu. Heidegger zamanı 
olmadığı için kabul etmedi bu teklifi. Aynı zamanda öğrendik ki, iyi bir arkadaşı olan 
İspanyol José Ortega y Gasset’nin de teklifini geri çevirmişti. Daha sonra duyduğuma 
göre bir diyalog içinde sohbet etmek yerine bir monolog sürdürmek zorunda kalacağın-
dan çekinmişti Heidegger, çoğu İspanyol Almanca sohbet etmekten hoşlanmaz diye.

Sanayici arkadaşım bu sohbeti sürdürmeye dair önemli fırsatı kaçırmak istemedi: 
“Sayın profesör ve saygı değer üstat, Laozi’yi çevirmek istiyorsunuz, ama bir Avrupalı 
olarak Laozi’yi birçok açıdan anlaşılmaz buluyorum. Birkaç örnek vermem gerekirse: 
‘Ulu tao terk edildiğinde, orada insanlık ve doğruluk ortaya çıkar’ (bölüm 18), ‘Eğer 
bir ordu güçlü ise, kendisini yok edecektir Eğer bir ağaç güçlü ise, kendisini yıkacak-
tır’ (bölüm 7), ‘Bilge kendi benliğini boşaltır ve kendi benliği böylece korunmuştur. 
Bu kendi benliğine dair hiçbir düşüncesi kalmadığı için midir? Bu yüzden kendisini 
doldurmaya yetilidir o’ (bölüm 7). Çinliler neden bu şekilde konuşur?” Sanki benden 
de bahsediliyormuş gibi hissettim, bu yüzden biraz bekledikten sonra şöyle dedim: 
“Çünkü o zamanlarda yaşayan Çinliler Aristoteles mantığından haberdar değildi.” Aynı 
anda Heidegger “Tanrı’ya şükür değillerdi” diye ekledi. Heidegger kesinlikle mantığa 
karşı değildi ama onun yanlış kullanılmasına, akılcılığa yönelen eğilime karşıydı. As-
lında Laozi’nin yedinci bölümdeki sözü ünlü bir Avrupalı sinolog tarafından oldukça 
yanlış –sanki Laozi insanlık tarihindeki en egoist biriymiş gibi– anlaşılmıştı; sanki 
bilge kendi egosunu mükemmelleştirmeyi arzuluyormuş gibi; ya da sanki Laozi bu 
sözü ile bilgenin kurnazlığını ya da sinsiliğini yüceltiyormuş gibi. Aslında Laozi’nin 
sözü Augustinus’un şu sözüne yakındır: “Sev ve yapmak istediğini yap.”

Heidegger sohbet sırasında dinle ilgili sorulardan çok nadir bahsederdi. Bir ke-
resinde onu, Hong Kong’tan oldukça ünlü bir Budist sanatçı olan Yau-Wan-Shan ha-
nımefendi ile ziyaret etmiştim. Bu hanımefendi Heidegger’in din üzerine görüşlerini 
duymak istedi. Ama Heidegger ona şöyle demişti: “Dünyamızın en büyük başarısızlığı 
düşünmenin tembelliğidir.” Bir Budist için bu tamamen dinsel bir cevaptı.

Derin düşünme gerçekten de Heidegger için zaten kendiliğinden olan bir yaşama 
eğilimiydi. Aslında, Laozi’yi İtalyancaya çevirimde, metinsel olarak karşımda duranın 
ötesine geçmeye hiç cesaret etmedim, aklıma bile gelmedi böyle bir cesaret etme. Bölüm 
15’den iki satır, motamot çevrildiğinde şöyledir: “Çamuru çökerterek, kim çamuru git 
gide berrak kılabilir ki? Kim, durgun olanı karıştırarak, durgun’u yaşama getirebilir 
ki?” Ama Heidegger bu kısmı daha derinlemesine düşünmüştü, berrak kılmanın bir 
şeyi en nihayetinde gün ışığına çıkarmak olduğunu söyleyerek; durgun ve sakin için-
deki ince, hemen fark edilemeyen hareketin bir şeyi varlığa getireceğini söyleyerek.

Heidegger benden bu iki satırı kaligrafik olarak Çince yazmamı istemişti. O za-
manlar mümkün olan parşömenlere bu sekiz karakterden oluşan iki satırı yazmıştım; 
Bunun yanı sıra göğün tao’su –ki bu metinde yoktu aslında– sözünü de güzel bir süs 



Heidegger ve Tao Te Ching Eserini Çevirişimiz  809

olarak bu iki satırın ortasına eklemiştim. Heidegger’e bütün karakterlerin dikkatli bir 
şekilde hazırlanmış etimolojik açıklamalarını vermiştim, böylece her şeyi ayrıntılı bir 
şekilde görebilirdi. Heidegger’in versiyonu yine onun kendi düşünmesinin derinliği 
göstermekteydi.

Çevirimizde, asıl metne zamanımız kalsın diye detaylar üzerine çok fazla yo-
ğunlaşmamaya çalışmıştık. Yoksa ilk bölümden sonra birçok soruda boğulabilirdik 
–örneğin, tao “insanı”nda –ki büyük ihtimalle Laozi hiç de ilgi duymamıştı buna–; 
aşkınlığın ve içkinliğin üstesinden gelme olarak tao’da; Taoizm, Budizm, Hıristiyanlık 
ve Heidegger’in kendisindeki Hiçlik’te; Laozi’nin ve Heidegger’in düşünme yollarında; 
felsefe ve mistisizm arasındaki sınırlarda vs.

IV

Chi’in hanedanlığında imparator Chien-Lung (1736-95) döneminde yaşamış 
ünlü bir bilgin olan Chao-Yi bir keresinde bir insanın tabutunun kapağı kapanmadan 
yargılanmaması gerektiğini söylemişti. Çoğu kişi Heidegger’i yargılamak için daha 
çok erken olduğu konusunda şimdi hemfikirdir. “Felsefe tarihi”nde Avrupa temelli 
sıralama söz konusu ise, bu tutum çok doğru da olabilir. Benim görüşüme göre Hei-
degger’in karşılaştığı yasaklamalar onun düşünmesinin derinliği ile yüz yüze gelin-
diğinde doğan (çoğunlukla kaynağı olmayan) korkudan ileri gelmektedir. Müteşekkir 
olma konusunda tereddüt etmemeliyiz, zira tam olarak bu derin sorular içinde –belki 
de uzun zamandan beri ilk defa– biz tekrar kendimizi, kendi sorularımızı ve sorgula-
nabilirliğimizi keşfederiz.

Asla unutmayacağım şey şudur: Onun soru sormasının yüce samimiyeti. Sıklıkla 
sadece bir bakışla, kelimeleri kullanmaksızın daha fazla soruştururdu o; her zaman daha 
derin bir anlamı sorup arayarak. Batılılar Heidegger’den hakikati soruşturmayı böyle 
bir dürüstlük, açıklık ve sebat ile yapmayı öğrenebilirler, biz Asyalılara devredildiği 
gibi –“sormak, düşünmenin dindarlığıdır.”
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dır. Bu kaynakça ile hem Türkiye’de felsefi düşünmenin çağlar arası çoğunlukla 
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...

Söz konusu felsefe olduğunda, düşünme hakkı ve eylemi, insanın olduğu her 
yerde ortalama olarak benzer şekillerde karşılansa da bu durumun aynısını düşünmeye 
sevk eden olanaklılık hakkında, yani felsefe hakkında, felsefe yapma hakkına ilişkin 
olarak söylemek üzücü bir şekilde olanaklı değildir. Dünyanın bazı yerlerinde insan-
ların düşünmeye sevk ve teşvik edilmesi diğer bazı yerlerine oranla daha kolaydır. 
Bu kolaylık farklı yerlerdeki farklı insanların özü ya da doğası arasındaki felsefi bir 
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tartışma konusu olabilecek ayrım ve farklılıklardan ileri gelmez. Çok daha alelade bir 
nedenden, bir başka düşünceye ulaşabilmenin olanaklılığının durumundan ileri gelir.

Bazı yerlerde başka düşüncelere erişmek daha kolaydır, bazı yerlerde ise daha 
zor. Bu belirlemeyi 2016 yılına kadar felsefede, akademide ve yazı çizi dünyası içinde 
oyalanmış, vakit geçirmiş biri olarak yazsam da aslında 1988 yılında Felsefe lisans 
eğitimine başladığında Felsefe’ye dair Türkçe külliyatın ufak bir odadaki kitaplığın 
tüm raflarını bile doldurmadığını gören bir lisans öğrencisi ruhuyla söylüyorum. Ger-
çekten de o günleri düşündüğümde, felsefeye dair kitap, dergi ve yazıların azlığı ve bu 
zaten az sayıda olan metinlerin etrafa dağılmışlığı, kolay bulunamayışı gerçekten de 
Türkiye’de düşünme, Türkçede düşünme ve söyleme için; Türkiye’de düşünmenin, 
Türkçede düşünmenin ve söylemenin gelişmesi için en büyük engellerden biriydi.

Bu yüzden, bu kaynakçayı okuyan, bu kaynakçadan yararlanan herkesin (artık 
dünyanın herhangi bir yerindeki her türlü bilgiye ulaşmanın hiçbir sıkıntı olmadan 
çok hızlı bir biçimde gerçekleşebildiği bu dönemde) biraz da bu bahsettiğim eski za-
manları düşünerek bu kaynakçayı okumasını ve yararlanmasını istiyorum. O zaman 
bu kaynakçanın değeri (artık bir anlamı kalıp kalmadığı konusunda şüphelerim olsa 
da) daha iyi anlaşılacaktır kanısını taşıyorum. 

Bilindiği üzere Martin Heidegger üzerine okumaya, araştırmaya başlanıldığında 
birkaç sorunla yüz yüze gelinir. Düşünme yapısını ortaya koyduğu dili çetrefil, izlen-
mesi güç, buna bağlı olarak düşünmesini geliştirmek/serimlemek için yeni sözcükler/
kavramlar üreten, hermeneutik bir çember tarzındaki söylemleri adeta bir düşünme-
söyleme yumağı/sorunu olarak karşımıza çıkar. Bir başka sorun da Heidegger’in 
Almanya’da 102 cilt olarak yayımlanması planlanan ve hâlâ daha yayımlanmakta 
olan toplu yapıtlarına maalesef ülkemizde –hem üniversitelerde (özel/kamu) hem 
üniversiteler dışındaki kurumlarda– ulaşmakta karşılaşılan güçlüklerdir.

Bu sorunları herhangi bir yolla aşanların karşısına bir başka sorun çıkmaktadır 
ki, kanımca bu sorun en az yukarda sözü edilenler kadar önemlidir. Bu Heidegger’in 
Türkçede nasıl konuştuğu ya da konuşacağıyla, üzerine nasıl düşünüldüğü ya da 
düşünüleceğiyle ilgilidir. Tüm bu anılanlara ilişkin temel bir hazırlık yapmak adına 
ulaşılmak istenen Türkçedeki Heidegger ve Heidegger üzerine yapılan çalışmaların 
–hemen hemen düşünmeye, yazmaya ilişkin her alanda olduğu gibi– dağınık, düzen-
lenmemiş, okuyucunun-araştırmacının ulaşabileceği, kullanabileceği biçimde işlen-
memiş olduğu açıktır. Heidegger’e ilişkin şimdiye kadar yapılmış birkaç kaynakça 
denemesi de –çeşitli düzeylerde kendini gösteren özen eksikliklerini ve başlı başına 
bir kaynakça hazırlamaktan kaynaklanan güçlükleri de hesaba katarsak– bu sıkıntıları 
büyük ölçüde içermektedir.

Tam da bu nedenlerden ötürü konusu ne olursa olsun herhangi bir konudaki bilgi-
lerin ancak paylaştıkça çoğalacağına ve başkalarını da çoğaltacağına duyulan inançla 
bu kaynakça hazırlanmıştır. Türkçede Martin Heidegger Kaynakçası (1935-2016) 
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2016 yılı itibariyle Türkiye’de bugüne kadar yayımlanmış olan Martin Heidegger’in 
kendi yapıtlarının çeşitli dillerden yapılmış çevirilerini, üzerine yapılmış incelemeleri, 
değerlendirmeleri derli toplu bir biçimde ortaya koymayı ve elden geldiğince Heidegger 
üzerine düşünen ve yazanlara küçük bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
Heidegger’in dilimizde nasıl konuştuğunu ya da konuşamadığını, belki de kekelediğini 
görmemizin; dilimizin, düşünmemizin sığlığını/derinliğini ortaya koymak adına biz 
düşünen, okuyan ve yazanlara bir bakış açısı sağlayacağını umuyorum. Kaynakçada 
sırasıyla, görebildiğim kadarıyla, bugüne kadar Heidegger’den dilimize çevrilmiş bü-
tün kitap, kitap bölümü ve makaleler, özgün kitap, makale ve çeviriler, son olarak da 
Heidegger üzerine üniversitelerimizde yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 
tezleri, çeşitli başlıklar altında ve sayfa numaraları da gözetilerek düzenlenmiştir. Bu 
çalışmanın Türkiye’de yeni düşünme ve söyleme yolları açılmasına bir nebze de olsa 
katkıda bulunması dileğiyle.

A.  Martin Heidegger’in Türkçedeki Çevirileri: Kitaplar-Makaleler

Hannah Arendt&Martin Heidegger Mektuplar 1925-1975, Çev. Melek Paşalı, Kaknüs 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2012.

“Hannah Arendt&Martin Heidegger (Seçme Mektuplar)”, Çev. Angelika Arman, 
Doğubatı (Dergi), Sayı: 27, İstanbul 2004, s. 53-62.

“Heidegger, Adam, Dönüş”, Oruç Aruoba, Defter (Dergi), Sayı: 44, İstanbul 2001, 
s. 230-234.

“Marcuse ile Heidegger Arasındaki Mektuplaşma”, Çev. Ahmet Demirhan, Heidegger 
ve Nazizm (Derleme), Der. ve Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, 1. Baskı, 
Ankara 2002, s. 79-84.

Martin Heidegger, “Adolf Hitler Ve Nasyonal Sosyalist Devlet İçin Destek Bildirisi 
(11 Kasım 1933)”, Çev. Ahmet Demirhan, Heidegger ve Nazizm (Derleme), Der. 
ve Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2002, s. 57-60.

  , “Alman Erkekler ve Kadınlar!”, Çev. Ahmet Demirhan, Heidegger ve Nazizm 
(Derleme), Der. ve Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2002, 
s. 56-57.

  , “Alman Öğrencilere (3 Kasım 1933)”, Çev. Ahmet Demirhan, Heidegger ve 
Nazizm (Derleme), Der. ve Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 
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RORTY’S METAPHILOSOPHY

ÖZ
Rorty’nin yazılarına baktığımızda, onun temel ilgisinin felsefe yapmaktan çok bir 
disiplin olarak felsefenin kendisine yönelik olduğunu, felsefeyi ıslah etmenin ve 
sıradanlaştırmanın zamanla onun için daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. 
Zira onun gözünde felsefe, geleneksel olarak anlaşıldığının aksine, ne varlık ve 
hayat hakkındaki hakikatleri keşfedip insan bilgisine temeller sağlayacak bir 
araç olabilir, ne de diğer disiplinlerin ve kültürel çalışmaların bilgi iddialarının 
geçerliliğini onayacak bir hakim olabilir. Onun pragmatizmine göre, felsefe en 
fazla bir yazın türü olabilir. Bu çalışmada Rorty’i bu fikre götüren sebepler ortaya 
koyulacak, bir epistemoloji olarak düşünülmediğinde felsefenin yararlı olabileceği 
gösterilecek ve nihayetinde Rorty’nin görüşlerinin felsefenin sona erdirilmesi 
olarak değil, bir başka metafor olarak görülmesi gerektiğine işaret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Metafelsefe, geleneksel felsefe, pragmatizm, hakikat, eğitici 
felsefe.

ABSTRACT
When we look at Rorty’s writings, we see that his main concern is not towards 
doing philosophy but towards philosophy as a discipline and we see that with 
time it becomes more important for him to reform philosophy, to make it ordi-
nary. For in his eyes, contrary to traditional understanding, neither philosophy 
can be an instrument which provides foundations for human knowledge via 
discovering truths about being and life, nor it can be a judge which ratifies the 
validity of knowledge claims of other diciplines and cultural studies. According 
to his pragmatism, philosophy can at best be a kind of literature. In this study, 
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reasons will be presented which led Rorty to this idea and it will be shown that 
if not considered as an epistemology philosophy can be useful and finally it will 
be pointed out that Rorty’s views shouldn’t be seen as an end to philosophy but 
as another metaphor.
Keywords: Metaphilosophy, traditional philosophy, pragmatism, truth, edifying 
philosophy.

...

1. Metafelsefe ve Richard Rorty

Felsefe ile meşgul olan gerek profesyonel felsefecilerin ve gerekse genel oku-
yucunun çoğunlukla belli bir felsefi problemle veya belli bir filozofun görüşlerinin 
sonuçları ve tutarlılığıyla ilgilendiklerine, fakat bu problemlerin ortaya çıkma koşulları 
ve sebepleri üzerine ya da görüşleriyle alâkadar olunan filozofun motivasyonu ve 
tarihselliği üzerine çok fazla düşünülmediğine şahit oluruz. Ne var ki yaptığımız bu 
genelleme Richard Rorty (1931-2007) için kesinlikle geçerli değildir. Zira bu ikinci 
biçimdeki düşünüşün konusunu teşkil ettiği metafelsefenin, neredeyse Rorty’nin tüm 
yazılarında (özellikle 70’ler itibariyle) kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Bununla 
birlikte Rorty’nin metafelsefesinin “felsefi problemlerin ve bu problemlere cevap 
vermede kullanılan metotların doğası üzerine bir araştırma”1 olmaktan ziyade felse-
fenin neden var olduğu, hangi amaca hizmet ettiği, diğer entelektüel disiplinlerle olan 
ilişkisi, geleceği ve değeri üzerine bir konuşma olduğunu baştan belirtmemiz gerek-
mektedir. Hatta böyle ele alındığında Rorty’nin felsefesinin özünde metafelsefik bir 
proje olduğunu söylersek abartmış olmayız. Trotsky and the Wild Orchids (Trotsky ve 
Vahşi Orkideler) adlı meşhur otobiyografik makalesinde Rorty, bu görüşümüzü haklı 
çıkaracak şekilde şöyle söyler: “...40 yılımı felsefenin neye yaradığına dair kaygılarımı 
formüle etmenin tutarlı ve ikna edici yollarını aramakla geçirdim.”2

Sözü edilen makalesinde Rorty, kendisini entelektüel anlamda güdüleyen şeyin 
ünlü şair W. B. Yeats’in (1865-1939) sözleriyle, “gerçekliği ve adaleti tek bir vizyonda 
tutmak” olduğunu ifade eder.3 Başka bir deyişle Rorty, erken yaşlarından itibaren, ken-
dileriyle ilgili esrarlı ve önemli bir şeylerin olduğunu düşündüğü vahşi orkidelere olan 
tutkusuyla, sosyalist bir aile ve çevre içinde büyümesinin sonucu olduğunu düşündüğü 
sosyal adaletsizlikle mücadele etme duygusunu bir araya getirmenin yollarını arar. 
Daha basite indirgendiğinde bu, teori ile pratiğin nasıl buluşturulacağı veya dünyayı 
sadece yorumlamakla kalmayıp onu nasıl değiştirebileceğimiz sorunudur. Bu sorunu 

1 Overgaard S., Gilbert P., Burwood S., An Introduction to Metaphilosophy, New York: Cambridge 
University Press, 2013, s. 4.

2 Rorty, R., Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, s. 11.
3 a.g.e., s. 7.
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aşmada en bilindik yol, dinlerin sunduğudur. Zira dinler, beğensek de beğenmesek de, 
insanı belli bir ontoloji içerisine yerleştirip (ya da Heidegger’in tabiriyle onto-teoloji) 
bu ontolojiye uygun şekilde insan ve toplum hayatını düzenleyici yasalar koyma, dav-
ranış modelleri belirleme konusunda oldukça başarılıdırlar. Fakat dinsel eğilimi zayıf 
olan Rorty için bu yol tutulabilir bir yol değildir. Diğer alternatif ise dinsel bir tevazu 
gerektirmeyen Platonizmdir.4 Özet olarak Platonizm, duyular dünyası (görünüş) ile 
duyular üstü dünya (gerçeklik) arasında bir ayrım yapan ve bu duyular üstü dünyaya 
ancak duyusal olmayan akıl ile erişilebileceğini, böylece pratik hayatın kendisine 
dayanacağı hakikatlerin veya temellerin ifşa edilebileceğini ileri süren bir doktrindir. 
Bilindiği üzere, bu felsefenin tuttuğu yoldur ve hakikati idrak edecek kişi de elbette 
filozoflardır. Dolayısıyla Rorty, ancak bir filozof olduğunda “Platon’un ‘bölünmüş çizgi’ 
sinin üstüne – bilge ve iyinin arıtılmış ruhunu Hakikatin ışığıyla yaydığı ‘hipotezler 
ötesi’, maddi olmayan orkidelerle dolu ilahi bir yere çıkabileceğini”5 düşünür. Fakat 
böyle hipotezler ötesi, tüm hipotezlerin doğruluk değerlerinin belirlenebileceği, ras-
yonel kesinliğe sahip, tarafsız konumda olan bir yargıç kürsüsünün mevcut olmadığını 
anlamasıyla, epistemolojik bir araştırma olarak felsefeye karşı kuşku duymaya başlar 
ve felsefenin ne olabileceği ve neyi başarabileceğine dair metafelsefik bir soruştur-
maya girer. Göreceğimiz üzere bu soruşturma onu felsefenin değeri açısından oldukça 
radikal sonuçlara götürecektir.

Profesyonel bir filozof olarak bu radikal sonuçları işaret eden ilk önemli işi, 
editörlüğünü de üstlendiği The Linguistic Turn adlı antolojiye yazdığı giriş bölümü 
(Linguistik Felsefenin Metafelsefik Zorlukları) olmuştur. Bu erken dönem (1967) 
makalesinde Rorty, dilin ve anlamın analiz edilerek geleneksel felsefe problemleri-
nin çözülebileceği düşüncesine karşı geliştirdiği şüpheci tavrıyla metafelsefeye olan 
ilgisini ortaya koymuştur. Bununla birlikte o, kariyerinin başlarında analitik felsefe 
topluluğunun bizatihi içerisinde yer almış, hatta eleyici materyalizmin6 etkili bir savu-
nucusu olmuştur.7 Fakat analitik filozoflarda yaygın bir şekilde görülen savunmacı ve 
tartışmacı tarz, kavramsal analize dayalı, argümantatif felsefeye olan inancını iyiden 
iyiye yitiren Rorty’de zamanla yerini daha serbest bir konuşma biçimine bırakmıştır. 
Yine de Rorty’nin kullandığı vokabüler, analitik felsefe ekolüyle olan güçlü ilişkisi 
dolayısıyla bu ekolün söz dağarcığını yansıtır.

Analitik filozofların etkisinden başka Rorty’nin kendilerinden beslendiği diğer 
önemli kaynakların Amerikan pragmatizmi ve post-modern felsefe olduğu söylene-
bilir. Vatansever bir Amerikalı olduğunu gizlemeyen Rorty’nin felsefesinin pragma-

4 F. W. Nietzsche’nin (1844-1900) Platonizmle Hristiyanlık arasındaki yakınlığa dikkat çektiği, “Hristi-
yanlık, halk için Platonizmdir” (1966, s. 3) sözünü hatırlayalım. Bu konuda Rorty, Nietzsche ile aynı 
çizgidedir.

5 a.g.e., s. 9.
6 İnsan davranışını zihinsel haller ve bu hallere karşılık gelen zihinsel kavramlar şeklinde düşünen ge-

leneksel anlayışın bilimsel psikolojiden elimine edilmesini tavsiye eden görüş (Rakova, 2006, s. 52).
7 Guignon C., Hiley D. R., Richard Rorty, New York: Cambridge University Press, 2003, s. 61.
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tizmden izler taşımaması elbette düşünülemezdi. Ne var ki özellikle 80’ler itibariyle 
bu izler belirginleşmiş ve o, pragmatizmin çağdaş felsefedeki en önemli temsilcisi 
olarak görülür olmuştur. Hem klasik pragmatistlerden (Pierce, James, Dewey) hem 
de neo-pragmatistlerden (Quine, Putnam, Davidson, vd.) faydalanan Rorty8, özellikle 
Dewey’i yirminci yüzyıl düşünürleri içerisinde kendisi için en önemli olanı olarak 
görmüştür. Zira ona göre Dewey, Yunanlıların ve Alman idealistlerinin gerçekliğin 
neliği üzerine metafizik kaygılarından açık bir kopuşu ve daha özgür toplumların ve 
bu toplumlar içerisinde birbirinden daha farklı bireylerin yaratılmasına yönelik felsefi 
çabanın simgesidir.9 Fakat onun örnek aldığı Dewey’in “radikal ampirist olmayan bir 
pragmatist ve panpsişist (tümruhçu)10 olmayan bir naturalist”11 olduğunu unutmamak 
gerekir. Zira Rorty, ne deneyimin ne de başka bir özün bize epistemolojik dayanaklar 
veremeyeceğini düşünür ve bu düşünce onu postmodern filozoflara yaklaştırır. Kültürel 
rölativizmle özdeşleştirilen bir postmodern felsefi düşüncenin Rorty ile ilgisi olmasa 
da o, postmodern düşünürlerin J. F. Lyotard’ın (1924-1998) tabiriyle söylersek, “meta-
anlatılara olan güvensizliklerini”, yani mevcut insani veya tarihsel durumu başlangıcı 
ve sonu belli büyük bir anlatı (bir teori, bir dünya görüşü, bir perspektif, vs.) içerisinde 
açıklamaya çalışan ve bu anlatıyı birtakım evrensel ve aşkın doğrulara dayandıran 
kalkışmalara şüpheci yaklaşımlarını paylaşır. Yine de Rorty’i bir postmodern olarak 
düşünmektense bir pragmatist olarak görmek daha isabetli olacaktır. Nitekim Rorty’e 
göre “pragmatizm, postmodernizmin tüm diyalektik avantajlarına sahip olmakla birlikte 
postmodernistlerin kendi içinde çelişkili maske düşürme retoriklerinden kaçınır.”12 
Rorty, pragmatizmini özünde bir bilgi teorisi olarak gördüğü geleneksel felsefeye 
alternatif olarak sunar. Fakat böyle bir alternatifin neden gerektiğini göstermek için 
geleneksel felsefe ile ilgili neyin yanlış olduğunu ortaya koyması gerekecektir.

2. Geleneksel Felsefenin Açmazı

Rorty, antik Yunanda başlayan ve asli figürlerini Platon, Descartes ve Kant’ın 
oluşturduğu geleneksel felsefi anlayışın sözde felsefi problemleri çözmek bir yana 
bu problemlerin bizatihi yaratıcısı, kaynağı olduğunu iddia eder. Bu iddianın ortaya 

8 Rorty’e göre klasik pragmatistlerle neo-pragmatistler arasında iki temel fark vardır: Birincisi, klasik 
pragmatistler deneyim hakkında konuşurken, diğerleri dil hakkında konuşur. İkincisi, klasik pragma-
tistlerin bilimsel metodun inançların doğruluğunu teminat altına alabileceğini düşünmelerine karşın, 
diğerlerinin bu varsayımı zımnen terk etmeleridir (1999, s. 35).

9 Rorty, R., Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, s. 49.
10 Gerçekliğin tüm birimlerinin birtakım zihinsel özelliklere sahip olduğunu ileri süren görüş (Rakova, 

2006, s. 136).
11 Rorty, R., Rorty & Pragmatism: The Philosopher Responds to His Critics içinde “Dewey Between 

Hegel and Darwin”, Herman J. Saatkamp (der.), Tennessee: Vanderbilt University Press, 1995, s. 3.
12 Rorty, R., Truth & Progress: Philosophical Papers vol. 3, New York: Cambridge University Press, 

1998, s. 211.
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atıldığı, Rorty’nin en önemli eseri olarak görülen Philosophy and the Mirror of Nature 
(PMN) [Felsefe ve Doğanın Aynası], felsefi problemlerin hakiki problemler olmadık-
larını, başka bir deyişle, batı felsefe geleneğiyle aşinalığı olmayan kişilerin tefekkür 
ettiklerinde kolaylıkla karşılaşacakları evrensel ve zorunlu problemler değil, felsefeye 
bakıştaki çarpıklıktan kaynaklanan olumsal problemler olduklarını ileri sürer. Buna göre, 
felsefenin çağdaş dünyadaki yerinin doğru tespit edilebilmesi için öncelikle geleneksel 
felsefe aşılmalı veya bozuma uğratılmalıdır. Jaegwon Kim, Rorty’de bu geleneğin en 
temel öğeleri olarak üç temanın ön plana çıktığını uygun bir şekilde şöyle açıklar:

1.  Doğruluğun/Hakikatin (truth) doğayla uygunluk ve bilginin bir doğru temsillere 
sahip olma meselesi olduğu, doğruluk ve bilgi hakkındaki Platonik öğreti.

2.  Bilişsel aktivitenin vuku bulduğu, özel içsel sahne, “içsel ayna” olarak Kar-
tezyen zihin öğretisi. Böylece bilginin temsil olarak düşünüldüğü Platonik 
öğreti, dış gerçekliğin içsel temsiline dönüştürülmüştür. Kartezyen katkı, 
Platonik öğretiyi zihinselleştirmek olmuştur.

3.  Bilimlerin, sanatların, kültürün ve ahlakın temellerini araştırmanın ve bu 
alanların bilişsel iddialarını değerlendirmenin felsefenin işi olarak düşünül-
düğü felsefe anlayışı. Buna göre, bir epistemoloji olarak felsefe, tüm fiili 
ve olası bilgi iddiaları için evrensel rasyonellik ve nesnellik standartları 
belirlemelidir.13

 Rorty, A. N. Whitehead’in (1861-1947) Platon’un felsefesinin içerdiği fikirlerin 
zenginliğine atfen sarf ettiği “Avrupa felsefi geleneğinin en sağlam genel tanımlama-
sı, Platon’a yapılan bir dizi dipnottan oluştuğudur”14 şeklindeki sözlerinin (ironik bir 
şekilde) bir doğruluk payının olduğuna işaret etmek istercesine yanlış yolda giden 
geleneğin kökünün Platon’da yattığını ileri sürer. Fakat o, bu cümlenin doğruluğunu, 
Platon’un zengin felsefesinden ziyade onun görünüş-gerçeklik ayrımına ve bu ayrımdan 
doğan epistemolojiye dayandırır.15 Buna göre Platon, içinde yaşadığımız dünyayı, ideal 
ve gerçek âlemin aldatıcı bir tezahürü, soluk bir kopyası olarak görmüş, bu kopyanın 
bilgisi olarak duyular yoluyla elde edilen tikellerin ya da geçici şeylerin bilgisini akıl 
yoluyla elde edilen ebedi hakikatlerin içerildiği tümellerin ya da kalıcı şeylerin bilgi-
sine kıyasla önemsiz kılmış, böylece aklı duyulara, zihni bedene, gerçekliği görünüşe 
üstün tutmuştur. Dolayısıyla insanı dünyanın bir parçası olarak değil, dünyayı bilen bir 
özne olarak konumlandırmış ve özne-nesne ikiliğinin tohumlarını atmıştır. Felsefeye 
ise diyalektik akılla gerçeğin bilgisine ulaşma, insan bilgisine temeller sağlama görevi 
vermiştir. Buna göre insan gerçekliği ne kadar doğru temsil ederse hakikate de (gerçek 
bilgiye, epistemeye) o kadar yaklaşmış olur.

13 Kim, J, “Rorty on the Possibility of Philosophy”, The Journal of Philosophy, Vol. 77, Ekim 1980, s. 
588-597.

14 Whitehead, A. N., Process and Reality, New York: The Free Press, 1978, s. 39.
15 Rorty, R., Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, s. xviii.
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R. Descartes (1596-1650), felsefi rotasını, Platon’dan devraldığı bu epistemeyi 
elde etme arzusuna göre belirler. Fakat o bunun için iç dünyasına, zihninin içerikle-
rine yönelecek, kendisinden hiçbir şekilde şüphe edilemeyecek, kesin ve tartışılmaz 
bilginin peşine düşecektir. Ve sonuç, meşhur zihin-beden problemi olacaktır. Rorty’e 
göre bu problem, Platon’la gündeme gelen evrenseller veya tümeller sorunsalının 
uzantısı niteliğindedir. Şayet zihin kusurlu ve değişken olan içinden mükemmel ve 
değişmez olanı görebiliyorsa16 o takdirde mükemmel ve değişmez olana (idealara) 
yakın olmalıdır veya Rorty’nin deyişiyle “...görünmez paralellik görünür dağ sırtla-
rından ne kadar farklıysa, zihin de bedenden o kadar farklı olmalıdır” ve “Zihin ne 
kadar ince ise, paralellik gibi görünmez şeylerin görüntüsünü yakalamak için o kadar 
uygun olur.”17 O halde zihin, tıpkı idealar gibi maddi olmayan ve bu dünyayı aşan bir 
özelliğe sahip olmalı, dolayısıyla maddi olan bedenle aynı âlemi paylaşmamalıdır. 
Rorty’nin bir diğer ve daha önemli iddiası ise, zihin-beden probleminin 17. yüzyılda 
icat edildiğidir. Bunun sebebi, özetle, Yunanlıların duygulanımları fiziksel haller olarak 
görmelerine karşın Descartes ve diğerlerinin zihin kavramı içine dahil etmeleridir. Ona 
göre “Yunanlılarda ‘bilinçli haller’ ile ‘bilincin halleri’ni, içsel yaşamın olayları ile ‘dış 
dünya’nın olaylarını birbirinden ayırmanın bir yolu yoktur.”18 Fakat J. Tartaglia’nın da 
belirttiği gibi Yunan felsefesi özel bilişsel deneyime dair bir kavrayışı varsaymadan 
anlam vermemizin zor olduğu pasajlarla doludur.19 Elbette modern dönemde kullanılan 
bilinç, zihin, yönelimsellik, vb. kavramların Yunanlılarda karşılığını bulmak zordur. 
Fakat zihinsel, bilişsel veya öznel içsel halleri kuşatan ‘ruh’ ile beden arasında bir 
ayrım yapıldığı çok açıktır. Bununla birlikte bu ayrımın bir probleme dönüştüğünü 
ileri sürmek de kolay değildir. Bunun sebebi belki de Yunanlıların zihin ve beden 
arasında veya öznel bilinç ile nesnel dünya arasında bir ayrım gözetmemeleri değil, 
bu ayrımı materyalistlerin veya fizikalistlerin baştan yok saymalarına benzer şekilde 
baştan varsaymaları, doğal görmeleridir.

Rorty’nin, zihnin Descartes’le birlikte ayrı bir ontolojik unsur olarak düşünülmeye 
başlandığı fikrini kabul etmek güç olsa da, “Kesin olarak bildiğimiz tek şey idealarımız 
olduğuna göre zihnimizin dışındaki bir dünyayı nasıl bilebiliriz?” veya “Zihnimizdeki 
ideaların dış gerçekliği doğru temsil ettiğini söyleyebilir miyiz?” veya daha kötüsü 
“Dış gerçeklik diye bir şey var mıdır?” gibi epistemik soruların Descartes’le birlikte 

16 Rorty, Platon’da (ve antik Yunanda) evrensel hakikatlerin bilgisini idrak etmenin bir şeye bakma anla-
mında düşünüldüğünü ve bu görme metaforunun zihnin gözüyle bilme olarak modern döneme aktarıl-
dığını söyler (1979, s. 39)

17 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, s. 39-40.
18 a.g.e., s. 47. 
19 Tartaglia, J., Rorty and the Mirror of Nature, New York: Routledge, 2007, s. 64. Tartaglia örnek olarak 

Platon’un diyaloglarından Phaidon 79c, Sokrates’in Savunması 40c-d ve Sofist 263e’yi gösterir. Tek 
tek pasajlar olarak örnekleri çoğaltmak mümkündür, fakat özellikle Philebos diyaloğunun önemli bir 
kısmında (32c itibariyle) kişisel deneyimi bildiren içsel duygulanımlardan, ruhsal etkilenmelerden, vs. 
sıkça bahsedildiğini görmemiz mümkündür.
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felsefi soruşturmanın merkezine oturduğuna kuşku yoktur. Yine ‘idea’ kavramının 
Descartes öncesi felsefede kullanılmadığı şekilde, duygulanımlardan Tanrı fikrine 
kadar geniş bir yelpazede zihinsel nesneler veya içerikler anlamında kullanılması ve 
içsel bir sahnede sergilenen bu ideaların bir iç göz veya ‘ben’ tarafından gözlenmesi 
düşüncesinin Descartes’le başlayıp J. Locke (1632-1704) tarafından geliştirildiğini 
söyleyebiliriz. Zira “iç gözlemcisiyle böylesi içsel bir sahne antik ve ortaçağ düşünce-
sinin çeşitli dönemlerinde ileri sürülse de, bir problemin temelini teşkil edecek kadar 
uzun süre ciddiyetle ele alınmamıştır.”20 Rorty’nin ‘doğanın aynası’ tabirini kullanması 
da zihnin bu tasavvuru sebebiyledir. Buna göre, “geleneksel felsefeyi esir alan tablo, 
zihnin, bazısı uygun, bazısı öyle olmayan çeşitli temsillere sahip, saf, deneysel olmayan 
metotlarla incelenmeye müsait büyük bir ayna olarak görülmesidir.”21 I. Kant (1724-
1804) da hem Platon’dan devraldığı görünüş-gerçeklik (fenomen-numen) ayrımını 
hem de Descartes’tan devraldığı zihin-beden ayrımını muhafaza ederek deneyimi ve 
bilgiyi mümkün kılan koşulları zihinden çıkartmış, gerçekliği bilmemizin imkansızlı-
ğını vurgulayarak aklın sınırlarını çizmiştir. Kant’ın aşkınsal yaklaşımı felsefeyi diğer 
ilimlerin üstünde bir statüye kavuşturmuş, onların bilgi iddialarını test eden bir hakeme 
dönüştürmüştür. Felsefe bunu, metafiziksel, sanatsal, bilimsel ve ahlaki önermelerin 
doğruluk değerini ölçecek rasyonel kriterler, evrensel ilkeler ortaya koyarak yapacaktır. 
Böylece Kant’la birlikte felsefenin kendi başına buyruk, profesyonel bir çeşit bilim 
haline gelmesi tamamlanmıştır.

Rorty’e göre felsefenin özünde bir bilgi teorisi olarak düşünülmesi Kant’tan 
bayrağı alan neo-Kantçılarda, mantıksal pozitivistlerde, fenomenolojistlerde, yapısal-
cılarda ve analitik filozoflarda da sürmüştür. Örneğin analitik felsefe, “temsilin zihinsel 
olmaktan çok dilsel olduğu, “bilginin temelleri”ni ortaya koyanın “aşkın kritik” ya da 
psikolojiden ziyade dil felsefesi olduğu düşüncesiyle sivrilen, Kantçı felsefenin bir 
başka türüdür.”22 Yine ona göre, 20. yüzyıldaki çoğu dil felsefeleri Kantçı felsefenin 
aşırı bir türüdür. Kant’ın, ondan önce de Platon’un büyük ölçekli olarak yapmaya 
çalıştığının küçük ölçekli olarak yapılmaya çalışılması, zamansız olarak doğru ola-
nın uzay-zamana bağlı bir araçla (dil ile) yakalanma çabası, tarihsel süreç içinde art 
arda gelen yorumlamalara bir yenisini eklemek yerine tüm mümkün yorumlamaların 
yapısının aranması teşebbüsüdür.23 Elbette bu, analitik felsefenin veya dil felsefesinin 
tümüyle yararsız olduğu anlamına gelmez. Nitekim Rorty, bu alanlarda yapılan felsefi 
araştırmalar sonucunda elde edilen bulguları geleneksel felsefeye karşı metafelsefik 
silahlar olarak kullanır. Daha sonra göreceğimiz gibi o, W. V. O. Quine (1908-2000), 
Wilfred Sellars (1912-1989) ve Donald Davidson (1917-2003) gibi analitik filozofla-

20 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, s. 50.
21 a.g.e., s. 11.
22 a.g.e., s. 8.
23 Rorty, R., Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 1982, s. 93.
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rın argümanlarını temelci felsefe anlayışının altını oymakta işe koşar. Yine onun dil 
hakkındaki görüşleri genel olarak analitik felsefe üzerindeki etkisi bilinen L. Witt-
genstein’in (1889-1951) ikinci dönem görüşlerini yansıtır. Nitekim “analitik felsefe 
hakkındaki tüm şüphelerime rağmen” diyor Rorty, “dilsel dönüşün hakiki bir felsefi 
ilerleme örneği olduğunu düşünüyorum.”24

 O halde bölümün başlığına tekrar dönersek, Rorty’e göre geleneksel felsefenin 
açmazlığının sebeplerinin, felsefeyi hakikati keşfetmenin bir yolu olarak görmesi ve 
böylece kendini bir süper-bilim olarak tanımlaması, doğruluğu ya dış dünyanın ya da 
zihnin içeriklerinin uygun temsili olarak ele alması, ortaya attığı problemlerin tarihsel 
ve kültürel kökenlerini görmezden gelip bu problemleri felsefenin kaderiymiş gibi 
yansıtması ve bilgiyi temellendirilmeye muhtaç bir şeymiş gibi düşünüp bu görevi 
felsefeye yüklemesi olduğunu söyleyebiliriz. Felsefeye dair bu tasavvurlar Rorty açı-
sından birer açmaz teşkil etmektedir, çünkü bizleri sonu gelmeyen verimsiz tartışma-
lara sürüklemekte, nesnelliği ve doğruluğu uzay-zamanı aşan bir noktadan tesis etme 
çabası bizleri beyhude bir uğraşa sokmaktadır. Peki ama Rorty bize ne önermektedir? 
Bu kavramlar onun için ne anlam ifade etmektedir?

3. Nesnellik, Hakikat ve Bilim

Felsefeyle ciddi olarak ilgilenmeye başladığı yıllarda Rorty’nin zihnini kurcalayan 
öncelikli soru, kişinin kendi görüşlerini nesnel olarak tesis etmesinin mümkün olup 
olmadığı sorusudur. Nesnellikten kasıt, ileri sürülen fikirlerin iletişime giren öznelerin 
dışında, sosyo-kültürel bağlamın üstünde, nötr bir düzleme dayanıp dayanmadığıdır. 
Bu soruya “hayır” cevabı verdikten sonra geriye iki alternatif kalmaktadır: İlki, kişinin 
sahip olduğu fikirlerin birbirleriyle olan genel tutarlılığıdır. Ne var ki Rorty’e göre 
“tutarlılık bir çelişkilerden kaçınma meselesidir” ve Thomas Aquinas’ın (1225-1274) 
“Bir çelişkiyle karşılaşırsan, ayrım yap” tavsiyesine uyduğunuzda “felsefi yetenek büyük 
oranda bir diyalektik köşeden çıkmak için ayrımları gerektiği kadar çoğaltma meselesi” 
haline gelmektedir.25 Diğeri ise, Rorty’nin atalarının tuttuğu yol olan pragmatizmdir.

 Rorty, W. James (1842-1910) ve J. Dewey’in (1859-1952) yazıları göz önüne 
alındığında pragmatizmin üç unsurla karakterize olduğunu söyler:

1.  “Hakikat/Doğruluk”, “bilgi”, “dil”, “ahlâk” ve benzeri felsefi kuramsallaş-
tırmaların konusu olan nosyonlara karşı anti-özcüdür (antiessentialist).

2.  Ne olgular ve değerler arasında metafizik bir fark, ne ahlâk ve bilim arasında 
metodolojik bir fark, ne de -malı/-melinin (ought) doğruluğu ile -dır/-dirin 
(is) doğruluğu arasında epistemolojik bir fark görmez.

24 Rorty, R. (1995), Rorty & Pragmatism: The Philosopher Responds to His Critics, Herman J. Saatkamp 
(der.), Tennessee: Vanderbilt University Press, 1995, s. 53.

25 Rorty, R., Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, s. 10.
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3.  Araştırma üzerinde, iletişimsel sınırlamaların dışında, nesnelerin, zihnin, 
dilin doğasından kaynaklı, geniş çapta sınırlamalar olduğunu düşünmez.26

Rorty’nin özcülük karşıtı düşüncesini, dolayısıyla pragmatizmin anti-özcülük 
ile ilişkisini daha iyi anlayabilmek için yukarıda sözü edilen kavramların bazılarına 
değinmekte fayda var. Onlardan biri olan bilgi, Platon’un da Theaetetus’da tartıştığı 
tanımlamayla27 genellikle gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tarif edilir ve bu ta-
nımlama otomatik olarak ‘doğru’ ve ‘gerekçelendirme’ arasında bir farklılık olduğunu 
imlemektedir. Bu farklılık, gerekçelendirmenin koşullu ve doğruluğun ise koşulsuz 
bir karaktere sahip olmasıyla açıklanır. Eş deyişle, gerekçelendirme bağlama göreli 
olabilirken doğruluk bağlamla sınırlandırılamaz. Pragmatist Rorty içinse ikisi arasın-
daki tek farklılık “eski dinleyiciler ile yeni dinleyiciler arasındaki farklılıktır.”28 Buna 
göre bu farklılık, bir inanç gerekçelendirilmiş olsa bile doğru olmayabilir dediğimizde, 
bu inanca şu an bilmediğimiz veya farkında olmadığımız itirazların doğabileceğini 
kabul etmemizle ilgilidir. Örneğin şu anki ahlâki, bilimsel, felsefi inançlarımız bizim 
için yeterince gerekçelendirilmiş olabilir, fakat yeni verilerin veya paradigmaların 
gün yüzüne çıkmasıyla veya daha yaratıcı hipotezlerin ortaya atılmasıyla inancımız 
ileri gerekçelendirmelere ihtiyaç duyabilir. O halde Rorty’nin yaklaşımının doğruluğu 
gerekçelendirmeye indirgemek veya gerekçelendirmeler toplamı olarak görmek oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu anlayışının altında yatan sebep, şu varsayımdır: “Ulaştığınızda 
tanımayacağınız bir şeyi hedefleyemezsiniz.”29 Buna göre, gerçeklik hakkındaki iddi-
alarımızın (ahlâki, bilimsel, metafizik önermelerin) doğruluğunu belirleme şansımız 
yoktur ve bu durum, kendilerine dayanacağımız uzay-zaman üstü, mutlak doğruların 
yokluğundan ziyade (veya bu tezden ayrı olarak)30 böyle doğrular olsa bile iddiaları-
mızın bu doğrularla örtüştüğünü bilmemizin epistemik imkânsızlığından kaynaklanır. 
Bir pragmatist için herhangi bir kavram hakkındaki tartışma pratik açıdan bir farklılık 
oluşturmuyorsa –ki epistemik imkânsızlık böyle bir farklılığın oluşmasını engellemek-

26 Rorty, R., Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1982, s. 162-65.

27 Bkz. Platon, Theaetetus, 201d-210a.
28 Rorty, R., Rorty and His Critics, Robert B. Brandom (der.), Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000, 

s. 4.
29 a.g.e., s. 2. Menon diyaloğunda Menon Sokrates’e sorar: “Peki ama Sokrates, ne olduğunu bilmeden 

nasıl araştıracaksın? Hiç bilmediğin bir şeyi araştırmayı nasıl hedefleyebilirsin? Ona ulaştığında, ara-
dığın şeyin o şey olduğunu nereden bileceksin?” (80e)

30 Rorty’nin doğruluğun veya hakikatin varlığı ya da yokluğu üzerine argümanı şöyledir: “Hakikat, cüm-
lelerin özellikleridir. Cümlelerin varlığı vokabülere bağlıdır. Vokabüler insanlar tarafından oluşturul-
duğundan hakikatte insan icadıdır.” (1989, s. 21) O halde Rorty, hakikatin dil ile olan ilişkisini Witt-
gensteinci bir biçimde yorumlamaktadır. Buna göre hakikatin keşfedilebilir bir şey olduğunu ileri 
sürmek, dil ile gerçekliğin ve dolayısıyla zihin ile gerçekliğin örtüştüğünü söyleyen (one-to-one cor-
respondence) temsilci öğretiye geri dönmek anlamına gelecektir. “Dünya oradadır, fakat dünyanın 
tanımları değil. Sadece dünyanın tanımları doğru veya yanlış olabilir. Dünya kendi başına –insanların 
tanımlayıcı aktiviteleri olmadan– doğru veya yanlış olamaz.” (a.g.e. s. 5)
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tedir– o takdirde söz konusu tartışma terk edilebilir. Rorty’e göre doğruluk/hakikat 
tam da böyle bir kavramdır: “‘Doğru’ kelimesinin anlamı hakkında veya doğruluğun 
doğası hakkında felsefi bir teoriye sahip olmak, ‘tehlike’ kelimesinin anlamı hakkında 
veya tehlikenin doğası hakkında felsefi bir teoriye sahip olmak kadar gereksizdir.”31 
Buradan yola çıkarsak Rorty’nin pragmatizmi bir doğruluk teorisi olarak takdim 
etmediğini vurgulamamız gerekir. O, doğruyu, James’le birlikte, “inanmanın iyi ol-
duğu görülen şey” olarak ve inancı da, C. S. Peirce’le (1839-1914) birlikte, “eylem 
alışkanlıkları” olarak tanımlar. Buna karşılık geleneksel görüş, inançları gerçekliğin 
temsili, doğruyu da bu temsilin gerçeklikle uyuşması olarak görmektedir. O halde iki 
yaklaşım arasındaki temel fark, geleneksel yaklaşımın dünyanın herkes tarafından 
kabul edilecek belli bir karaktere, görünüme veya varoluş tarzına sahip olduğunu dü-
şünmesi, böylece doğruluğu özcü terimlerle ifade etmesi; pragmatist yaklaşımın ise, 
kişinin dünyanın nasıl olduğuna dair inancıyla kullandığı dil arasında istediği şekilde 
bir uygunluk sağlayabileceğini, dolayısıyla gerçeklikle uygunluğun belli bir biçiminin 
olduğunu varsaymanın anlamsız olduğunu düşünmesi ve böylece doğruluk hakkında 
anti-özcü bir tavır almasıdır.

Rorty’nin inançlar ve doğruluk hakkındaki bu düşüncelerinin bilgi anlayışındaki 
izdüşümü epistemolojik davranışçılık veya psikolojik nominalizm olarak adlandırılır. 
Aslında bu isimler pragmatist bilgi anlayışını tanımlayan kavramlardan başka şeyler 
değildirler. Rorty’nin Dewey ve Wittgenstein’de de ortak olduğunu düşündüğü bu 
anlayışa göre “rasyonelliği ve epistemik otoriteyi toplumun belirlediği sınırlara atfen 
açıklamak gerekir, ikinciyi (toplumu) birinciye (rasyonellik ve epistemik otoriteye) 
atfen değil.”32 Rorty, bu görüşünü desteklemek için özellikle Quine ve Sellars’ın ar-
gümanlarını kullanır. Quine’nin analitik-sentetik önerme ayrımına getirdiği eleştiriye 
göre, herhangi bir önermenin analitik sayılması, o önermenin içerdiği kavramların 
anlamlarından çok inanç ağımızda yer aldığı pozisyon sebebiyledir. Örneğin, “Bekâr, 
evlenmemiş kişidir” dediğimizde, bu cümlenin bize mantıksal olarak zorunlu görünmesi, 
‘bekâr’ ve ‘evlenmemiş kişi’ arasındaki doğal bağdan değil, bu sözcüklerin tüm söz 
varlığımız içindeki konumlanışındandır. İnançlarımız arasındaki ilişki değiştikçe bu 
konumlanış daha farklı bir hal alabilir. Buradan hareketle Quine bize, hiçbir inancımızın 
diğer inançlarımıza kıyasla özel bir yerinin olamayacağını, herhangi bir inancın doğru-
luğunu belirleyen şeyin o inanca dair fikirlerin gerçeğe uygunluğunun (bizimle şeyler 
arasında doğru aracılık edip etmediğinin) değil, inancımızın tüm inanç sistemimizle 
olan bütünlüklü uyumu olduğunu söyler. Sellars ise, dünyaya dair bilgimizin ve dili 
kullanma yeteneğimizin veya kapasitemizin, dolaysız duyusal deneyimde temellen-
mesi gerektiği ampirist görüşe (verilmişlik miti) saldırır. Sellars’a göre dünyaya dair 
farkındalığımız tümüyle dilseldir. Dünyayla olan nedensel etkileşimimizden dolayı 

31 Rorty, R., Rorty and His Critics, Robert B. Brandom (der.), Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000, 
s. 4.

32 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, s. 174.
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birtakım ham deneyimler edinsek de bu deneyimlerin bilgi hüviyetine kavuşabilmesi 
ancak önermesel bir yapı içerisinde yer almasıyla mümkündür. Aksi takdirde bilgi 
iddialarının gerekçelendirilmesinden bahsetmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla 
bir deneyimin epistemik anlamda değerinin olabilmesi için, deneyime sahip kişinin 
zaten başlangıçta geniş bir kavram ağına sahip olması gerekir. O halde dilin deneyim-
de temellendiğini söylemektense deneyimin dilde temellendiğini söylememiz daha 
doğru olacaktır.33 Rorty’nin Quine ve Sellars’ın görüşlerinden çıkardığı sonuç şudur: 
Gerekçelendirme, hâlihazırda mevcut olan kabullerimizden başka bir şeye referansla 
yapılamaz, dolayısıyla inançlarımızın ve dilimizin dışına çıkıp bilgi iddialarımızı test 
edebileceğimiz bir yol yoktur. Başka bir deyişle, “bir kimsenin herhangi bir şey için 
istediği felsefi gerekçelendirme ancak yaşayan gerçek insanların pratiklerine referansla 
yapılabilir.”34 Rorty için Quine ve Sellars’ın argümanları etkili olsa da, onların argü-
manlarını sınırlarına götüren ve düşüncelerini derinleştirip genişleten kişi Davidson 
olmuştur. Davidson, Quine’nin yukarıda bahsettiğimiz ‘ampirizmin iki dogması’na 
(analitik-sentetik ayrımı ve indirgemecilik) bir üçüncüsünü ekler: şema-içerik (sche-
me-content) ayrımı. Quine’nin holizmi tüm inançlarımızı aynı ağın (inanç bütününün) 
bir parçası olarak görse de, bu ağı, gerçekliği iyi resmedenler ile iyi resmetmeyenler 
şeklinde tasnif etmekten de geri durmuyordu. Buna göre doğal bilimler dünyanın 
yapısını keşfetmede, dolayısıyla gerçekliğe yaklaşmada diğer disiplinlere veya kültür 
alanlarına göre daha başarılıdırlar. Fakat Davidson kavramlarla, dille (şema) nedensel 
olmayan bir şekilde eşleşen dünya (içerik) ayrımını reddederek Quine ve Sellars’in 
içine düştüğü bilimcilikten de kaçınır. Zira Rorty’e göre Davidson “herhangi bir doğal 
bilimin bizi inançlarımızın dışında bir görüş açısına taşıyıp bu inançların gerçeklikle 
olan ilişkilerini görmemizi sağlayacak bir ‘gök çengeli’ sunabileceğini düşünmez.”35 O 
halde, bilimsel dilin dünyayı olduğu gibi resmettiğini veya bize epistemeyi verdiğini, 
diğerlerinin ise kusurlu resmettiğini veya bize doxayı verdiğini söyleyerek metafizik 
iddialarda bulunmak yerine, bilimsel dilin dünyayı tanımlamakta diğerlerine kıyasla 
daha başarılı olduğunu, bu amaca daha iyi hizmet ettiğini, diğer dillerin de (sanatsal, 
dinsel, felsefi, vs.) daha başka amaçlara hizmet ettiğini söylemeliyiz. Rorty’e göre 
bir kere dilin insan zihni ile dış dünyayı birbirine bağlayan, nesnelerin ardında yatan 
gerçekliği açığa çıkaran ontolojik bir öğe olmadığını, sadece içinde bulunduğumuz 
çevreyle baş etmemizi sağlayan bir araç olduğunu ve insan zihninin çevreyle olan etki-
leşiminin temsili değil, nedensel olduğunu kabul ettiğimizde, herhangi bir entelektüel 
faaliyet alanını bir diğerine üstün tutmamız için elimizde bir neden kalmamaktadır.

Bilimlerin gerçeklikle temas kurmamızı sağladığı fikri, bilimsel gelişmelerin 
gittikçe artan bir şekilde dünyayı kontrol etmemize ve geleceği öngörmemize olanak 

33 Guignon C., Hiley D. R., Richard Rorty, New York: Cambridge University Press, 2003, s. 9-11.
34 Rorty, R., Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers vol. 1, New York: Cambridge Uni-

versity Press, 1991, s. 157.
35 a.g.e., s. 9.
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verdiği fikriyle paraleldir. Şayet gerçeklikte bir karşılığı yoksa nasıl oluyor da fizikçiler 
yaptıkları hesaplamalar sonucunda bildiğimiz anlamda bir parçacık fiziğinin devam 
edebilmesi için belli bir bozonun (Higgs bozonu) var olması gerektiğini söylüyorlar ve 
deney sonucunda söz konusu bozonun varlığı tespit ediliyor? Bu durumda gerçekten de 
evrenin yapısıyla veya işleyişiyle alâkalı bir olguyu keşfetmiş olmuyor muyuz? Bilim, 
evrenin kendisine uyduğu kuralları, yasaları ortaya çıkarmıyor mu? Rorty’e göre bilimin 
dünyayı kontrol etmek ve geleceği öngörmek konusunda iyi bir araç olduğunu söyle-
memiz yeterlidir. Zira Thomas S. Kuhn’un (1922-1996) deyişiyle “‘gerçekten orada’ 
gibi ifadeleri oluşturmanın teoriden bağımsız bir yolu yoktur.”36 Bir bozonun varlığı 
hakkında konuşabilmemiz için bahsi geçen bozonun diğer atom altı parçacıklarla olan 
ilişkisini bilmemiz, ayrıca parçacık fiziğinin tüm fizik bilimi içerisindeki yerini anla-
mamız gerekmektedir. Buna göre Sellars’la birlikte tüm farkındalığın dilsel olduğunu 
kabul ettiğimizde bozon kavramını belli bir dil oyununun bir parçası olarak görmek 
durumundayızdır ve bizim bu dil oyununun dışına çıkıp kullandığımız dilin gerçeklikle 
ilişkisinin düzeyini belirlememiz mümkün değildir. Bu yüzden Kuhn ve Rorty, bilimi, 
katı gerçekleri, nesnel doğruları açığa çıkaran, bizi adım adım hakikate yaklaştıran 
dört başı mamur bir araştırma alanı olarak görmezler. Kuhn’un örneğiyle söylersek, 
elbette Newton’un mekaniği Aristoteles’in mekaniğine kıyasla ve Einstein’in mekaniği 
Newton’un mekaniğine kıyasla bir gelişmedir, fakat bu gelişme ontolojik anlamda bir 
gelişmeye değil, ikincilerin birincilerden daha iyi birer problem çözme aracı oldukla-
rına işaret eder. Rorty’e göre rasyonellik, nesnellik, hakikat gibi kavramların bilimle 
özdeşleştirilmesinin ve bilim adamının –gerçekliğe kapı açtığı düşünüldüğünden– din 
adamının yerini almasının diğer akademik disiplinleri de bilimsel metoda benzer bir 
metodik rasyonelliğin peşine düşmesine yol açtığını düşünür.37 Felsefe bu akıma kapı-
lanların en başında gelmiş, felsefeyi bilimleştirme çabaları mantıksal pozitivistlerde, 
Russell ve Husserl gibi filozoflarda, birtakım dil felsefelerinde, kısacası temelci ve 
temsilci her felsefede kendini göstermiştir. Fakat Rorty’nin şu ana kadarki düşüncele-
rinden anlaşıldığı kadarıyla bu felsefe için yanlış seçilmiş bir yoldur. Ona göre felsefe 
bir tür bilim olmadan da kültürel açıdan önemli roller oynayabilir.

4. Felsefe ve Filozofun Rolü

Alan Malachowski, Rorty’nin “geleneksel felsefi arenada yeni hareketler yapmak 
yerine bu arenayı yeniden tanımlamak, felsefenin ne olduğuna, neleri içerdiğine, ne 
şekilde yapılması ve hangi konularla ilgilenmesi gerektiğine dair felsefi kavrayışı-

36 Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, 3. 
Baskı, 1996, s. 206.

37 Rorty, R., Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers vol. 1, New York: Cambridge Uni-
versity Press, 1991, s. 35.
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mızı değiştirmek isteyen bir düşünür”38 olduğunu söylerken oldukça haklıdır. Rorty, 
PMN’de, zihin-beden problemi hakkındaki çözüm önerilerini tartışmasının dahi “yeni 
bir tanesini tavsiye etmek için değil, neden böyle bir problem olmadığını göstermek 
için” olduğunu belirtir.39 Adı geçen eserinde, tarihsel bir dekonstrüksiyon ile, felsefenin 
(özellikle analitik felsefe açısından) çağdaş dünyada içinde bulunduğu kısır halin mü-
sebbibinin, kendisini Platon, Descartes ve Kant’tan miras aldığı dualistik tasavvurlardan 
(görünüş-gerçeklik, zihin-beden, özne-nesne, keşfetme-yaratma, vb.) kurtaramaması 
ve en nihayetinde kendisini bir hakikat arayışı olarak tanımlaması olduğu teşhisini 
koymakla kalmaz, aynı zamanda bu felsefe anlayışından, yani epistemoloji olarak 
felsefeden kurtulduğumuzda yerine ne koyabileceğimize dair önerilerde de bulunur.

Nitekim Rorty, PMN’de alternatif bir felsefe anlayışı olarak eğitici felsefe (edif-
ying philosophy) kavramını ortaya atar ve Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ile 
anılan hermenötik düşünceyle ilişkilendirir. Buna göre “(kendimizi veya başkalarını) 
eğitme girişimi, birbirleriyle kıyaslanamaz vokabülerler içinde birbirleriyle kıyasla-
namaz amaçlar güden, kendi tarihimiz ve bir başka egzotik kültür veya tarihsel dönem 
arasında ya da kendi disiplinimiz ve bir başka disiplin arasında ilişkiler kurma her-
menötik etkinliğinden oluşabilir.”40 Hermenötik bizi bazı inançlarımızın birbirleriyle 
kıyaslanamazlığı sebebiyle kendi diskurumuza çevrilemediği durumlarda muhatabımızı 
kendi diskurumuza göre değerlendirmek yerine muhatabımızın diskuru içerisinde dü-
şünmeye çalışmaya sevk eder. Bu bakımdan filozofun rolü de farklı diskurlar arasında 
bir çevirmen gibi aracılık yapmak olacaktır. Bununla birlikte eğitme girişimi, “yeni 
amaçları, yeni kelimeleri veya yeni disiplinleri düşünme ‘şiirsel’ etkinliğini takiben, 
tanıdık çevremizi yeni bulduğumuz tanınmadık terimlerle yeniden yorumlama çabası 
olarak tabiri caizse hermenötiğin tersinden de oluşabilir.”41 Böyle düşünüldüğünde ise, 
filozofun rolü, daha sonra göreceğimiz gibi kültürel politikle ilişkili olacaktır. Her iki 
şekilde de eğitici felsefe sistematik felsefenin karşısında yer alır.

Sistematik felsefe epistemoloji merkezlidir, dolayısıyla felsefenin temel amacının 
bilme olduğunu düşünür. Bilme tutkusunun arkasındaki itki, tüm diğer diskurları tek bir 
çatı altında toplayıp bilgi iddialarını değerlendirecek nesnel ölçütleri belirleme arzusu-
dur. Bu nedenle felsefe kendisini evrensel doğruları, insanı ve dünyayı açıklamamızı 
sağlayacak özleri ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma programı olarak yapılandırır. 
Felsefi problemlerin uygun metotlara sahip olunduğunda çözülebileceğini düşünür ve 
bu şekilde o, özgün bir bilim (veya süper-bilim) olmaya çalışır. Buna karşılık eğitici 
felsefe kendini diğer diskurların üstünde görmez, fakat sadece bu diskurlardan biri 
olarak kabul eder. Diskurların nesnel bir zemine dayanıp dayanmadığıyla ilgilenmez, 
zira amaç diskurlar arası iletişimi sürdürmek, konuşmayı devam ettirmektir. Felsefenin 

38 Malachowski, A., Richard Rorty, Chesham: Acumen, 2002, s. 3.
39 a.g.e., s. 7.
40 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, s. 360.
41 a.g.e.
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belli problemler etrafında yürütülmesinin sınırlayıcı olduğunu düşünür ve bu sözde 
problemleri geride bırakmayı yeni konuşma yolları üretilmesinin bir şartı olarak gö-
rür. Dolayısıyla terapötiktir, sırtımızdaki kavramsal yükü atmamıza ve böylece daha 
sağlıklı (veya hafif) bir iletişim kurmamıza olanak tanır. Bu görüşte felsefe yapmak, 
argüman çarpıştırmaktan ziyade görüş alışverişinde bulunmaktır. Böyle düşünüldü-
ğünde artık felsefe profesyonel bir disiplin olmaktan çıkıp edebiyatın bir türü ya da bir 
yazın (literatür) tarzı haline dönüşür.42 Rorty, sistematik filozoflar ve eğitici filozoflar 
arasındaki farkları şöyle özetler:

Büyük sistematik filozoflar yapıcıdırlar ve argümanlar sunarlar. Büyük eğitici filozof-
lar tepkicidirler ve hicivler, parodiler, aforizmalar sunarlar. Tepki gösterdikleri dönem 
sonlandığında, çalışmalarının amacını yitireceğini bilirler. Kasten periferiktirler. Büyük 
sistematik filozoflar, sonsuzluk için inşa ederler. Büyük eğitici filozoflar kendi nesilleri 
için yok ederler. Sistematik filozoflar kendi konularını güvenli bir bilim yoluna koymak 
isterler. Eğitici filozoflar bazen şairlerin sebep olabildiği, zaten orada olanın uygun temsili 
olmayan, açıklanamaz ve zar zor tanımlanabilen, yeni bir şeylerin varlığını duyuran bir 
hayret duygusu için alanı açık tutmak isterler (PMN, s. 369-70).

Rorty’e göre Dewey, Heidegger ve Wittgenstein, eğitici filozofları güzel bir 
şekilde örneklerler. Bu üç filozof erken dönemlerinde sistematik felsefeye sempati 
duysalar da, sonraları bu ayartmadan kurtulmuşlar ve çalışmalarını “okuyucuya yeni 
bir felsefi program sağlamaktan ziyade, kendi felsefe yapma amillerini sorgulamayı”43 
teşvik etmek üzere kaleme almışlardır. Onlar, başat felsefi kuramlara yeni kuramlarla 
üstün çıkmak veya bu kuramları argümanlarla çürütme çabası içerisine girmek yerine 
bunları bir kenara bırakarak yeni düşünme yolları açmaya çalışmışlar, “bir de şöyle 
bakalım” demişlerdir. Rorty, onların mevcut felsefe algısını değiştirmek bakımından 
bizlere ne katkılar sağlayabileceklerini şu şekilde açıklar:

Eğer Deweyci bilgi anlayışına sahip olursak... “gerekçelendirme”yi, “bilen özne” ve 
“gerçeklik” arasında bir alışverişten ziyade sosyal bir fenomen olarak göreceğimizden, 
nelerin bilgi sayılabileceğine dair kalıcı sınırlamaların olduğunu düşünmeyeceğiz. Eğer 
dilin aynadan ziyade araç olarak görüldüğü Wittgensteinci dil anlayışına sahip olursak, 
dilsel temsilin imkânının zorunlu koşullarını aramıyor olacağız. Eğer Heideggerci felsefe 
anlayışına sahip olursak, bizi başlangıçta düşünmeye sevk eden yabancılığa karşı açıklığı, 
“teknik” ve belli bir soruyla değiştirme girişimini, bilen öznenin doğasını zorunlu doğruların 
kaynağı yapma çabasında bir başka kendini aldatma girişimi olarak göreceğiz (PMN, s. 9).

Rorty, sistematik felsefe ve eğitici felsefe ayrımından farklı olarak normal felsefe 
ve devrimci felsefe şeklinde bir ayrıma daha gider. Bu ayrım, aslında, Kuhn’un normal 
bilim ve devrimci bilim ayrımının felsefeye uyarlanmış halidir. Bilindiği gibi Kuhn, 

42 Rorty, felsefe ve literatür arasındaki ayrımın ortadan kaldırılmasının J. Derrida’nın (1930-2004) de-
konstrüksiyonu için de esas olduğunu düşünür. Buna göre Derrida, “genel, farklılaşmamış bir metin-
sellik” yönünde çalışmıştır. Onun çalışmalarında felsefe-literatür ayrımı, en fazla, tırmandıktan sonra 
atacağımız bir merdivenin parçasıdır (1991, s. 84-5).

43 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, s. 5.
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çoğu bilim adamının uzunca bir süre belli bir paradigma içinde çalıştığını, çalışmalar 
sırasında ortaya çıkan anomalilerin bu paradigmanın uygulayıcıları tarafından cari pra-
tiklere uyumlu hale getirildiğini, fakat anomaliler uyumlu hale getirilemeyecek boyut-
lara veya yoğunluğa ulaşınca paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ve böylece 
bilimsel devrimlerin vuku bulduğunu iddia eder.44 Kuhn’un bu tarihselci yorumunun 
altını çizdiği husus, paradigma değişikliğinin rasyonel karar alma mekanizmalarınca 
gerçekleştirilmediğidir. Rorty’de benzer şekilde zaman içerisinde görülen felsefi fi-
kirlerdeki değişimin, örneğin epistemolojik ilginin yerini dil araştırmasına bırakması 
gibi eksen kaymalarının, entelektüel bir gelişimin göstergesi olmaktan ziyade tarihsel 
seyrin bir sonucu olduğunu düşünür. Buna göre herhangi bir felsefi görüşün tarihin 
belli dönemlerinde ağırlık kazanması veya ilgi çekmesi bu felsefi görüşün yayılma-
sında etkin olan imajlar ve metaforlara bağlıdır. Dolayısıyla rasyonel argümanların 
felsefi değişimi getirdiği düşüncesi kolaylıkla kabul edilebilir bir düşünce değildir.45

Normal filozofları ve devrimci filozofları, sistematik filozoflar ve eğitici filozoflarla 
birlikte düşündüğümüzde Rorty’nin aklında üç tip filozof olduğunu söyleyebiliriz: 
Devrimci eğitici filozoflar, devrimci sistematik filozoflar ve normal sistematik filozoflar. 
Buna göre örneğin, geç dönem Wittgenstein ve geç dönem Heidegger birinci sınıfa, 
analitik felsefenin kurucularından biri olarak görülen Russell ve fenomenolojinin 
geliştiricisi Husserl ikinci sınıfa, Sellars, Quine ve Davidson gibi filozoflar da üçüncü 
sınıfa dahil edilebilir.46 Peki, Rorty’i nereye dahil etmeliyiz? Şimdiye kadar anlatılan-
lardan yola çıkarsak Rorty’nin devrimci eğitici bir filozof olduğunu söylememiz makul 
görünmektedir. Ne var ki Tartaglia, Rorty’nin bir filozof sayılmayabileceği ihtimalini 
de ortaya atarak, onun metafelsefik duruşunu ve PMN basıldıktan kısa bir süre sonra 
felsefeden kurumsal ayrılığını dikkate aldığımızda, bu ihtimalin Rorty açısından güçlü 
bir ihtimal olduğunu ileri sürer.47 Gerçekten de Rorty’nin Contingency, Irony and 
Solidarity (CIS) adlı ikinci önemli eseri de dahil olmak üzere son dönem yazılarına 
baktığımızda klasik anlamda felsefeyi –çok zayıf bir biçimde PMN’de olsa da– bu 
yazılarda bulmak pek mümkün değildir. Fakat klasik anlamda felsefenin (argüman-
tatif, objektivist, apolojist) tam da Rorty’nin geleneği kendisinden kurtarmak istediği 
bir forma sahip olduğunu ve yerine ikame etmek istediği ya da tavsiye ettiği felsefi 
tarzın (söyleşisel, eğitici, terapötik) felsefenin yeniden tanımlanmasının bir parçası 
olduğunu düşündüğümüzde, kendi tanımladığı şekliyle felsefenin hala Rorty’nin icra 
ettiği bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu yeni haliyle felsefenin sosyal fonksi-

44 Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, 3. 
Baskı, 1996, s. 5-6.

45 Kişinin inançlarını, felsefi görüşlerini, yaşama tarzını değiştirmesine neden olarak argümanlar görüle-
bilir mi? Rorty, bazen bunun mümkün olabileceğini düşünse de bunu bir istisna olarak görür. Ona göre 
değişimin gerçekleşmesinin esas nedeni kişi için önceden değerli görünen birtakım inançların veya 
görüşlerin kullanışlılığını yitirmesi, görece önemsiz hale gelmesidir. (1999, s. 63)

46 Tartaglia, J., Rorty and the Mirror of Nature, New York: Routledge, 2007, s. 210.
47 a.g.e.
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yonu olmayan48, kişisel mükemmelleşme açısından önemli49 ve “demokratik politiğin 
hizmetinde”50 olacağını unutmayalım.

5. Rorty’nin Metafelsefesinin Politik Sonuçları

Felsefenin nasıl demokratik politiğin hizmetinde olacağını veya politik açıdan 
ne gibi bir fayda sağlayabileceğini konuşmadan önce, Rorty’nin felsefi görüşlerinin 
nasıl bir politik tavır gerektirdiğinden bahsetmemiz gerek. Pragmatist (anti-özcü, 
anti-köktenci, anti-temsilci), plüralist, rölativist (perspektivist ve holist) bir felsefenin 
politik düşünceye yansımasının ‘liberal’ bir yönde olacağı tahmin edilebilir. Fakat ne 
tür bir liberallik?

CIS’da Rorty, kendini liberal ironici olarak tanımlar. Rorty’e göre liberal in-
san zulmün yapılabilecek en kötü şey olduğunu düşünen insandır. İronici ise, kendi 
merkezi inançlarının ve arzularının olumsallığıyla yüz yüze gelebilen insandır. Biraz 
daha açarsak, bir kimsenin ironici olarak kabul edilebilmesinin üç koşulu vardır di-
yebiliriz: Birincisi, kişinin kendi kullandığı son vokabüler ile ilgili şüpheleri vardır. 
Çünkü karşılaştığı insanların veya kitapların son vokabülerleri tarafından etkilenme, 
dolayısıyla kendi vokabülerini revize etme ihtimali her zaman için mevcuttur. İkinci-
si, kullandığı vokabülerde oluşturduğu argümanların bu şüpheleri gidermeyeceğinin 
farkındadır. Üçüncüsü, vokabüleriyle yaptığı felsefenin gerçekliğe diğerlerinden daha 
yakın olduğunu düşünmez.51 Buna göre liberal ironici, zulmün ve acı çekmenin sona 
ereceği, insanların başka insanlar tarafından aşağılanmasının bitebileceğini düşleyen, 
uman kişidir.52 O halde Rorty gibi liberal ironiciler için ‘bilme’nin yerini ‘umut etme’ 
alır. Zira onların örneğin, “Zulmetmek neden kötüdür?” sorusuna verecekleri, üst bir 
otoriteye (kategorik buyruk, ilahi yasa, evrensel ilke) dayandırdıkları cevapları yoktur. 
Zulmetmenin kötülüğü ileri bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duymayan bir kabuldür. 
Kaldı ki pragmatik açıdan bu sorunun kimseye bir yararı da yoktur. Hiç kimse bu 
sorunun mutlak cevabını bilmekle daha zalim veya daha adil olmaz. Bu yüzden prag-
matist soruyu şu şekilde değiştirir: “Zulmetmenin kötü olmadığını düşündüğümüzde 
ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz?” veya “Zulmetmenin kötü olmadığı bir dünyanın 
kötü olduğu bir dünyaya göre insanoğlunun mutluluğu açısından daha tercih edilir 
olduğunu söyleyebilir miyiz?”

Rorty, tıpkı ‘zulüm’ örneğinde olduğu gibi, eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavram-
ları felsefi olarak temellendirmeye çalışan felsefi liberalizmin yerine, bu kavramları 

48 Rorty, R., Contingency, Irony and Solidarity, New York: Cambridge University Press, 1989, s. 83.
49 a.g.e., s. 94.
50 a.g.e., s. 196.
51 Rorty, R., Contingency, Irony and Solidarity, New York: Cambridge University Press, 1989, s. 73.
52 a.g.e., s. xv.
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mevcut sosyal gelenek, pratikler ve politik kurumlar içerisinde anlamlandırmaya 
çalışan liberal demokrasiyi benimser. Bu, demokrasinin felsefeye öncelikli olduğu 
anlamına gelmektedir.53 Buna göre “ortak insanlık” veya “doğal insan hakları” gibi 
soyut kavramlar demokrasi için felsefi altyapı oluşturamaz. Tam tersine bu kavramlar 
demokratik toplumları ve kurumları varsayar. Demokratik toplumların oluşumunun 
tarihsel, sosyal ve ekonomik koşullarını görmezden gelerek gücünü insani özden alan 
birtakım prensiplerin demokrasiye can verdiğini söyleyemeyiz. Rorty’e göre toplumları 
birbirine bağlayan şey ortak vokabülerler ve ortak umutlardır, yoksa felsefi inançlar 
değil. Örneğin, politik özgürlükler hakkında konuşabilmek için insan olmanın ne 
demek olduğu üzerine bir birliktelik oluşması gerekmez. İyi ve güzel olan serbest tar-
tışma sonunda elde ettiğimiz şeydir. (‘Serbest tartışma’, ‘ideolojiden uzak’ anlamında 
değil, daha çok ‘çarpıtılmamış iletişim’ anlamındadır ve çarpıtılmamıştan kasıt da 
demokratik bir düzende yapılan serbest etkileşimdir.) Yine insani dayanışma temelini 
insani bir özden veya var olduğu düşünülen bir insan doğasından almaz. Dayanışma 
daha çok insanlar arasındaki geleneksel farklılıkların önemini yitirmesi ve acı ve 
aşağılanmaya karşı duyarlılığın önem kazanmasıyla birlikte bir ‘biz’in oluşmasına 
bağlıdır. Bu yüzden ahlâki gelişimi getirenler (insani dayanışmanın gittikçe artmasını 
sağlayanlar) felsefi ve dini tezlerden ziyade romanlar, etnografiler, dergiler, filmler, 
gazete yazıları ve diğer kültürel yayınlardır. Zira bu yayınların bize yabancı olanları 
bize yakınlaştırmakta veya bize dahil etmede kullandıkları dil daha tanıdıktır: Benzer 
acılar, benzer sevinçler, benzer maceralar, vd.

Şayet felsefe, demokratik prensiplerin evrenselliğini tesis etmede işimize yaramı-
yor ve sosyal bağlılıkların oluşturulması konusunda diğer kültürel araçların gölgesinde 
kalıyorsa, ne bakımdan demokrasinin hizmetinde olduğunu söyleyebiliriz? Rorty’e göre 
felsefe bu hizmeti kültürel politiğe katılarak gerçekleştirebilir. Kültürel politik, genel olarak, 
toplumsal diyalogun hangi kanallar üzerinden yürütüleceğine, hangi konuların tartışılıp 
tartışılmayacağına, hangi meselelerin daha önemli ve öncelikli olduğuna, ahlâki ve kültürel 
değişimin ne yönde olacağına dair dilsel pratikleri oluşturma ve geliştirme etkinliği olarak 
görülebilir. Buna göre felsefenin kültürel politiğe angaje olması, “kelimelerin kullanımında 
değişiklikler önererek ve yeni kelimeleri sirkülasyona sokarak tıkanıklıkları aşmak ve 
iletişimi daha verimli hale getirmek”54 şeklinde veya “yeni inançlara (örneğin, kadınların 
ve siyahların beyazların düşündüğünden daha kapasiteli olduğu, mülkiyetin kutsal olma-
dığı, cinsel meselelerin tümüyle özel olduğu gibi) yer açmak için ahlâki vokabülerimizi 
yeniden dokumak”55 şeklinde olabilir. Böyle düşünüldüğünde, felsefe, kendisini daha 

53 Rorty, bu düşüncesini J. Rawls’la (1921-2002) destekler. Bkz., Rorty, R., “The Priority of Democracy 
to Philosophy”, Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers vol. 1 içinde, 1991, s. 175-
196.

54 Rorty, R., Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers vol, 4, New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2007, s. 124.

55 Rorty, R., Contingency, Irony and Solidarity, New York: Cambridge University Press, 1989, s. 196.
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büyük ve imkânsız bir görevden (şeylerin içyüzünü öğrenme, nihai gerçekliğe uzanma) 
azat edip, daha küçük ve yararlı bir göreve (kavramsal repertuarımızı zenginleştirerek 
iletişimsel zorlukları aşma) adayabilir. “Felsefe diğer insani etkinliklerle –sadece doğal 
bilimlerle değil, aynı zamanda sanat, literatür, din ve politikayla da– etkileşime girdikçe 
kültürel politikle daha ilgili hale gelebilir ve böylece daha yararlı olur. Buna karşılık 
otonomluk için gayret ettikçe, daha az dikkat çekecektir.”56 Son tahlilde Rorty, felsefenin 
insani mutluluğa katkı yapacak bir rol almasını istemektedir ve bu da ancak felsefenin 
hermenötik ve kültürel politikle iştiraki sonucunda mümkün olabilecektir.

6. Rorty’den Sonra

Richard Rorty, hiç şüphesiz 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Öyle ki, 
“90’larda bir kimsenin Rorty’nin görüşleri hakkında fikir sahibi olmadan bir entelektüel 
olarak ciddiye alınmayabileceğini söylemek neredeyse abartı sayılmaz.”57 Rorty’nin 
yıkıcı eleştirilerinin hedefinde özellikle (bir bilimsel çalışma alanıymış gibi üniversi-
telerde öğretimi yapılan) disipliner felsefe olduğunu düşündüğümüzde, bu disiplinin 
profesyonel uygulayıcılarının Rorty’e söyleyecek bir şeylerinin olması bizi şaşırtmamalı. 
Netice itibariyle, bu insanların bir bölümü felsefe yaparak birtakım bilinmezlerin bilinir 
kılınabileceğini (örneğin, zihin-beden probleminin çözülebileceğini, Tanrı’nın varlığının 
kanıtlanabileceğini, nihai gerçekliğin maddesel mi tinsel mi olduğunun açıklığa kavuştu-
rulabileceğini, vb.) veya en azından önemli ölçüde aydınlatılabileceğini düşünerek işlerini 
yapıyorlar ve Rorty onlara kaba bir deyişle “boşuna uğraşıyorsunuz” diyor. Rorty’nin 
yazıları dolayısıyla felsefe bölümlerinin teker teker kapatılması pek ihtimal dâhilinde ol-
masa da, her şeyden önce, filozofun felsefeyle yapabileceği en iyi şeyin “sonuncu filozofu 
yeniden tanımlamak”58 veya “yeni metaforlar üretmek”59 olduğu kabul edilirse, bu tür 
bir farkındalık ile felsefe yapma şevki nasıl bir arada tutulabilir? Zira disipliner felsefe, 
felsefi problemlerin çözümünün ve belli konular hakkında nesnel doğrulara ulaşmanın 
mümkün olduğu düşüncesiyle yapılmaktadır. Belki de bu yüzden Rorty’nin görüşleri 
felsefi çevrelerden ziyade felsefe dışı alanlarda daha çok ses getirmiştir.60

56 Rorty, R., Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers vol, 4, New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2007, s. x.

57 Gross, N., Richard Rorty: The Making of an American Philosopher, Chicago: The University of Chi-
cago Press, 2008, s. 336.

58 Rorty’nin pragmatizmi, herhangi bir filozofun, kendisini, diğer filozofların erişemediği hakikatlere 
erişmiş olması anlamında “son filozof” olarak addetmesine müsaade etmez. Filozofun yaptığı, keşfe-
dilmemiş hakikatleri ortaya çıkarmak değil, kendinden öncekilerin sorularını yeni yollarla tartışmak 
ve yeni sorular sormaktır. 

59 Rorty’nin felsefesinde, dil, gerçekliği olduğu gibi yansıtan bir çeşit ayna görevi yapmadığından, ger-
çeklik hakkındaki konuşmalarımız ancak birer metafor olabilir. 

60 Bu alanlardan bazıları yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, feminist çalışmaları, yazın teorisi ve iş 
etiğidir. Daha fazla bilgi için bkz. Alan Malachowski, Richard Rorty, 2002, s. 184-86.
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Hangi saiklerle yapılmış olursa olsun, Rorty’nin görüşleri, profesyonel filozoflar 
tarafından, bazıları geçiştirici, bazıları ciddi eleştirilere de maruz kalmıştır. Rorty’nin 
eleştirmenlerini burada tek tek ele alıp kimin haklı olduğunu belirlemek veya Rorty’i 
eleştirmenlerine ya da eleştirmenlerini Rorty’e karşı savunmak bu yazının amacı 
olmadığı gibi, daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden bu yazının hacmini de aşmak-
tadır. Bununla birlikte bu eleştirilerin yoğunlaştığı noktalardan kısaca bahsedebiliriz.61 
Bunlardan birincisi, Rorty’nin birçok filozofu kendi pragmatist davası için hatalı bir 
şekilde yorumladığıdır. Gerçekten de Rorty, felsefe tarihine ve literatüre hakim, ana-
litik felsefe geleneğinin bir parçası olmasına rağmen kıta felsefesinden de beslenen, 
çok yönlü bir entelektüeldir. Fakat onun esas becerisi, tüm bu bilgiyi, yepyeni ve 
bütünlüklü bir okumayla bizlere sunabilmesidir. Öyle ki, bu okumalara samimiyetle 
şahit olan birinin felsefe tarihine bakışının değişmemesi veya pragmatizmi ciddi bir 
alternatif olarak görmemesi kolay değildir. Dolayısıyla Rorty’nin düşünürleri kendine 
mal etmesinin uygunluğu bir yana, mal etmenin hayli efektif ve zekice yapılmış olması 
bize göre kendi başına övgüye değerdir. Bir diğer eleştiri, Rorty’nin doğal bilimleri de, 
dünyanın dolaysız bir şekilde (nasılsa öyle) resmedilmesinin imkânsızlığı noktasında 
diğer kültürel ve akademik çalışma alanlarıyla aynı kefeye koymasıdır. Rorty’nin 
rol modeli Dewey gibi pragmatistler de dahil olmak üzere çoğu düşünür için bu ko-
nuda doğal bilimler ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Fakat Rorty, bu realist ayrıcalığı 
ne bilime ne de bir başka disipline sağlamak istememektedir. Ona göre “disiplinler 
veya kültürel etkinlikler arasında bir hiyerarşi tesis etmeye çalışmak, bir alet kutusu 
içindeki aletler arasında veya bir bahçedeki çiçekler arasında hiyerarşi tesis etmeye 
çalışmak kadar saçmadır.”62 Elbette Rorty bir idealist veya bir tür solipsist değildir, 
o sadece bilimin dünyanın yapısını keşfettiğini söylemektense dünyayı başarılı bir 
şekilde tanımladığını söylemenin daha yararlı olacağını düşünmektedir. Böylece bizi 
bir dizi çözümsüz problemle karşı karşıya getiren dualistik ayrımlara tekrar geri dön-
memiş, bilimi rasyonelliğin paradigması olarak görmenin sonucu olan bilimcilikten 
de kaçınmış oluruz. Ne var ki Rorty’nin karşıtları “Bilim dünyayı kontrol etmemize 
nasıl olanak tanıyor?” sorusunun bir açıklama gerektirdiğini düşünürler ve Rorty’de 
bu sorunun açık ve net bir cevabı yoktur. Son olarak, pragmatizmin bir tür rölativizm 
olduğu ve rölativizmin önermelerin doğruluk değerini belirleyeceğimiz nesnellik 
zeminini ortadan kaldırdığı klasik eleştirisinden söz edilebilir. Şayet rölativizm, “her 
görüş bir diğeri kadar doğrudur” şeklinde anlaşılıyorsa Rorty bir rölativist değildir. 
Rorty, nesnelliğin mümkün olduğunu fakat bu nesnelliğin özneler arasında sağlanan 
bir anlaşmadan başka bir şey olamayacağını düşünmektedir. Dolayısıyla Rorty, röla-

61 Hali hazırda Rorty eleştirilerinin toplandığı görebildiğimiz kadarıyla iki derleme kitap bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Herman Saatkamp’ın Rorty and Pragmatizm adlı kitabı, bir diğeri ise, Robert Bran-
dom’un Rorty and His Critics adlı kitabıdır. Bu kitaplarda Rorty’nin kendisine yöneltilen eleştirilere 
verdiği cevaplar da yer almakta böylece bize daha kapsamlı değerlendirmelerde bulunma fırsatı sağ-
lanmaktadır.

62 Rorty, R., Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, s. 186.
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tivistlerin eleştirildiği şekilde aklın veya sağduyunun karşısında değildir, fakat bazı 
modası geçmiş dogmaların, özellikle de felsefi olanların karşısındadır. Ne var ki onun 
dogma olarak gördüğü düşünceler karşıtlarınca sağduyu olarak nitelenir ve çatışma 
tam da bu noktada ortaya çıkar.

Rorty’nin bize sunduğu resmi, metaforik olarak değil de literal olarak alırsak, 
bildiğimiz anlamda felsefi etkinliği, yani insanın kendisini ve içinde yaşadığı dün-
yayı anlama etkinliği olarak felsefeyi devam ettirmemiz pek mümkün değildir. Zira 
Rorty’nin resminde, kendi içinize ve dünyaya bakarak keşfedeceğiniz veya göreceğiniz, 
keşfettiğinizde tüm niçinlerin cevabını elde edeceğiniz, her şeyin size apaçık olacağı 
bir öz, bir ben (self), bir arkhe, bir giz ya da Derrida’nın deyişiyle “oyunun ötesinde 
tam bir mevcudiyet”63 bulma imkânı yoktur. Nitekim olsa bile bu mevcudiyeti ortaya 
çıkarmak felsefenin işi değildir. Fakat Rorty’nin görüşlerini kendi tavsiyesine uyarak 
bir metafor olarak da düşünebiliriz. Böyle düşündüğümüzde Rorty’i süregelen filozoflar 
silsilesinin son halkalarından biri olarak görüp onu yeniden tanımlamanın yollarını 
arayabiliriz. Bunu yaptığımızda, yani Rorty’i ciddiye aldığımızda, klasik felsefe yapma 
alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerekebilir (belki retorik o kadar da kötü değildir), 
hatta felsefenin gözümüzdeki eski saygınlığı da yitebilir. Fakat felsefenin sonunun 
geldiğini düşünecek olmamız pek olası değildir.

Bir dönemin sonuna gelip gelmediğimizi bilmiyorum. Sanırım bu, Dewey, Wittgenstein 
ve Heidegger’in gerçekten özümsenip özümsenmemesine bağlı. Belki ayna-imgesi ve 
“ana akım” sistematik felsefe devrimci bir dahi tarafından tekrar canlandırılır. Veya belki 
de Kant’ın ortaya koyduğu filozof imajı, ortaçağın papaz imajının gittiği yoldan gitmek 
üzeredir. Eğer bu olursa, filozofların kendileri bile, kültürün geri kalanına “temeller” veya 
“gerekçelendirmeler” sağlayan ya da diğer disiplinlerin doğru yerleri hakkında hüküm 
veren bir felsefe anlayışını artık ciddiye almayacaklardır. Buna rağmen hangisi olursa 
olsun, felsefenin “sonuna gelinmesi” tehlikesi söz konusu değildir (PMN, s. 394).

KAYNAKLAR

Gross, N.; Richard Rorty: The Making of an American Philosopher, Chicago: The University 
of Chicago Press, 2008.

Guignon C.; Hiley D. R., Richard Rorty, New York: Cambridge University Press, 2003.
Kim, J.; “Rorty on the Possibility of Philosophy”, The Journal of Philosophy, Vol. 77, Ekim 

1980, s. 588-597.g
Kuhn, T. S.; The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, 

1996, 3. Baskı.
Malachowski, A.; Richard Rorty, Chesham: Acumen, 2002.
Nietzsche, F. W.; Beyond Good and Evil, Walter Kaufmann (çev.), New York: Vintage Books, 

1966.
Overgaard S., Gilbert P.; Burwood S., An Introduction to Metaphilosophy, New York: Camb-

ridge University Press, 2013.

63 a.g.e., s. xviii.



Rorty’nin Metafelsefesi  893

Plato; Complete Works, John M. Cooper (der.), Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997.
Rakova, M.; Philosophy of Mind A-Z, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
Rorty, R.; Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979.
––––; Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), Minneapolis: University of Min-

nesota Press, 1982.
––––; Contingency, Irony and Solidarity, New York: Cambridge University Press, 1989.
––––; Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers vol. 2, New York: Cambridge 

University Press, 1991.
––––; Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers vol. 1, New York: Cambridge 

University Press, 1991.
––––; Rorty & Pragmatism: The Philosopher Responds to His Critics, Herman J. Saatkamp 

(der.), Tennessee: Vanderbilt University Press, 1995.
––––; Truth & Progress: Philosophical Papers vol. 3, New York: Cambridge University Press, 

1998.
––––; Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999.
––––; Rorty and His Critics, Robert B. Brandom (der.), Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000.
––––; Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers vol, 4, New York: Cambridge 

University Press, 2007.
Tartaglia, J.; Rorty and the Mirror of Nature, New York: Routledge, 2007.
Whitehead, A. N.; Process and Reality, New York: The Free Press, 1978.





TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT 
ARAŞTIRMALARI

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES





İNSANIN YETKİNLEŞMESİ AÇISINDAN PLATON VE 
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THE PLACE OF THE PHILOSOPHER IN THE POLITICAL PHILOSOPHY 
OF PLATO AND AL-FARABİ WITH RESPECT TO PERFECTION OF MAN

ÖZ
İnsanın yetkinleşmesi problemi öteden beri felsefî sistemlerin ve dinlerin temel 
uğraşısı olagelmiştir. Bu makalede felsefe tarihinin iki önemli ismi olan Platon 
ve Fârâbî’nin düşüncesinde problemin nasıl ele alındığı incelenmektedir. Mesele 
neticede bir insan sorunu olduğu için konu, varlık ve bilgi teorisinden hareketle 
fizikten metafiziğe, ahlaktan siyasete, dinî inanış ve anlayıştan eğitime kadar 
uzanabilmektedir. Her iki filozofun düşünce sisteminde konu siyaset bağlamında 
ve erdemli yetkin bir filozofun öncülüğünde çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. 
Anılan iki filozofun düşüncelerinde kişinin ve toplumun nihai yetkinliğe ulaşa-
bilmesi keyfiyeti, gerek eski Yunan ve gerek klasik İslam düşüncesinde konunun 
ne şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmış olduğu sorusu günümüz için de 
anlam ve önemini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Platon, Fârâbî, Felsefe, Siyaset, Yetkinlik.
 
ABSTRACT
The problem of the perfection of man has long been the fundamental pursuit 
of philosophical systems and religions. In this article, we examine the way the 
problem is handled in the thoughts of the two important names in the history of 
philosophy; Plato and Al-Farabi. As the problem is ultimately the human problem, 
the issue, based on ontology and epistemology, can cover anything from physics 
to metaphysics, from morality to politics, from religious belief and understanding 
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to education. In the systems of both philosophers, an attempt is made to solve 
the problem within the context of politics and through the leadership of the vir-
tuous perfect philosopher. This examination, based on the thoughts of these two 
philosophers, of the way the question of the possibility of ultimate perfection of 
the individual and the society had been answered in ancient Greek and classical 
Islam thought, preserves its meaning and relevance today.
Keywords: Platon, al-Fârâbî, Philosophy, Politics, Perfection.

...

Platon

Siyaset felsefesi alanında düşünce dünyasının yetiştirdiği en dikkate değer simâ-
lardan biri şüphesiz ki, Platon’dur (MÖ. 347). Onun olgunluk dönemi eserlerinden 
olan Devlet (Politeia) ise bu konuda klasik hale gelmiş bir eserdir. Atina polisinin 
çökmekte olduğu1 bir dönemde Platon, devleti-toplumu yıkımdan kurtarabilmek için 
idea kuramı çerçevesinde, tümelin ışığında erdemli bir devlet tasarımı sunar. İdeanın 
bilgisine sahip filozof-kralın önderliğinde kurulan devlet, sınıflı ve eğitim açısından 
totaliter görünümü ile mahdut bir coğrafyada yer alır. Hocası Sokrates’in demokrat 
bir yönetim tarafından idamı, dayılarının tiranlıkta oligarşi oluşu öyle anlaşılıyor ki, 
Platon’u bu yönetim biçimlerinden soğutmuş görünür. Türlü çeşit yönetim ve ahlak 
sıkıntılarının olduğu dönemin Atina’sında Platon, toplum ve siyasal sorunları felse-
fe ile çözmek istemiştir. Akademianın yaptığı şey, tikeller dünyasından kurtulmuş, 
tümeli, iyiyi, doğruyu kavramış ve yaşamını buna adamış, evrensel değerler üzerine 
yani idealara bağlı olarak felsefe yapabilen gençlerden devlet adamı yetiştirmektir.2 

İnsanın kendi kendine yetmediği düşüncesinden hareketle toplumun doğal olarak 
oluştuğunu var sayan Platon’a göre toplumdaki iş bölümü ve çok kazanma tutkusu 
kaçınılmaz olarak lüksü ve karşıt kutupları doğurur. Bu da asker sınıfının oluşumunu 
beraberinde getirir.3 Toplumda adaleti, düzeni sağlamak ise aklı esas alan filozofun 
görevi olacaktır. Bir bedende baş, beden ve diğer organların olması gibi devletin işle-
yişi de organizmacı bir model görünümü arzeder. İhtiyaç temeline dayalı olarak doğal 
yetenekler üzerine inşa edilen üçlü bir sınıf yapısı ile devlet adeta insana benzer. Nasıl 
ki, insanın iştiha (arzu), cesaret (şecaat) ve aklî yönü varsa aynı şekilde toplumda da 
iştihayı temsil eden halk, cesareti temsil eden asker ve aklı temsil eden filozof vardır.4 
Bu açıdan yönetim işi filozofa yani akla tevdi edilir. Çünkü filozof, tanrısal düzeni 

1 Bkz. Eflatun, Sokrates’in Müdafaası, (çev. Niyazi Berkes, İst. 1999, MEB. Yay.), sf. 30. (31e). 
2 Ed. M. Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler, (İst. 2012, İletişim Yay.), 

sf. 93. [Sokrates’ten Jakobenlere olarak verilecektir].
3 Eflatun, Devlet, (çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, İst. 1980, 4. Bsm., Remzi Kitabevi Yay.), 

sf. 64 (373d-e); Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 98.
4 Eflatun, Devlet, sf. 105 (415a-c).
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seyretmiş olan, doğruyu, ölçüyü ve toplum değerlerini en iyi şekilde görüp gözeten, 
devlet idaresinde tanrısal örneği dikkate alarak düzeni hedefleyen kişidir.5

İdeal devletin oluşumu Platon’un idealar teorisi ile ilgilidir. Çünkü ideal devlet, 
ideaların bilgisine ulaşmış filozofun eliyle kurulan bir devlettir. “İnsanlar arasında bir 
tanrı gibi”6 olan filozofu bu konuma çıkaran şey, şüphesiz ki epistemenin bilgisine 
sahip oluşudur. Platon’un bilgi teorisi ile ilgili ünlü mağara istiaresindeki şu ifadeler 
meseleyi vuzûha kavuşturur niteliktedir: “Görünen dünya, mağara zindanı olsun. Ma-
ğarayı aydınlatan ateş de güneşin yeryüzüne vuran ışığı. Üst dünyaya çıkan yokuş ve 
yukarıda seyredilen güzellikler de ruhun düşünceler dünyasına yükselişi olsun”. “İnsan 
onu kolay kolay göremez. Görebilmek için de dünyada iyi ve güzel ne varsa, hepsinin 
ondan geldiğini anlamış olması gerekir. Görülen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan odur. 
Kavranan dünyada da doğruluk ve kavrayış ondan gelir. İnsan ancak onu gördükten 
sonra iç ve dış hayatında bilgece davranabilir.”7 Yukarıdaki alıntılardan da anlaşılacağı 
üzere Platon’un tasarımında idelar ve nesneler olarak iki evren vardır. İdelar tümeli, 
gerçeği, iyiyi, epistemeyi verirken nesneler âlemi tikeli, değişeni (oluş bozuluş) ve 
ideaların kopyasını (sanı/doksa) verir. İdealar akıl ile, nesneler duyularla idrak edi-
lir. Mağaradan yani tikelin, değişenin alanından çıkan kişi, tümeli, bilgeliği, gerçek 
mutluluğu fiilen elde eden kişi olacaktır ki, bu noktada felsefe kendini gösterecektir. 
Böylece felsefenin kılavuzluğunda bütün hareketin kendisine bağlandığı, en üstün idea, 
iyi, güzel, tanrı, akıl gibi isimler alan varlık düzeyindeki düzen yeryüzünde kurulmak 
istenmekte ve böylece iki âlem arasındaki çelişkinin kaldırılması arzulanmaktadır.8

Devletin ilk defa ne şekilde kurulduğu düşüncesi ile ilgili olarak Platon bir takım 
mitoslara başvurur. Buna göre büyük tufan sonrası insanlardan ancak dağda kalan 
çobanlar kurtulmuştur. Bunlar, şehirlerde yaşayan insanların kirli işlerini bilmeyen saf 
insanlardır. Tanrı’nın kendilerine çömlek ve dokuma sanatı bilgisini verdiği bu kişiler 
altın-gümüş vb. zengini değil sîneleri saf, soylu karakterli, ölçülü, adil, törelere uyan 
ve tanrılara inanç üzere yaşayan kişilerdir.9 Asıl soru/n şudur: Madem ki, insanlık 
tarihinde binlerce kent kurulmuş, çeşitli yönetimler gelip geçmiş, bunlar içinde iyiler 
ve kötüler olmuş, büyükler küçülmüş veya küçükler büyümüş. Devlet açısından bu 
noktada Platon’un, “İşte bu değişikliğin nedenini anlamaya çalışalım” derken10 altını 
çizmek istediği husus, belli bir akış içinde bozulmaya gitmeden iyiyi, çözülüşe düş-
meden düzeni, yıkıma gitmeden daimiliği sağlayan şeyi keşfetmektir.

Bu noktada Platon siyaseten şöyle bir söyleme (siyasi yalana) başvurur: Tanrı, 
toplum içindeki yönetici, asker ve halktan oluşan insanların mayasını üç farklı şekilde 

5 Eflatun, Devlet, sf. 187 (501 a-b). 
6 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 110.
7 Eflatun, Devlet, sf. 201 (516b), 202 (517c).
8 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 94-95, 97. 
9 Platon, Yasalar, (çev. Candan Şentuna-Saffet Babür, İst. 2012, Kabalcı Yay.), sf. 122-124 (679 a-c, 

680a).
10 Platon, Yasalar, sf. 118 (676c).
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var etmiştir. Yöneticilerin mayasında altın, ona yardımcı olan asker sınıfına gümüş, 
çiftçi ve işçilere ise demir-tunç katmıştır. Devlet, mayasında altın ve gümüş karışımı 
ile doğanlar varsa onları tespit edip eğiterek, bekçiliğe taşır. Asıl olan şey, ideayı gören 
ve mayasında altın olanların şehri yönetmesidir. “Mayasında demir ya da tunç katışık 
olanların önderlik edeceği gün şehrin yok olacağını Tanrı buyurmuştur.”11 Öyle anlaşı-
lıyor ki, Platon, gerek yöneticilik (filozof) gerek asker olabilmek için uygun yaratılış, 
soyluluk ve yiğitlik gibi temel özellikler aramaktadır.12 Devletin inşası ve devamında 
bu sınıfların erdemi adına Platon, “İçlerinde Tanrının koyduğu altını, gümüşü sak-
layanların, insanların vereceği altında ve gümüşte gözü olmaz. Kendi yaratılışlarını 
dünyanın altınıyla kirletmek günah”tır görüşünü kabul edecektir.13

Platon’un, “Biz devletimizi, bütün topluma birden mutluluk sağlasın diye 
kuruyoruz.”14 ifadesi devletin kuruluş felsefesini dile getirir. Filozofun tasarımını 
yaptığı devletin temel özelliklerini ana hatlarıyla şöyle şematize edebiliriz: Devletin 
sınırları ve nüfusu mahduttur. Eğitim ana karnından başlar ve ömür boyu sürer. Devlette 
temel ilke bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve doğruluktur. Sınıflı bir özellik arzeden devlet 
yapısında her sınıfın kendine özgü erdemi ve mesleği vardır. Devletin düzeni için her 
sınıf kendi işiyle meşgul olacaktır. Piramidal bir yapı içinde devlet yöneticisi (veya 
yöneticileri) toplumun tepe noktasında yer alır ve onlar her açıdan yönetime ehil kişi/
lerdir.15 İlk yasalar, Tanrının yol göstermesi ile konulur.16 

Devletin kurucu liderinin temel vasıfları göz önünde tutulunca, onun sıradan biri 
olmadığı hemen anlaşılır. Bu kişi, epistemenin yani değişmeyenin, öz varlığın bilgisine 
sahip, doğuştan yönetici mayası ile doğmuş olan bir filozof olmalı.17 Kendisi yalandan 
uzak duran, paraya düşkün olmayan, ömür boyu toplum yararına çalışmış olmalı. İyi 
bir yaratılışa sahip, iyi eğitim almış, akıllı, ölçülü, yiğit ve bunları doğurup yaşatan 
doğruluk değerlerine sahip olmalı. Bilgiyi seven ve güzelin peşinde biri olmalı. Özü 
sözü bir, beden zevkinin ötesinde ruhun zevkini arayan, hafızası güçlü, savaş sanatını 

11 Eflatun, Devlet, sf. 105 (415a-c).
12 Eflatun, Devlet, sf. 65 (374 c-e, 375a). Timaos’taki şu ifadeler de aynı minval üzeredir: “İşte bunun 

içindir ki yasa, tanrıların ilham ettiği biliciliklere daim hüküm yürütmek için peygamberler soyunu 
ortaya çıkarmıştır”, Bkz. Eflatun, Timaios, (çev. Erol Güney-Lütfi Ay, İst. 1997, MEB Yay.), sf. 103 
(72b).

13 Eflatun, Devlet, sf. 106 (416 b-e, 417a-b). 
14 Eflatun, Devlet, sf. 109 (419 b).
15 Eflatun, Devlet, sf. 113 (423 b-c), 117 (427e), 118 (429a, 430 a-b).
16 “Bir devlet kurarken, aklımız varsa, biz de atalarımızın baş vurduğu varlığa başvurur, yalnız onun 

süzünü dinleriz. Dünyanın göbeğinde oturan Tanrı, hiç şüphesiz atalarımıza ve bütün insanlara yol 
gösteren Tanrıdır.” bkz, Devlet, sf. 116 (427b). 

17 “Filozoflar bu devletlerde kral, ya da şimdi kral önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böy-
lece aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe kesin bir kanunla herkese yalnız kendi ya-
pacağı iş verilmedikçe, Sevgili Glaukon, bence bu devletlerin başı dertten kurtulamaz. İnsanoğlu da 
bunu yapmadıkça tasarladığımız devlet mümkün olduğu ölçüde bile doğamaz.” Bkz. Devlet, sf. 163 
(473 d-e, 474b), 166 (477 a-b). 



Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Filozofun Yeri 901

bilen, aklın gözünü açan matematik, astronomi, geometri gibi ilimleri bilen, beden ve 
kafa yapısı sağlam, ölümden korkmayan filozof yaratılışlı biri olmalı.18

Devletin kurucusu konumundaki filozof, adeta bir geminin kaptanı, bir hekim 
ve bir çoban gibidir.19 Bilgisever olması ve epistemenin/değişmeyenin bilgisine sahip 
oluşu itibarıyla filozof, ilahi âlemde gördüğü düzeni hayata geçirmek ister. Devlet 
ancak tanrısal örnekler üzerinde çalışan bu sanatçının çizdiği yoldan giderse insanlar 
mutluluğa ulaşabilir. Zira filozof, kanunlarda tanrısal örneği gözeterek öncelikle temiz 
olmayı önceler. İyiye yönelmiş olan bu kral-filozof, gerçeğin bilgisine ve dolayısıyla 
aynı zamanda gerçek mutluluğa ulaşmış kişidir. Şu halde ‘tanrısal dünyayı seyretmiş’ 
olan filozofun yapacağı şey, insanları ya inandırarak ya da zorlayarak gerçeğin bilgisine 
ulaştırabilmektir. Bunun için o, herkese bir görev verir ve onları altın değil akıl ve 
erdem zengini kılmayı hedefler.20 Onun için devletin kurucusu olan filozof, yönetme 
hakkını epistemeyi bilişinden alır. Onun yönetimi aklın yasasına uygun olduğu için 
ilgili yönetim biçimi bir tiran olamaz. Şu halde bu filozofun kuracağı devlet diğerle-
rinden kesin olarak farklı olacaktır.

Buradan hareketle Platon, bozuk modellerden ayrılan bu yönetim biçiminde he-
men bütün yetkileri filozof-krala devreder. Ve bu filozofa, bozuk devletlerin yasalarını 
çiğneme hakkını verir. Artık o, başkalarını taklit eden değil taklit edilen konumunda 
olacaktır. Platon yönetim biçimlerinden ziyade yetkin devletin ancak akla dayalı bir 
model üzerinden kurulmuş olmasını önemser. Diğer bozuk modeller bu yetkin devletin 
birer bozuk kopyası olabilir.21 Platona göre ölçü akıl olunca herkes filozofa yani akla 
tabi olacaktır: “Akıl madem ölçülüdür, içimizde olup biten her şeyi kollayıp yönet-
mek ona düşer.”22 Adeta hekime benzeyen filozof kral, yönetimi esnasında bir hekime 
yakışır şekilde ister ikna ile ister zorla yönetilenleri iyiye yöneltme sorumluluğunu 
taşıyacaktır. Bu bağlamda filozof-kral gerekirse devletin sağlığını koruyup kollama 
adına, devleti temizlemek ve temiz tutmak için kimilerini sürgüne gönderir, kimilerini 
de öldürtebilir.23 

Sınıflı ve dışarıya kapalı bir toplum modeli öngören Platon, devleti kuran iradeyi 
korumak adına mayasında gümüş bulunan bekçiler sınıfı tasarımına gider. Tasarıma göre 
bekçiler ya da askerler, yaratılıştan soylu olan ve yiğitlik erdemini kuşanmış kişilerden 
oluşur. Yönetimin sadık bekçileri olmaları için Platon, onları dünyevî alakalardan 
mümkün olduğu ölçüde tecrit etmek ister. Bu açıdan askerlerin standart bir yaşamı 
olmalıdır. Onun için onlar para, ev ve toprak sahibi olamaz. Eflatunî komünizm de 

18 Platon, Devlet, sf. 81 (390d), 102 (412e), 104 (413e, 414a-b), 121 (431b), 122 (433b), 164-166 (475b-
c, 476c), 172-174 (485a-e, 487a), 212 (527c-e), 220 (536b), 296 (521d).

19 Eflatun, Devlet, sf. 37 (345d), 176 (489b); a.mlf., Devlet Adamı, (çev. Behice Boran-Mehmet Karasan, 
İst. 1997, MEB Yay.), sf. 97 (298a).

20 Platon, Devlet, sf. 187 (500c-e, 501a-b), 202 (518d), 204 (519e), 205 (521a-c), 224 (540a-b). 
21 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 110-111, 116.
22 Eflatun, Devlet, sf. 131 (441e).
23 Eflatun, Devlet Adamı, sf. 87 (293 b-c), 88 (293 d-e), 122 (309a).
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denilen bu tasarıma göre asker sınıfının eşleri ve çocukları da ortaktır. Onların “çıkarları 
bir, amaçları bir, duyguları mümkün olduğu kadar bir olacak”tır. Devletin bölünmemesi 
amacıyla kadın erkek ortak eğitime tabi tutulan asker sınıfının bu şekilde ortak amaçlar 
etrafında tutulmak istenmesi, Platon’un en büyük iyilik dediği devletin tek ve bütün 
olarak kalması amacına dönüktür. Çünkü devlet, kendini oluşturan unsurlardan aşkın 
bir varlıktır. Onun için askerde aranan özellikler ölçülülük, akıllılık ve yiğitliktir.24 
Asker sınıfının tanrılara saygılı olmaları yanında imkan ölçüsünde onlara benzeme-
ye çalışmaları dikkat çeken başka bir husustur.25 Halk sınıfı ise kendi işiyle meşgul 
olmalıdır. Şayet herkes kendi işiyle meşgul olursa devlette düzen olur. Aksi takdirde 
ayakların baş, başların ayak olmaya kalkışması halinde devlette düzen de kalmaz.26

Bu sınıflı toplumda her bir sınıfın kendine özgü erdemi vardır. Halkın ya da 
üreticilerin ruhî yapıları tikeller dünyasında olduğu için onlar maddi istekler peşinde 
koşar. Şu halde parasever olan bu kesimin erdemi ölçülülük (iffet) olacaktır. Asker 
sınıfı ise soylu isteklere, takdir edilme peşinde oldukları için bu ünsever kesimin 
erdemi yiğitliktir. Piramidin en tepesinde bulunan filozof ise bilgisever konumunda-
dır. İşte devlet idaresinde bu üç erdemin ideal olarak biçimlenmesi adalet erdemini 
ortaya çıkarır. Böylece tikel ile tümel, madde ile mânâ birleşmiş ve idare akla teslim 
edilmiş olduğu için oradaki mutluluk tikele dair değil tümelin gözetilmesi şeklinde 
olacaktır.27 Onun için erdemli devletin vatandaşlarının hepsinin “... gerçek yasalardaki 
hakikati bilmeleri, konuşmalarında bunu açıklayabilmeleri ve yapısı gereği güzel olanı 
çirkinden ayırarak uygulamada buna bağlı kalmaları” gerekir. Aynı şekilde “en güzel 
bilgilerden biri tanrılarla ilgili”dir. Bu açıdan devlet bekçilerinin tanrıların varlığı ile 
ilgili her türlü kanıtı getirebilmeleri ve erdemli olmaları önemlidir.28 

Adeta binde bir gelen ve yukarıda anılan niteliklerin hemen tamamının bir tek 
kişide (filozofta) olmasının ne kadar zor olduğu açıktır. Onun için Platon, devletin 
idaresinin kimi durumlarda bir değil de birkaç kişinin elinde olabileceğini düşünür: 
“Bizim devletimiz ve anayasamız sadece birer hayal değildir. Onu gerçekleştirmek 
ne kadar zor da olsa olağandır. Ama dediğimiz gibi, devletin başına bir veya birkaç 
filozofun geçmesi şartıyla.”29 (Fakat Platon, son dönem eserlerinden olan Yasalar’da 
devlet idaresini neticede gece konseyi denilen bir kurula emanet eder. Bir başka ifade 
ile aklın yasasından yasanın aklına geçiş yapar.30 

Yukarıda anılan ideal devlet tasarımında yönetici ister tek kişi (filozof) veya birkaç 
kişiden oluşsun isterse gece konseyi şeklinde çeşitli sınavlar sonucu hiyerarşinin en 

24 Eflatun, Devlet, sf. 66 -67 (376 a-c), 92 (402 c), 106 (416 b-e, 417 a), 142 (545e), 143 (455e), 146 
(457d), 148-150 (460a-e, 461a-e). 

25 Eflatun, Devlet, sf. 75 (383c). 
26 Eflatun, Devlet, sf. 124 (434c, 435c), 134 (444b). 
27 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 101.
28 Platon, Yasalar, sf. 489 (966b-c).
29 Eflatun, Devlet, sf. 225 (540d).
30 Platon, Yasalar, sf. 493 (969b); Ayrıca bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 117. 
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tepesinde yer alan bir heyet şeklinde olsun yönetim neticede bir aklın (filozofun) eline 
teslim edilir.31 Bu yönüyle filozof, bedeniyle tikelde ama aklı ile tümelde bulunan ve 
tikeli yöneten varlıktır. Platon zamanının dörtyüzbin nüfuslu Atina’sında ikiyüzellibin 
kişinin köle olduğu, geriye kalanın ise çok azının meclise girip siyaset yapabildiği 
bilinmektedir. Dönemin Atina’sındaki anlayışa göre insanlar eşittir ama onları toplum 
bozar. Buna mukabil dönemin Isparta’sı güçlünün güçsüzü yönetmesini savunur. İşte 
Platon bu iki yönetim anlayışı arasında devleti, aklı başında olanların yönetmesini 
öngörür. Platon her ne kadar yönetim biçimi olarak monarşi ve aristokrasiyi önemli 
kabul etse de gerçekte ideal devlet, aklın yasasına tabi olan ve epistemenin bilgisine 
ulaşmış, evrenseli yakalamış olan filozofun yönettiği devlettir.32

Mezkûr ideal devlete karşılık bozuk devlet biçimlerinin33 temel karakteristiği 
tikeli esas alan ve sanı üzerine kurulan yönetim biçimleridir. Dolayısıyla gerçeğin 
bilgisine ve erdemine sahip olmayanların devletidir. Platon’un ‘sefil dümenci’ dediği 
bozuk taklitçi filozofun yönettiği bu tür devlet, ne doğru bir devlettir ne de gerçek hü-
kümettir.34 Onların iyisi sadece kendi dar çevrelerinde edindikleri iyidir. Onlar gerçeği 
kavrayamadıkları için yanlış fikirlere saplanmış haldedirler ve bundan dolayı devlette 
adaletsizlik ve kargaşa hüküm sürer.35 Bu devlet biçimleri iyiyi, doğruyu takip ve taklit 
edemediği için körler konumundadır.36 Kendilerini doğruluk üzere değil de eğrilik 
üzere yönettikleri için ölüm ötesinde de eğrilik üzere kalacak olanlardır.37 Bu durum 
Platon’un metaller mitosu (ya da üç cevher yalanı) hikayesinde işlendiği üzere demir 
ve tunç mayalı olanların yönetime geçtiği ve artık eğrilik, ölçüsüzlük, bilgisizliğin 
kol gezdiği bir yönetimdir. Dolayısıyla böyle devletlerin yıkılması kaçınılmazdır.38 
İyi devlet, insanı iyiye39 kötü devletler ise kötüye sevkeder. Onların ‘kötülükleri yal-
nız toplumun düzenini değil tek tek insanların işlerini de bozar.”40 Fırtınalı bir günde 
kaptanlıktan anlamayan kişinin, idareyi mahvetmesi41 gerçeğine mukabil doğru ve ölçü 
üzere olan yönetim ise insanları gerçek bilgiye ve mutluluğa sevkeder.

Platon’un eserlerinde konuşan gerçekte kendisi mi yoksa Sokrates mi sorusunun 
hâlâ güncel olduğunu göz önünde tutmak gerekir.42 Bu açıdan her ne kadar Sokrates’in 

31 Eflatun, Devlet Adamı, sf. 86 (292e, 293a), 89 (294a), 95-96 (297a-c), 123-124 (309d). 
32 Eflatun, Devlet [Önsöz, sf. 11], sf. 135 (445d).
33 Bozuk devlet biçimleri için bkz. Devlet, sf. 228-234; Atina demokrasisi için Platon’un bakışındaki 

olumsuz tavrı görmek için bkz. Devlet, 241 (557c-e), 242 (558a-c), 248 (563c,d); a.mlf., Devlet 
Adamı, sf. 108 (303b). 

34 Eflatun, Devlet Adamı, sf. 88 (293d-e), 106 (302a), 
35 Eflatun, İkinci Alkıbiades, (çev. Suat Baydur, İst. 1997, MEB Yay.), sf. 28 (146a-b).
36 Eflatun, Devlet, sf. 171 (484b,d).
37 Eflatun, Devlet, sf. 171 (484b,d); a.mlf., Gorgias (çev. Reyan Erben, İst. 1997, MEB Yay.), sf. 127-135 

(523a-527e).
38 Eflatun, Devlet, sf. 105 (415a-c), 134 (444b). 
39 Eflatun, Devlet, sf. 188 (501c).
40 Eflatun, Devlet, sf. 138 (449a).
41 Eflatun, Devlet Adamı, sf. 106 (302a).
42 Eflatun, Devlet (Önsöz’den naklen), sf. 9.
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diliyle aktarılsa da Platon’a göre felsefenin tariflerinden birinin ölüme hazırlanmak 
şeklinde olduğunu görülür.43 Gorgias diyaloğunda anlatıldığı üzere insanlar ölüm öte-
sinde üç sınıfa ayrılırlar. Bunlar, ruhları bozulmuş ve ebedi acı içinde olanlar, belli bir 
acı sonrası kurtulabilir durumda olanlar, bir de ebedi mutluluk içinde olan filozofun 
ruhudur. Sokrates’in ağzı ile Platon, kendisinin bu hikayeye inandığını ve asıl olan 
şeyin ölüm ötesini dikkate alarak ruhu kurtarmak olduğunu belirtir.44 Aynı durumu 
Platon’un olgunluk dönemi eserlerinden olan Devlet’in son kısmında Armeios oğlu 
Er’in hikayesinde de görmek mümkündür. İlgili metinde Platon, “Hem bu dünyada 
mutlu oluruz o zaman hem de anlattığımız o bin yıllık yolculukta” dediği ölüm ötesi 
âlemdeki mutluluk için ruhun aydınlanması ve korunmasını salık verir.45 Burada da 
anlatılan şey, özellikle devlet idaresini üstlenmiş ve onu taklit yani sanı üzerinden 
yönetmiş ve böylece kendilerine de yönettiği kişilere de kötülük etmiş yöneticilerin 
öte dünyadaki hallerinin zorlu olacağı gerçeğidir. Öyle anlaşılıyor ki, ilahi düzenin 
varlığına ve bilgisine ulaşan filozof-kral, kanunlarda tanrısallığı (ilahi adalet) gözettiği, 
sanıyı değil ilahi olanı dikkate aldığı içindir ki devlet adamı, ölçülü, yiğit, adil ve aklı 
başında biri olarak yönetimi işini üstlenir.46 Erdemli devletin başındaki kişinin ve do-
layısıyla devletin amacı, bütün bir toplumu mutlu kılmaktır. Platon’un ideal devletinde 
bozuk inanışların yasaklanması bu gerçeğe binaen olsa gerektir.47 Bu açıdan tutkuları 
yatıştıran, insanı erdeme ulaştıran felsefe ve onu kuşanmış filozof ile onun yönettiği 
erdemli devlet, yöneticinin şahsında bütün sınıfları/fertleri gerçek varlığın bilgisine 
ve her iki dünyada mutluluğa taşımayı hedeflemiş devlettir. 

Fârâbî

İslam düşüncesinde siyaset felsefesi alanında eserler vermiş filozoflardan olan 
Fârâbî’nin (ö. 950) konuyla ilgili önemli eseri el-Medinetü’l-fâzıla’dır. Mezkûr eser 
filozofun temel görüşlerini içermesi ve siyaseti konu edinmesi açısından dikkate 
değerdir. es-Siyasetü’l-Medeniyye, Füsulü’l-medeni, Kitabül-mille ise siyasetle ilgili 
bilgi veren diğer eserleridir. Aynı şekilde Tahsilus-saâde ve İhsâul-ulûm’un siyaset 
ile ilgili kısımları da bu açıdan önemlidir. 

Fârâbî’nin hayat hikayesine bakılınca yaklaşık kırk yaşlarında geldiği Bağdat ve 
civarının siyasi açıdan karışık olduğu görülür. Onun 941 (veya 942)’de Bağdat’ı terk 
edip Suriye’ye gitmesinde söz konusu karışıklığın etkisi vardır. “Bozuk idarelerde 

43 Eflatun, Phaidon, sf. 14 (64a).
44 Eflatun, Gorgias, sf. 127-135 (523a-527e).
45 Eflatun, Devlet, sf. 306 (621c,d).
46 Eflatun, Devlet, sf. 187 (501a-b); a.ml.f, Phaidon, sf. 61 (84a); a.mlf., Yasalar, sf. 485-486 (964b), 488 

(965d).
47 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 125.
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kalmak, faziletli kişi için haramdır. Yaşadığı dönemde eğer varsa erdemli şehirlere 
göç etmesi gerekir. Şayet faziletli şehirler yoksa erdemli kişi bu dünyada bir yabancı 
konumundadır. O kişi hayatta bedbahttır, hatta onun ölmesi yaşamasından daha iyidir” 
derken herhalde ona bu sözü söyletecek nitelikte kötü yönetimleri görmüş olsa gerektir.48 

Fârâbî el-Medine’de siyasetten önce varlık konusunu ele alır. Bir insanın kendi 
benliği açısından ‘nereden geliyorum ve nereye gidiyorum’ sorusu en temel sorudur. 
Bu sorunun bir İslam düşünürü olan Fârâbî’deki karşılığı es-Sebebü’l-Evvel dediği 
varlıktan başlamak olacaktır. el-Evvel’in nasıl bir varlık olduğu ve diğer varlıkların 
ondan nasıl feyezan ettiği, başka bir ifade ile Allah âlem ilişkisi eserde ilk ele alınan 
konudur. Böylece insanın kendi varlığının mebdeine ilişkin temel soruya cevap ve-
rilmiş olmaktadır.49

İlk Sebep ile ikincil sebeplerin (es-sevânî) ve diğer varlıkların aralarında işleyen 
mekanizma, âlemdeki düzenin hiyerarşik yapısını anlayabilmek noktasında önem 
arzeder. Çünkü Fârâbî’nin bakış açısıyla varlık hiyerarşisinde geçerli olan düzen ile 
insan topluluklarında işleyen düzen arasında organik bir bağ vardır. Bu açıdan söz 
konusu konular birbirinden bağımsız olarak ele alınamaz. Özellikle el-Medine’de 
siyaset bağlamında insanın varlığının mebde’ ve meadı, psikolojik imkanları, akıl ve 
ahlak varlığı oluşu, sanı/zannî ve gerçek mutluluğun ne olduğunun bilinmesi, deni-
lebilir ki, doğrudan varlık hiyerarşisi ve bilgi teorisiyle irtibatlıdır. Bu açıdan Fârâbî 
düşüncesinde siyaset, onun varlık, bilgi ve değer düşüncesi ile iç içe geçmiş haldedir. 

Her açıdan bir olan Tanrı mutlak olarak cömert, adil ve kusursuzdur. Her bir 
varlık, ona yakınlık ve uzaklık derecesine göre yaratılışta inayeti, adaleti, hikmeti ve 
yerli yerinde oluş özelliklerini kendinde taşır.50 Buna göre âlem, Aristo-Batlamyus 
âlem tasarımında olduğu şekilde, ay üstü ve ay altı biçiminde kategorik olarak ikiye 
ayrılır. Ay üstü âlemdeki varlıklar gök küreleri sayısınca akılların O’ndan sudûr ettiği 
ve oluş bozuluşun kendilerinde bulunmadığı bir özellik arzederken ay altı âlem, cev-
herleri itibarıyla mükemmelliğe sahip olmayan varlıklardan meydana gelmiştir. Ay 
altı âlemde bulunanlar tabiaten en eksik/kusurlu olandan başlayıp kemale/yetkinliğe 
erişinceye kadar kademe kademe yukarı doğru çıkan bir düzendedir ve kendi içlerinde 
tabii, iradi, tabi-iradi varlıklar şeklinde sıralanır. Tabii varlıklar dört unsur ve onlardan 
oluşan varlıklar ile dil-düşünce sahibi olmayan [hayvanlar] ve dil-düşünce sahibi olan 

48 Fârâbî, Fusûlü’l-medenî, (nşr. D. M. Dunlop, Cambridge-1961,) sf. 164. [Mezkûr eserin çevirisi Ha-
nifi Özcan, Fârâbî’nin İki Eseri -Fusûlü’l-Medenî, Tenbîh Alâ Sebîli’s-Sa’âde-, İst. 2005, İFAV Yay., 
sf. 31-33]; a.mlf. Kitabü’l-Mille, (nşr. Muhsin Mehdi, Beyrut 1986, Darul-Maşrık), sf. 56. [Mezkûr 
eserin çeviri için bkz. Fatih Toktaş, “Fârâbî’ninKitâbü’l-Mille adlı eserinin takdim ve çevirisi”, Dîvân-
İlmî Araştırmalar- dergisi içinde, Sayı 12, sf. 266.]

49 Fârâbî, Kitabu Arâi ehli’l-medineti’l-fâzıla, (nşr. Albir Nasrî Nader, Beyrut 1986, 6. Bsm., Darul-Maş-
rık Yay.), sf. 37-54 [el-Medine olarak verilecektir]; [Mezkûr eserin çevirisi için bkz. Ahmet Arslan, 
İdeal Devlet, Ankara 1997, Vadi Yay., sf. 33-50]; Fârâbî, “Risale Ebi Nâsır el-Fârâbî fi’s-siyase”, (nşr. 
Louis Şeyho, Kahire 1900, Makalât Felsefiye içinde), sf. 21-23.

50 Fârâbî, el-Medine, sf. 146.
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[insanlar] varlıklar şeklinde kendini gösterir.51 Varlık hiyerarşisinde nasıl ki, Tanrı’dan 
başlayıp en alt katmandaki varlıklara kadar uzanan çizgide belli bir düzen varsa siyasi 
bağlamda Fârâbî’nin düşündüğü şey, benzer düzenin siyaset yapısında tezahürünü 
aramak olacaktır. Çünkü “Allah, âlemin yöneticisi olduğu kadar erdemli şehrin de 
yöneticisidir.”52 

İnsan dünyaya geldiğinde kendini küçük bir birim olan aile yapısı içinde bulur. 
İnsanların yaşadığı ve Fârâbî’nin bakış açısıyla mükemmele ulaşmamış küçük birimler 
sokak, mahalle, köy, küçük şehir şeklinde sıralanır. Gerçek manada mükemmelliğe ve 
mutluluğa ulaşabilmek için insanın kendi yetilerini geliştirebileceği yerler olmalıdır. 
İşte bu manada şehirler, insanlara bu imkanı sunar. Mükemmel toplumlar bu yönüyle 
küçük, orta ve büyük şehir/devlet (medine) şeklinde sıralanır. Fârâbî’nin düşüncesinde 
büyük toplum, dünya milletlerinin bir araya gelmesinden oluşur.53 Varlık hiyerarşisinde 
olduğu gibi bu yapıda da daha aşağıda olan birim, bir üsttekine hizmet edecek şekilde 
tasarlanmıştır.54 Konu ile ilgili soru şudur: İnsanlar niçin toplu olarak yaşamak amacıyla 
mezkûr birimleri kurarlar? Fârâbî’ye göre böyle bir yapının oluşumunda, fıtrat, ihtiyaç, 
yardımlaşma, iş bölümü gibi amaçlardan söz edilebilir ve bu konuda ontolojik, biyo-
organik, fıtrat, adalet ve sevgi temelli bakış açılarından bahsedilebilir.55 Ancak filozofun 
düşüncesinde böyle bir yapının niçin kurulduğundan ziyade nasıl kurulması ve devam 
etmesi gerektiği meselesi daha önemlidir. Bu meselede en dikkate değer husus ise akıllı 
canlı olan insanın düşünce ve eylem biçiminin ne tür özellikleri taşıyor olduğu sorusudur. 

Fârâbî siyasi açıdan erdemli (fâzıl) insanlardan oluşan bir toplum tasavvur eder. 
Ancak bu konuda öncelikle varlık hiyerarşisi içinde insanın konumunun tespiti ya-
nında gayesinin de belirlenmesi gerekir. Zira insan sıradan bir varlık olmayıp ay altı 
âlemde akıllı ve ahlakî sorumluluğu olan bir canlıdır. Ahlakî sorumluluk noktasında 
insanın akıllı canlı olması önemli bir husustur. Yeni Eflatuncu düşünceden mülhem 
sudûr teorisi açısından Tanrı’nın kendisi akıldır. Tanrı kendini akleder ve bu açıdan 
o, âkıl ve ma’kul bir varlıktır. O’nun kendini akletmesinden birinci akıl taşar. Birinci 
aklın Tanrı’yı ve kendini akletmesinden ikinci akıl, gök nefsi ve feleği sudûr eder. Bu 
şekilde akıllar, o dönemin astronomi anlayışı doğrultusunda, gökteki felekler sayısınca 
sudûr eder. En son akıl ise ay feleğinin aklı olan faal akıldır. Faal akıl, diğer gök akılları 
ve varlıkları (ecsâm-ı semaviye) ile birlikte ay altı âleminin şekillenmesinde belli bir 
sebeplilik dahilinde etkilidir.56 

51 Fârâbî, el-Medine, sf. 63, 66-67; a.mlf. Kitabü’s-Siyaseti’l-medeniye, (Beyrut 1993, II. bsm., Darül-
Maşrık), sf. 31. 

52 Fârâbî, Kitabu’l-Mille, sf. 64. 
53 Fârâbî, el-Medine, sf. 117.
54 Fârâbî, el-Medine, sf. 117-18.
55 Fârâbî, el-Medine, 117; a.mlf., Kitabu Tahsîlü’s-saâde, (nşr. Cafer Ali Yasin, Beyrut 1981, 2. bsm., 

Daru’l-Endelüs), sf. 61-62; Suat Çelikkol, “Farabi’nin Toplum Görüşü”, (Bilimname XIX, 2010/2), sf 
102-103. 

56 Fârâbî, Kitabu’s-Siyaseti’l-medeniye, sf. 70-72.
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Fârâbî’nin bilgi teorisinde insan aklının heyulani, bilfiil, müstefad olarak üç 
akletme aşaması vardır.57 Bilgi edimi konusunda ortaya konulan bu düşünce, siyaset, 
mutluluk ve ölüm ötesinde nefslerin durumları ile de yakından ilgilidir. Ay altı âlemin 
biçimlenmesinde etkin olan faal akıl, insanın akletme aşamalarında da etkindir. Çünkü 
akletme, ancak faal aklın insan aklını aydınlatması ile mümkündür. Fârâbî bu konuda, 
faal aklın insan aklına nisbetini “ayrık aklın maddi/heyulanî akıl üzerine etkisi, gü-
neşin gözün görmesi üzerine etkisi gibidir” sözleri ile ifade eder. Onun için heyulanî 
aşamadaki akıl, ancak faal aklın aydınlatması ile bilfiil hale gelebilir.58

Siyaset düşüncesinde öncelikle erdemli şehrin ilk kurucusu olmalıdır. Daha sonra 
da yöneten ve yönetilenler söz konusudur. Bunların her birinin faal akıl ile kurdukları 
ittisal ve hakikatin bilgisini idrak seviyeleri farklılık arzeder.59 Bu açıdan ilk kurucunun 
akıl noktasında en ileri seviyede olması gerekir. Onun için erdemli şehrin ilk yöneticisi, 
insan aklının en üst seviyesi olan müstefad aşamaya ulaşmış ve er-rûhu’l-emîn’den 
kendisine vahiy gelen biri olmalıdır.60 Bu noktada erdemli şehrin ilk reisi ve filozof-nebi 
konumundaki kişinin müstefad akıl vasıtasıyla münfail/edilgin aklına faal akıldan gelen 
bilginin oradan mütehayyileye geçmesi dikkat çekicidir. Böylece o kişide bu bilgi uyanık 
iken de duyulan, görülen bir yapıya bürünür. Bu yönüyle ilk reis, hem bir filozofun sahip 
olduğu müstefad akıl seviyesinde teorik akla, hem de mütehayyile ile tikellere dönüşen 
şeylerin bilgisine ulaşan mükemmel seviyedeki kişi konumunu kazanmış olur.61 Zira 
Fârâbî’ye göre hakiki mutluluk (es-saadetü’l-kusva)62 insan nefsinin maddeye muhtaç 
olmayacağı kemal seviyesine ulaşma halidir ki, bu noktada nefs, maddeden bağımsız 
olan varlıklar mertebesine dahil olmuş olur.63 Bu aşama düşüncenin maddi bağlardan 
kurtulmuş olduğu aşama olup filozofun maddi alakalardan da düşünce bağlamında ba-
ğımsızlığını gösterir. el-Medine’de nübüvvet (el-kavl fi’l-vahy) bahsinde filozofumuz, 
metafizik âlemden haber getiren nebinin müstefad akıl (teakkul) yanında mütehayyile 
(tahayyül) gücünün de gelişmişliğine dikkat çekerek şunları ifade eder:

Muhayyile kuvveti mükemmelliğin son sınırında olan birinin, uyanık halde iken faal 
akıldan şimdiki ve geçekteki tikelleri veya onların duyusal temsillerini, mufarık akılların 
(ma’kulat) ve diğer yüce varlıkların temsillerini alması ve onları görmesi imkan dahilin-
dedir. Bu kişi akıllardan (ma’kulat) aldığı şeyle ilahi varlıklar hakkında bilgi verebilir. 
Bu durum, tahayyülün ulaşabileceği en yüksek mertebe ve muhayyile gücüyle bir insanın 
ulaşabileceği en olgun (ekmel) mertebedir.64

57 Fârâbî, el-Medine, sf. 124-125.
58 Fârâbî, el-Medine, sf. 102, 124.
59 Bilgi için bkz. Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, (İst. 2000, İz Yay.), sf. 180-183; Nejdet Du-

rak, Platon ve Fârâbî Felsefesinde Erdem Kavramı, (Isparta 2009, Fakülte Kitabevi Yay.), sf. 164-165.
60 Fârâbî, Kitabu’l-Mille, sf. 64. 
61 Fârâbî, el-Medine, sf. 125-7; a.mlf., Kitabu Tahsîli’s-saâde, (nşr. Cafer Ali Yasin, 2.bsm. Beyrut 1981, 

Darü’l-Endelüs), sf. 93.; Aydınlı, a.g.e, sf. 185, 191.
62 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 49. 
63 Fârâbî, el-Medine, 106 [çev. İdeal Devlet, sf. 90-91].
64 Fârâbî, el-Medine, sf. 115 [çev. İdeal Devlet, 97]; a.mlf., Kitabu’s-Siyaseti’l-medeniye, sf. 79.
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Demek ki, filozof-nebi seviyesindeki kişinin akletme yetisi sıradan insanların 
akletmesinden yukarıda ve olup metafizik âlem ile irtibatın kurulduğu aşamadadır. 
Bu durum erdemli şehrin ilk kurucusu reis-i evvel konumundaki nebinin65 Allah’tan 
aldığı bilgiye dayalı olarak erdemli şehri kurduğunu gösterir. Şu halde erdemli şehrin 
ilk kurucusu olan ve metafizik âleme dair bilgi getiren nebi, hakikate dair bilgi getiren 
en yetkin kişi olacaktır. Nebi aynı zamanda sahip olduğu bilgiye uygun bir davranış 
sergileyen kişi olduğu için bilgi ve uygulama bağlamında insanî açıdan bütünlüğe 
ulaşılmaktadır. Bu haliyle filozof-nebi, insanlık mertebesinin ve mutluluk derecesinin 
en üst konumunda yer alır. Aynı şekilde nebi, faal akılla ittisal halinde olup gelişmiş 
muhayyile yetisiyle diğer insanlara yol gösterme (irşat), mutluluğa götüren davranışları 
(a’mal) öğretme ve buna bedenî tahammül noktasında da en üstün seviyede olan kişi-
dir.66 Fârâbî’nin, varlığa dair doğru bilgi ve uygulamaya sahip olup olmama açısından 
insanların (ve toplumların) gerek bu dünyada ve gerekse öte dünyadaki hallerine göre 
siyaseti belirlemesi bu açıdan dikkate değer bir konudur.

Nebinin müstefad seviyedeki aklı ile faal akılla ittisal kurması, insanı mutlulu-
ğa taşıyacak bilgiye ulaşması açısından önemli olmakla birlikte getirdiği metafizik 
bilginin erdemli toplumu oluşturacak insanlara ulaştırılması gelişmiş bir muhayyile 
yetisine ihtiyacı beraberinde getirir. Muhayyile yetisi akıl ile duyular arasında bir 
konumda olup duyulardan alınan bilginin kavramlara; vahyî bilginin ise cüz’i-tikel 
biçimlere dönüştürülmesinde gerekli bir güçtür. Onun için insanlar ya aklın müstefad 
aşamasında burhanî seviyede bilgiye ulaşırlar ya da muhayyile üzerinden temsiller ile 
iknaî seviyede bilgiye ulaşırlar. Bunu en iyi şekilde kendisinde muhayyile yetisinin de 
gelişmiş haliyle bulunduğu nebi yapabilir.67 Demek ki, nebi, hakikatin bilgisine sahip 
ve onu uyguluyor olmakla en erdemli ve model kişidir. Bu noktada dikkat çeken bir 
diğer önemli husus, erdemli toplumun inşasında nebinin metafizik âleme dair getirdiği 
bilginin konumudur. Çünkü erdemli toplum, bu haliyle metafiziğe dair bilgisi olan ve 
kendini buna göre hazırlayan kişilerden oluşan toplum olacaktır.

Erdemli şehrin ilk reisinin temel özellikleri bağlamında Fârâbî şunları dile getirir: 
Beden yapısı tam olmalı ki, böylece o, organlardan herhangi bir fiili yapmak istediğinde 
yapabilmeli. Kendisine söylenen şeyleri tam olarak anlama ve idrak kabiliyetine sahip 
olmalı. Anladığı, gördüğü, duyduğu şeyleri unutmayacak şekilde hıfzında saklayabil-
meli. Herhangi bir konuya işaret eden delilleri hemen anlayabilecek kadar zeki olmalı. 
Zihnindekileri karşı tarafa aktarabilmek için güzel hitabet yeteneğine sahip olmalı. 
Bilgi edinmeyi ve bunu elde etme konusunda her türlü çabayı göze almayı bilmeli ve 
bunu sevmeli. Tabiatı gereği özü sözü dosdoğru olmalı. Maddi hazlar peşinde koş-
mayan, yüce ruhlu, dünyevi para vb. şeylere pek itibar etmeyen, tabiatı gereği adalet 

65 Fârâbî, el-Medine, sf. 125-126; a.mlf. Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 93. 
66 Fârâbî, el-Medine, sf. 125-126; Aydınlı, a.g.e., sf. 180; Benzer bakış açısı için krş. Kınalızâde Ali 

Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, (hzl. Mustafa Koç, İst. 2007, Klasik Yay.), sf. 463-476.
67 Fârâbî, el-Medine, sf. 108, 112-3, 115; a.mlf., Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 86, 89-90.
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ve adilleri seven ve insanları böyle olmaya yönelten biri olmalı. Yapılmasını gerekli 
gördüğü şeyler hususunda azimli, kararlı ve cesur biri olmalı.68 Yukarıdaki özellikle-
re bakılınca görülür ki, erdemli şehrin ilk kurucusu vasfına sahip nebinin, metafizik 
âlemin bilgisine ulaşmada ve onu bu dünyada uygulama planında madden ve manen 
yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. 

Erdemli şehrin kurucusunun yolundan gidecek olan yöneticinin (melikü’s-sünne) 
ilk reisin koymuş olduğu kanunları bilmesi ve onları takip etmesi gerekir. Yeni bir 
olay karşısında yeni bir kanun çıkarılacaksa öncekilerin yolundan giderek istinbatta 
bulunabilmelidir. Bütün bu işlerin yürütülmesinde üstün bir akıl yürütme (cevdet-i 
reviyye) yetisine, öncekilerin ve kendisinin koyduğu yasaları halka uygun biçimde 
(cevdet-i irşat) anlatabilme kabiliyete sahip olması gerekir. Savaş sanatları bahsinde 
dirençli bir beden yapısı olmalıdır.69 

Bu noktada Fârâbî’nin felsefe ve filozof kavramlarına yüklediği anlamlara bakı-
lınca görülür ki, felsefe, insanı en olgun seviyeye yükseltip en yüce mutluluğa ulaştıran 
ilimlerin tamamına denir ki, bunlar da nazarî, fikrî ve ahlakî ilimler ile amelî sanatlardır. 
Bunları elde edene filozof denir. Şu halde filozof, varlık ile ilgili kesin ispata dayalı 
bilgiye ve onu uygulama imkanına sahip olan kişiye denir ki, o bu yönüyle yönetici 
olmaya en layık kişidir. Felsefe varlığın doğru bilgisi ve hakiki mutluluğu ispata da-
yalı yöntem ile verirken din bunu tahayyül yetisi üzerinden ikna yöntemi ile anlatır. 
Fakat her ikisinin de amacı aynıdır.70 Erdemli şehrin kurulmasından ya da siyasetten 
maksat ise iyilik (hayrât), erdem (fezâil) ve güzel (hasenât) davranışlar ile kötülük 
(şurûr), noksanlıklar (nekâis) ve çirkin davranışın (seyyiât) ne, neden dolayı, nasıl ve 
niçin olduklarının bilinmesi, şehir insanının siyaset yöntemiyle karakterleri ölçüsünde 
mutluluğa ulaşmalarını sağlamak olacaktır.71

Fârâbî’nin erdemli devletin oluşumunda filozofa üstün bir paye verdiği açıktır. 
Nasıl ki, varlık hiyerarşisinde Tanrı, en yüce bir konumda ve diğer varlıkların başında 
yer alıyorsa; nasıl ki, kalp bedenin işlevsel olması noktasında diğer organlara nispetle 
adeta âmir konumunda ise aynı şeklide erdemli şehirdeki reis de diğerlerine göre o 
konumdadır. Nitekim Fârâbî bu durumu: “Bütün varlıkların durumu böyledir. Çünkü 
İlk Neden’in diğer varlıklara nispeti, erdemli şehrin hükümdarının onun diğer kısım-
larına olan nispeti gibidir. Maddeden berî olanların mertebeleri İlk’e yakındır. Onların 
altında gök cisimleri, onların da altında maddi cisimler gelir. Bunlar İlk Sebeb’in 

68 Fârâbî, el-Medine, sf. 127-129 [çev. İdeal Devlet, sf. 107-108; a.mlf., Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 95; 
Durak, a.g.e., sf. 160-161.

69 Fârâbî, el-Medine, sf. 129-130; a.mlf., Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 94-95; a.mlf., Kitâbu’l-Mille, sf. 49-
51 [çev. “Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille adlı eserinin takdim ve çevirisi”, sf. 262-264.

70 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 88-92; Fârâbî ikna yöntemi ile anlatım konusunu daha çok kelam 
ilmine uygun görür. Bkz. Kitâbu’l-Hurûf -Harfler Kitabı-, (çev. Ömer Türker, İst. 2008, Litera Yay.), 
sf. 70. 

71 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 63, 94-95; a.mlf., İhsâu’l-ulûm, (nşr. Osman M. Emin, [Kahire] 
1931, Mektebetü’l-Hanci), sf. 64-66; Durak, a.g.e., sf. 158, 160. 
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izinden giderler, onu takip ederler” demektedir.72 Şu kadar var ki, sudûr düşüncesinin 
bir neticesi olarak âlemdeki bütün yapılar belli bir sebeplilik dahilinde var olur ve 
varlığını devam ettirir. Buna göre ay altı âlemin idaresinde nasıl ki, Allah’tan sonra 
ikinciler denilen (es-sevânî)73 diğer akıllar var ise aynı durum siyaset için de geçer-
lidir. Erdemli filozof olan yönetici yanında, filozofu anlayan ve ona bağlı olan âmir 
konumunda ara yöneticiler vardır. Bunlar, yöneticinin yönetim adına ortaya koyduğu 
hususları halk üzerinde uygular. Böylece siyasette de erdemli filozoftan itibaren âmirler 
ve halk şeklinde üçlü bir görünüm vardır. Benzer durum kalp ve diğer organlar için 
de geçerlidir. Bu şöyle gösterebiliriz: 

Tanrı → Akıllar → Ay altı âlem
Kalp → Kalbe bağlı temel organlar → Diğer organlar
Reis (filozof) → Âmirler → Halk74

Yukarıda görüldüğü üzere Fârâbî, erdemli devletin var oluşu ve devamında filozofu 
en üst mertebeye koyarken herhangi bir yönetimin başında filozof (hakim) ve felsefe 
(hikme) yok ise o yönetimin helak olacağını düşünür. Çünkü bir hekim bedene ilişen 
hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemlerini nasıl biliyorsa, ki mimarlık sanatı açısından 
da başmimar bu konudadır, reis de nefslerin hallerini ve şehrin idaresini aynı şekilde 
bilen kişidir.75 Bu açıdan erdemli şehrin oluşması ve devamı böylece filozofun varlı-
ğına endekslenmiş görünmektedir: “Herhangi bir zamanda şayet felsefe, yönetimin 
bir parçası olmaktan çıkarsa, bütün diğer şartlar bu yönetimde var olsa bile, erdemli 
şehir hükümdarsız (melik) kalmış olur, şehrin yönetimini yürüten kişi bir hükümdar 
olmaktan çıkar ve şehir halkı helak olma tehlikesi ile baş başa kalır.”76 Şu kadar var 
ki, Fârâbî’nin resmettiği üzere bir filozofun taşıması gereken özelliklerin hepsinin bir 
kişide bulunmasının ne kadar zor olduğu da ortadadır. Bu durumda takip edilmesi 
gereken yöntem, bir filozof yanında diğer alanlarda yetkinleşmiş kişiler arasında 
yönetimin birlikte olmasıdır.77

Burada filozofun öncülüğünde ortaya konulan asıl şey, İbn Rüşd’ün el-ilmü’l-hak 
ve el-amelü’l-hak78 ifadeleriyle dikkat çektiği hakikatin bilgisine sahip olmak ve onu 
uygulamaktır. Çünkü insanın yetkinleşmesi, bu dünyada ve özellikle ölüm ötesinde 

72 Fârâbî, el-Medine, sf. 121-122 [çev. İdeal Devlet, sf. 104].
73 Fârâbî, el-Medine, sf. 133.
74 Fârâbî, el-Medine, sf. 118-119; a.mlf., Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 63-64;a.mlf. Kitabu’l-Mille, sf. 63-

64 [çev. “Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille adlı eserinin takdim ve çevirisi”, sf. 271-273].
75 Fârâbî, Fusûlü’l-medenî, sf. 104 [çev. Fârâbî’nin İki Eseri, sf. 47-48].
76 Fârâbî, el-Medine, sf. 130 [çev. İdeal Devlet, sf. 110].
77 Fârâbî, el-Medine, sf. 130.
78 “Gerçek bilgi, Allah Teala’yı ve diğer var olanları, olduğu şekilde bilmektir. Özellikle (varolanların) 

değerlilerini, ahiret mutluluğunu ve mutsuzluğunu bilmektir. Gerçek amel ise mutluluğu sağlayan fiil-
leri işlemek, mutsuzluğu sağlayanlardan kaçınmaktır.” İbn Rüşd, Faslü’l-makâl fî-mâ beyne’l-hikmeti 
ve’ş-şerîati mine’l-ittisâl, (nşr. ve çev. Bekir Karlığa, İst. 1992, İşaret Yay.), sf. 100.
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mutluluğa ulaşması buna bağlıdır. Onun için Fârâbî’nin varlık ve bilgi teorisinden 
hareketle diyebiliriz ki, siyaset (ve ahlak) bağlamında felsefe ve filozof, insanın ahlakî 
olgunluğa ulaşması ve ahiret hayatında saadete erişmesi açısından merkezî bir yerde 
durur. 

Erdemli şehrin karşısında yer alan câhil, fâsık, doğruyu bulamamış (dâlle) ve 
değişmiş (mübeddele) şehirler, gerçekte felsefeyi bilmeyen ve/veya uygulamayan 
yöneticiler ve yönetilenlerden oluşan şehirler olarak karşımıza çıkar. Çünkü câhil 
şehirlerin yöneticileri ve halkı, hakiki manada varlığın bilgisine sahip olmadıkları (ve 
hatta bunu anlamayıp buna inanmadıkları) için onları ahlaken yetkin kılacak bilgiden 
de mahrumdurlar. Onlar bir tür sanı/zannî79 mutluluk kabul edilen temel ihtiyaçların 
temini (medine zaruriye), zenginlik (nezzâle), his ve tahayyüle konu olan lezzetlere 
düşkünlük (hisse ve sukût), onur düşkünlüğü (kerrame), egemenlik kurmak (tegallüb) 
ve nefsî arzuların tatmini konusunda hürriyet düşkünü şehir (cemaiyye) gibi siyaset 
yapılanmasından oluşan şehirlerdir. Bunlar Fârâbî’nin bakış açısıyla teorik ve pratik 
açıdan insanî yetkinliğin ne olduğunu bilmeyen ve ona ulaşamayan şehirlerdir. Onun 
için Fârâbî bu konuda: “Bu (bozuk şehirlerin) melikleri, erdemli şehirlerin yönetici-
lerinin zıttı ve onların yönetimleri de erdemli yönetimlerin zıttıdır. Bu durum oralarda 
yaşayanlar için de böyledir” demektedir.80

Filozofa göre erdemli şehir dışındaki şehir insanlarının mutlulukları hakiki mutlu-
luğa (ki o da ancak ölüm ötesinde gerçekleşir) ulaşmak için belki ara vasıtalar olabilir.81 
Fâsık şehir ise varlık ile ilgili hakikatin bilgisine sahip olduğu halde sanı mutluluğun 
peşinde koşanlardan oluşan toplumdur.82 Şu halde o da insanî yetkinleşme anlamında 
kendini gerçekleştirmemiş toplum olacaktır. Değişmiş (mübeddele) şehir gerçekte daha 
önce görüş ve davranışları erdemli şehir gibi iken zamanla değişime uğramıştır. Bu 
şehrin yöneticisinin sanı mutluluğu kendine bir amaç olarak kabul etmesi neticesinde 
zamanla değişmiş olduğu anlaşılır. Aynı şekilde doğru yolu bulamamış (dâlle) şehrin 
yöneticisi, ilahi aydınlanmaya sahip olmadığı halde sanki bu bilgiye/aydınlanmaya 
sahip olduğunu söyleyerek kentin sakinlerini yanıltan bir kişidir. Böylece onların 
yaşam biçimi de erdemsiz bir yaşama dönüşmüştür.83 Buna göre Fârâbî’nin bakış 
açısıyla siyasî açıdan şehirlerin câhil, fâsık veya bozuk olması onların yöneticileri ile 
doğrudan ilgilidir denilebilir. 

79 “Maznûnetün-fi’z-zâhir ennehâ hayrâtun”: Görünüşte iyilik zannedilen (şeyler). Bkz. Fârâbî, el-Medi-
ne, sf. 131. 

80 Fârâbî, el-Medine, 131-134; a.mlf., Eflatun Kanunlarının Özeti, (çev. Fahrettin Olguner, Ankara 1985, 
Kültür ve Turizm Bak. Yay.), sf. 48; Fatih Toktaş, Fârâbî’de Ahlak ve Siyaset, (Samsun 2009, Etüt 
Yay.), sf. 97-99. 

81 Fârâbî, İhsâu’l-ulûm, sf. 65-66; a.mlf. Fusûlü’l-medenî, sf. 120-121 [çev. “Fârâbî’nin İki Eseri”, sf. 
67].

82 Fârâbî, el-Medine, sf. 133; a. mlf., Kitabu’l-Mille, sf. 52, 55-56 [çev. “Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille adlı 
eserinin takdim ve çevirisi” sf. 264, 266]

83 Fârâbî, el-Medine, sf. 133; Toktaş, a.g.e., sf. 101-102.
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Erdemli şehrin yöneticisi olan filozof, akıl ve muhayyile yetisiyle metafizik âlemin 
bilgisine ulaşınca o, aynı zamanda hem ahlakî yetkinlik hem de ölüm ötesi açısından 
gerçek mutlu olmanın bilgisine ulaşmış olmaktadır. Şu halde metafiziğin doğru bilgi-
sine sahip olmak aynı zamanda mutlu olma imkanını da getirmektedir. Çünkü kişiyi, 
sanı mutluluklardan kurtararak onu en yüce mutluluğa (saadet-i kusvâ) ulaştıracak 
olan bu bilgidir.84 Zira filozof, nazarî açıdan bu bilgiye sahip olması yanında amelî 
açıdan onu uygulayan kişidir. Yukarıda ilk reisin ve onu takip eden yöneticilerin nite-
liklerine bakılınca bunun bir bilgi-eylem bütünlüğü içerdiği görülür. Fâsık şehirlerin 
ölüm ötesinde mutsuz (eş-şekâ) olmalarının sebebi, doğru bilgiye uygun eylem ortaya 
koymamalarıdır. Şu halde siyaset, doğru bilgi ve eylem yanında insanın yetkinleşmesi 
adına ahlakî bir tutumu da beraberinde getirecektir. 

Erdemli şehir halkının hakiki mutluluğu, filozof-nebinin getirdiği bilgi ve o doğ-
rultuda ortaya konulan eylem ile mümkündür. Çünkü Fârâbî’nin erdemli şehir halkının 
hepsinin bilmesini gerekli saydığı temel hususlara bakılınca görülür ki bunlar, İlk Sebep 
ve mufarık akıllar, semavî varlıklar ve tabii cisimlerin hangi özellikte oldukları, insan 
nefsinin yetileri ve faal akıldan feyezanın nasıl olduğu, kendisine vahiy gelen ilk reis 
ve onun yolunu takip eden reisler, nefslerle ilgili gerçek mutluluğun ne olduğu ve ölüm 
ötesi haller, erdemli şehire zıt olan şehirlerin durumlarını bilmek şeklindedir.85 Mezkûr 
varlıklar ve durumlar ya oldukları gibi tasavvur edilir ya da temsil yoluyla tahayyül 
edilerek bilinir. Filozoflar bunları kesin ispata (burhan) dayalı olarak bilirken filozofu 
takip edenler onları tasdik ederek bilirler. Sıradan olanlar ise bunları ancak misaller 
ve semboller yoluyla bilebilir. Şu halde filozofun bilgisi kesin olurken (burhân) halkın 
bu varlıklarla ilgili bilgisi tahayyül ve ikna üzerinden olacaktır.86

Buna göre aklı heyulanî seviyede kalan ve dolayısıyla câhil olan şehirler bu dünya-
da iken ancak zenginlik, şeref, ten hazzının tatmini gibi sanı mutluluklara ulaşabilen ve 
o şekilde yaşayıp ölenlerdir. Fârâbî bunların öldükten sonra yok olacaklarını düşünür. 
Çünkü onların aklı heyulanî seviyede kalmıştır. Maddenin bozulması ile onlar da bo-
zuluma uğrar.87 Fâsık olanlar ise gerçeği bildikleri halde bu doğrultuda yaşamadıkları 
için onların nefslerinde ölüm sonrası bir bulanıklık oluşur ve bu da onlara ıztırap verir. 
Sonradan bu nefslere benzer nefslerin katılması ile ıstırapları daha da artar.88 Mutlu 
olanlar ise bilfiil veya müstefat akıl aşamasında doğru bilgiye ulaşan ve o doğrultuda 
yaşayanlardır. Bunların nefslerinin, öldükten sonra onlara benzer başka nefslerin de 
katılımı ile mutlulukları (iltizâz) artar.89 Kişisel nefslerin ölüm ötesinde bu halleri 

84 Fârâbî, el-Medine, sf. 125-127.
85 Fârâbî, el-Medine, sf. 146-147.
86 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 84, 86; Aydınlı, a.g.e., sf. 181-185.
87 Fârâbî, el-Medine, sf. 142. Aynı durum sapmış (dalle) ve değişmiş (mübeddele) toplumun nefsleri için 

de geçerlidir. Sadece sapmış toplumun lideri, gerçeği bildiği halde yaşamadığı ve yönettiği toplumu 
saptırdığı için onun nefsi fasıklar gibi ıstırap/mutsuzluk içinde kalır. (Bkz. el-Medine, sf. 144).

88 Fârâbî, el-Medine, sf. 143.
89 Fârâbî, el-Medine, sf. 137-138.
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almalarında denilebilir ki, yönetici konumundakilerin belirleyici etkileri vardır. Nite-
kim sapmış (dâlle) toplumun yöneticisinin nefsi, gerçeği bildiği halde yaşamadığı ve 
insanları saptırdığı için ölüm ötesinde fâsık nefslerin akıbetine uğrarken yönettiği halkın 
nefslerinin yokluğa karışması90, kimi şehirlerin yöneticilerinin sahte, yalancı filozof 
olması itibarıyla onların hakikate ulaşamamaları91 veya erdemli yöneticisi olmayan 
şehirlerde yaşayan erdemli kişilerin garip/yabancı oluşu92 ve onların erdemli şehirlere 
göç etmelerinin önerilmesi meseleye açıklık getirir niteliktedir. 

Erdemli şehrin devamının sağlanması noktasında filozofun erdemli olmayanları 
şehire almaması,93 nevâbıt denilen veya hayvan düzeyinde olup her türlü ahlaksızlığı 
yaparak erdemli şehrin huzurunu kaçıranlar güruhunu yöneticinin takip etmesi ve gere-
kirse onları şehirden kovması veya cezalandırması, kimi durumlarda erdemli olmayan 
şehirlere savaş ilan etmesi94 netice itibarıyla erdemli şehrin tehlikelerden korunması 
ve bu yapının idamesi ile ilgilidir. Aynı şekilde erdemli şehirdekilere nazarî, fikrî ve 
ahlakî erdemler ile amelî sanatları öğretilmesi de bununla ilgilidir.95 Çünkü yöneticinin 
konumu, ailesinde çocuklarını ikna veya ikrah yöntemi ile terbiye eden ana babanın 
konumu gibi olduğu içindir ki, toplumun eğitimi (te’dip) ve yönetimi (yukavvim) 
onların iyiye, hayra yöneltilmeleri amacını taşır.96 İyiyi ve doğruyu düşünen ve sağlam 
iradesi olan filozof, eskilerin ilahi adam dedikleri bütün erdemleri kuşanmış, şehrin 
idaresinde kendisine tabi olunması gereken, kendisi mutluluğun zirvesinde olduğu 
için başkalarını da oraya taşıyabilecek konumda olan biridir.97

Bu veriler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz: Fârâbî’nin siyaset felsefesinde gerek 
ilk reis (nebi) ve gerekse sonradan gelen (ve ilk reisin yolunu takip eden) reisler, varlık 
âlemi ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak ve onu yaşamak noktasında üstün bir konumda 
bulunurlar. Bilgi açısından erdemli şehir, fizikten metafiziğe uzanan çizgide insana 
yatay boyuttan dikey boyuta yükselme imkanı sunar ve varlık hiyerarşisinde bütünlüğe 
ulaşmayı sağlar. Bu durum aynı şekilde dünya ve ölüm ötesinde mutluluğa ulaşma 
konusu için de geçerlidir. Onun için filozof, imam, hükümdar (melik), kanun koyucu 
adı her ne olursa olsun erdemli şehrin kurucusu ve yöneticisi, yapısı gereği başkasına 
tabi olan değil kendisine tabi olunandır. Velev ki, kendisine tabi olan biri çıkmasa 

90 Fârâbî, el-Medine, sf. 144.
91 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 94-95.
92 Fârâbî, Kitabu’l-Mille, sf. 56 [çev. ““Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi” sf. 

266]
93 Fârâbî, el-Medine, sf. 149.
94 Fârâbî, Kitabu’s-Siyaseti’l-medeniye, sf. 87, 106; a.mlf. Fusûlü’l-medeni, sf. 111 [çev. “Fârâbî’nin İki 

Eseri, sf. 56]; Toktaş, a.g.e., sf. 103-104; Mehmet Aydın, “Farabi’nin Siyasi Düşüncesinde Sa’adet 
Kavramı”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXI, 311.

95 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 49.
96 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 80; a.mlf., Tembîh alâ sebîli’s-saâde, (nşr. Cafer Ali Yasin, Beyrut 

1985, Daru’l-Menâhil), sf. 57.
97 Fârâbî, Tembih alâ sebîli’s-saâde, sf. 70; Hasan Şahin, “Fârâbî’nin Vahiy Anlayışı”, Uluslararası 

Fârâbî Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara 2005, Elis Yay., sf. 282; Aydın, a.g.m., XXI, 308.
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bile o yine filozof-hükümdardır. Herhangi bir tabibe herhangi bir hasta gidip tedavi 
olmasa bile onun yine de tabip olması gibi.98 Bundan dolayıdır ki, Fârâbî düşünce-
sinde ancak filozof-nebinin ilk kurucu olduğu ve sonrasında onun yolunu takip eden 
yöneticilerin bulunduğu şehirlerdeki insanlar gerçek yetkinliğe, ahlaka ve mutluluğa 
erişme imkanına sahip olabilirler. 

Sonuç

Platon ve Fârâbî’nin varlık ve bilgi düşüncesinden hareketle inşa etmeye çalıştıkları 
erdemli şehir, adından da anlaşılacağı üzere erdemli insanlardan oluşan bir karakter 
arzeder. Şehrin ilk kuruluşunda filozofun olmazsa olmaz bir konumu vardır. Platon’un 
filozofu, epistemenin bilgisine ulaşmış ve erdemli bir şehrin kurulumu için her türlü 
donanıma sahip biri iken Fârâbî’nin filozofu, kendisine vahiy gelen nebi konumundadır. 
Dolayısıyla filozof özelliğine sahip ilk kurucu, gerek varlığa dair tümelin, değişmez 
olanın bilgisine ulaşmış olması ve gerekse kendisine tabi olanları uyguladıkları eğitim 
yöntemleri ile hakiki varlığın bilgisine, dolayısıyla gerçek mutluluğa ulaştırabilme 
imkanına sahiptir.

Her iki düşünürde de filozof, üstün özellikler taşıyan biri olması itibarıyla ken-
disine tabi olunan konumundadır. Sözü edilen filozof, erdemli şehri kurarken bozuk 
devlet biçimlerinin kurallarını kaldırma ve yeni kurallar koyma yetkisini haizdir. 
Bunun gerekçesi ise Platon’da epistemeye, Fârâbî’de vahiye ulaşmış filozofun bura-
dan hareketle yasalar koymasıdır. Erdemli şehir halkının bilmesi gereken hususlara 
bakılınca varlık ve bilgi hiyerarşisinin fizikten metafiziğe uzandığı, gerçek mutluluğun 
tikel üzerine değil tümel üzerine inşa edildiği ve kişisel eğitimin de bu konu dikkate 
alınarak uygulandığı görülür. Çünkü erdemli olmada veya yetkinliğe ulaşmada bilgi 
ve uygulama (nazar-amel bütünlüğü) esastır. Bu açıdan erdemli şehrin sakinlerinin 
hangi özellikleri taşıması gerektiği konusu gerçekte ilk reisin model alınması temeli 
üzerine kuruludur. Şu halde mezkûr şehri ilk kuran, yasaları ilk koyan kişinin filozof 
olması tabiidir. Sonra gelen yöneticiler ise bu izi takip edeceklerdir. 

Her iki filozofun sisteminde iyiye yönelmiş insanın inşası söz konusudur. Asker 
ve filozof sınıfının aile, mülk vb. konularının ortak olması şeklindeki Eflatunî komü-
nizm anlayışının Müslüman bir filozof olan Fârâbî tarafından tasvip edilmesi elbette 
beklenemez. Ancak erdemli şehrin insanlarının, gerek erdemli şehrin inşası, korunması 
ve devamı ve gerekse yetkinliğe ulaşma adına yardımlaşması gerektiği fikri her iki 
filozofta da belirgindir. Devlet, şehrin sakinlerinin erdemli olması ve her iki dünyada 
sanı/tikel değil gerçek mutluluğa ulaşabilmesi için gerekli uygulamaları yerine getirme 
sorumluluğu taşır. 

98 Fârâbî, Kitabu Tahsîli’s-saâde, sf. 93, 97.
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Platon’un ve Fârâbî’nin insanın yetkinleşmesi ve mutluluğa ermesi konusunda 
siyaset bağlamında ortaya koydukları düşünce, içinde yaşadıkları toplumun sorunla-
rına entelektüel bir çözüm arayışıdır denilebilir. Platon’un sınıflı ve sınırlı bir devlet 
ve toplum anlayışına mukabil Fârâbî, varlık hiyerarşisi benzeri filozofun riyasetinde 
ona yardımcı konumda olanlar ve halktan oluşan bir toplum yapısı öngörür. Bu durum 
bilgi teorisi noktasında havas (burhanî seviye) ve avam (tahayyülî seviye) olarak da 
karşımıza çıkar. Ancak Fârâbî’nin devlet anlayışı, Platon’a nispetle, daha kuşatıcı ve 
cihanşumüldür. İyiye, erdeme ulaşabilmek için öncelikle onun bilgisine sahip olmak 
gerekir. Çözülme aşamasında bulunan Atina’da yaşayan Platon’un bu gidişi durdura-
bilmek adına bir takım arayışlar içine girdiği bilinmektedir. Kendisinin epistemenin 
bilgisine sahip bir filozof olduğu düşüncesi ve bu doğrultuda siyasal projesini teoriden 
pratiğe dökmek için Sicilya (ve Sirakuza)’ya yaptığı geziler ilgi çekicidir.99 Benzer 
şekilde Fârâbî’nin erdemli şehir düşüncesinde ilk reis Hz. Muhammed iken,100 onun 
izini takip eden yani ilk yönetime tabi olan sultanın o dönem için Seyfüd-devle olması 
ihtimal dahilindedir.101 İyinin bilgisine ve neticede kendisine ulaşma yani yetkinliği 
kazanabilme konusunda Platon’un düşüncesinde filozof-kralın bedende baş, Fârâbî’de 
ise kalp şeklinde teşbihi erdemli şehirde yöneticinin hangi konumda olduğunu çarpıcı 
şekilde resmeder niteliktedir.

99 Bkz. Sokrates’ten Jakobenlere, sf. 92-93.
100 Konuyla ilgili değerlendirme için bkz. Aydınlı, a.g.e., sf. 187-188. 
101 Bkz. Bilgehan Bengü Tortuk, “Farabi’nin Nübüvvet Anlayışı”, Süleyman Demirel Ün. İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi, (2009/2, Sayı 23), sf. 101-102; D.M. Dunlop’un Fusûlü’l-Medenî’ye yazdığı giriş’ten 
naklen. Çev. Hanifi Özcan, Fârâbî’nin İki Eseri, sf. 34. 





ELEŞTIRILER ÇERÇEVESINDE ÖMER LÜTFI BARKAN’I 
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Rıdvan Turhan*

RETHINKING OMER LUTFI BARKAN WITHIN THE SCOPE 
OF CRITICISMS: IS HE A COUNTER-REVOLUTIONARY? 

IS HE THE FOUNDER OF A DISCIPLINE?

ÖZ
Ömer Lütfi Barkan’ın Türk iktisat tarihi üzerine geride bıraktığı devasa külliyat 
özellikle 1980’li yıllarda tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalarda, Barkan’ın uzun 
akademik yaşamı boyunca ortaya koyduğu metinlerde somutlaşan tarih anlayışının 
çeşitli açılardan sorunlu olduğu iddia edildi. Halil Berktay, Barkan’ın geçerliliğini 
yitirmiş bir feodalizm modelini temel alarak Cumhuriyet’in erken dönemindeki 
evrenselci tarih anlayışı karşısında devleti kutsayan milliyetçi bir tarihçilik inşa 
ettiğini ve böylece bir karşı-devrim gerçekleştirdiğini, kimileri de Barkan’ın 
ilgilendiği konuların birçoğunda bugün hala aşılamamış bir zirve ve Türk iktisat 
tarihinin üstadı olduğunu iddia ettiler. Bu tartışmalara 2000’li yıllarda yapılan 
katkılarda ise sosyolojik terminolojinin daha belirgin bir biçimde kullanıldığına 
tanık olduk. Bu defa Max Weber’in patrimonyalizm kavramı, Barkan’ı eleştirir-
ken bir analiz aracı olarak kullanıldı. Barkan’ın çalışmalarını daha bütünlüklü bir 
yaklaşım içerisinde ele almayı öneren bu makalede ise yukarıdaki yaklaşımlardan 
farklı olarak Barkan, Cumhuriyet’in erken dönemine hâkim sosyoloji anlayışıyla 
kurduğu ilişki çerçevesinde ele alınacak ve böylece bir bilim adamı olarak Barkan 
ve çalışmalarıyla ilgili tarihsel ve toplumsal bir perspektif ortaya koyulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ömer Lütfi Barkan, Tarihyazımı, Feodalizm, Halil Berktay, 
Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk Devrimi.
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ABSTRACT
The huge corpus of Omer Lutfi Barkan on Turkish economic history has began to 
be discussed especially since 1980s. These discussions have claimed that Barkan’s 
understanding of history which was materialized in the texts he produced during 
his long academic career were problematic from various aspects. Halil Berktay 
has suggested that Barkan has used an invalid model of feudalism and built a 
nationalistic historiography that sanctifies the state against the universalistic his-
toriography during the early Republican period and realized a counter-revolution 
thereof; and some others have claimed that most of the issues Barkan was concerned 
about have a peak that could still not be passed today and that he is the master of 
Turkish economic history. We have also witnessed that the contributions to these 
discussions in 2000s have used the sociological terminology more distinctly. At 
this point, the concept of patrimonial by Max Weber was used as a tool of analysis 
while criticizing Barkan. This article suggests to treat Barkan’s studies in a more 
complete approach and Barkan, differentiating from the approaches stated above, 
will be considered within the framework of the relation Barkan has established 
with the dominant sociological understanding during the early Republican era 
and a historical and social perspective will be revealed about Barkan as a scientist 
and his studies.
Keywords: Omer Lutfi Barkan, Historiography, Feudalism, Halil Berktay, Yusuf 
Kemal Tengirsenk, Turkish Revolution.

...

Giriş

Türk düşünce dünyasında derin izler bırakan kimi entelektüellere yönelik ilginin 
farklı dönemlerde yeniden canlandığına tanık oluyoruz. Bu, elbette yüzeysel bir ilgi 
olmanın ötesinde çeşitli anlamlar taşıyor. Tartışma konusu olan ismin düşüncelerinin 
tekrar gündeme gelişi çoğunlukla güncel sosyal bilim tartışmalarına etkisiyle ilişkili 
olarak, zaman zaman da düşünce dünyamızın kültürel ve siyasi-ideolojik kodlarını 
belirleyişi temelinde gerçekleşiyor. Kuşkusuz bu hatırlatmaların en geçerli olduğu 
isimlerden birisi de Ömer Lütfi Barkan. Barkan, 1930’lu yılların ortalarından itibaren 
iktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla sadece bu alanda değil Türk düşünce dün-
yasında etkili bir bilim adamı olarak kendini kabul ettirmiş ve 1979’daki ölümüne 
kadar belirli konularda mihver olma özelliğini korumuş bir isim. Barkan’ın düşünce 
dünyamızda ne denli belirleyici olduğunu görebilmek için sadece 1960’lı ve 70’li 
yıllarda Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerine yürütülen ideolojik tartışmalara bakmak 
bile yeterli olacaktır. Bu yıllarda heyecanla sürdürülen toplumsal yapı tartışmalarında 
birbirine karşıt tezler ileri süren sosyal bilimcilerin beslendiği temel kaynaklar Bar-
kan’ın kaleminden çıkmıştır. Geride bıraktığı devasa külliyatın günümüzde de birçok 
sosyal bilimci tarafından temel başvuru kaynağı olarak kullanılması onun etkisinin 
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ve gücünün boyutları hakkında bir fikir verebilir. Diğer yandan belki de Barkan’ın 
söz söylediği alandaki ağırlığına paralel olarak uzunca bir zaman sanki eleştirilerden 
muaf görüntüsü çizdiğini ve çalışmalarının eleştirel bir süzgeçten geçirilmediğini 
de belirtmeliyiz.1 Barkan’ın çalışmalarına yönelik belirli bir kuram çerçevesinde ilk 
eleştiriler 1980’li yıllarda Halil Berktay tarafından dile getirilmiştir. Bu eleştirilere 
2000’li yıllarda yapılan katkılarda, Barkan’ın çalışmalarının genel manasını kavramak 
için bir analiz aracı olarak sosyolojik terminolojinin gerekliliği üzerinde durulmaya 
başlanmış ve bu çerçevedeki ilk değerlendirmeler de ortaya çıkmıştır.2 Son dönemde 
yapılan değerlendirmelerde ise Barkan’ın çalışmalarını anlamanın başka bir aracı olarak 
Weber’in geleneksel otorite ve patrimonyalizm kavramları öne çıkarılmış, Barkan’ın 
Osmanlı klasik dönemi üzerine yaptığı çalışmaların aslında çarpık ve bağlamından 
kopartılmış bir Weber okumasıyla malul olduğu iddia edilmiştir.3 

Bu makalede Ömer Lütfi Barkan’ın çalışmalarının Türk düşünce dünyası üzerindeki 
negatif etkileriyle ilgili eleştirilere değinildikten sonra, farklı isimlerin bu eleştirilere 
yönelttiği savunular da dikkate alınarak bir tartışma yürütülecektir. Bu tartışma yürütü-
lürken Barkan’ın Türk iktisat tarihi disiplini içerisindeki genel çabasının bir süreklilik 
temelinde ve objektif bir biçimde kavranabilmesi için onun akademik yaşama başlama 
biçimi, formasyonu ve yaşadığı dönemin genel konjonktürünü de inceleme çerçevesine 
dâhil eden sosyolojik bir yaklaşım önerilecektir.

Ilk Eleştiriler: Bir Ideolojik Karşı-devrimin Öznesi Olarak 
Ömer Lütfi Barkan 

Türkiye’de akademik bir disiplin olarak tarihçiliğin 1970’lerin ortalarından itibaren 
çeşitli yönleriyle tartışılmaya başlandığı söylenebilir.4 Temel olarak tarih eğitimi ve öğ-
retimi meselesine odaklanan bu tartışmaların çerçevesi 1980’lerde giderek genişlemiş, 

1 Barkan’a yönelik ilk eleştiriler Fuat Köprülü tarafından, Barkan’ın 1942’de Hukuk Fakültesi Mecmu-
ası’nda yayınlanan ‘Şer’i Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıflar’ başlıklı makalesi hakkında kaleme aldığı 
bir değerlendirme yazısında dile getirilmiştir. Köprülü, eleştirilerinde -makale hakkında teknik düzey-
deki bazı sorunların dışında- Barkan’ın Türkiye’de toprak mülkiyeti üzerine kurulmuş bir asalet sınıfı 
üzerine yaptığı değerlendirmelere ve bu değerlendirmelerin sorunlu yanlarına vurgu yapmaktadır. An-
cak diğer yandan Köprülü’nün, Barkan’ın çok sağlam bir tarih ve sosyoloji kültürüne sahip olduğunu 
ve böylelikle en ileri tarih çalışmalarının ruhunu ve yollarını kavrayabildiğini ısrarla vurguladığını 
belirtmek gerekiyor. Fuat Köprülü, “Prof. Ömer Lütfi Barkan, Şer’i Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıf-
lar”, Vakıflar Dergisi, S. 2, 1942, s. 460-464.

2 Söz konusu değerlendirmeler için bkz. Oktay Özel, “Ömer Lütfi Barkan”, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, ed. Ömer Laçiner, Istanbul: Iletişim Yayınları, 2009, c. IX, s. 224-232. 

3 Bu tartışma için bkz. Erdem Sönmez, “Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Max Weber 
Etkisi”, Praksis, S. 23, 2010, s. 39-62.

4 Oktay Özel, “Bir Tarih Okuma ve Bir Tarih Okuma ve Yazma Pratiği Olarak Türkiye’de Osmanlı 
Tarihçiliği”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, haz., Tanıl Bora v. dğr., Istanbul: Metis Yayınları, 
1998, s. 148.
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1990’ların sonuna gelindiğinde ise Türk tarihçiliğinin Osmanlı toplum yapısını modern 
sosyal bilim kuramları bağlamında ele almayışı bir eleştiri konusu olmaya başlamış ve bu 
çerçevede Barkan’ın çalışmalarının yeniden değerlendirilmemesi bir sorun olarak tespit 
edilmişti.5 Özellikle 1980’lerde ve 90’larda dile getirilen eleştirilerde sosyal bilimler 
bağlamında icra edilen tarihçiliğin belirli bir zihinsel altyapıyla ilişkisinden kaynaklanan 
bazı kronik rahatsızlıklara işaret edilmekteydi. Konuyu tartışmayı sürdüren bazı sosyal 
bilimciler, Türk tarihinin kendine özgü olduğu ve başka toplumların tarihleriyle karşılaş-
tırılamaz olduğu düşüncesini bu kronik rahatsızlığın ana ayaklarından bir tanesi olarak 
saptamışlardı.6 Osmanlı/Türk tarihinin sui generis/kendine özgü olduğu tezi temel olarak 
Osmanlının feodal olmadığı düşüncesi üzerine inşa ediliyor ve bu yaklaşımın bu haliyle 
çok ciddi teorik yanlışlar içerdiği iddia ediliyordu. Sözü edilen bu özgücü yaklaşıma 
yönelik ilk kapsamlı eleştiriler belirli bir kuram çerçevesinde Berktay tarafından dile 
getirilmişti.7 Berktay, 1980’lerin başı itibarıyla konuyu sosyal bilimcilerin gündemine 
taşımış ve özgücü bakışın Türkiye’de sosyal bilimlerde yarattığı deformasyonlara ve 
kronik kavrayış hatalarına dikkat çekmek için ısrarlı bir çaba içerisinde olmuştu. Berk-
tay’ın 1990’lı yıllarda da sürdürdüğü bu eleştirilerde odaklandığı isim Barkan’dı. Berktay, 
Barkan’ın çalışmalarını eleştiri süzgecinden geçirirken oldukça ayrıntılı bir analitik çer-
çeve ortaya koyuyor ve Barkan’ı sadece kendi alanının sınırları içerisinde söz söyleyen 
bir isim olarak değil, Türk düşünce dünyası üzerinde belirleyici etkisi olan bir bilim 
adamı olarak değerlendiriyordu. Birden fazla katmanı olan bu eleştirilerde Berktay’ın 
dikkat çektiği ilk nokta, Barkan’ın Osmanlı klasik çağını Ortaçağ Batı Avrupa toplumu 
ile karşılaştırdığı temel metinlerindeki hatalı feodalizm kavrayışı idi. 

Berktay’a göre Barkan’ın Batı Avrupa feodalizmi hakkındaki düşünceleri 19. 
yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Batı’da akademik alanda 

5 Bu eleştiriyi bir yönüyle sosyolojinin sunduğu/sunacağı analiz araçlarından faydalanılmamasına yöne-
lik bir serzeniş olarak algılamak da mümkün elbette. 

6 Özel, “Bir Tarih Okuma ve Yazma Pratiği Olarak Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği”, s. 149. 
7 Aslında Barkan’a yönelik sui generism eleştirilerinin -pek sözü edilmese de- ilk olarak Hikmet Kıvıl-

cımlı tarafından 1970’lerin ortasında dile getirildiğini belirtmek gerekiyor. Sınırlı çerçevesi sebebiyle 
burada daha geniş bir biçimde ele almaya gerek görmediğim bu eleştirilerde Kıvılcımlı, Barkan’ın 
Osmanlı toprak hukukunun gelişimini değerlendirirken dünyadaki gelişmelerden bağımsız ve farklı 
bir Osmanlı portresi çizmeye çalıştığını belirtmekte ve böylece politika cambazlarının biz bize ben-
zeriz palavralarına argüman sağlayacak şekilde Türkiye’nin orijinalliği tezini ortaya attığını ifade 
etmektedir. Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi, Istanbul: Tarih Bilimi Kitapları, 2000, s. 
280-295. Kıvılcımlı’nın bu eleştirileri ile bu makalede daha geniş bir biçimde ele aldığım Barkan’a 
yönelik kimi eleştiriler arasındaki paralellikler düşünüldüğünde, Kurtuluş Kayalı’nın şu tespitinin al-
tını çizmek gerekiyor: “(...) Hikmet Kıvılcımlı’nın kimi tespitlerinin yanlış da olsa Türkiye’nin mese-
lelerini anlamak açısından önemli bir dayanak olabileceği düşünülmelidir. Zaman içinde bazı kimseler 
farkına varmadan bizim geleneğimizdeki önemli entelektüellerin düşüncelerini tekrarlamaktadırlar. 
Dolayısıyla gelenek olmadan bir toplumda yeni düşüncelerin oluşmasının vasatı oluşmaz gibi görün-
mektedir.” Kurtuluş Kayalı, “Karşılıklı Ilişkileri Bağlamında Hikmet Kıvılcımlı ile Memleket Sosyal 
Bilimcileri ya da Türkiye’nin Tipik Sosyal Bilimcilerinin Hikmet Kıvılcımlı’nın Metinlerini Algılama 
Zaafları Üzerine Bazı Düşünceler”, Dr. Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu-Bildiriler, haz. Demir Küçü-
kaydın, Istanbul: Köksüz Yayınlar, 2013, s. 153.
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neredeyse rakipsiz olan, ancak 1930’lardan itibaren bilimsel geçerliliğini yitiren bir 
Ortaçağ tarihçiliği ekolünden beslenmekteydi.8 Bu ekole göre siyasi âdem-i merkeziyet 
feodalizmin ayırdedici özelliğiydi. Feodalizm, güçlü bir merkezi devletin varlığıyla 
bağdaşmayacağı için güçlü bir merkezi devlet iktidarının bulunduğu toplumları feodal 
saymak imkânsızdı. Buna ek olarak Berktay, dar hukuksal-formalist akım olarak nite-
lendirdiği bu yaklaşımın feodalizmi asıl olarak siyasi düzeyde ele aldığını ve ekonomik 
boyutun ya hiç ele alınmadığı ya da ele alınsa bile yine Ortaçağ’ın ekonomik temeline 
ilişkin aynı hataların yapıldığını belirtmekteydi.9

Barkan, tabir caizse bu modası geçmiş feodalizm anlayışını Türk iktisat tarihi 
içerikli çalışmalarının iskeletini oluşturmak için kullanmış ve Berktay’a göre bütün 
akademik yaşamı boyunca bu eskimiş tezlere bağlı olarak Osmanlı’nın feodal olduğu 
görüşüyle mücadele etmişti. Barkan’a göre Osmanlı köylüsü serf değildi ancak Ortaçağ 
Batı Avrupa toplumunda temel üreticiler serf denilen bağımlı köylülerdi. Bu serflik 
durumunun belirleyicisi, ekonomik bakımdan angarya yükümlülüğü altında olmaktı. 
Bunu sağlayan hukuki koşul ise, serfin derebeyine kişisel bağımlılıklarla, köleye benzer 
bir şekilde tabi olması oluyordu. Berktay’a göre Barkan, Ortaçağ serfinin şahsında 
herhangi bir derebeyine özel bir biçimde bağımlı olmayı öne çıkarıyor ve önemli olan 
bu noktadır diyordu. Madalyonun diğer yüzünde ise bu kişisel tabiyeti mümkün kılan 
genel çerçeve, siyasi otoritenin parçalanmışlık göstermesi ve hissedilir bir merkezi 
otoriteye rastlanmamasıydı.10 Oysa Barkan’a göre bu özelliklerin hiçbiri Osmanlı’da 
mevcut değildi. Barkan öncelikli olarak Osmanlı’da güçlü bir merkezi otoritenin varlı-
ğına dikkat çekiyordu. Osmanlı köylüsü, yani reaya, herhangi bir dirlik sahibinin kişisel 
serfi değildi ya da kişisel olarak ona bağlı konumda değildi. Angarya ya yoktu ya da 
çok azdı. Esas olarak ürün ve nakdi gelir üzerinden bir vergilendirme söz konusuydu. 
Bu koşullarda reayanın devletin vergi ödeyen tebaasından başka bir şey olmadığı, 
dirlik sahiplerine kişisel bağımlılık ve bunun mümkün kıldığı bir emek-rant sömürüsü 
görülmediği için, aslında hukuken hür köylü olarak kabul edilmesi gerekiyordu.11

Böylece Barkan, Ortaçağ Batı Avrupa serfliğini köleliğe yakın bir statü olarak 
tanımlamasına karşılık, Osmanlı reayasını hür köylülük statüsüne yükseltiyordu. 
Siyasi düzlemde ise Batı Avrupa’da irsî bir aristokrasinin varlığı ile bunun Osman-
lı’da görülmemesi, Batı Avrupa’daki âdem-i merkeziyete karşılık padişahın güçlü bir 
merkeziyeti temsil etmesi karşılaştırılıyordu. Ve nihayet bütün bu karşılaştırmalar 
üzerinden Osmanlı’nın feodal olmadığı iddia ediliyordu.12 Berktay bu eleştiriler üze-

8 Halil Berktay, Kabileden Feodalizme, Istanbul: Kaynak Yayınları, 1983, s. 299-301.
9 Berktay, Kabileden Feodalizme, s. 317-322.
10 Halil Berktay, “Türkiye’nin Azgelişmişliği, Türkiye’nin Demokratik Devrimi, Türkiye’nin Tarihçili-

ği”, Saçak, S. 48, 1988, s. 37-38. 
11 Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı Imparatorluğu’nda Çiftçi Sınıfların Hukuki Statüsü”, Türkiye’de Toprak 

Meselesi, haz., Abidin Nesimi v.dğr., Istanbul: Gözlem Yayınları, 1980, s. 725-788.
12 Berktay, “Türkiye’nin Azgelişmişliği, Türkiye’nin Demokratik Devrimi, Türkiye’nin Tarihçiliği”, s. 

39.
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rinden, Barkan’ın Osmanlı köylüsünü ele alışının, dayandığı sorunlu teorik çerçeve 
sebebiyle en başından hatalı bir yol izlediğini söylüyor ve resmi Türk tarihçiliğinin 
Osmanlı toplumunu aydınlanmacı bir tutumla ele almak yerine tutucu bir Osmanlıcılığa 
savrulduğunu, bu bilimsel geriliğin en önemli sorumlusunun da Barkan olduğunu iddia 
ediyordu.13 Ancak Berktay konuyu sadece feodal olmak ya da olmamak düzeyinde 
ele almıyor, Barkan’ın ısrarla Osmanlı’nın feodal olmadığını savunmasının bazı özel 
sebepleri olduğunu iddia ediyor ve bu çerçevede yazılarını sürdürüyordu.

Berktay’a göre Barkan’ın bu tutumunun arkasında tamamıyla ideolojik sebepler 
yatıyordu. Dahası bu ideolojik tutum Barkan’ın bütün akademik yaşamı boyunca or-
taya koyduğu çalışmalara sirayet etmiş ve çalışmalarının rotasını belirlemişti. Bunu 
en belirgin haliyle görebilmek için Barkan’ın ouevre olarak kabul edilebilecek bir 
çalışması kritik önem taşıyordu: 1937-1938 yıllarında yazdığı “Osmanlı Imparator-
luğu’nda Çiftçi Sınıfların Hukuki Statüsü”. Barkan’ın bu makalesi esasında bütün 
akademik yaşamı boyunca ürettiği çalışmalarının bir yol haritası niteliğindeydi. Bu 
öyle bir yol haritasıydı ki, hem Barkan’ın katı ideolojik tutumu hem de sonraki yıllarda 
çeşitli konuları ele alırken kullanacağı yöntem ve çerçevenin ana hatları bu makale 
üzerinden takip edilebilirdi. Barkan makalesinin girişinde okuyucuya yönteme dair 
bilgiler verirken şunları söylüyordu: “Fakat biz burada, zamanın ekonomik ve politik 
zaruretlerini hesaba katmak, bazı sosyalist telakkilere uyarak, her yerde bir sınıf kavgası 
ve sınıfların istismarı şekli aramaktan çekinerek, o nizamı objektif bir şekilde aramaya 
çalışan bir gayret sarfetmeliyiz.” Burada Barkan’ın Osmanlı toplumunu ele alırken, 
sosyalist telakkilere zıt bir tutum sergileyerek sınıfsal analize yanaşmayışı Berktay’a 
göre bir akademisyenin siyaset ve ideolojilerle arasına koyabileceği asgari akademik 
mesafeden fazlasını ifade ediyordu: “Bu son derece net, kararlı, hatta mütecavi bir 
tutumdur. Ideolojilere, siyasete karşı akademik bir mesafe şöyle dursun; Barkan me-
safeyi gayet sert koyuyor”.14 Hatta Berktay bir adım daha ileri giderek Barkan’ın bu 
tutumunun arkasında gizli bir niyet olduğunu söylüyordu. Barkan’ın sosyalist telakkileri 
eleştirirken aslında bu eleştiri üzerinden, 1920’lerde Kemalist tarihçiliğin Osmanlı 
karşıtı sert tavrıyla birlikte bu tavra eşlik eden ve belli ölçülerde sınıfsal, evrenselci, 
rasyonalist ve materyalist olan bakışını da eleştirdiğini ve böylece bir taşla iki kuş 
vurduğunu belirtiyordu. Barkan sosyalist telakkileri öyle bir anlatmaktaydı ki pekâlâ 
bunların kapsamına Kemalist devrimin erken dönemi de girebilirdi. Böylece Barkan’ın 

13 Berktay, Kabileden Feodalizme, s. 298.
14 Berktay, “Türkiye’nin Azgelişmişliği, Türkiye’nin Demokratik Devrimi, Türkiye’nin Tarihçiliği”, s. 

39. Berktay burada, Barkan’ın sosyalist telakkilerin sınıf ve sömürü eksenli bakışını eleştirirken as-
lında özel bir şeyi kastediyor olabileceğini belirtmekte ve Ismail Hüsrev Tökin’in 1934’te yayınlanan 
Türkiye Köy İktisadiyatı isimli kitabına dikkat çekmektedir. Berktay’a göre Barkan, bu çalışmaya 
öfkelenmiş olabilir. Berktay, Tökin’in Marksist formasyonunu hatırlatarak, söz konusu çalışmada 
Osmanlı feodalizmiyle ilgili zamanının oldukça ilerisinde bir yorum getirdiğini belirtir. Tökin, söz 
konusu çalışmasında sorunu tespit ederken köylüyü kuşatan bağımlılık ilişkilerinin hukuki biçimleri 
ve çeşitliliğine değil, üretim ilişkilerinin ekonomik özüne vurgu yapmaktadır. 
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sosyalist tarih anlayışına yönelik eleştirisi, aynı zamanda Kemalizm’in tarih yorumuna 
yönelik eleştirisi için bir kamuflaj aracı işlevi görmekteydi. Berktay’a göre Barkan’ın 
bu tutumu aslında onun 1930’ların ikinci yarısında, Kemalist devrimin erken dönemin-
de geliştirilen nispeten evrenselci tarih yorumuna yönelik bir ideolojik karşı-devrim 
peşinde olduğunu göstermekteydi. Evrenselci tarih yorumu sakıncalıydı, çünkü tarihi 
böyle bir bakışla ele almak karşılaştırmalı olarak insanlığın ortak toplumsal yapı ve 
gelişme doğrultularını ortaya koymayı hedefleyen bir sentezi gerektiriyordu. Bu tür 
bir sentez diyalektik bir kavrayıştan ve buna bağlı olarak çelişki, değişme, gelişme ve 
sınıf gibi kavramlardan bağımsız olamazdı. Ancak Kemalist devrimin dinamizmi artık 
1920’lerde kalmıştı. 1930’ların ikinci yarısı yeni rejimin katılaştığı, başka bir ifadeyle 
sağcılaştığı bir dönemdi. Cumhuriyetin kurucuları işçi sınıfı ile arasındaki çelişkileri 
daha fazla hissettikçe devleti Ortaçağ kalıntısı güçlerle ittifak temelinde konsolide 
etmeye çalışıyor ve gelişme ve değişmenin sonsuzluğu fikrini son Türk devletini ebedi 
ilan ederek durduruyordu. Böyle bir genel çerçeve içerisinde tabanda belirginleşmeye 
başlayan sınıfların ve sınıf mücadelesinin Türk tarihinden çıkartılması gerekiyordu.15 
Barkan tam da böyle bir dönemde ortaya koyduğu metinlerle yukarıda bahsedilen karşı 
devrim çabasının ilk ayağını, Osmanlı’nın feodal olmadığını kanıtlamaya çalışarak 
gerçekleştiriyordu.

Böylece Barkan eski rejimle zihinsel bağlarını koparmamış, diğer yandan böyle 
bir tutum içerisinde olan zümrelerle düşünsel ittifak içerisinde bir aydın, Kemalizm’in 
aydınlanmacılığına oldukça ters bir Osmanlı hayranı olarak tarif edilmektedir.16 Barkan, 
Kemalist devrimin dinamizmini yitirdiği 1930’lu yıllarda, yeni dönemin koşullarına 
bağlı olarak devletin ihtiyaç duyduğu tarihçi tipidir. “Nitekim getirdiği partikülarist 
(biz bize benzerizci), Osmanlı hayranı, devlet fetişisti yorum,17 hemen her konuda, 
Kemalizm’in devrimci kazanımlarının zıddını ve terk edilişini simgelemektedir”.18 
Berktay açıklamasının ikinci ayağında ise dönemin siyasi konjonktürüne dikkat çek-
mektedir. 1930’ların ikinci yarısında Avrupa’da Nazilerin yükselişte olduğunu hatırlatan 
Berktay, Barkan’ın bu yıllarda yazdığı makalelerde totalitarizmle ideolojik flörtünün 
ve Osmanlı Imparatorluğu için kullandığı kelimeleri adeta Üçüncü Reich propaganda 
terminolojisinden seçişinin apaçık izleri olduğunu iddia etmektedir.19

15 Halil Berktay, “Iktisat Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Yükselişine Kadar Türklerin Iktisadi ve Toplumsal 
Tarihi”, Türkiye Tarihi I, haz., Sina Akşin, Istanbul: Cem Yayınları, 1987, s. 56-57.

16 Berktay, “Iktisat Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Yükselişine Kadar Türklerin Iktisadi ve Toplumsal Tari-
hi”, s. 60.

17 Barkan’ın devleti kutsayan bakış açısına yönelik ilk eleştirilerin yine Kıvılcımlı tarafından dile getiril-
diğini belirtelim. Kıvılcımlı, özellikle Osmanlı’da toprak hukuku söz konusu olduğunda konu hak-
kında Barkan’ın çalışmaları dışında ciddi bir çabaya rastlanmadığını belirtse de toprak meselelerinin 
hallinde Barkan’ın devletçi tutumunu eleştirmektedir. Kıvılcımlı’ya göre Barkan, bir yaratık olan dev-
leti yaratıcı saymakta ve böylece başıbozuk bir devletçilik ütopyasından yola çıkmaktadır. Kıvılcımlı, 
Osmanlı Tarihinin Maddesi, s. 280-295.

18 Berktay, “Türkiye’nin Azgelişmişliği, Türkiye’nin Demokratik Devrimi, Türkiye’nin Tarihçiliği”, s. 39.
19 Berktay, “Türkiye’nin Azgelişmişliği, Türkiye’nin Demokratik Devrimi, Türkiye’nin Tarihçiliği”, s. 43.
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Temel olarak epistemolojik, metodolojik ve ideolojik olmak üzere üç noktaya 
odaklanan bütün bu kapsamlı ve çok yönlü eleştirilerin Barkan’ın metinlerine yönelik 
derinlikli bir kavrayış çabasının ürünü olduğunu söyleyebiliriz elbette.20 Buna bağlı 
olarak Berktay’ın bu değerlendirmelerinin, eleştiri konusu olan metinlerin yazıldığı 
dönemin siyasi atmosferinden soyutlanmış yüzeysel analizler olmanın ötesinde anlam-
lar taşıdığını kabul etmek gerekiyor. Berktay, 1980’lerin başından 1990’ların ortasına 
kadar Barkan hakkında yazdığı metinlerde eleştirilerinin dozunu giderek artırmış ve 
Barkan’ı bir misyoner devlet memuru/tarihçisi olarak tanımlamıştır. Pek de olumlu 
olduğunu söyleyemeyeceğimiz bu Barkan portresine bazı sosyal bilimciler itiraz etmiş,21 

20 Berktay’ın bunlara ek olarak Barkan’ın metinleri hakkında teknik düzeyde bazı eleştirileri olduğunu 
da belirtmek gerekiyor. Bu doğrultuda Berktay 1980’de, yani Barkan’ın ölümünden bir yıl sonra, 
Barkan’ın çeşitli makalelerinin bir araya getirildiği oldukça hacimli bir kitap olan Türkiye’de Toprak 
Meselesi’ne dikkat çekmektedir. Bu kitap aynı zamanda Barkan’ın eserlerinin toplu olarak basıldığı 
ilk kitaptır. Berktay, bu kitaptaki makaleler dikkatli bir biçimde incelendiğinde, faydalı hiçbir malze-
meyi feda etmeksizin, sadece tekrar içeren ifadelerin çıkarılmasıyla kitabın hacminin kolaylıkla bin 
sayfadan üç yüz, hatta iki yüz sayfaya inebileceğini belirtmektedir. Çünkü Berktay’a göre Barkan, 
mesaisinin büyük kısmını toprağın kullanım hakkı konusuna ayırmış, bu konuda ısrarla içeriği ve ba-
kış açısını değiştirmediği, ayrıca içerik açısından çok da orijinal olmayan makaleler yazmıştır. Sürekli 
birbirini tekrar eden bu yazılarda konu hep aynı kalmakta, hep aynı temel kaynaklardan alıntılar yapıl-
makta, amaç açık bir biçimde ortaya koyulmamakta ve sonuç olarak mantıksal bir bütünlüğü olmayan 
aynı cümle, paragraf ve hatta sayfalar sürekli tekrar edilmektedir. Halil Berktay, “The Other Feuda-
lism-A Critique of 20th Century Turkish Historiography and its Particularisation of Ottoman Society”, 
Doktora Tezi, Birmingham University, Faculty of Arts, the School of History, 1990, 184-186. Ancak 
Berktay’ın bu kitapla ilgili eleştirilerini sıralarken Barkan’ın temel problematiği üzerine inşa edilmiş 
ve hacmen yaklaşık olarak 300 sayfa civarında olan 6 makale üzerinden bir değerlendirme yaptığını 
belirtmemiz gerekiyor. Barkan’ın, Berktay’ın belirttiği gibi zaman zaman tekrara düştüğü bir gerçektir 
ancak kitabın tamamı değerlendirildiğinde Berktay’ın iddia ettiği ölçüde tekrardan bahsetmenin müm-
kün olmadığı görülecektir. 

21 Coşkun Çakır, Barkan’la ilgili bir makalesinde Berktay’ın eleştirilerine değinirken onun zaman içeri-
sinde Osmanlının feodalliği tezlerini yumuşattığını, bu konu hakkındaki düşüncelerinde birtakım de-
ğişiklikler olduğunu ve özeleştiri yaptığını belirtir. Coşkun Çakır, “Devletin Tarihinden Toplumun 
Tarihine: Yeni Bir Tarih Paradigması ve Ömer Lütfi Barkan”, Doğu Batı, S. 12, 2000, s. 35-63. Ancak 
daha önce belirttiğimiz gibi Berktay’ın Barkan’a yönelik eleştirileri, Çakır’ın sınırladığı biçimiyle 
sadece Osmanlı tımarı-Avrupa serfliği karşılaştırması ekseninde değerlendirilemeyecek ölçüde çok 
boyutludur. Berktay, söz konusu bakış açısının arkasında var olduğunu iddia ettiği ideolojik niyetleri 
açığa çıkarmaya çalışmakta ve özeleştiri olarak değerlendirilen metninde de bunu yeniden dile getir-
mektedir. Halil Berktay, “Dünyada ve Türkiye’de Tarihçiliğin Durumu ve Dilinin Evrenselleşmesi 
Üzerine Düşünceler”, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, der. Salih Özbaran, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, 1995, s. 69-86. Berktay’ın 2000’li yılların sonunda Taraf gazetesi için kaleme aldığı bir 
köşe yazısında da Barkan’ın tarihçiliği ve ideolojik niyetleri ile ilgili düşüncelerinin değişmediğini 
görmek mümkündür. Halil Berktay, “Nazım ve Milli Tarih”, Taraf, 25 Temmuz 2009. Halil Inalcık ise 
Barkan’ın resmi milli tarih politikasının bir temsilcisi olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtir. 
Inalcık’a göre Barkan, Osmanlı devlet sistemi ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında arşiv belgeleri-
ni kullanarak gerçekleri ortaya koymuştur. Zaman zaman kullandığı grotesk üslup ise Osmanlı hak-
kındaki yüzeysel değerlendirmelere yönelik bir tepki olarak okunmalıdır. Halil Inalcık, “Türkiye’de 
Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları ve Yeni Arayışlar”, Türkiye’de Tarihyazımı, der., Vahdettin 
Engin-Ahmet Şimşek, Istanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, s. 453-467. Başka bir değerlendirmede ise 
Berktay’ın Barkan’ın “devletin tarihçisi” olduğuna yönelik eleştirilerinde bir haklılık payı olduğu be-
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kimileri de Berktay’ın başlattığı tartışmaya benzer bir çerçevede katkılar yapmışlar-
dır. Makalenin bu bölümünde Berktay’ın başlattığı tartışmaya 2000’li yıllarda Weber 
sosyolojisinin analiz araçları kullanılarak yapılan katkılar ele alınacaktır.

Eleştirilerin Sosyolojik Boyut Kazanması: 
Barkan’da Bir Ideal Tip Olarak Patrimonyal Devlet Tasarımı

Yukarıda da belirtildiği gibi 1980’li ve 90’lı yıllar boyunca Barkan’la ilgili tar-
tışmalar büyük oranda Berktay’ın domine ettiği ve neredeyse tek başına yürüttüğü 
bir özellik göstermekteydi. 2000’li yıllarda, Barkan’ın Osmanlı toplum yapısını ele 
alırken kullandığı fonksiyonel zümre esaslı toplum vurgusunun, siyaseti ekonomiye 
öncelleyen Şerif Mardin’in statü toplumuyla ya da Niyazi Berkes’in Doğu despotizmi 
ile örtüşen bir yanı olduğuna dikkat çeken ilk isimlerden birisi Oktay Özel’di. Özel, 
Barkan’ın Türkiye’de Annales ekolüyle en yakın ilişkiye sahip tarihçi olmasına rağ-
men toplumsal sınıflar, gündelik kültür, siyasi başkaldırı vb. konuları gündemine alan 
aşağıdan yukarıya bir tarih okumasına itibar etmemiş olmasını eleştirerek Barkan’ın 
ortaya koyduğu böyle bir perspektifle, esasında Osmanlı tarihinin büyük ölçüde devlet 
eksenli bir temele ve kulvara oturtulmasında en etkili rolü oynadığını belirtir.22 Ancak 
Özel’in eleştirileri Berktay’la kıyaslanamayacak ölçüde ılımlıdır. Barkan’ın devlet 
eksenli bakış açısını eleştirirken diğer yandan da geride bıraktığı metinlere ve ilgilen-
diği konulara bakıldığında onun hala aşılamamış bir zirve olduğunu belirtir. Başka bir 
ifadeyle Özel, Barkan’ın hakkını teslim eder, ancak Berktay’ın ısrarlı eleştirilerini de 
dikkate almak gerektiğinin altını çizer. 

Barkan’ın mirasının negatif etkisi üzerine benzer eleştirilere Suavi Aydın’ın da 
katıldığını görebiliriz. Aydın, Türkiye’de sosyal bilimcilerin Osmanlı algısını çözüm-
lerken bu algının dayandığı belli genel kabuller olduğunu belirtir. Bunlardan birisi 
Osmanlı klasik çağının temel belirleyici özelliğinin merkeziyetçi bir idari yapıya sahip 
olması ve feodal olmayan bir üretim tarzı göstermesidir. Bu perspektifin Türkiye’de 
sosyal bilimlerde hâkim anlayış olduğunu ve bir metin sorunu olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirten Aydın, bu temellendirmenin büyük oranda Barkan’ın çözümleme 
tarzından kaynaklandığını belirtir.23 Barkan bu doğrultuda sadece Türk tarihçiliğini 
değil bütün toplumsal bilimleri etkilemiş bir isimdir ve onun anlama araçları hukuki 
indirgemecilikle birlikte aşırı bir zamansal ve mekânsal genellemeyi de içermekte ve 

lirtilmekte ancak diğer yandan bu eleştirilerin acımasız ve belli konularda haksızlık içerdiği ifade 
edilmektedir. Erdem Sönmez, Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı, Istanbul: Daktylos Yayınevi, 
2008, s. 156-157. 

22 Özel, “Ömer Lütfi Barkan”, s. 229-230.
23 Suavi Aydın, “Aydınlanma ve Tarihselcilik Problemleri Arasında Türk Tarihyazıcılığı: Feodalite Örne-

ği”, Toplum ve Bilim, S. 91, 2001-2002, s. 60.



926 Rıdvan Turhan

bu genellemenin sınırı Osmanlı Imparatorluğu’nun sınırına gelip dayanmaktadır.24 
Diğer yandan bu tür değerlendirmeler, devlete yükledikleri olumlu özelliklere rağmen, 
Avrupamerkezci Doğu yorumlarının patrimonyal, bürokratik ve despotik devlet anlayı-
şıyla örtüşmektedir ve bu anlamda bir tür Doğumerkezci ya da Osmanlıcı özgücülükle 
maluldür.25 Başka bir ifadeyle Aydın bu tür çözümlemelerin aslında Avrupamerkezci 
analizlerle aynı kuramsal araçları kullandığını ve aynı sonuçlara ulaştığını, bununla 
birlikte evrensel modellere açılmak yerine özgüllüğe vurgu yaparak dünyadaki tartış-
maların gerisinde kaldığını belirtmektedir. 

Barkan’a yönelik başka bir değerlendirmede, Anglo Amerikan akademisinin We-
ber’le kurduğu ilişkiye paralel olarak Türkiye’de de çarpık ve bağlamından kopartılmış 
bir Weber okumasının yapıldığına dikkat çekilmektedir. Weber’in ortaya koyduğu 
metinlerin yaşadığı dönemin siyasi iklimiyle birebir ilişkili olduğunu vurgulayan Er-
dem Sönmez, Weber’in kendi kuramını oluştururken, Almanya tarihini ve siyasetini 
19. yüzyılda giderek güçlenen özgücü anlatım üzerinden okuduğu gerçeğinin göz 
ardı edildiğini belirtir. Böylece tıpkı Anglo Amerikan akademisinde olduğu gibi Türk 
akademisinde de Weber’in yeniden üretilmesine katkı yaptığı partikülarist/biz bize 
benzerci anlayış görülmemiş ve Weber’in yaptığı hatalar tekrarlanmıştır. Söz konusu 
partikülarist anlayış, 1930’ların sonlarında ve 1940’larda Osmanlı tarihçiliğinde hâkim 
anlayış olarak kendini var etmiş ve bu dönemde Weber sosyolojisinin Almanya’nın 
özgüllüğü meselesini merkeze alarak oluşturduğu kavramlardan bir teorik çerçeve 
devşirmeye çalışmıştır. Oysa Weber kendi kuramsal çerçevesini oluştururken dönemin 
Almanya’sının politik ve ekonomik koşullarına bağlı olarak hareket etmiştir. Yukarıda 
ele aldığımız diğer isimler gibi Sönmez de Barkan’ı, Türk akademisindeki bu sorunlu 
partikülarist anlayışı egemen kılan en önemli isimlerden birisi olarak işaret etmekte-
dir. Sonuç olarak Sönmez, Berktay’ın Barkan’a yönelik sorunlu feodalizm okuması 
eleştirisini bir adım ileri taşımakta ve bununla ilişkili olarak somutlaşan partikülarist 
yaklaşımı ilerleyen yıllarda klasik dönem Osmanlı tarihçiliğinde ortaya çıkacak olan 
Weber etkisiyle ilişkilendirmektedir.26

Özetlersek Barkan’a yönelik eleştirileri birkaç temel noktada toplamak mümkün 
görünüyor. Bu eleştirilerde Barkan, öncelikle merkezi/güçlü devlet vurgusu üzerinden 
ısrarla Osmanlı toplumunun feodal olmadığını savunan, biz bize benzerci, toplumu 
devlete göre konumlandıran ve bu çerçevede yukarıdan aşağıya tarihçilik yapan, re-
jimle organik bağları olan ve hatta rejimin memuru/tarihçisi olarak resmedilmektedir. 
Ardından, Barkan’ın Osmanlı yorumunun bir tür özgücülükle malul olduğu ve bu 
çerçevede değerlendirildiğinde Avrupamerkezci bakış açısıyla paralellikler içerdiği 
belirtilmekte, son olarak da Barkan’ın hakim kıldığı bu özgücü yaklaşımın ilerleyen 

24 Suavi Aydın, “Osmanlı Sosyal Tarih Araştırmalarının Sosyolojik Eleştirisi”, Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisi, S. 11, 2008, s. 116.

25 Aydın, “Osmanlı Sosyal Tarih Araştırmalarının Sosyolojik Eleştirisi”, s. 117.
26 Sönmez, “Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Max Weber Etkisi”, s. 39-62.
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dönemlerde epistemolojik bir kamuflaj olarak Weber etkisinin zeminini oluşturduğu 
iddia edilmektedir. 

Makalenin ilgili bölümünde Berktay’ın eleştirileriyle ilgili birden fazla şerh 
düşmüştüm ancak önceki paragrafta özetlediğim değerlendirmelerin Barkan’ın Türk 
düşünce dünyası üzerindeki etkisini kavrayabilmek için önemli katkılar olduğunu 
belirtmek gerekiyor. Diğer yandan Barkan’ın çalışmalarının belirli bir problematikle 
bağlantılı bir süreklilik temelinde ve bütünlüklü bir şekilde kavranabilmesi için tarihsel 
ve toplumsal bir perspektifin gerekli olduğunu da ekleyelim. Takip eden bölümde Bar-
kan’ın çalışmalarını, ağırlıklı olarak erken dönemde yazdığı metinlerle ilişki kurarak, 
onun akademik yaşama başlama biçimi, formasyonu ve yaşadığı dönemin siyasi ve 
ekonomik iklimini de bir etki unsuru olarak ele alan sosyolojik bir perspektifle yeniden 
değerlendirmeye çalışacağım. 

Barkan’ı Yeniden Düşünmek

Yaşadığı dönemin politik ve ekonomik özellikleri, bundan bağımsız olarak ele 
alınamayacak akademik ilgileri, ilgilendiği konuların çeşitliliği, çalışmalarının ve-
rimliliği ve günümüzde sosyal bilimlerin çeşitli alanlarındaki etkisi düşünüldüğünde 
Barkan, kuşkusuz hakkında yazı yazmanın zor olduğu bir isim. Yaşam öyküsüne 
kısaca bakıldığında Barkan’ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarının Türk toplumunun 
kritik eşikleriyle örtüştüğü görülecektir. 1902’de Edirne’de doğan Barkan, ilköğreni-
mini Edirne’de Numune Mektebi’nde, ortaöğrenimini ise Edirne Muallim Mektebi ve 
Istanbul Ortaöğrenim Mektebi’nde yapmıştır. 1920’deki mezuniyetinden yaklaşık iki 
yıl sonra Edirne Gazi Paşa Mektebi dördüncü öğretmenliğine atanmış ve 1923’te de 
ikinci öğretmenliğe yükseltilmiştir.27 Ancak bu yükseltmeden bir ay sonra görevinden 
ayrılan Barkan Istanbul Darülfünununa kaydını yaptırmıştır. Burada felsefe lisansı 
yapan Barkan 1927’de mezun olmuş ve ardından Istanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü 
müdürü Prof. Albert Gabriel’in yönlendirmesiyle Strasbourg Üniversitesi’ne gitmiştir. 
Bu üniversiteye üç yıldan biraz fazla bir süre devam eden Barkan felsefe, sosyoloji, 
psikoloji ve iktisadi ilimler yüksek diploması alarak Türkiye’ye dönmüştür. Sonrasında 
bilindiği gibi bir süre Eskişehir Öğretmen Lisesi’nde felsefe ve yurttaşlık bilgisi öğ-
retmenliği yapmış ve ardından 1933 yılında Edebiyat Fakültesi’ne Türk Inkılap Tarihi 
Doçenti olarak atanmıştır. Eskişehir’de iki yıl lise öğretmenliği tecrübesi ve sonrasında 
Edebiyat Fakültesi’ne geçiş süreci hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz maalesef, 
ancak akademik kariyerine Inkılap Tarihi Doçenti olarak başlaması Barkan’la ilgili 
altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan birisi belki de. Barkan’ın akademik ka-
riyerinde temel belirleyici diyebileceğimiz bir eşik oluşturmasına rağmen, Barkan’la 

27 Halil Sahillioğlu, “Ömer Lütfi Barkan”, İktisat Fakültesi Mecmuası, S. 41/1-4, 1985, s. 3.
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ilgili birçok metinde bu bilgiye şöyle bir değinilip geçilmiş, bunun muhtemel sonuçları 
üzerine çok fazla düşünülmemiştir. Ancak bu konuda Berktay’ın bir istisna olduğunu 
belirtmemiz gerekiyor. Berktay bu bağlantıya dikkat çekerken, Türk Inkılap Tarihi 
Enstitüsü’nün esasen Stalin döneminin Ekim Devrimi Tarihi ya da Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Tarihi enstitülerinin Türkiye’deki karşılığı sayılabilecek bir kurum 
olduğunu belirtmiş,28 nitekim devletçi ideolojinin kalesi olan bu kurumda dersleri ilk 
yıllarda Recep Peker gibi bir ismin verdiğini vurgulamıştır.29 Berktay, Barkan’ın bu 
enstitüde görev yaptığı yıllarda yazdığı yazıların konusunun da anlamlı bir biçimde 
Inkılap Tarihi Enstitüsü’nün çalışma alanına uygun olduğunu belirtir.30 Barkan’ın 
entelektüel üretiminin ilk örnekleri hakkındaki bu tespitlerin oldukça kritik önemde 
olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ancak diğer yandan önemli bir eksikliği de içeriyor 
bu tespitler. Berktay, Barkan’ın göreve başladığı Inkılap Tarihi Enstitüsü’ne ve burada 
ders veren Peker’e işaret ederken31 aynı enstitüde ders veren ve Barkan’ın hocası olan 
Yusuf Kemal Tengirşenk’ten bahsetmemektedir. Oysa Tengirşenk, Barkan’ın çalışma-
larının problematiğini anlamak için üzerinde durulması gereken en kritik isim belki de. 
Bu iddiayı temellendirebilmek için 1930’lu yıllardaki Inkılap Tarihi anlatıcılarından 
ve onların enstitü içerisindeki misyonundan kısaca bahsetmek gerekiyor. 

Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü ve Barkan

1930’lu yıllarda Türkiye’deki en önemli gelişmelerden birisi geleneksel eğitim 
sistemini radikal bir biçimde değiştirmek ve bu sistemin Darülfünun’daki temsilci-
lerini tasfiye etmek amacıyla gerçekleştirilen 1933 Üniversite Reformu’ydu.32 Yeni 
rejim, Darülfünun’daki öğretim programının devrimin gerisinde kalışına ve hocaların 
devrime ilgi göstermeyişine33 hızlı bir tasfiye ile cevap vermişti. Tasfiyenin ardından 
bilindiği gibi 1933’te Istanbul Üniversitesi, bundan bir süre sonra da benzer kaygılarla 
Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuş ve her iki üniversitede Inkılap Ta-
rihi dersleri verilmeye başlanmıştı. Bu derslerin amacı Türk Devrimi’nin manasının 
öncelikle toplumun en dinamik kesimi olan gençlere anlatılması idi. Dersler bizzat 

28 Berktay, “The Other Feudalism-A Critique of 20th Century Turkish Historiography and its Particula-
risation of Ottoman Society”, s. 181-182.

29 Halil Berktay, “Dört Tarihçinin Sosyal Portresi”, Toplum ve Bilim, S. 54/55, 1991, s. 40.
30 Berktay, “The Other Feudalism-A Critique of 20th Century Turkish Historiography and its Particula-

risation of Ottoman Society”, s. 182; Berktay, “Dört Tarihçinin Sosyal Portresi”, s. 41.
31 Berktay’ın Peker’e işaret edişi elbette sebepsiz değil. 1930’larda Avrupa’da yükselen totaliter rejim-

lerle Peker’in kurduğu düşünsel bağa gönderme yaparken, Barkan’ın da bu tarz eğilimlerin güçlü 
olduğu bir enstitüde çalıştığını söyleyerek onun bu eğilimlerden etkilenmiş olabileceğini ima etmek-
tedir.

32 Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih: Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), Istanbul: Ileti-
şim Yayınları, 2015, s. 196.

33 Burhan Asaf Belge, “Arkada Kalan Darülfünun”, Kadro, S. 8, 1932, s. 47-48.
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Mustafa Kemal’in yakın ilgi ve kontrolü altında yeni rejimin üç önemli ismi tarafından 
veriliyordu ve oldukça sistematik ve anlatıcıların her birinin farklı görevler üstleneceği 
şekilde tasarlanmıştı. Bu çerçevede yeni rejimin üçüncü adamı olarak kabul edilen 
Peker,34 gerçekleşen Türk Devrimi’nin siyasi veçhesini anlatmakla görevlendirilmişti. 
Ders notlarına bakıldığında Peker’in, çöken Osmanlı Imparatorluğu’ndan yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan bir hat üzerinde, bir süreklilik, yükseliş ve gelişme 
mantığı içerisinde, yüzü batıya bakan Türk Devrimi’ni evrensellik, ilerleme gibi kav-
ramlar çerçevesinde anlattığı görülebilir.35 Peker’e göre bu yükseliş ve gelişme siyasal 
ve toplumsal düzeyde gerçekleştirilen radikal düzenlemeler sayesindedir. Monarşinin 
tasfiyesi ve dinin devlet üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte toplum-
sal gelişmenin hızını kesen en önemli unsurlar yok edilmiş ve böylece Türk toplumu 
ulaşabileceği en ileri seviyeye ulaşmıştır.

Bu konuda görevlendirilmiş başka bir isim olan Mahmut Esat Bozkurt, Türk 
toplumunun modern Türkiye’ye ulaşan serüveninin hukuki veçhesini anlatmakla yü-
kümlüdür. Bozkurt da tıpkı Peker gibi bu süreci bir gelişme, yükseliş ve süreklilik 
mantığı içerisinde anlatmaya çalışmış ve bunu yaparken Tanzimat’tan 1923’e geçen 
sürede yapılan hukuki düzenlemeleri ve yenileşme girişimlerine bağlı yasalaştırmaları 
Türk Devrimi’ne uzanan yolun kilometre taşları olarak ele almıştır. Bozkurt’a göre 
1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı öylesine radikal bir harekettir ki bu düzenle-
meyle Osmanlı Devleti zamanının en modern devletlerinden birisi haline gelmiştir. Bir 
sonraki büyük çaplı yenileşme hareketi olan ve 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’yle 
birlikte Türk ulusu baskıcı II. Abdülhamit karşısında egemenliğini ve özgürlüğünü 
kazanmıştır. 1876’da ekilen bu tohum yeşermiş, dal budak salmış ve nihayet 1908’de 
II. Abdülhamit’i boğmakla kalmamış, bu güne de [Cumhuriyet’e] yer hazırlamıştır.36 

Barkan’ın yanında göreve başladığı Tengirşenk’in bu derslerdeki görevi ise Türk 
Devrimi’nin ekonomik veçhesini anlatmaktır. Tengirşenk ders notlarının hemen başında 
Türk Devrimi’nin tanımını yaparak işe başlar. Tengirşenk’e göre Türk Inkılabı kurtul-
mak için, yükselmek için olan değişmelerdir. Dersin konusu ise söz konusu değişme 
oluşlarının araştırılması olarak belirlenmiştir.37 Türk Devrimi’ni kurtuluş ve yükseliş 
değişmeleri olarak tarif eden Tengirşenk, muhtemelen bu değişimi ve sürekliliği diğer 
anlatıcıların yaptığı gibi bir yükseliş ve gelişme mantığı içerisinde anlatmanın birkaç 
dersle mümkün olmayacağının farkındadır. Bu yüzden Inkılap Tarihi ders notlarının 
hemen başında “(...) bu ulu varlığın [Türk Inkılabı] ekonomik yönünü tetkik değil 

34 Ahmet Yıldız, “Recep Peker”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Kemalizm, c. II, der., Ahmet Insel, 
Istanbul: Iletişim Yayınları, 2001, s. 63.

35 Recep Peker, İnkılab Dersleri Notları, Ankara: Ulus Basımevi, 1936, s. 54-57.
36 Mahmut Esat Bozkurt, “Mahmut Esat Bozkurt Ders Notları”, 1933 Yılında İstanbul Üniversitesi’nde 

Başlayan İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, der., Oktay Aslanapa, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
1997, s. 55-60.

37 Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk İnkılabı Dersleri-Ekonomik Değişmeler, Istanbul: Resimli Ay Basıme-
vi, 1935, s. 4.
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seyredeceğiz” ifadesini kullanır. Devamında, “çünkü tetkik daha büyük kuvvete daha 
büyük görgüye tevakkuf ediyor” diyerek aslında diğer anlatıcılarla kıyaslandığında 
kendi üstlendiği görev olan Türk Devrimi’nin ekonomik veçhesini anlatmanın ne denli 
zor olduğunu ima eder. Buna paralel olarak kısa ders notlarında bu amaca yönelik 
ortaya koyduğu argümanlar oldukça yüzeysel ve yetersizdir. Tengirşenk, Osmanlı’yı 
kendisini fütuhata kaptırmış, bu uğurda asıl unsuru [genç nüfus] heba etmiş, üretim 
ve ticaret odaklı değil, tüketim ve israfa yönelik bir iktisadi yapı olarak tanımlamakta 
ve çöküşü kapitülasyonlarla ilişkilendirmektedir. Buna karşılık yeni Türk devletini 
ise kapitülasyonların ilga edilerek iktisadi bağımlılığın sona erdiği, daha sağlıklı bir 
nüfusun hedeflendiği, tarımda aşarın kaldırıldığı ve sanayileşme hedefi olan bir devlet 
olarak tarif etmektedir.38 Özellikle Değişmeler başlıklı beşinci derste konunun daha 
derinlikli analizler üzerinden değerlendirileceği düşünülse de vurgu yapılan noktalar 
siyasi bağımsızlık, kapitülasyonların kaldırılması ve laik devletin tesisiyle sınırlıdır.39 

Sonuç olarak Inkılap Tarihi derslerini anlatan diğer isimler Türk Devrimi’yle 
sonuçlanan gelişmeleri yakın dönemde gerçekleşen siyasi ve hukuki yenileşmeler çer-
çevesinde bir kronolojiye oturtabilirlerken, Tengirşenk toplumun iktisadi hayatıyla ilgili 
yakın dönemde gerçekleşen düzenlemelerden yola çıkarak çöküşü ve yeni Türkiye’nin 
ortaya çıkışını bir süreklilik ve yükseliş temelinde anlatamamıştır.40 Kendisinin de far-
kında olduğu gibi Türk toplumunun ileri bir aşaması olarak tanıtılan yeni dönemin arka 
planındaki iktisadi ilişkileri ve gelişmeleri, siyasi ya da hukuki gelişmelerde olduğu gibi 
netlikle belirleyebilmek kolay değildir.41 Bu yüzden Tengirşenk kaçınılmaz olarak 16. 
yüzyıla kadar geri gitmiş ve yukarıda bahsettiğim klişe argümanlar üzerinden konuyu 
açıklamaya çalışmıştır. Ancak üstlendiği görev, çerçevesi sınırlı ve yüzeysel birkaç 
dersle kavranamayacak kadar karmaşıktır. Barkan, 1933 yılında Türk Devrimi’yle 
sonuçlanan sürecin iktisadi boyutu ve gelişimini anlatma görevi üstlenen Tengirşenk’in 
yanında Türk Inkılap Tarihi Doçenti olarak göreve başlamıştır. Akademik yaşama baş-
langıç biçiminin erken dönemde ilgilendiği konuları belirlediği iddia edilebilir elbette. 
Buna paralel olarak Barkan’ın 1930’ların ikinci yarısında ortaya koyduğu ilk metinler 
incelendiğinde Tengirşenk’in problematiği ile kurduğu ilişki açıkça görülebilir. Barkan 
erken dönem metinlerinde hocasıyla paralel bir biçimde Türkiye’nin genel değişiminin 
iktisadi yön ve boyutunu kavrayabilmek için yakın dönemde gerçekleşen ve gerçek-
leşecek olan düzenlemelere –özellikle tarım ve toprakla ilgili– odaklanmaktadır.42 Bu 

38 Tengirşenk, Türk İnkılabı Dersleri-Ekonomik Değişmeler, s. 9-15.
39 Tengirşenk, Türk İnkılabı Dersleri-Ekonomik Değişmeler, s. 30-32.
40 Tengirşenk’in dersleri diğer anlatıcıların dersleriyle kıyaslandığında teorik olarak en zayıf ve ilgiden 

en uzak dersler olmuştur. 
41 Bu belirsizliğin neden olduğu çelişkileri derslerde görmek mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse; 

Bozkurt, Tanzimat Fermanı’yla birlikte Osmanlı’nın siyasi manada devrin en modern devletlerinden 
birisi haline geldiğini iddia ederken, Tengirşenk Tanzimat’ın Osmanlı Devleti’ni yabancı devletlerin 
ekonomik çıkarları doğrultusunda dönüştürdüğünü iddia eder. Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk İnkılabı 
Dersleri, Istanbul: Resimli Ay Basımevi, 1935, s. 22. 

42 Barkan’ın 1935-1937 arasında Inkılap Tarihi Doçenti unvanıyla yazdığı ve Siyasal Bilgiler Dergi-
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yüzden Barkan’ın Inkılap Tarihi Enstitüsü’nün çalışma konularıyla bağı kurulurken 
Peker’den çok hocası Tengirşenk’e odaklanmak gerekiyor.43 Çünkü Berktay’ın önerdiği 
şekliyle Barkan ve Peker arasında düşünsel bir bağ olduğu iddia edildiğinde, konu 
sadece dönemin otoriter eğilimlerinin Peker üzerinden Barkan’da da ifade bulduğu gibi 
sınırlı bir çerçeveye hapsedilmiş oluyor. Dolayısıyla Barkan’ın özellikle erken dönem 
çalışmaları değerlendirilirken tek başına Inkılap Tarihi Enstitüsü vurgusunun yeterli 
olmadığına ve onun bu metinlerde hocasının problematiğiyle bağlantılı bir süreklilik 
çabası içerisinde olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. 

Ancak Barkan’la ilgili böyle bir okumanın da tek başına yeterli olmadığını belirt-
meliyiz. Entelektüellerin yaşadığı dönemin ruhundan bağımsız değerlendirilemeyeceği 
gerçeğinden hareketle Barkan’ın çalışmalarını okurken çerçeveyi biraz daha genişletmek 
gerekiyor. Bu bağlamda metinlerin yazıldığı dönemin iç ve dış konjonktürünü eksene 
almak bir zorunluluk olarak kendisini dayatıyor. Böyle bir perspektif sayesinde Bar-
kan’ın özellikle 1930’ların ortasında yazmaya başladığı ilk metinlere dönemin ruhunun 
ne denli sirayet ettiği de görülebilir. Konuya iç konjonktür çerçevesinde bakıldığında 
Barkan’ın, bu yıllarda ilk olarak kendi döneminin belki de en çok tartışılan problemi 
olarak tanımlanabilecek olan toprak meselelerini kavrama amacında olduğu görülebilir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri bir toprak reformunun gerekliliği çerçevesinde sürekli 
gündemde olan bu problem, Barkan’ın ilgilendiği temel konular arasındadır. 1923-34 
arasında devlet küçümsenemeyecek bir oranda toprak dağıtmıştır44 ancak bu düzen-

si’nde yayınlanan dört yazısını onun erken dönem metinleri olarak değerlendiriyorum. Bu metinler 
için bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (I)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, 
S. 55, 1935, s. 2-8; “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (II)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 56, 
1935, s. 33-40; “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (III)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 57, 1935, 
s. 36-45; “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (IV)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 58, 1935, s. 
4-12; “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (V)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 59, 1935, s. 14-17; 
“Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (VI)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 60, 1935, s. 30-41; “Harp 
Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (VII)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 61, 1935, s. 55-63; “Harp Sonu 
Tarımsal Reform Hareketleri (VIII)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 63, 1935, s. 37-41, 49-61; “Harp 
Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (IX)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 64, 1935, s. 39-44; “Harp Sonu 
Tarımsal Reform Hareketleri (X)”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 65, 1935, s. 33-41; “Inkılap Ideolojisi 
ve Ekonomik Şartlar”, Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 71, 1937, s. 1-10; “Toprak Kanunu Hazırlanırken”, 
Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 72, 1937, s. 1-10; “Milli Kurtuluş Hareketlerinin Iktisadi Esasları (I)”, 
Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 74, 1937, s. 77-83; “Milli Kurtuluş Hareketlerinin Iktisadi Esasları (II)”, 
Siyasal Bilgiler Dergisi, S. 75, 1937, s. 142-153. 

43 Rıdvan Turhan, Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarının Gelişimi, Konya: Çizgi Yayınevi, 2013, s. 
37-41.

44 Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa bir süre sonra rejimin yöneticilerinin büyük toprak sahipliği olgusu-
na karşı tavır almalarını başlatan olayın 1925’teki Kürt ayaklanması olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Bu ayaklanmalara önderlik eden ailelerin güçlerini büyük arazi sahipliği ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan ilişkilerden aldığının açığa çıkmasıyla birlikte 1927’de çıkarılan yasaya dayanarak bu ailelere 
ait binlerce dönüm arazi kamulaştırılmış ve topraksız köylüye dağıtılmıştır. Bkz. Yahya Sezai Tezel, 
Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 5. Baskı, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002, s. 376-
378. Başka bir ifadeyle bu bölgedeki kapsamlı toprak reformunun ardında, bölgedeki feodal ilişkilerin 
çözülmesi ve ‘Kürtçülük’ gibi akımların iktisadi ve sosyal altyapısının kurutulacağına yönelik beklenti 
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lemeler sorunu ülke çapında çözmekten çok güncel pratik kaygılara dayanmaktadır.45 
1934 yılında çıkarılan Iskân Kanunu’yla birlikte toprak reformu/meselesi tartışmaları 
canlanmış ve Barkan, böyle bir konjonktürde Balkan ülkelerinin toprak reformu tec-
rübelerini incelediği 1935 tarihli “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri” başlıklı 
yazı dizisini yayınlamaya başlamıştır. Barkan bu yazı dizisinde, uzunca bir zaman 
Osmanlı Imparatorluğu’nun egemenliği altında kalan ve onun siyasal ve ekonomik 
kodlarıyla yönetilen Balkan ülkelerinin reform tecrübelerinin sosyal ve ekonomik 
sonuçlarını kavramaya çalışmaktadır.46 Erken dönem çalışmalarında bu ülkelerde 
gerçekleştirilen reformlardan ne gibi dersler çıkarabileceğimizi sorgularken öncelikle 
Balkan ülkelerindeki büyük toprak mülkiyeti ve köylünün sosyal statüsündeki değişim 
konularını merkeze almıştır. Bu noktanın önemli olduğunu belirtmek gerekiyor, çünkü 
1930’lu yıllarda özellikle köylünün sosyal statüsü yeni rejim tarafından hiç arzulan-
mayan muhtemel toplumsal hareketlerle ilişkili bir konu olarak algılanmaktadır. Buna 
paralel olarak toprağı olmayan köylünün şehirlere göçüp proleterleşmesinden duyulan 
tedirginlik Barkan’ın metinlerindeki ana temalardan birisidir.47 Bu yazı dizisinin asıl 
önemi ise Barkan’ın hocası Tengirşenk gibi Türkiye’deki değişimin iktisadi boyutunu 
kavrayabilmek için bir yol arayışında olmasıdır. Konuyu bu erken dönem metinlerin-
deki ele alış biçimi hocasının bakış açısıyla önemli benzerlikler taşır. Iktisadi alan ve 
özellikle toprak meseleleri hakkında yakın dönemde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan 
birtakım yasalaştırmalar, pratik uygulamalar ve bunların muhtemel sonuçları üzerinden 
değişimin iktisadi boyutunu ve güncel sorunları kavramaya çalışmaktadır. Bir anlamda 
Barkan ilk yazılarında Tengirşenk’in yapamadığını yapmaya çalışmakta, ancak henüz 
tarihsel bir perspektiften yoksun olduğu için hocasına kıyasla daha kapsayıcı metinler 
ortaya koymasına rağmen konjonktürle bağlantılı bir sınırlılık içerisinde kalmaktadır. 

olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu beklentinin toprak reformunun altında yatan en kritik etkenlerden 
birisi olmasına rağmen ülkemizde kapsamlı bir şekilde tartışılmadığını belirtelim. Bu konu hakkında 
bir değerlendirme için bkz. Asım Karaömerlioğlu, Orada Bir Köy Var Uzakta, Istanbul: Iletişim Ya-
yınları, 2006, s. 139-143. 

45 Ömer Lütfi Barkan, “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Türkiye’de Zirai Bir Reformun Ana Mesele-
leri”, Türkiye’de Toprak Meselesi, s. 453-455.

46 Bu yıllarda Cumhuriyet Türkiye’sinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi farklı bir etnik yapıya 
sahip ve ulaşılması güç Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini ulus-devlete entegre etmektir. Re-
jim bu amaç doğrultusunda bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için çeşitli yatırımlar yapmış, ancak böl-
gedeki aşiret düzeni devam etmiş ve sorunun temelinde yatan toprak sorununa bir türlü müdahale 
edilememiştir. Zafer Toprak, Barkan’a o yıllarda gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki 
toprak reformlarının, Türkiye’nin doğusunda planlanan toprak reformunun ön hazırlıkları kapsamın-
da ‘inceletildiğini’ belirtmektedir. Zafer Toprak, “Westphalia’dan Dersim’e Toplum Mühendisliği ve 
Antropolojik Irk Sorunu”, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Istanbul: Doğan Kitap, 
2012, s. 550. Inalcık ise 1929 krizi sonrasında yönetici kadronun sosyal sorunlara odaklandığını ve bu 
çerçevede toprak reformu tartışmalarının gündeme geldiğini belirtir. O’na göre Barkan’ın Balkan ül-
kelerinin toprak reformu deneyimlerini gündeme getirmesi ‘hükümetin gözünü açmak’ içindir. Emine 
Çaykara, Tarihçilerin Kutbu, Istanbul: Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, 2005, s. 85. 

47 Barkan, “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (I)”, s. 2-8; “Toprak Kanunu Hazırlanırken”, s. 
1-10.
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1937’de yazdığı “Toprak Kanunu Hazırlanırken” başlıklı metnin çerçevesinin 
de benzer olduğunu söylemek mümkün. Barkan yine toplumsal yapının korunması 
için köylünün paryalaşma tehlikesine dikkat çekmekte ve gerekirse iktisadi yaşama 
tamamıyla hâkim bir devlet iradesinin mülkiyet ve miras hukuku da dâhil olmak 
üzere bu alanda oldukça radikal düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etmektedir. 
Barkan güncel toprak sorunlarını ele alırken ilk bakışta oldukça radikal bir tutuma 
sahip gibi görünse de aslında bunun arkasında muhtemel sınıfsal kıpırdanmalardan 
endişe duyan, köylülüğün geleneksel toplumsal dokusunu toplumsal yapının ve rejimin 
teminatı olarak gören oldukça muhafazakâr bir tavır olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu 
çerçevede Barkan açık bir biçimde toprak reformu yanlısıdır,48 ancak Barkan’a göre 
reform, sadece tarım arazilerini küçük parçalara bölerek toprağı olmayan köylüye top-
rak dağıtmak demek değildir. Reformun bazı Balkan ülkelerindeki gibi ülkenin genel 
iktisadi ve sosyal koşulları göz önüne alınmadan yapılmasına karşıdır Barkan. Çünkü 
bu gibi aceleci uygulamaların sonuçlarının oldukça tahrip edici olduğunu Yugoslavya 
örneğinde görmüştür.49

Görüldüğü gibi Barkan’ın Türk Inkılap Tarihi Doçenti olarak kaleme aldığı bu ilk 
metinler ülkenin güncel toprak meseleleriyle ilgilidir. Türkiye’de bir toprak reformu-
nun gerekliliğinin tartışıldığı ve reform için bazı hazırlıkların yapıldığı bir dönemde 
Barkan, konuyu Balkan ülkelerinin deneyimleri üzerinden tartışmaya açmış ve çeşitli 
değerlendirmelerde bulunmuştur. Reform tecrübelerini izlediği ülkelerin çoğunluğu 
Osmanlı topraklarıdır. Barkan, hem bu ülkelerdeki hem de Türkiye’deki değişimi kav-
ramaya çalışmaktadır. Ancak bu ilk dönem metinlerinde Barkan’ın toprak meseleleri 
üzerinden kapsayıcı ve tarihsel derinliği olan bir perspektif geliştirdiğini iddia etmek 
pek mümkün görünmemektedir. Henüz, görev yaptığı kürsünün çalışma alanına uygun 
bir çizgide ilerlemekte ve güncel toprak sorunlarını kavrama çabası da bu kürsünün 
sınırları içerisinde kalmaktadır. Ancak bütün bu sınırlılıklarına rağmen bu yıllarda 

48 Bu noktada Berktay’ın toprak reformu konusunda Barkan’a yönelttiği eleştirileri hatırlatmakta fayda 
var. Berktay, “Batı ve Türk Ortaçağ Tarihçiliğinin Köylülüğe Bakışının Temel Deformasyonları” baş-
lıklı makalesinde şu ifadeleri kullanır: “[Barkan] Osmanlı toplumunun feodal olmadığı teorisini kur-
du; feodal olmadığı için de baskı ve sömürüye, sınıf mücadelesine yol açmadığını ileri sürerek, bundan 
1930’lar Türkiye’sinde de sınıf mücadelesinin var olmadığı, özellikle köylü hareketlerine ve toprak 
reformuna gerek olmadığı gibi sonuçları bilinçli tarzda üretti.” Halil Berktay, “Batı ve Türk Ortaçağ 
Tarihçiliğinin Köylülüğe Bakışının Temel Deformasyonları”, Toplum ve Bilim, S. 48/49, 1990, s. 75. 
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Barkan açık bir biçimde kapsamlı bir toprak reformundan ya-
nadır. Erken dönemde yazdığı metinlerin merkezindeki konu gerçekleştirilmesi gereken ve beklenen 
toprak reformudur. Ayrıca Barkan, herhangi bir metninde Türkiye’de sınıf mücadelelerinin olmadığını 
iddia etmemektedir. O’nun temel kaygısı, bedenen ve ruhen sağlam bir çiftçi sınıfının yaratılmasıdır. 
Eğer köylünün proleterleşmesi engellenirse enternasyonal ve ihtilalci temayüller ortaya çıkmayacak-
tır. Barkan, “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (I)”, s. 26. Başka bir ifadeyle Barkan aslında 
sınıf çatışması tehlikesinin farkındadır ve rejime bunu engelleyecek öneriler sunmaktadır. Güçlü bir 
çiftçi sınıfını, hem rejimin hem de toplumsal yapının teminatı olarak görmektedir. Barkan, “Toprak 
Kanunu Hazırlanırken”, s. 2.

49 Barkan, “Toprak Kanunu Hazırlanırken”, s. 5.
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toprak reformu meselesini tartışma konusu yapan en kapsamlı metinlerin Barkan’a 
ait olduğunu belirtmek gerekiyor.

Barkan’ın erken dönem metinlerini dış konjonktürle ilişkisi çerçevesinde değer-
lendirildiğinde ise yakın zamanda gerçekleşen Büyük Buhran’ın belirleyiciliğinin 
altı çizilmelidir. 1930’lu yıllarda, modern kapitalizmin yaşadığı en büyük sarsıntı 
olarak tarihe geçen ekonomik çöküşün etkileri hala sürmektedir. Kriz, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden daha on yıl bile geçmemişken ekonomi 
alanındaki bütün planları alt üst eden sürpriz bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Ilk 
olarak endüstriyel ilişkilerin geliştiği bütün bölgelere dalga dalga yayılan kriz, kısa 
bir süre sonra yeni kurulan Türkiye’yi özellikle tarımsal alanda etkilemiş ve krizin 
etkilerinin asgariye indirilebilmesi için devlet iktisadi alanda bütün ağırlığını kulla-
narak çözümler üretmeye başlamıştır. Her ne kadar yönetici elitin büyük bir bölümü 
krizi kavrayacak entelektüel donanıma sahip olmasa da,50 ilk şokun atlatılmasının 
ardından birçok devlet gibi Türkiye de savunmacı bir refleks geliştirmiş ve ekonomi 
politikalarını korumacı önlemlerle yeniden dizayn etmiştir. Krizin etkilerini asgariye 
indirme konusunda görece başarı sağladığı söylenebilecek bir önlemler demetiyle 
birlikte, yeni rejimin Izmir Iktisat Kongresi’nde uygulayacağını taahhüt ettiği liberal 
ekonomi politikaları tümden rafa kalkmıştır. Bununla birlikte kriz, liberalizmin sadece 
iktisadi alanda değil siyasi alanda da gözden düşmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeler 
öncelikle Barkan’ın erken dönem metinlerindeki güçlü devlet vurgusunu anlamlan-
dırabilmek için elzemdir. Kısacası Barkan’ın 1930’lu yıllarda iktisadi alana müdahil 
olması gereken güçlü bir devlete yönelik bu vurgusu, dönemin ekonomik koşulları 
düşünüldüğünde anlaşılabilir bir tutumdur. 

Diğer yandan krizin şiddetini hafifletmek için başvurulan önlemlerin kısmi ba-
şarısına rağmen bu dönemde Türkiye’nin hızlı sanayileşme çabasının çok başarılı 
olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede Sovyetler Birliği’nin sanayisini planlayarak elde 
ettiği başarıyla Türk yönetici elitinin dikkatini çeken ülkelerden birisi olduğunu be-
lirtmek gerekiyor. Sovyet Rusya’nın, tam da Barkan’ın hayal ettiği biçimiyle, adeta 
çelikten bir devlet iradesi vasıtasıyla kitleleri yönlendirebilme gücü sayesinde olduk-
ça başarılı ilerleyen sanayileşme hamlesi, Türkiye’de de planlı sanayi fikrine ilham 
kaynağı olmuş ve hatta bu ülkeden teknik ve maddi destek alınarak bir sanayi planı 
hazırlanmaya çalışılmıştı.51 Bu işbirliğinin altını sadece yönetici elitin güçlü devlet 
iradesine duyduğu özlem temelinde değil, aynı zamanda Barkan’ın Türk Devrimi’nin 
ideolojik çerçevesiyle uyumlu bir tutum sergilerken kendi konumunu Marksizm kar-
şıtlığı temelinde somutlaştırması ve bunu yaparken de temel referansının Sovyet 
Devrimi olması sebebiyle çizmek gerekiyor. Bilindiği gibi Sovyet Rusya’nın sınıf 

50 Rıdvan Turhan, “1929 Ekonomik Krizi’nin Türk Basınına Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s. 74.

51 Ilhan Tekeli-Selim ilkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Istanbul: Bilge 
Kültür Sanat, 2009, s. 137-142.
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çatışması eksenli Marksist dünya görüşü Türk yönetici elitinin barışık olduğu bir 
ideoloji değildi. Yeni devlet kurulurken Cumhuriyet ideolojisinin kurucu öğelerini 
oluşturmada etkin olan düşünce, Ziya Gökalp’in sosyoloji düşüncesiydi ve Gökalp 
kendi sosyolojik çerçevesini oluştururken esas olarak üstyapıları merkeze alan ve bu 
çerçevede sınıflar arası savaşın yerine dayanışmaya vurgu yapan Emile Durkheim’dan 
etkilenmişti. Gökalp her ne kadar Ikinci Meşrutiyet döneminin en önemli ideoloğu 
olarak tanımlansa da, düşüncelerinin uygulamaya konması Cumhuriyetin erken dönemi 
olarak tanımlanabilecek olan 1920-1945 arası tek parti döneminde mümkün olmuştu. 
Kısacası Barkan’ın ilk metinlerini kaleme aldığı 1930’ların ortası, yeni rejimin en 
önemli ideoloğu olan Gökalp’in düşüncesinin hala etkili olduğu yıllardı. Dolayısıyla 
Barkan’ın erken dönem metinlerini değerlendirirken Gökalp’in sosyolojisini belirleyici 
bir arka plan unsuru olarak hesaba katmak gerekiyor. Çünkü Barkan özellikle erken 
dönem metinlerinde toplumsal yapı, toplumsal uyum, toplumsal dayanışma ve sınıf 
çatışması gibi temel konularda Gökalp’in belirlediği ana hat üzerinde ilerlemiştir. 
Bu çerçevede Barkan’ın sınıf çatışması tezini eksene alan Marksizm’in, dünyayı ve 
toplumsal sorunları kavrayışı ve sorunlar karşısında önerdiği çözümlerle ilgili tavrının 
oldukça net olduğunu belirtmeliyiz. Birçok Balkan ve Güneydoğu Avrupa ülkesiyle 
birlikte Rusya’nın toprak sorunlarını da ele aldığı ilk makalelerinde, endüstrileşmiş 
Batı ülkelerinin toplumsal ve ekonomik sorunları ile tarım ülkelerinin sorunlarının 
farklı olduğunu ve birbirinden farklı bu dünyaların anlaşılabilmesi için farklı analiz 
araçlarına ihtiyaç olduğunu belirtirken eleştiri oklarını ilk önce Marksizm’e yönelten 
Barkan şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmaktadır: 

Marx’ın yaptığı mitolojiye bel bağlayanlar her tarafta ‘Son Katastrof’ kıyametini bekle-
yedursun! O, Batı endüstri âlemi için bile, ne olmuş bir yemiş gibi önlerine düşecek, ne 
de ‘enternasyonal’ bir proletarya ihtilalinin heybetli kükreyişiyle ağacından zorla kopa-
rılarak cihan bir sosyalist cennetine döndürülebilecektir. Çünkü bu ‘masalı’ uydururken 
Marks’ın göz önünde bulundurduğu suni cemiyetin nizamı, bu meyveyi yetiştirecek 
ağaç, çoktan beri kökünden ve özünden rahatsızdır, meyve de bugün soysuzlanan ‘büyük 
ihtilal’ proletaryasının ayaklarının dibine düşmüş olduğu halde elini uzatıp onu almaya 
kimsede cesaret yok.52

Barkan’ın, Marksizm’e yönelik bu eleştirel tutumunu onun erken dönemde yaz-
dığı diğer yazılarda da görmek mümkündür. Marksizm’i ilk aşamada endüstrileşmiş 
Batı ülkelerinin dahi sorunlarını kavramaktan yoksun bir ideoloji olarak küçümseyen 
Barkan, sonraki metinlerinde de bu tavrını sürdürmekte ve bu ideolojiyi Batı’nın yerel 
sorunlarını merkeze alarak lüzumundan fazla gürültü yapmakla eleştirmektedir. Yine 
Barkan’dan alıntılarsak:

Çünkü ileride göreceğimiz şekilde, müstemleke halinde istismar edilen memleketlerden 
elde edilen büyük karlardan kendisine bir hisse ayrılan büyük sanayi amelesi, kolalı 
yakalı, boyunbağlı ve otomobilli, yüksek yevmiyeli, hayatı, sıhhati, ihtiyarlık günleri, 
yüksek refah seviyesi, tatilleri teminat altına alınmış amele, az zamanda kendi menfa-

52 Barkan, “Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri (I)”, s. 3.
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atlerinin diğer memleketlere karşı emperyalist, militarist ve istismarcı olan kapitalist 
patronunun menfaatleriyle bir olduğunu anlayarak, olgun bir meyve halinde eli altında 
bulunan sosyalizmi tam manasıyla tahakkuk ettirmekten vazgeçti, oportünizme saptı ve 
sosyalizm davasının büyük sanayiin milletler arasında ihdas ettiği problemlerin ve diğer 
memleketlerde bu yüzden tesadüf edilen sefalet ve haksızlıkların enginliği karşısında ne 
kadar ehemmiyetsiz bir mesele olduğunu gösterdi.53

Görüldüğü gibi Barkan ilk metinlerinde kendi döneminin toprak sorunlarını kav-
ramaya çalışırken Türk Devrimi’nin ideolojik çerçevesine bağlı kalmakta ve esasında 
kendi konumunu Marksizm’le hesaplaşarak belirginleştirmektedir. Başka bir ifadeyle 
bu dönemde Barkan için belki de en önemli referans noktası Marksizm olmaktadır. 
Diğer yandan bu ilk metinlerdeki Marksizm değerlendirmeleri parça parça ve aralara 
serpiştirilmiş bir görüntü çizse de konuyu özel olarak ele aldığı bir yazı yazdığını da 
belirtmek gerekiyor. 1937 tarihli “Inkılap Ideolojisi ve Ekonomik Şartlar” makalesi, 
Barkan’ın Marksizm hakkındaki düşüncelerini en geniş biçimiyle ifade ettiği yazı 
olması açısından ayrı bir önem taşır. Bu makale esasen Türk Devrimi’nin gerçekleştiği 
ekonomik koşulları Ekim Devrimi’yle bağlantılar kurarak açıklama girişimidir. Barkan 
makalenin neredeyse tamamında Marksizm’i üstyapıya yeterince önem vermemesi, 
bir tür kadercilikle malul olması/insan iradesini maddi koşullara tabi kılması ve top-
lumsal meseleleri basitleştirmesi gibi iddialarla eleştirirken diğer yandan da Rusya’da 
sürecin Marks’ın öngördüğü gibi işlememesi sebebiyle Ekim Devrimi’nin aslında 
doktrin dışı bir devrim olduğunu iddia eder.54 Ilk bakışta Ekim Devrimi hakkındaki 
bu iddia onu değersizleştirme/küçümseme gibi algılanabilirse de aslında Barkan’ın 
buradaki amacı farklıdır. O, aslında sosyalist bir devrim için gerekli toplumsal ve 
ekonomik gelişmişlik aşamasına ulaş(a)mamış bir toplumda, toplumun genel yararı 
açısından devrimci bir kadronun toplumsal ve ekonomik yapıda radikal değişiklikler 
yapabildiğini vurgulamakta ve bunun gerekli ve meşru olduğunu ima etmektedir. 
Çünkü koşulların olgunlaşmasını beklemek toplumsal sorunların bütün yakıcılığıyla 
devam etmesine sebep olacaktır. Böylece Barkan bir taşla iki kuş vurmaktadır aslın-
da; bir yandan insan iradesini maddi koşullara tabi kıldığı ve kaderciliği telkin ettiği 
iddiasıyla Marksizm’i eleştirirken diğer yandan da Ekim Devrimi’nde devrimcilerin 
zor kullanmasını onaylamakta ve böylece Türk Devrimi’nin yukarıdan bir müdahale 
oluşunu meşrulaştırmaktadır. Ardından Türkiye’nin o yıllardaki planlı sanayi hamlesini 
överek55 –o yıllarda ekonominin planlanması konusunda Sovyet Rusya’dan alınan 
teknik ve maddi desteği yeniden hatırlatalım– tabir caizse Marksizm’e bulaşmadan 
Rusya’yla yapılan işbirliğinin zararsızlığı/meşruluğu imasında bulunmaktadır. Bar-
kan’ın Marksizm karşısında kendini konumunu açık bir biçimde belirleyişi görüldüğü 
gibi Inkılap Tarihi kürsüsündeyken yazdığı ilk metinler üzerinden gerçekleşmiştir. 
Akademik kariyerinin henüz başındayken Marksizm’le arasına net bir çizgi çekmiş 

53 Ömer Lütfi Barkan, “Milli Kurtuluş Hareketlerinin Iktisadi Esasları (II)”, s. 145.
54 Ömer Lütfi Barkan, “Inkılap Ideolojisi ve Ekonomik Şartlar”, s. 9.
55 Barkan, “Inkılap ideolojisi ve Ekonomik Şartlar”, s. 10.
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ve bu tavrını bütün yaşamı boyunca istikrarlı bir biçimde sürdürmüştür.56 Ancak daha 
önce de belirttiğimiz gibi bu tutum Gökalp’in çerçevesini çizdiği ideolojik çerçeveden 
bağımsız değildir. 

Buraya kadar Barkan’ın 1935-1937 yıllarında Inkılap Tarihi kürsüsünde yazdığı 
ilk metinlerdeki genel çerçeveyi ortaya koymaya çalıştık. Erken dönem metinleriyle 
ilgili altı çizilmesi gereken noktaları birkaç başlık altında toplamak mümkün görünü-
yor: Öncelikle bu metinlerin yazıldıkları dönemin konjonktürü ile olan sıkı ilişkisini 
vurgulamak gerekiyor. Türk Devrimi’nin ideolojik çerçevesi içerisinde yazılan bu 
metinler anti Marksist bir perspektifle inşa edilmiş ve bu perspektif aslında Türk 
Devrimi’nin orijinalliği için olduğu kadar meşruluğu için de bir zemin oluşturmuştur. 
Diğer yandan güçlü ve özellikle ekonominin her safhasına müdahil olması gereken bir 
devlet vurgusu bütün metinlerin ortak özelliğidir. Ancak bütün bu özellikleri kapsayan 
genel bir çerçeve oluşturulacaksa eğer, bu metinlerin, Tengirşenk’in Türk Devrimi’nin 
iktisadi veçhesinin açıklanması konusunda ortaya koyduğu çabayla aynı hat üzerinde 
ilerlediğine dikkat çekmemiz gerekiyor. Fakat Barkan ve çalışmaları üzerine yapılan 
birçok değerlendirmede bu ilişkinin fark edilemediğini belirtmeliyiz. Bu eksiklik, 
Barkan’ın çalışmalarının bütününe yönelik sağlıklı bir değerlendirmeyi zorlaştırmakta 
ve özellikle 1937-1938 itibarıyla çalışmalarının yönünü aniden değiştirmesi kavrana-
mamaktadır. Bu yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi değişiminin temellerini 
kavramak için güncel toprak sorunlarıyla ilgilenen Barkan, çalışma konularını aniden 
değiştirmiş ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi toprak meselelerini incelemeye 
başlamıştır. Bu hızlı tema değişiminin sebebi nedir? Bu soruya yine Tengirşenk’in 
konuyu ele alış biçimi üzerinden cevap verilebilir. 

Yukarıda Tengirşenk’in Türk Devrimi’nin iktisadi veçhesini anlatma konusunda 
pek de başarılı olamadığını ve derslerinin diğer isimlerle kıyaslandığında ciddi ölçüde 
yetersiz ve zayıf olduğunu belirtmiştik. Barkan da belli bir süre güncel toprak meseleleri 
üzerinden iktisadi değişimi Tengirşenk’in belirlediği zayıf hat üzerinden kavramaya 
çalışmıştır. Gerçi Barkan’ın metinlerinin Tengirşenk’in dersleriyle kıyaslanamayacak 
ölçüde kapsamlı ve nitelikli olduğu söylenebilir ancak problematiği çözme yöntemleri 
söz konusu olduğunda benzer bir tutum içerisinde olduklarını belirtelim. Her ikisi 
de yakın dönemde gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen bir takım yasalaştırma ve 
düzenlemelerden yola çıkarak konuyu kavrama çabasındadırlar. Ancak Barkan bir 
süre sonra, daha çok bir ideolog gibi yazdığı yazılarının çerçevesini değiştirmiş ve 
Osmanlı’nın kuruluş dönemine kadar geri giderek kendi döneminin toprak mesele-
lerinin kökenlerini tarihte aramaya başlamıştır.57 Çünkü ele aldığı konu yakın dönem 

56 Bu yüzden Barkan’ın Marksizm karşısındaki bu negatif tutumunu, “1930’larda bir sosyal bilimcinin 
yaftalanma korkusu” olarak değerlendirmenin eksik bir yorum olduğunu belirtmek gerekiyor. Söz 
konusu değerlendirme için bkz. Yıldız Akpolat, “1935-1959 Yılları Arasında Siyasal Bilgiler/Ilimler 
Mecmuası’nda/Dergisi’nde Sosyoloji”, Sosyoloji Konferansları, S. 46, 2012, s. 109. 

57 Barkan güncel toprak sorunlarının tarihsel kökenlerini ortaya koymaya çalıştığı bir makalesinde Os-
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gelişmeleri çerçevesinde anlaşılamayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Barkan kuvvetle 
muhtemel bunun farkındadır ve 1937’de Ikinci Türk Tarih Kongresi için hazırladığı 
“Osmanlı Imparatorluğu’nda Kuruluş Devrinin Toprak Meseleleri” başlıklı tebliğ ile 
çalışmalarına başlamıştır. Konuya böyle bir perspektiften bakıldığında Barkan’ın ça-
lışma konularını birdenbire değiştirmesinin, Berktay’ın iddia ettiği gibi Kemalizm’in 
devrimci Jakoben dönemini hedef alan bir ideolojik karşı devrim çabasından çok bir 
kapsam genişletme zorunluluğuyla ilgili olduğu görülecektir. Sonraki yıllarda yaptığı 
çalışmalar bu yargıyı destekler niteliktedir. Bu bağlamda uzun akademik yaşamının ilk 
dönemleri bir karşı devrim niyetinden çok adeta bir disiplinin inşası için yol arayışları 
ve alan içerisindeki ana başlıkları belirleme çabası olarak okunmalıdır.58 Barkan’ın, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi toprak meseleleri, iskân ve kolonizasyon konusu, 
çeşitli dönemlerdeki toprak reformu çalışmaları, tarihi demografi araştırmaları, fiyat 
hareketleri, bütçe ve bilançolar gibi çok çeşitli konulardaki arşiv destekli hızlı ve verimli 
bir yayın faaliyetiyle bu ana başlıkları zaman içerisinde belirlediği söylenebilir. Bu 
söylenenlerin ışığında Barkan’ın bugün hala Türk iktisat tarihi disiplininin kurucusu 
ve belirleyici isimlerinden birisi olarak değerlendirilmesi şaşırtıcı olmamaktadır.

Sonuç

Türkiye’de sosyal bilimlerin geniş gündemi içerisinde Barkan gibi önemli ve etkili 
bir ismin çalışmalarını ele almak, kuşkusuz betimlemek ya da açıklamaktan öte bir 
anlama ve eleştiri faaliyetini de içermek zorundadır. Barkan’ın tarihçilik anlayışının ve 
geride bıraktığı metinlerin bugün Türk düşünce dünyası üzerindeki etkileri düşünüldü-
ğünde, bu çabanın önemi daha iyi anlaşılabilir. Sosyolojinin temel konularından olan 
toplumumuzun tarihsel evrimi meselesinin bu etkinin en yoğun olarak gözlendiği konu 
başlıklarından birisi olduğu hatırlanırsa, Türkiye’de sosyoloji biliminin de bu etki alanı-
nın dışında olmadığı rahatlıkla ifade edilebilir. Bununla birlikte toplumumuzun tarihsel 
evrimi üzerine yürütülen tartışmaları belirleyen temel problematiğin devletin yapısı ve 

manlı’nın genel toprak rejimine aykırı olan Malikâne sistemine dikkat çekmekte ve kendi döneminde 
özellikle Doğu Anadolu bölgesinde var olan büyük toprak mülklerinin Malikâne sisteminin kalıntıları 
olduğunu belirtmektedir. Bölgede uzun zamandır bir toprak reformu yapılmadığına da dikkat çeken 
Barkan’ın bu kavrayış çabası, güncel toprak reformu tartışmalarının gündeme geliş sebepleri düşü-
nüldüğünde daha da anlam kazanacaktır. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Türk-Islam Toprak Hukuku Tat-
bikatının Osmanlı Imparatorluğu’nda Aldığı Şekiller: Malikâne-divâni Sistemi”, Türkiye’de Toprak 
Meselesi, s. 188.

58 Sahillioğlu, Barkan’ın 1937’de Iktisat Fakültesi’ne geçtikten bir süre sonra dekanlığa 1939 ders yılın-
da okutulmak üzere Türk Iktisat Tarihinin Anahatları başlıklı bir ders planı sunduğunu belirtmektedir. 
Sahillioğlu, “Ömer Lütfi Barkan”, s. 10. Bu bilginin, oldukça erken bir dönemde, Barkan’ın Türk 
iktisat tarihinin genel çerçevesini belirleme gibi bir niyeti olduğunu göstermesi açısından önemli ol-
duğunu vurgulamalıyız. Bu, elbette yukarıda bahsettiğim kapsam genişletme zorunluluğu ile de bir 
biçimde ilişkili bir ayrıntı olarak değerlendirilebilir. 
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toplumsal hayatı belirleyiciliği olduğu gerçeğinden hareketle bu tartışmanın Türkiye’de 
siyasi düşüncenin ana izleğinin takip edilebileceği bir zemin olduğu iddia edilebilir. 

Bu çerçevede toplumumuzun tarihini bu makalede sıklıkla değindiğim kendine 
özgü halin temel belirleyicilerinden birisi olan güçlü devlet vurgusu temelinde oku-
yan bakış açısının bugün Türkiye’deki birçok tarih bölümünde hala oldukça etkili 
olduğu unutulmamalıdır. Ancak diğer yandan böyle bir bakış açısına yönelik ağırlıklı 
olarak Barkan üzerinden yöneltilen eleştirilerin birkaç zayıf itiraz dışında karşılık 
bulmadığını belirtmek gerekiyor. Bunun nedenlerini bir tarafa bırakırsak eleştirilerin 
bir biçimde karşılık bulmasının Türkiye’de farklı siyasi kampların yakın tarihimizi 
ve siyaseti okuma biçimleri üzerine sürdürülen tartışmalara önemli katkılar yapma 
potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Diğer yandan bu çerçeveyi politik düzlemde 
biraz daha genişlettiğimizde, bahsedilen tarihçilik anlayışının bugün Türkiye siyasetine 
hâkim Osmanlı merkezli popülist jargonu ve hatta bu dilden bağımsız değerlendiri-
lemeyecek dış politikaları belli ölçülerde beslediği de iddia edilebilir. Elbette benzer 
değerlendirme ya da sorgulamalar güçlü devlet vurgusunu merkeze alarak iç politika 
zemininde de yapılabilir. 

Barkan’a yönelik eleştirilerle ilgili altı çizilmesi gereken bir başka nokta daha 
olduğunu belirtelim. Barkan’ı yukarıda aktardığımız gibi Weber sosyolojisiyle iliş-
kilendirerek anlama/anlamlandırma denemeleri elbette bu tartışmaya yapılan kritik 
katkılardır ancak bunun yanında bazı riskler barındırdığı da iddia edilebilir. Ağırlıklı 
olarak metodolojiye odaklanan bu tür yaklaşımlar, Barkan’ın çalışmalarını bütünlü-
ğü içerisinde değerlendirmekten çok hangi noktalarda teorik maluliyetler taşıdığına 
yoğunlaşmakta ve böylece Barkan’ın çalışmalarını bir tarihsel süreklilik temelinde 
ele almaktan çok salt eleştiri odaklı bir tutum görüntüsü çizmektedir. Ilgili bölümde 
de belirttiğim gibi asla bu eleştirilerin gereksiz ya da yararsız olduğunu iddia etmiyo-
rum. Ancak Barkan’ın çalışmalarının gelişimine ve düşünce dünyasına bakıldığında 
Barkan’ı sadece Weber ya da sadece anti Marksizm üzerinden kavrayabilmek, ya da 
sadece Durkheim-Gökalp çizgisine yakınlığı üzerinden anlayabilmek çok mümkün 
görünmüyor. Çünkü Barkan bu üç ana akımla da bir biçimde ilişki kuran bir isim. Bar-
kan’ın erken dönem metinlerindeki anti Marksist tutumun ne denli belirleyici olduğunu 
belirtmiştik. Ancak bu metinlerde aynı zamanda açık bir Weber karşıtlığı olduğunu da 
hatırlatalım.59 Gökalp sosyolojisiyle paralelliğin ise yine dönemin ruhuna uygun biri 
biçimde tezahür ettiği yukarıda ifade edilmişti. Bu yüzden Barkan’ın çalışmalarını ya 
da düşünce dünyasını değerlendirirken onun farklı düşünce akımları ya da sosyolojik 
yaklaşımlarla kurduğu ilişkiyi çok boyutlu bir biçimde ele almak gerekiyor. Aksi 
takdirde Barkan’ın çalışmalarını ve günümüzün düşünce dünyasına etkilerini sağlıklı 
bir biçimde değerlendirebilmek çok mümkün olmayacaktır. 

59 Rıdvan Turhan, “Türkiye’de Cumhuriyetin Erken Döneminde Max Weber Etkisi ve Bu Etkiyi Anla-
mak”, Sosyoloji Dergisi, S. 29, 2014, s. 278-283. 
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Bununla birlikte Barkan’ın çalışmaları temelinde özgücü/partikülarist anlayışa 
yönelik söz konusu eleştirilerin, Türkiye’de sosyal bilimlerin belirli alanlarındaki kronik 
bir rahatsızlığı görebilmek açısından özel önemde olduğunu da eklememiz gerekiyor. 
Bu özgücü bakış aynı zamanda özellikle milliyetçi/muhafazakâr entelektüellerin zihin 
dünyasında bir tür takıntıya dönüşen oryantalizm eleştirisinin de zeminini oluştur-
maktadır. Sürekli Batı’nın oryantalist olduğunu iddia eden bu problemli bakış, böyle 
bir perspektifin adeta bir obsesyona dönüştüğünün farkına varamamakta ve böylece 
oryantalizm eleştirisi daha bütüncül ve sağlıklı bir kavrayışa ulaşmak için bir araç 
olabilecekken adeta bir amaca dönüşmektedir. Sonuç olarak sürekli yeniden üretilen 
ve aynı argümanlar üzerine inşa edilen oryantalizm eleştirisinin, düşünce üretememe 
maluliyeti karşısında bir tür sığınak işlevi gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Barkan’ın bütün çalışmalarını içeren bir değerlendirmenin bir makalenin sınır-
larını fazlasıyla aşacağı muhakkak. Bu yüzden, Barkan’ın düşüncesinin ana hatlarını 
bütünlüğü içerisinde kavrayabilmek için erken dönemde Inkılap Tarihi Enstitüsü’nde 
yazdığı metinlere ve Tengirşenk’le kurduğu düşünsel bağa dikkat çekmeyi öneren bu 
makale en iyi ihtimalle söz konusu çabaya mütevazı bir katkı olabilir. Diğer yandan 
bahsettiğim düşünsel bağ, belki de Barkan’ın metinlerindeki en önemli özelliği, Os-
manlı’dan Cumhuriyet’e uzanan örtük bir tarihsel süreklilik vurgusunu anlamak için 
bir çıkış noktası olarak değerlendirilebilir. Barkan’ın metinlerinin temel problematiğini 
bütünsel olarak kavrayabilmek ancak bu süreklilik çabası anlaşılırsa mümkün görünüyor. 
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MYTHOS’TAN BİOS’A HOMEROS

Filiz Cluzeau*/**

HOMER: FROM MYTHOS TO BIOS

ÖZ
Bu makalede amaç, Antik Çağ’da şekillenen Homeros biyografisini eksiksiz bir 
biçimde sunmak değildir. Amaç, Homeros şiirlerinin anlatıcısına ilişkin mythos’un 
zamanla nasıl Homeros bios’una (yaşam öyküsü) dönüştüğüne ve bu mitsel bi-
yografinin bizi bugün hâlâ nasıl sanki Homeros tarihsel bir kişinin adıymış gibi 
etkisi altına aldığına dikkat çekmektir. 
Anahtar Kelimeler: Homeros, epik şiirler, Antik Çağ geleneği, mythos, mit, bios.

ABSTRACT
The aim of this article is not to present all details of Homeric biography developed 
in Antiquity. The aim is to point out how the mythos of the narrator of Homeric 
poems has gradually transformed into bios Homērou (life story of Homer), and 
how this mythical biography still influences us today as if Homer was the name 
of a historical person. 
Keywords: Homer, epic poems, ancient tradition, mythos, myth, bios. 
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1. Giriş

Homeros kimdir? Ne zaman ve nerede yaşamıştır? Bu soruların tarihsel hiçbir yanıtı 
yoktur; verilebilecek her yanıt Antik Çağ’ın yarattığı bir Homeros söylencesinin tekrarlan-
masından başka bir şey değildir. Wilson, onun için varlığı hiçbir biçimde doğrulanmamış 
en hayalî figür, İlias ve/veya Odysseia’nın varsayımsal ozanı, icracısı, yaratıcısı ya da 
hiçbiri demektedir.1 Buna karşın, “Homeros’un İlias’ı düzdüğü/yazdığı sırada ne yaptığını 
incelemek istiyorum...” ya da “Homeros, Katalog’da Yunan ve Troia güçlerini tanıtır...” 
diye başlayan cümlerle bazen Homeros’tan tarihî bir kişilik ve en azından İlias’ı yaratan 
ya da yazan ozanmış gibi söz eder.2 Bazı bilimsel çalışmalarda ise Antik Çağ geleneği hiç 
tereddütsüz yinelenir. Örneğin Slavenburg, “Kör ozan Homeros’un Odysseia’sının son 
bölümü böyle başlar”, derken Homeros’u yalnızca Odysseia’nın ozanı olarak değil, aynı 
zamanda “kör” bir ozan olarak da tartışmasız kabul eder.3 Tarihsel hiçbir kanıt yokken, 
“neden Homeros adlı bir ozanın var olduğuna inanıyoruz?” Bu soruya West’in yanıtı 
açık, çünkü bu konuda Antik Çağ’da başlayıp etkisi günümüze kadar süren çok köklü 
ve herkesçe kabul edilmiş bir gelenek var.4 Bu geleneğin ne zaman başladığı bilinmez, 
ancak Homeros’un kimliğiyle ilgili yanıtların çeşitliliği ne denli belirsiz olduğunu or-
taya koyar. Bu belirsizlik esas olarak Troia mythos’unun nesilden nesile sözlü olarak 
aktarılmasından ve sonradan yazıya geçirilen bu geleneksel şiirlerin ya da şarkıların5 
anonim olma özelliklerinden kaynaklanır. Sonuçta, bugün de geçmişte de Homeros’tan 
kalan tek somut gerçek ona atfedilen şiirlerdir. Homeros mythos’u bu şiirlerden doğar. 

2. Homeros Şiirleri

Homeros denince aklımıza hemen İlias ve Odysseia gelir. Oysa Pausanias, Kal-
linos’un (MÖ VII. yüzyıl) Homeros’un adını günümüze yaklaşık olarak yirmi dizesi 
kalan Thebais’in ozanı olarak andığını yazar.6 Sikyon tiranı Kleisthenes’in (MÖ VI. 

1 Joe Wilson, “Homer and the Will of Zeus”, Approaches to Homer’s Iliad and Odyssey, ed. Kostas 
Myrsiades, New York: Peter Lang Publishing, 2010, s. 171.

2 a.g.e. s. 172, 177.
3 Jacob Slavenburg, The Hermetic Link from Secret Tradition to Modern Thought, Lake Worth, FL: Ibis, 

2012, s. 63.
4 M. L. West, “The Invention of Homer”, Classical Quarterly, 49,2, 1999, s. 364.
5 İlias ve Odysseia’da “ozan” için kullanılan Yunanca sözcük, aeidein (şarkı söylemek) fiiliyle aynı kökten 

gelen aoidos’tur (şarkıcı). Bu şiirlerde ozanların, “şarkı”larını (aoidē) phorminks ve kitharis denen telli 
sazlar eşliğinde okudukları görülür. Nagy’nin iddiasına göre, bu şarkılar Arkaik Devir’de melodik ol-
maktan çok konuşmaya yakın bir türe dönüşmüştü (Gregory Nagy, Pindar’s Homer: The Lyric Possessi-
on of an Epic Past, Baltimore / London: The Johns Hopkins University Press, 1990, s. 19-26).

6 Pausanias, Description of Greece, IV, Books 8.22-10, çev. W. H. S. Jones, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1935, 9.9.5. Pausanias, Thebais’in değerini, onu İlias ve Odysseia dışındaki bütün 
şiirlerden üstün tuttuğunu söyleyerek vurgular.
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yüzyıl), Argos’u ve Argos’luları yüceltmesinden ötürü yasakladığı Homeros şiiri de 
yine Thebais’ti.7 Bu, başlangıçta ona mal edilen başka şiirler olmadığı anlamına gelmez; 
tersine, yalnızca İlias ve Odysseia’nın değil, Kypria, Epigonoi, İlias Mikra (Küçük 
İlias) gibi Kyklos şiirlerinin,8 Hymnos’ların, Oikhalias Halōsis’in (Oikhalia’nın İşgali) 
ve hatta komik unsurlar içeren Margites adlı şiirin de ozanı olarak kabul ediliyordu. Bu 
kadar çok şiirin Homeros’la ilişkilendirilmesinden ötürü, Graziosi, ilk kaynakların bize 
Homeros adının yalnızca İlias ve Odysseia’yla değil, bütün epik gelenekle bağlantılı 
olduğunu öğrettiğini düşünür; öyle ki Homeros bir ya da iki şiirin ozanı olarak değil, 
epik şiir sanatının tümünün sembolik figürü, cisimleşmiş hâli olarak ortaya çıkar.9

Homeros şiirlerinden İlias ve Odysseia’yı adlarıyla anan ilk kişi Herodotos’tur; 
ondan öncekiler bu şiirlerden alıntı yaptıklarında dahi onların adlarından söz etmezler. 
Herodotos, çağdaşlarının Kypria’nın Homeros’a ait olduğuna dair iddialarına karşı 
çıkıp Epigonoi’un onun olup olmadığına kuşkuyla yaklaşırken, İlias ve Odysseia’nın 
onun şiirleri olduğu konusunda en ufak bir kuşkusu yoktur.10 Anlaşılan o ki Herodo-
tos’un zamanında Homeros’un hangi şiirlerin ozanı olarak adlandırılacağı tartışmalara 
neden oluyor, ona yakıştırılamayan bazı şiirler Homeros külliyatından çıkarılıyordu. 
Ksenophon’un Şölen’inde Nikeratos’un sözleri, ozanı yalnızca İlias ve Odysseia ile 
sınırlandırma yönünde ciddi bir eğilimin varlığına işaret eder:11 

Ὁ πατὴρ ἐπιμελούμενος ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίμην, ἠνάγκασέ με πάντα τὰ Ὁμήρου 
ἔπη μαθεῖν· καὶ νῦν δυναίμην ἂν Ἰλιάδα ὅλην καὶ Ὀδύσσειαν ἀπὸ στόματος εἰπεῖν.
“Babam, iyi bir adam olmama özen gösterdiği için, beni Homeros’un bütün şiirlerini 
öğrenmeye zorladı; İlias ve Odysseia’nın tümünü hâlâ ezbere okuyabilirim.”12

Yine de bu tartışma kolay kolay sonlanacakmış gibi görünmez. Thukydides için 
Apollon’a Hymnos Homeros’un şiiridir.13 Aristoteles, Kyklos şiirlerinden Kypria ve 
İlias Mikra’nın (Küçük İlias) başka ozanlara ait olduğunu kesin bir dille ifade etse 
de, ona göre Margites hâlâ Homeros’undur. Dahası, “İlias ve Odysseia’nın önemi 

7 Herodotus, The Persian Wars, I-IV, çev. A. D. Godley, Cambridge, MA: Harvard University Press / 
London: W. Heinemann, 1920-1925, 5.67. Bu bölümde Herodotos’un Thebais’i kastetmesiyle ilgili 
yorumlar için bkz. Martin L. West (ed. ve çev.), Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth 
Centuries BC, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 2003, s. 8; José B. Torres, “The 
Writing Down of the Oral Thebaid that Homer Knew: In the Footsteps of Wolfgang Kullmann”, Ho-
meric Contexts: Neoanalysis and the Interpretation of Oral Poetry, ed. Franco Montanari, Antonios 
Rengakos, Christos Tsagalis, Berlin / Boston: De Gruyter, 2012, s. 525.

8 Kyklos (çember), Troia Savaşı’nı, savaşın öncesini ve sonrasını konu alan epik şiirler için kullanılan 
bir Antik Çağ terimidir. 

9 Barbara Graziosi, Inventing Homer: The Early Reception of Epic, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002, s. 53.

10 Herodotus, Persian Wars, 2.116-117; 4.32.
11 Xenophon, Symposium, çev. O. J. Todd, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1997, 

3.5.
12 Tersi belirtilmedikçe, çeviriler benim tarafımdan yapılmıştır.
13 Thucydides, History of the Peloponnesian War, I-II, çev. Charles Forster Smith, Cambridge, MA / 

London: Harvard University Press, 1928-1930, 3.104.
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tragedya için neyse, Margites de komedya için o önemdedir” diyerek bu üç şiiri 
Homeros’la ilişkilendirmekten vazgeçmeye niyetli olmadığını gösterir.14 Hellenistik 
Devir’de Aleksandreia (İskenderiye) kütüphanesi gramercilerinden Zenodotos (MÖ 
ca. 325 - ö. 3. yüzyılın ortaları), İlias ve Odysseia dışındaki epik şiirlerin Home-
ros’a ait olduğunu reddeder.15 Söz konusu gramercilerden kendilerine Khōrizontes 
(χωρίζοντες, “ayırıcılar”) denen bazıları ise, İlias ve Odysseia’nın farklı ozanların 
eserleri olduğu konusunda ısrarcıdır; onlara göre bir tek İlias Homeros’undu. Bu iddia 
günümüzde de destek görür. Kimi edebiyatçılar, her iki eserin aynı şiir geleneğini 
sürdürdüğünü kabul etmelerine karşın, özellikle kalıpların kullanımında, söz dağar-
cığında ve sözcük yapılarında, hatta tanrıların tutumunda ve ahlaksal yaklaşımlarda 
görülen çeşitli farklılıklara dayanarak Khōrizontes’le aynı düşünceyi savunmaktadır.16 

Homeros’la ilişkilendirilen epik şiirlerin İlias ve Odysseia ile sınırlandırılma-
sında Panhellenizm’in rolü olduğu kabul edilir. Nagy’ye göre, diğer şiirler daha 
yerel kalırken, İlias ile Odysseia Panhelleniktir,17 yani bütün Yunanlara seslenir. 
Panhellenizm, Homeros’ta da geçen Panhellēnes (bütün Hellenler)18 sözcüğünden 
türetilmiş, Hellen kavramının Yunanların hepsini ifade etmesiyle ilgili modern bir 
terimdir. Bununla birlikte Homeros’ta bütün Yunanları ifade eden bir kavram yoktu; 
Hellenler yalnızca Akhilleus’un komutasındaki bir Thessalia kavminin adıydı.19 MÖ 
VIII. yüzyıldan itibaren Yunan polis’leri20 arasındaki ticari ilişkilerin artmasıyla 
Yunanlar zamanla kendilerine Hellēnes (“Hellen”ler), Yunanca konuşmayan diğer 
halklara ise barbaroi (“bar bar” diye anlaşılmayan bir dilde konuşanlar, yani “ya-

14 Aristotle, Poetics, ed. ve çev. Stephen Halliwell, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 
1995, 1448b.30-1449a.1; 1459b1-7.

15 Gregory Nagy, Homeric Questions, Austin: University of Texas Press, 1996, s. 38.
16 A. F. Garvie (ed.), Homer: Odyssey Book VI-VIII, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 

1-3. Bugün Homeros’u İlias ve Odysseia şiirleriyle sınırlandıran görüş baskın olsa da, hymnos’lar hâlâ 
İngilizcede Homeric Hymns, Türkçede Homeros İlahileri (Homerik Hymnos’lar) diye yayımlanarak 
Homeros’la doğrudan ilişkilendirilmektedir.

17 Nagy, Homeric Questions, s. 38-39; a.mlf., Pindar’s Homer, s. 52-54. 
18 Homer, The Iliad, I-II, çev. A. T. Murray, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1924-

1925, 2.530. 
19 Yunanlar adlarını bu kavmin mitolojik kahramanı Hellen’den almıştı (Thucydides, History of the Pe-

loponnesian War, 1.3) . 
20 Yunan kavimleri hiçbir zaman gerçek anlamda politik bir birlik oluşturamamıştı; kurdukları en temel 

birlik, tam bir karşılık bulunamadığı için Türkçeye bazen “kent”, bazen de “kent devleti” diye çevrilen 
polis’ti. Bugünün devletlerine göre küçük boyutlu, az nüfuslu, politik, askerî ve ekonomik açıdan 
bağımsız bir birlik olan polis’in zaman zaman “kent” diye çevrilmesinin nedeni, bir tek kentten oluş-
ması ve idari örgütlenmesinin bir devletten çok seçilmiş ya da atanmış kişilerin kamu hizmetlerini 
yerine getirdiği bir belediyeye benzediğinin düşünülmesidir. Buna karşın iç ve dış işlerinde bağımsız 
olması (eleutheria), kendine özgü yasaları (autonomia) ve elçilik (proksenia) kurumuyla bir devlet 
gibi yönetilmesi polis’in kimi zaman “kent devleti” diye çevrilmesine neden olur. Polis, belli bir yö-
netim biçimini ifade etmiyordu; monarkhia’dan dēmokratia’ya kadar çeşitli yönetim biçimlerine sahip 
olabilirdi. Sonuç olarak “kent” ya da “kent devleti” sözcükleri kavramı karşılamaya yetmediği için 
burada orijinal şekli korunarak polis denecektir.
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bancılar”) demeye başlar.21 Bağımsız Yunan polis’lerini Hellen adı altında birleştiren 
temel Panhellenik unsurlar, ortak bir dil ve yazıdan başka, Olympia Zeus’u onuruna 
düzenlenen oyunlar (agōn’lar), Delphoi kehanet merkezi, mystērion’lar (gizemlerle 
ilgili kültler) ve elbette Homeros şiirleri ile onun yarattığı tanrılar ve ataları olarak 
gördükleri kahramanlardı. Bu polis’ler, söz konusu Panhellenik unsurları kabul 
etmelerine karşın, tek bir yönetim altında birleşmeye yanaşmıyorlardı;22 öyle ki her 
zaman birbirleriyle savaşma potansiyeline sahiplerdi. Ancak, aralarında savaş bile 
çıkmış olsa, Panhellenik festivallerde kutsal “ateşkes” (ekekheiria) ilan ediliyordu. Bu 
birleştirici ruha en uygun şiir olarak ilk önce İlias yazıya geçirilmiş görünür; çünkü 
Solon’un ya da Peisistratos’un (kaynaklara göre değişir) İlias’ın metnine Atinalılarla 
ilgili bazı eklemeler yaptığı sonraki yazarlar tarafından örneklerle aktarılır.23 Pseu-
do-Platon, bu tarihi biraz daha ileri çekerek Homeros şiirlerini Atina’ya ilk getiren 
ve kendi zamanında hâlâ sürdüğü gibi, Panathenaia festivalinde rhapsōdos’lar24 
tarafından sırayla okunmasını sağlayan kişinin Peisistratos’un oğlu Hipparkhos 

21 Hellen kavramının ilk defa ne zaman Yunanların hepsini kapsayan bir anlam kazandığı tartışmalıdır. 
Kimi araştırmacılara göre bu anlam MÖ VIII.-VI. yüzyıllar arasında biliniyordu; kimilerine göre ise 
ilk defa MÖ V. yüzyılda Pers savaşlarıyla ortaya çıkmıştı. Ancak, “Hellas” (Ἑλλάς), Homeros’ta 
(Iliad, 2.683, 9.395) Hellen kavminin yaşadığı Thessalia’nın Phthia bölgesine verilen adken (krş. Thu-
cydides, History of the Peloponnesian War, 3.1), Hesiodos’ta artık Yunan anakarasını ifade eden bir 
kavrama dönüşmüştü (Hesiod, Works and Days, 653, şurada: Theogony. Works and Days. Testimonia], 
ed. ve çev. Glenn W. Most, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 2006). Herodotos ise 
kavramı bazen bu anlamda (Persian Wars, 8.44 ve 47) bazen de Küçük Asya polis’leri de dahil olmak 
üzere tüm Hellen dünyasını ifade eden genel bir terim olarak kullanıyordu (Persian Wars, 1.92). 

22 Yunanların polis’ten daha büyük bir birlik içinde yaşamak istememelerinin nedenini anlamak için 
polis’in yapısını ve Yunanlar için ne anlam ifade ettiğini kavramak gerekir. Aristoteles’in polis’in 
yalnızca “yaşam” uğruna değil, “iyi bir yaşam” (eu zēn) uğruna var olduğunu (Aristotle, Politics, çev. 
H. Rackham, London: W. Heinemann / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1932, 1252b.30; 
1280a.31-32) belirten sözleri bu konuya biraz olsun açıklık getirebilir. Polis, yurttaşların kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlayan bir okuldu ve iyi bir yaşam yalnızca polis’te mümkündü; çoğu Atinalı 
düşünür ve devlet adamı bunu savunuyordu. 

23 Strabo, Geography, IV, VI, çev. Horace Leonard Jones, London: W. Heinemann / Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1927, 1929, 9.1.10; Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, I-II, 
çev. R. D. Hicks, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925, 1.57; Aristotle, The “Art” of Rhe-
toric, çev. John Henry Freese, London: W. Heinemann / New York: Putnam’s Sons, 1926, 1375b.30. 
Cicero, De oratore’de (On the Orator: Book 3. On Fate. Stoic Paradoxes. Divisions of Oratory, çev. 
Harris Rackham, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942, 3.137), Homeros’un önceden da-
ğınık hâlde bulunan kitaplarının (primus Homeri libros confusos antea) ilk kez Peisistratos tarafından 
düzenlendiğini aktarır; ama bu dağınık hâldeki parçaların ilk yazıldığı yerle Atina’nın mı yoksa İo-
nia’nın mı kastedildiği açık değildir. 

24 Rhapsōdos’lar, Homeros şiirlerini yorumlayan ve icra eden ozanlardı. Antik Çağ’da genel kabul gören 
açıklamaya göre rhapsōdos (ῥαψῳδός) sözcüğü, ozanın şiirin ölçüsünü tutturmak ve tanrısal sözleri 
anımsamak için elinde taşıdığı rhabdos’tan (“defne dalı”, Pausanias, Description of Greece, 9.30.3) 
türemişti. Günümüzde ise bu etimolojik açıklamadan çok, rhaptein (birbirine tutturmak, dokumak) ve 
aoidē (Attike lehçesinde ōdē, “şarkı”) sözcüklerinden oluştuğu ve “şarkıları birbirine bağlayan ozan” 
anlamına geldiği kabul edilir. Rhapsōdos’larla ilgili ayrıntılı bir açıklama için bkz. Graziosi, Inventing 
Homer, s. 19-40. 
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olduğunu öne sürer.25 Hatip Lykurgos’tan (MÖ ca. 390-324) bütün Yunanlara açık 
olan Panathenaia festivalinde başka ozanların değil, sırf Homeros şiirlerinin icra 
edilmesi için atalarının bir yasa çıkardığını öğreniriz.26 İsokrates, Homeros şiirinin 
(tēn Homērou poiēsin) diğer tüm şiirleri gölgede bırakmasının ve atalarının müzik 
yarışmaları ile gençlerin eğitimi için onu öne çıkarmalarının nedenini Homeros’un 
barbaroi’la savaşanları soylu bir biçimde yüceltmiş olmasına bağlar.27 Burada tekil 
olarak söz ettiği şiirin (poiēsis) İlias olduğu açıktır.

Homeros şiirlerinin İlias ve Odysseia ile sınırlandırılması süreci, aynı zamanda 
Homeros’un Yunanların ortak geçmişini, dinini ve kültürünü temsil eden bir kahramana 
dönüşme sürecidir. Homeros artık bütün epik şiirlerin değil, Yunan ya da kendi verdik-
leri adla Hellen olmanın sembolik figürüdür. Tam da bu nedenle, Sparta Homeros’u 
keşfetme onurunu üstlenmek için Atina’ya rakip olarak ortaya çıkar; üstelik Atinalıların 
yasa koyucusu Solon’dan çok daha önce yaşadığına inandıkları kendi yasa koyucuları 
Lykurgos’la. Plutarkhos’un anlattığı öyküye göre, Yunanların tesadüfen sahip olduk-
ları tek tük parçalardan tanıdıkları Homeros’u gerçekten öğrenmelerini sağlayan ilk 
kişi, onun şiirlerini İonia’da kendisi yazıya geçirip Sparta’ya getiren Lykurgos’tur.28

3. Homeros Mythos’u

Homeros bir yandan bütün Yunan kültürünün ortak kahramanı olarak yüceltilirken, 
bir yandan da Ksenophanes (MÖ ca. 570-478) ve Herakleitos (MÖ ca. 540-480) gibi 
düşünürler onun anlattıklarını, özellikle de tanrılarla ilgili bölümleri inandırıcı bulmamaya 
başlamışlardı. Bu iki düşünürün ve takipçilerinin saldırıları ilk kez Homeros savunucu-
larının ortaya çıkmasına ve Homeros’un aslında ne demek istediğinin araştırılmasına 
neden oldu. Kaynakların aktardığı kadarıyla Theagenes, Homeros’u bu tür saldırılardan 
korumak için onun alegorik anlatısını yorumlayan ilk kişiydi.29 Tatianus (MS II. yüzyıl), 

25 Plato, Hipparchus, 228b-c, şurada: Charmides. Alcibiades I and II. Hipparchus. The Lovers. Theages. 
Minos. Epinomis, çev. W. R. M. Lamb, London: W. Heinemann / New York: Putnam’s Sons, 1927.

26 Lycurgus, Against Leocrates, 102, şurada: Minor Attic Orators, II, Lycurgus. Dinarchus. Demades. 
Hyperides, çev. J. O. Burtt, London: W. Heinemann / Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1954. Platon’da, ünlü bir rhapsōdos olan İon’un, kendisine “bir tek Homeros’ta mı, yoksa Hesiodos 
ve Arkhilokhos konusunda da usta mısın?” diye soran Sokrates’e verdiği “bir tek Homeros, bence ye-
terli” cevabı bu bilgiyi doğrular (Plato, Ion, 531a, şurada: Statesman. Philebus. Ion, çev. Harold North 
Fowler - W. R. M. Lamb; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925).

27 Isocrates, Panegyricus, 159, şurada: To Demonicus. To Nicocles. Nicocles or the Cyprians. Panegyricus. 
To Philip. Archidamus), çev. George Norlin, London: W. Heinemann / New York: Putnam’s Sons, 1928. 

28 Plutarch, Lycurgus, 4.3-4, şurada: Lives, I: Theseus and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and 
Publicola), çev. Bernadotte Perrin, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1914. He-
rakleides Lembos (MÖ II. yüzyıl) Aristoteles’ten yaptığını söylediği bir alıntıda hemen hemen aynı 
öyküyü anlatır (Graziosi, Inventing Homer, s. 217). 

29 Bu konuda bkz. Gerard Gaddaf, “Allegory and the Origins of Philosophy”, Logos and Muthos: Philo-
sophical Essays in Greek Literature, ed. William Wians, Albany: Sunny Press, 2009, s. 100, 108-111.
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Pers Kralı Kambyses (MÖ 529-522) zamanında doğmuş olduğunu söylediği Rhegion’lu 
Theagenes’in, aynı zamanda Homeros’un şiiri (peri gar tēs Homērou poiēseōs), soyu 
(genous te autou) ve en verimli dönemi (kai khronou kath’ hon ēkmasen) üzerine ilk 
kez araştırma yapan kişi olduğunu yazar.30 Ne var ki yazdıkları günümüze kalmamıştır; 
kalsaydı da, belki bugün bize tuhaf gelecek bir soyağacı ve Homeros’un şiirlerini yarattığı 
döneme ilişkin tartışmalı bir tarih vermekten öteye gitmeyecekti. Örneğin, Kritias’tan 
(MÖ ca. 460-403) kalma bir fragmanda “Homeros’un babasının bir ırmak olduğu” (pa-
tera Homērōi potamon einai) söylenir. Philostratos’un açıklamasına göre, kişilerden söz 
ederken baba adlarını verme kuralını hiçe sayan Kritias, bir thauma’yı (keramet / mucize) 
belirttiği için bir tek Homeros’u babasının adı ile anmaktaydı.31 Doğuşu bir thauma olan 
Homeros’un bütün yaşam öyküsünün, tıpkı epik şiirlerin yarattığı kahramanlarınki gibi 
insanla tanrı arasında bir mythos olarak yaratılması kaçınılmazdı.

İlias ve Odysseia’da mythos, ilk anlamıyla tanrılar ya da insanlar tarafından 
“söylenen şey”, dolayısıyla “söz” ya da “konuşma” demektir. Bazen övmek, bazen 
öğüt vermek, bazen bir öneride bulunmak, bazen söz vermek, bazen de buyurmak için 
kullanılır. Mythos, tanrı sözü olduğunda güvenilir ve karşı gelinmemesi gereken bir 
buyruktur. Akhilleus tam Agamemnon’u öldürmeye davranmışken, onu bir tek Tanrıça 
Athene’nin mythos’u (söz / konuşma / buyruk / öğüt) durdurabilir.32 Mythos, geçmiş 
kahramanlarla ilgili bir olayın anlatılmasını ifade ettiğinde “öykü” diye çevrilebilir; 
ancak bu tür bir olayın gerçeğe dayanmadığı asla düşünülmez. Akhilleus Odysseus’tan 
oğlunun mythos’unu33 ya da Telemakhos Nestor’dan babasının ölümüyle ilgili mythos’u 
anlatmasını isterken,34 iyi ya da kötü, onlara ne olduysa onu öğrenmek isterler. Bu-
nunla birlikte söylenen her söz değerli değildir. Thersites, hiç düşünmeden, saygısızca 
bir “konuşma” (mythos) yaptığı için ona akritomythos (boşboğaz) sıfatı yakıştırılır.35 
Oysa iyi bir mythos, kâhin Kalkhas’ın, üç kuşaktır yaşam süren Nestor’un, “çok akıllı” 
(polymētis) Odysseus’un, Troia’lıların en yaşlısı Priamos’un, Aitol’ların “tartışmasız 
en iyisi” (okh᾽ aristos) Thoas’ın, “sağduyulu” (pepnumenos) Polydamas’ın yaptığı 
gibi “ince düşünerek” (eu phroneōn)36 ve önü sonu gözetilerek dokunmuş sözlerden 

30 Hermann Diels - Walther Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, I-III, 10. bs., Berlin: Weid-
mannsche Verlagsbuchhandlung, 1960-1961, 8A.1 = Tatianus, Oratio ad Graecos, 31.2.2-4, şurada: 
Die ältesten Apologeten: Texte mit kurzen Einleitungen, ed. Edgar J. Goodspeed, Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1914, s. 295.

31 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 88B.50 = Philostratus, Lives of the Sophists, çev. 
Wilmer Cave Wright, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1921, 480. 

32 Homer, Iliad, 1.220-221.
33 Homer, The Odyssey, I-II, çev. A. T. Murray, Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 

1919, 11.492. 
34 Homer, Odyssey, 3. 93-95 
35 Homer, Iliad, 2.224, 246. Krş. mythoi ... akritoi, Iliad, 2.796; ölçüsüz konuşma (mythois labreueai) 

için bkz. Iliad, 23.474, 478; yersiz ve zamansız uzatılmış bir konuşma (mython ophellein) için bkz. 
Iliad, 16. 630-631. 

36 Homer, Iliad, 1.73-75, 1.253, 2.78, 283, 3.212, 221-225, 7.326, 367, 9.95, 15.281-285; 23.305; Odys-
sey, 24.51-52.
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(mythous... pasin hyphainon) oluşur.37 Söz ustalığı geçmişe dair mümkün olduğunca 
çok öykünün bellekte korunmasıyla ilgilidir. Phoiniks, Akhilleus’u savaş alanına 
geri dönmeye ikna etmeye çabalarken, birden durup “eskiden, yeni bir şey değil, bu 
işin nasıl çözüldüğünü anımsıyorum” diyerek Meleagros’un öfke öyküsünü anlatır.38 
Phaiak’ların en yaşlısı Ekheneos eskiye dair çok bilgisi olduğu için (palaia te polla te 
eidōs) sözleriyle öne çıkar (mythoisi kekasto).39 Nestor, eski savaşları iyi bilirken (palai 
polemōn eü eidōs),40 Odysseus çok konuda bilgi sahibidir (eidota polla).41 Kalkhas’ın 
bilgisi gelecekle sınırlı kalmaz, şu anda ve geçmişte olanları da içerir.42 İlias’ı anlatan 
ozan, Musa’lar anımsatmadıkça hiçbir şey bilmediğini (oude ti idmen), “söylenti”den 
(kleos) başka bir şey duymadığını söyler; “çünkü siz tanrısınız” (hymeis gar theai 
este), diye seslenir onlara, “her yerdesiniz” (pareste te), “her şeyi bilirsiniz” (iste te 
panta). Musa’ların yardımı olmadan “on ağzı olsa, on da dili” gerçekleştiremeyeceğini 
söylediği anlatma eylemi mythos’la aynı kökten gelen mytheisthai’dır.43 

Her ikisi de Musa’lara seslenişle başlayan İlias ve Odysseia, kesinliği olmayan 
kleos’tan (söylenti) ya da Thersites’inki gibi değersiz bir mythos’tan farklı olarak, her 
açıdan büyük bir incelikle dokunmuş sözlerden oluşan, gerçekliğine Musa’ların tanıklık 
ettiği ve Ōkeanos gibi kuşattığı bütün tanrı ve kahraman mythos’larının kaynağı olan44 
iki büyük mythos’tur. Bu şiirlerin ya da mythos’ların anlatıcısı, Musa’ların anımsatma-
sıyla artık kâhin Kalkhas gibi yalnızca içinde bulunduğu andaki değil, geçmişteki ve 
gelecekteki olayları da bilen, Musa’lar gibi her yerde ve her zamanda bulunabilen bir 
kâhindir. Hesiodos’un Musa’larla ilk karşılaşmasında, tanrıçalar, olacakları ve eskiden 
olanları anlatması için “defne dalından bir asa” (skēptron daphnēs) verdikleri ozanın 
içine “tanrısal şarkı” (audēn thespin) üfler.45 Bu, onu yalnızca ozanlığa değil, Apol-
lon gizemlerine de kabul törenidir. Defnenin Apollon’un kutsal ağacı olduğu bilinir. 
Musa’lar kehanet gücünü liderleri (Mousēgetēs)46 Apollon’dan alırken, Homeros ve 

37 Homer, Iliad, 3.212.
38 Homer, Iliad, 9.524-599.
39 Homer, Odyssey, 7.157.
40 Homer, Iliad, 4.293-310.
41 Homer, Odyssey, 9.281.
42 Homer, Iliad, 1.70.
43 Homer, Iliad, 2.484-492. 
44 Homeros şiirlerinin, içerdikleri bütün küçük mythos’ların kaynağı olması gibi, yeryüzünü kuşattığı 

söylenen Ōkeanos da kendinden daha küçük bütün suların (Homer, Iliad, 21.195-197; ), hatta tanrıla-
rın kaynağıdır (theōn genesis, Iliad, 14.201, 302). Ōkeanos diye bir ırmağın varlığına inanmayan He-
rodotos’a göre, bu ırmak Homeros’un ya da ondan önceki bir ozanın buluşudur (Persian Wars, 2.23). 
Bu şiirsel buluşun işlevini yerine getirdiği, Herodotos’un Yunan tanrılarının kaynağı olarak Homeros 
ve Hesiodos’u gösteren sözlerinden anlaşılır: “Hellenler için tanrı soylarını (theogoniē) yaratanlar, bu 
tanrılara sanlarını verenler, görevlerini ve egemenlik alanlarını belirleyenler ve onların dış görünüşle-
rini (eidea) anlatanlar bunlardır” (Persian Wars, 2.53). 

45 Hesiod, Theogony, 29-32.
46 Plato, Laws, I: Books 1-6, çev. R. G. Bury. Cambridge, MA: Harvard University Press / London: W. 

Heinemann, 1926, 653d.3.
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Hesiodos Musa’lardan alır.47 Nagy, Musa’ların Hesiodos’la ilk konuşmasını içeren 
dizelerin, tanrıçaların dile getirdiği mythos’un Hesiodos tarafından kavramsal bir geri 
anlatımı olduğunu yazar; “o zaman”, der, “bu mythos yalnızca Musa’ların Hesiodos’la 
konuşmasıyla ilgili değildir; çünkü Musa’ların onunla konuşup onu ozanlığa kabul 
etmesiyle Hesiodos da mythos’un, gerçek öykünün bir parçası olur.”48 Aynı biçimde 
Musa’ların sesini duyup onların sözlerini aktarmakla İlias ve Odysseia’nın ozanı olarak 
kabul edilen Homeros da kendi anlattığı mythos’un bir parçası olur.

Yine Nagy, Homeros ve Hesiodos şiirlerinde mythos ile mytheisthai’ın, yalnızca 
birey için değil, bütün toplum için gerçek olan bir anlatı ifade ettiğini; mythos’un, 
Platon’da görüldüğü gibi, gerçek dışı bir şey anlattığı düşüncesinin ise sonradan ortaya 
çıktığını söyler. Nagy’nin dikkat çektiği bir nokta da, Platon’un, Homeros ve Hesio-
dos’un anlattığı mythos’ları pseudeis (yalan / uydurma) olarak nitelerken, bu ozanların 
kendi şiirlerinin anlatıcısı rolünü üstlendiğini varsaymasıdır.49 Aslında Homeros ve 
Hesiodos’un anlattıklarını inandırıcı bulmayan ilk kişi, bu iki ozanın tanrılara hırsızlık, 
zina ve birbirlerini aldatma gibi insanların utanç verici bulup kınadığı işleri yakış-
tırmalarını ya da tanrıları insan biçiminde yaratmalarını eleştiren Ksenophanes’tir.50 
Ksenophanes de, Platon gibi, her iki ozanın da kendi şiirlerinin anlatıcıları olduğuna 
inanmaktadır. Homeros’un bir kahraman mythos’u olarak başlayan yaşam öyküsü bu 
varsayım üzerine kurulur.  

47 İlias’ta Apollon’un şiirin bütün yapısına egemen olduğu görülür: Akhilleus’un öfkesini ortaya çıkaran 
ilk neden Apollon’un öfkesidir (Homer, Iliad, 1.9-11); şiirin son bölümünde, Akhilleus’un öfkesinden 
tümüyle vazgeçmesi yine Apollon’un ikna ettiği Zeus’un Akhilleus’a gönderdiği bir buyrukla olur 
(Iliad, 24.32-54). Odysseia’da ise ozanların “büyüleyici sözler” (epe’ himeroenta) söylemeyi ya Mu-
sa’lardan ya da Apollon’dan öğrendiği söylenir (Odyssey, 8.481, 8.488, 17.518-9); ancak bu tanrılar 
öfkelendikleri bir ozandan el çekip Musa’ların ozan Thamyris’e yaptıkları gibi onu tanrısal şarkıdan 
(aoidēn thespesiēn) yoksun bırakabilirler (Iliad, 2.594-600).

48 Gregory Nagy, “Hesiod and the Ancient Biographical Traditions”, Brill’s Companion to Hesiod, ed. 
Franco Montanari, Antonios Rengakos ve Christos Tsagalis, Leiden / Boston: Brill, 2009, s. 280. 
Nagy’nin sözünü ettiği, mythos (Hesiod, Theogony, 24) olarak anılan ünlü konuşmada, Musa’lar He-
siodos’a şöyle seslenir (Theogony, 26-28): 

a ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον, 
a ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, 
a ἴδμεν δ᾽, εὖτ᾽ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.
a “Kırlarda yaşayan çobanlar, yalnızca birer karından ibaret olan utanç verici sefiller, 
a birçok yalanı (pseudea polla) gerçekmiş gibi söylemeyi biliriz (idmen), 
a ama biliriz (idmen), her istediğimizde, gerçekleri (alēthea) terennüm etmeyi de.”
49 a.g.e. s. 280. Nagy’nin Platon’la ilgili göndermesi için bkz. Plato, Republic, I: Books 1-5, çev. Paul 

Shorey, Cambridge, MA: Harvard University Press / London: W. Heinemann, 1930 (rev. 1937, 
2.377d–378c.

50 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 21B.11, 15. Ksenophanes’ten sonra Platon da 
Homeros gibi ozanların hırsızlığı ya da yalan yere yemin etmeyi övmesini (Republic, 1.334a-b) tan-
rılara ve kahramanlara ahlak dışı nitelikler yüklemesini eleştirir (Republic, 2.364d-e, 2.377d-380c, 
2.383a).
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4. Homeros’un Yaşam Öyküsü

Homeros üzerine yazan Antik Çağ yazarları ona neredeyse bizim kadar uzaktı; 
çünkü İlias ve Odysseia’yı anlatan ozan, kendinden bazen “ben” bazen de “biz” diye 
söz etmek dışında,51 adı ya da yaşamı hakkında hiçbir bilgi vermiyordu. Homeros’un, 
şiirlerinde arka plana çekilmesinden ilk söz eden kişi Aristoteles’tir. Onun, kısa bir 
girişin ardından, sahneye hemen öyküde yer alan bir kişiyi çıkarmasından övgüyle 
söz ederken, bunu canlandırma sanatının gereği olarak düşünür ve bu yüzden şiirlerde 
anlatılan kişilerin hiçbirinin karakter açısından bir eksiği bulunmadığını söyler.52 Bu 
açıdan bakıldığında ozanın kendini geri planda tutmakla tanrı ve kahraman mythos’larını 
ilk yaşam öykülerinin kurulmasına örnek oluşturacak kadar ayrıntılı anlattığı görülür. 
Kahraman mythos’larında öncelikle soyağaçları göze çarpar. Diomedes, çarpışmak 
üzere karşılaştığı Glaukos’a önce kim olduğunu sorar. Glaukos da dedesinin dedesine 
kadar sayarak dört kuşak geriye götürdüğü bir soy kütüğü çıkarır.53 Bir başka bölümde, 
bu defa Diomedes’in kendisi, dedesinin babasına kadar tek tek adlarını verdiği soyunu 
üç kuşak geriye götürür.54 Hektor’un kuzeni olan Troia’lı Aineias çok daha ayrıntılı 
bir soyağacı vererek yedi kuşak geriye götürdüğü soyunu Zeus’a dayandırır; annesi 
de Aphrodite’dir.55 Akhilleus’un soyu belli olan yaşam öyküsü doğumundan ölümüne 
kadar ayrıntılarıyla verilir. Dahası, doğumundan da öncesini, anası Thetis’in babası 
Peleus’la zorla evlendirildiğini ve Pelion Dağı’nda onlar için tanrıların da katıldığı 
bir düğün töreni yapıldığını biliriz.56 Sonra, Phoiniks’in, bebekliğinden itibaren onun 
bakımıyla ilgilendiğini, yaramaz bir çocuk olduğunu; yakın dostu Patroklos’un da 
yine küçücük bir çocukken kendi evlerinde yaşamaya başladığını ve babası Peleus 
tarafından kendi hizmetine verildiğini öğreniriz.57 Phoiniks, Troia’ya onun eğitimiyle 
ilgilenmeye devam etmesi için gönderilmiş, onu hem iyi bir konuşmacı (mythōn te 
rhētēr) hem de iyi bir savaşçı (prēktēra te ergōn) olarak yetiştirmiştir.58 Bir ozan ol-
masa da, usta bir konuşmacı olmak için phorminks (bir tür saz) çalıp şarkı söylemeyi 
öğrenmiştir.59 Sonunda anası Thetis’ten Hektor’u öldürdükten hemen sonra kendisinin 

51 Homer, Iliad, 2.484, 2.761, 11.218, 12.176, 14.508, 16.112; Odyssey, 1.1.
52 Aristotle, Poetics, 1460a.5-11.
53 Homer, Iliad, 6.123-211.
54 Homer, Iliad, 14.113-126.
55 Homer, Iliad, 20.208-241. Yunanlar soyağacı verme geleneğini yazıtlarda da kesintisiz olarak sürdü-

rür. Roma İmparatorluk Devri Küçük Asya’sını konu alan bir çalışmasında Nollé, soylu köklerini 
mümkün olduğunca geriye götürebildikleri bir aile tarihine sahip olmanın üst sınıfın zengin aileleri-
nin neredeyse yaşama amacı hâline geldiğini yazar (Johannes Nollé, “Frauen wie Omphale?”, Reine 
Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt, ed. Maria H. Dettenhofer, München: dtv, 
1996, s. 253). 

56 Homer, Iliad, 18.431-434; 24.59-63.
57 Homer, Iliad, 9.485-491; 23.85-90.
58 Homer, Iliad, 9.443.
59 Homer, Iliad, 9.186-189.



Mythos’tan Bios’a Homeros  953

de öleceğini öğrenir.60 Bunun dışında karakter özellikleri açıktır; özellikle öfkeli ve 
inatçı yapısı İlias’a yön verir. Momigliano, Yunanların Herakles, Theseus, Oidipus gibi 
kahramanlara duydukları ilginin ve onların yaşamlarını anlatan şiirlerin biyografinin 
kökeniyle doğrudan ilişkili olduğunu ve mitsel biyografi denebilecek bu tür öykülerin 
MÖ V. yüzyılda düzyazı eserlerle sürdürüldüğünü düşünür.61 Ancak bu yüzyıldan, 
fragmanlar dışında, biyografik özellikler taşıyan hiçbir eser günümüze kalmamıştır. 
Roma İmparatorluk Devri’ne kadar Homeros’un yaşamına ilişkin geleneksel bilgiler 
dağınık hâlde bulunur. 

4.1. Khios’lu Kör Ozan

Homeros şiirlerinin anlatıcısı kendisi hakkında hiçbir bilgi vermeyince, onun yaşam 
öyküsü şiirlerinden öğrenilmeye, Homeros yine Homeros’la keşfedilmeye çalışılır. 
Thukydides, Homeros’a ait olduğunu düşündüğü Apollon’a Hymnos’tan yaptığı alıntının 
sonunda ozanın kendisinden söz ettiğini (en hois kai heautou epemnēsthē) inanır:62 

ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε
μνήσασθ’, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
 ἐνθάδ’ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών·
“Ὦ κοῦραι, τίς δ’ ὑμῖν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν
ἐνθάδε πωλεῖται καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;”
ὑμεῖς δ’ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι εὐφήμως·
“Τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ.”

Gelecekte de hatırlayın beni! Ne zaman yeryüzündeki ölümlülerden 
çok çekmiş bir başkası gelip buraya şunu sorsa:
“Kızlar, en hoşunuza giden ozan hangisi burada, 
Hangisinden keyif alırsınız özellikle?”
Hepiniz en iyi cevabı verin huşu içinde:
“Kör adam, kayalık Khios’ta yaşamaktadır o.”

Pindaros’un Nemeia adlı şiirinin şerhinde, Apollon’a Hymnos’u Kynaithos adlı 
Khios’lu bir ozanın yazdığı ve bu şiiri Homeros’a gönderme yaparak sanki onun şii-
riymiş gibi gösterdiği yazılıdır. Şerhin yazarı, MS III. yüzyılın tarihçilerinden Hippos-
tratos’un da söylediği gibi, Kynaithos’un Syrakusai’da, 69. Olympia oyunlarında (MÖ 
504-501), Homeros şiirlerini ilk icra eden kişi olduğunu söyler.63 Bu bilgi doğruysa, 

60 Homer, Iliad, 18.95-96, krş. 9.410-416.
61 Arnaldo Momigliano, The Development of Greek Biography, 2. baskı, Cambridge, Mass. / London: 

Harvard University Press, 1993, s. 24-25.
62 Thucydides, History of the Peloponnesian War, 3.104. Krş. Homeric Hymns, 3.166-174, şurada: Mar-

tin L. West (ed. ve çev.), Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, Cambridge, MA / 
London: Harvard University Press, 2003.

63 Scholia in Nemeonicarum carmen 2.1, şurada: Anders Björn Drachmann (ed.), Scholia vetera in Pindari 
Carmina, III: Scholia in Nemeonicas et Isthmionicas, Epimetrum, Indices, 2. bs., Stuttgart / Leipzig: Teubner, 
1997, s. 28; West (ed.), Homeric Hymns, s. 10 (editörün giriş yazısı); Graziosi, Inventing Homer, s. 212-13. 
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şiir MÖ VI. yüzyılın sonuna ya da V. yüzyılın başına aittir. Kynaithos ozandan söz 
ettiğini herkesin anlayacağı bir tanıma başvurduğuna göre, “Khios’lu kör ozan” en 
azından MÖ VI. yüzyılda Homeros’u anlattığı bilinen ünlü bir ifade olmalıdır. Simo-
nides (MÖ ca. 556-467), İlias’tan yaptığı bir alıntıda ozanı adını vermeden yalnızca 
“Khios’lu” diye anar:64

ἓν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ·
“οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν”·

Khios’lu adam çok güzel bir söz söylemiş:
“Yaprakların soyu gibidir, insanların soyu da.”

Khios’luluk gibi, körlük de Homeros’un Arkaik Devir’den itibaren bilinen en 
eski ve en belirgin özelliklerinden biri olarak görünür. Aristoteles’in, anımsama yetisi 
görülen nesnelere bağımlılığından kurtuldukça daha güçleneceği için, gözleri gör-
meyenlerin belleklerinin daha iyi çalışacağı şeklindeki yorumu,65 eylemleri tümüyle 
belleğe dayanan sözlü kültür ozanlarının durumu için açıklayıcı olabilir. Beecroft, 
sözlü geleneği sürdüren çağdaş Sırp-Hırvat guslar’ları örnek vererek bunların çoğunun 
gözleri görmeyen ve okuma yazma bilmeyen ozanlar olduğunu anımsatarak Home-
ros’un gözlerinin görmemesini okur yazar olmamasıyla ilişkilendirir.66 Lefkowitz ise, 
Homeros’un kör olarak nitelendirilmesinin nedenini, kendisi hakkında bilgi vermeyen 
ozanın Odysseia’da geçen ozanlarla, özellikle daha etkileyici olan Phaiak’ların kör 
ozanı Demodokos’la ilişkilendirilmesine bağlar.67 Odysseia’da Musa’lar, Demodo-
kos’u diğer ozanlardan daha üstün tutmalarına rağmen, ona bir kötülük bir de iyilik 
eder: Gözlerinden yoksun bırakıp yerine, haz veren şarkıyı bağışlarlar.68 Körlük Yunan 
mythos’larında sık yinelenen bir motiftir. Oidipus korkunç gerçekleri öğrenince kendi 
kendini; Zeus tanrılarla boy ölçüşmeye kalkışan Lykurgos’u; Odysseus Zeus’un ko-
nukseverlik yasasına aykırı davranan Polyphemos’u kör eder.69 Bunların hepsinde bir 
cezalandırma söz konusudur. Musa’ların onu başkalarından daha çok sevdiği söylenen 

64 Simonides, fragman 98, şurada: J. M. Edmonds (ed. ve çev.), Lyra Graeca, II, Stesichorus, Ibycus, 
Anacreon and Simonides, London: W. Heinemann / New York: Putnam’s Sons, 1924, s. 338. İkinci 
dize Glaukos’un, kimliğini soran Diomedes’e verdiği yanıttan alınmadır (Homer, Iliad, 16.145-146):

a Τυδεΐδη μεγάθυμε τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις;
a οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
a “Tydeus’un yüce gönüllü oğlu, neden soyumu soruyorsun?
a Yaprakların soyu gibidir, insanların soyu da.”
65 Aristotle, Eudemian Ethics, 1248b.1-3, şurada: The Athenian Constitution. The Eudemian Ethics. On 

Virtues and Vices, çev. H. Rackham, London: W. Heinemann / Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1935. 

66 Alexander Beecroft, “Blindness and Literacy in the Lives of Homer”, Classical Quarterly, 61.1, 2011, 
s. 1-2.

67 Mary R. Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets, 2. bs., Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 2012, s. 15.

68 Homer, Odyssey, 8.63-64.
69 Homer, Iliad, 6.139; Odyssey, 9.380-398.
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Demodokos ise cezalandırılmışa benzemez. Demodokos’un körlüğü, Hades’te ölüler 
arasında bile zihin yetilerini yitirmeyen (tou phrenes empedoi eisi) kör kâhin Theiresi-
as’ınkine benziyor görünür.70 Yukarıda ozanın, bellek tanrıçaları Musa’ların seslenişine 
cevap vermesiyle bir kâhine dönüşeceği ve günlük yaşama özgü olan kleos’tan (söy-
lenti) farklı olarak mythos’a (gerçeğin sözü / tanrı sözü) ancak bu yolla ulaşabileceği 
vurgulanmıştı. Nagy’nin mythos’un kökenine ilişkin açıklaması bu durumu daha be-
lirgin kılar: Mythos ismi, günlük kullanımda “ağzımı kapatıyorum” ya da “gözlerimi 
kapatıyorum”, dinsel anlamda ise “özel bir biçimde konuşuyorum” ya da “özel bir 
biçimde görüyorum” anlamına gelen Yunanca myō fiilinden türer. Myō fiilinin günlük 
kullanımdakinden farklı olan ikinci anlamı, aynı kökten türeyen mystērion (gizem) ve 
mystēs (gizem törenlerine kabul edilmiş) sözcüklerinde açıkça görülebilir. Mythos, bu 
ikinci anlamla bağlantılı olarak günlük konuşmanın karşıtı olan “özel bir konuşma” 
türünü ifade eder.71 Graziosi’de, Demodokos’un durumuna uyan, ozanın körlüğünün 
insanın sınırlarını aşmasıyla bağlantılı olduğu ve görme yetisini yitirmenin tanrılara 
yakınlaşmayla telafi edildiği şeklinde bir yoruma rastlanır.72 

Tanrılara yakınlık açısından İlias ve Odysseia’nın anlatıcısı olarak kabul edilen 
Homeros’un Musa’larla ilişkisi ve bu tanrıçalardan kaynaklanan ölümsüz bir bilgiye 
sahip olduğu açıktır. Herakleitos’tan kalan bir fragmanda da rastlanan,73 Homeros’un 
diğer bütün Yunanlardan daha bilge olduğu görüşü (tōn Hellēnōn sophōteros pantōn) 
Arkaik Devir’den itibaren kabul ediliyordu. Platon, Homeros şiirlerini ideal polis’inden 
atmak istediğinde, onu savunanların “bu ozan Hellas’ı eğitmiştir” diyerek kendisine 
karşı çıkacaklarından emindi.74 Homeros’a yüklenen bilgelik ve Demokritos’un (MÖ 
ca. 460-370) ifade ettiği gibi, şiirlerinin tanrısal bir yetenekle ilişkilendirilmesi75 ozanın 
kendisinin de “tanrısal” (theios) olduğuna inanılmasıyla sonuçlanmıştı. Nasıl ki bir tek 
“Khios’lu” ya da “kör ozan” dendiğinde hemen Homeros anlaşılıyorsa, adı geçmeden, 
bir tek theios (tanrısal) denmesi bile ondan söz edildiğinin anlaşılmasına yetiyordu. 
Theios Homēros (Tanrısal Homeros), Homeros vezni olarak bilinen heksametron’la 
düzülmüş şiirlerde, İlias ve Odysseia’daki kahramanlar için kullanılan dios Akhilleus 
(Tanrısal Akhilleus), dios Odysseus (Tanrısal Odysseus) gibi bir isim-sıfat kalıbı ola-
rak yer alıyordu.76 Çünkü şiirlerin anlatıcısı, tıpkı tanrılar gibi olaylara dıştan bakan, 
istediğinde tanrılar katına çıkıp istediğinde Hades’e inebilen, isterse de yeryüzünde 
ölümlüler arasında gezinen, bilme yetisi anlattığı zamanın geçmişini ve geleceğini 
kapsayan bir tanrı sözcüsü, anlattığı kahramanlar gibi doğaüstü bir varlıktı. Kahraman-

70 Homer, Odyssey, 10.491-3.
71 Nagy, Pindar’s Homer, 31-32.
72 Graziosi, Inventing Homer, s. 145 (Graziosi, Oidipus’un Teiresias’la karşılaştırılmasıyla ulaşılan bu 

sonucu Buxton 1980, s. 23’ten aktarır).
73 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 22B.56.
74 Plato, Republic, 10.606e.
75 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 68B.21 (Abdera’lı Demokritos)
76 Graziosi, Inventing Homer, s. 67 ve dn. 48.
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ları tanrılar arasına katıp onlara tapınak yaptırma alışkanlıklarıyla tanınan Yunanların, 
en azından Hellenistik Devir’de (eğer daha önce değilse) onu onurlandırmak için 
Homēreion (Homeros kutsal alanı) yaptırmaya başladıkları ve ilk ne zaman başladığı 
belli olmasa da, onun tanrısal sözlerini kehanet dizeleri olarak kullandıkları görülür.77 

Thukydides’in Apollon’a Hymnos’tan yaptığı alıntıya geri dönersek, Delos’lu 
kızlar korosuna soru soracak kişinin Khios’lu kör ozanın kendisi gibi “çok çekmiş 
bir başkası” (talapeirios allos) olduğunu görürüz. Bu “çok çekmiş” (talapeirios) ni-
telemesi Odysseus için kullanılan ünlü kalıbı tamamlar: polytlas dios Odysseus (çok 
çekmiş tanrısal Odysseus).78 Ayrıca, talapeirios sıfatı Odysseia’da, vezni tamamla-
yan bir kalıp içinde olmasa da, yalnızca beş kez ve bir tek Odysseus için kullanılır.79 
Thukydides, söz konusu alıntıyı, Delos’ta Atinalıların ve İon’ların katılımıyla Delos 
Apollon’u onuruna kutlanan Delia festivaline kanıt olarak gösterir. Khios’lu kör ozan 
gibi “çok çekmiş bir başkası”, Apollon rahibeleri olan genç kızlar tarafından kabul 
görmek üzere Delos’a gitmiş gezgin bir ozan, bir yolcudur. Homeros aynı şiir içinde, 
Demodokos’tan sonra, şimdi de yolculuklarıyla ünlü Odysseus’la özdeşleştirilmekte-
dir. Platon, Homeros’un geçimini sağlamak için gezgin bir ozan olarak yaşadığından 
söz eder;80 ama Platon gibi gizemleri iyi bilen biri için Homeros’un yoksul ve gezgin 
bir ozan olmasının bizim bugün anladığımızdan çok daha derin bir anlamı olmalıydı. 
Odysseus yurdu İthake’ye, tıpkı insanlara kılık değiştirerek görünen tanrılar gibi bir 
dilenci kılığında, aynı zamanda en yakınlarının bile tanıyamadığı bir yabancı olarak 
döner. Ne ilk karşılaştığı Eumaios ne de aynı yastığa baş koyduğu eşi Penelopeia ta-
nıyabilir onu; Odysseus hepsi için kseinos, yani yabancıdır. Ancak önce şu ayrıntıya 
dikkat etmeliyiz. Thukydides’in Apollon’a Hymnos’tan aktardığı bölümün üçüncü 
dizesiyle bugün elimizde olan Apollon’a Hymnos’ta ona karşılık gelen dize arasında 
küçük bir fark vardır: Thukydides’in talapeirios allos (çok çekmiş bir başkası) olarak 
aktardığı ifade Apollon’a Hymnos’ta kseinos talapeirios’tur (çok çekmiş bir yabancı).81 
Bu fark söz konusu dizenin veznini bozmadığı gibi, anlamı da değiştirmez. Bu kişi 
hiç kuşkusuz Odysseus’tur. Odysseus, yolculuğunun eve dönüşünü başlatacak son 
durağında, Phaiak’ların adasında, Delos’lu kızlar korosuyla karşılaşan “yabancı yol-
cu” gibi, top oynayan Nausikaa ve hizmetçileriyle karşılaşır.82 Ona kseine (yabancı!) 
diye seslenen Nausikaa yol boyunca nelerle karşılaşacağını, konaklarına vardığında 
nasıl davranması gerektiğini, Kirke’nin Hades’e iniş yolunu anlatırken yaptığı gibi 
bütün ayrıntılarıyla anlatır.83 Odysseus’a, yolculukları boyunca en çok bir başka kılığa 

77 Filiz Cluzeau, “An Homeric Dream Oracle From Termessos”, Adalya, 17, 2014, s. 170-71.
78 Homer, Odyssey, 7.133, 19.102, 15.340, 16.186, 17.280, 24.232.
79 Homer, Odyssey, 6.193, 7.24, 14.511, 17.84, 19,379.
80 Plato, Republic, 10.600d-e. Homeros’un körlüğü, yoksulluğu ve tanrılara yakınlığı arasındaki bağlantı 

için bkz. Graziosi, Inventing Homer, s. 125-163.
81 West (ed.), Homeric Hymns, 3.168.
82 Homer, Odyssey, 6.115-118.
83 Homer, Odyssey, 6.254-315. Kirke’nin konuşması için bkz. Odyssey, 10.500-540 (Odysseus, Kirke’den 

yalnızca Hades’e nasıl ineceğini öğrenir, oradan nasıl çıkacağını ise kahin Teiresias’tan öğrenecektir).
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bürünmüş olan Tanrıça Athene kılavuzluk eder. İthake’ye ilk varışında Athene genç 
bir çoban kılığında yanı başında beliriverir.84 Phaiaklar’ın polis’ine adım attığında 
(Nausikaa artık uzaklaşmıştır), Alkinoos’un konağına giden yolu sorduğu küçük kız 
yine Tanrıça Athene’dir. Odysseus kız çocuğu sandığı Athene’ye egō kseinos talape-
irios (çok çekmiş bir yabancıyım ben),85 diyerek Apollon’a Hymnos’ta ozan gibi çok 
çekmiş yabancının, yani Homeros’un kendisi olduğunu açık eder. Athene, ona, yol 
boyunca Nagy’nin açıkladığı myō fiiline uygun olarak ağzını ve gözünü kapatmasını 
sıkı sıkı tembihler:86 

ἀλλ᾽ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
μηδέ τιν᾽ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ᾽ ἐρέεινε.

“Sana yolu göstereceğim ama sessizce yürü arkamdan,
ne kimseye bak ne de bir soru sor!”

Antik Çağ’da Homeros’un kendisinin de, kahramanları gibi, gizemlerle ilişkisinin 
kabul edildiği ve bunların en azından Platon tarafından çok iyi bilindiği ortadadır. Çünkü 
Platon’un kurguladığı Sokrates de aynı Odysseus gibi gizemli yolculuklara çıkar ve 
evrenin kendisi tarafından erilen gizlerini aşama aşama bir mythos olarak anlatır. Sokra-
tes’i Odysseus’la karşılaştıran Planinc, her iki kahramanın yolculuklarının şamanizmle 
ilgisini bütün ayrıntılarıyla kurar. Burada, ayrıntılarına 
girmeden, yalnızca şuna dikkat çekmekle yetineceğiz: 
Şamanizm çoğunlukla dişi tanrılar aracılığıyla üyeliğe 
kabul edilen bir erkeğin ruhsal dönüşümüdür.87 Bu dö-
nüşümde Theseus’un yol göstericisi Ariadne, Homeros 
ve Hesiodos’unki Musa’lar, Odysseus’unki Athene ve 
Sokrates’inki Diotima’dır. 

Nagy, Apollon’a Hymnos’taki Delos’lu kızlar ko-
rosunun Hesiodos’un karşılaştığı Helikon’lu Musa’lar 
korosuna karşılık geldiğini ve her iki şiirde de Apollon 
Musa’ları tarafından kabul gören yerel ozanların Pan-
hellenik bir kişilik kazandıklarını düşünür.88 Panhel-
lenizmle başlayan Homeros rüzgârıyla birlikte ozanın 
yalnız gizemli kişiliği değil, nasıl göründüğü de merak 
konusu olur. Şiirlerinin sınırlandırılması sürecinde vazo 
resimlerinde İlias ve Odysseia’dan alınma sahnelerin 

84 Homer, Odyssey, 13.221-2.
85 Homer, Odyssey, 7.24.
86 Homer, Odyssey, 7.30-32.
87 Zdravko Planinc, Plato Through Homer: Poetry and Philosophy in the Cosmological Dialogues, Co-

lumbia / London: University of Missouri Press, 2003, s. 15.
88 Nagy, “Hesiod and the Ancient Biographical Traditions”, 283-287. 
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arttığı söylenir; ama bu tür resimlerde söz konusu merakı giderecek herhangi bir Ho-
meros portresine rastlanmaz.89 Plinius, Homeros gibi nasıl göründüğü merak edilen, 
ama nesilden nesile aktarılmış herhangi bir tasviri bulunmayan kişilerin insanlarda bir 
boşluk duygusu yarattığını ve bu duygunun onların portre ve heykellere şekil veren 
görüntülerinin icat edilmesine neden olduğunu söyler.90 Söz konusu boşluk sonunda 
sanatla doldurulmuş, onu kör ve bilge bir adam olarak tasvir eden heykeller ortaya 
çıkmıştı. Bunlardan bilinen en eskisi MÖ ca. 460 yılına aittir; günümüze yalnızca 
baş kısmı kalmış olan heykelin aslının gerçek insan boyutlarında yapıldığı düşünülür. 
Roma İmparatorluk Devri’nde orijinalinin güvenilir bir kopyası olarak ortaya çıkan bu 
başın bedeni gibi, sanatçısı da bilinmez. Heykeltraş, Arkaik Devir’in sonlarına özgü 
saç tuvaletiyle betimlediği Homeros’u, kör ve “soylu bir yaşlı adam” (kalos gerōn) 
olarak hayal etmiştir.91 Başında ozanlara özgü bir fileyle canlandırılan, gözleri kapalı 
bu heykel tipine Giritli kâhin ve ozan Epimenides’in adı verilir.92 MÖ V. yüzyılın 
ortalarında bu ilk heykel tipi, Hesiodos’un heykeli ile birlikte Olympia’daki Zeus 
tapınağı boyunca sıralanmış tanrı heykelleri arasında yerini almıştı.93

4.2. Homeros Bilmecesi

Yunanların Homeros’la ilgili meraklarının MÖ V. yüzyıldan itibaren artan bir şid-
dette sürdüğü görülür. Artık Ksenophanes’in verdiği “Homeros Hesiodos’tan önceydi”94 
bilgisiyle yetinilmiyor, daha kesin bir tarihe ulaşılmaya çalışılıyordu. Ozanın ne zaman 
yaşadığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamayınca, birbirini tutmayan tahminler yürütülmeye 
başlamıştı. Örneğin, Antik Çağ yazarlarından bazıları Homeros’un Troia Savaşı’na 
bizzat tanık olduğunu düşünürken,95 Herodotos, belki de Lesbos’lu Hellanikos gibi 
bazı çağdaşlarının iddialarına karşı, söz konusu tarihlendirmenin başlangıcını Troia’nın 
düşüşünün en az dört yüz yıl sonrasına çekerek MÖ ca. 850 yılını tarihlendirmenin 

89 Graziosi, Inventing Homer, s. 4, dn. 9.
90 Pliny, Natural History, X, libri 33-35, çev. H. Rackham, Cambridge, MA: Harvard University Press / 

London: W. Heinemann, 1952, 35.9-10.
91 Paul Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity, çev. Alan Shapiro, 

Berkeley: University of California Press, 1996, s. 15-16. Zanker’in resim 9’da verdiği fotoğraf bura-
dakinin aynısıdır.

92 Sheila Dillon, Ancient Greek Portrait Sculpture: Contexts, Subjects, and Styles, New York: Cambridge 
University Press, 2006, s. 198 dn. 152 (Homer Epimenides Type); 86, 88, 119, 122. Epimenides için 
bkz. Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 1.109-115. Diogenes Laertius, Epimenides’i 
yine şamanizme özgü elli yedi yıl süren bir uyku öyküsüyle anar.

93 Maarit Kivilo, Early Greek Poets’ Lives: The Shaping of the Tradition, Leiden / Boston: Brill, 2010, s. 
36.

94 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 21B.13. 
95 Lawrence Kim, Homer Between History and Fiction in Imperial Greek Literature, New York: Camb-

ridge University Press, 2010, s. 25; Graziosi, Inventing Homer, s. 100; Alden A. Mosshammer, The 
Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition, Lewisburg: Bucknell University Press / 
London: Associated University Presses, 1979, s.194.
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başlangıcı olarak belirler.96 Homeros’un Troia Savaşı’ndan çok sonra yaşadığını Thuky-
dides de kabul ediyor ama ne kadar sonra olduğu konusunda sessiz kalıyordu.97 Bugün 
sanki gerçeğe daha yakınmış gibi değerlendirilen, Herodotos’un verdiği tarih Antik 
Çağ’daki tartışmayı sonlandırmaya yetmemişti. Uzlaşmaya varılmış tek görüş Home-
ros’un Troia’nın düşüşünden sonra yaşamış olduğuydu. Tatianus’un (MS II. yüzyıl), 
MÖ III. ve II. yüzyıllarda yaşamış olan gramerciler ile tarihçilerin iddialarını özetlediği 
bir tür tahmin listesi söz konusu tutarsızlığı açıkça gösterir: Homeros, Krates’e göre 
İlios’un alınışından 80 yıl sonra, Eratosthenes’e göre 100 yıl, Aristarkhos’a göre 140 
yıl, Philokhoros’a göre 180 yıl, Apollodoros’a göre ise 240 yıl sonra artık bir ozan 
olarak olgunluk çağını yaşıyordu. Bazıları onun Troia’nın alınışından 317 yıl sonra 
yaşadığı, bazıları da daha geç bir tarih verip ozan Arkhilokhos’la (MÖ VII. yüzyıl) 
çağdaş olduğu, yani Troia’dan 500 yıl sonra yaşadığı iddiasındaydı.98 

Homeros’un yaşadığı dönemle ilgili belirsizlik doğal olarak soyuna da yansır. İlk 
kaynaklarda, belki de Homeros şiirlerindeki Okeanos’tan ötürü, yukarıda da geçtiği gibi, 
babasının bir ırmak olduğu söyleniyor ya da soyu kendinden çok daha önce yaşadığı 
düşünülen epik ozanlara dayandırılıyordu. Homeros, Hellanikos’a (MÖ ca. 490-405) 
göre Orpheus’un,99 Gorgias’a (MÖ ca. 480-380) göre ise Musaios’un soyundan gel-
mekteydi.100 MÖ VI. yüzyılın sonlarında kendilerini Homēridai (Homerosoğulları) 
diye adlandıran Khios’lu bir ozan grubu Homeros’un kızından olma torunları oldukları 
iddiasıyla ortaya çıkarak bu soyağacına katkıda bulundu.101 Bir rhapsodos’lar loncası 
olarak ortaya çıkan Homerosoğulları’na ilk kez Pindaros’un verdiği “birbirine bağla-
nan sözlerin ozanları” (Homēridai rhaptōn epeōn... aoidoi) tanımında rastlanır.102 Bu 
ozanlardan yalnızca, yukarıda adı Delos Apollon’una Hymnos’la ilişkilendirilen ve MÖ 
VI. yüzyılın son yıllarında Homeros şiirlerini tanıtmak için Syrakusai’da bulunduğunu 
öğrendiğimiz Kynaithos hakkında biraz bilgi sahibiyiz. West’e göre, Homeros’un 
yaşamıyla ilgili günümüze kadar aktarılan geleneğin belirlenmesinde, ozanın şiirleri-
ni yalnızca icra etmekle kalmayıp yaşam öyküsünü de anlatan Homerosoğulları’nın 
seçimleri etkili olmuştur.103 

Homeros’un nereli olduğu konusu ise çok daha karmaşıktır. Onu sahiplendiği bi-
linen en eski yerlerden biri Khios (Sakız Adası) idi. Strabon, Khios’un bu konudaki en 

96 Homeros’un da Hesiodos’un da kendi zamanından en fazla dört yüzyıl önce yaşamış olabileceklerine 
inanan Herodotos’un (Persian Wars, 2.53), Troia’nın düşüşü için verdiği tarih MÖ ca. 1250 yılıdır 
(Persian Wars, 2.145; bu paragrafın yorumu için bkz. David Asheri v.dğr., A Commentary on Herodo-
tus Books I-IV, Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 346).

97 Thucydides, History of the Peloponnesian War, 1.3.3. 
98 Tatianus, Oratio ad Graecos, 31.2-3. 
99 Graziosi, Inventing Homer, s. 82 (Proklos’tan aktarır).
100 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 82B.25.
101 Momigliano, The Development of Greek Biography, s. 26.
102 Pindarus, Nemean Odes, 2.1-2, şurada: The Odes of Pindar, Including The Principal Fragments, çev. 

John Sandys, London: W. Heinemann / New York: The Macmillan Co., 1915.
103 West, “The Invention of Homer”, 367.
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büyük dayanağının Homerosoğulları olduğunu söyler.104 Elis’li Hippias (MÖ V. yüzyıl), 
Homeros’un Kyme’den (kalıntıları İzmir, Aliağa ilçesinde) geldiğini söylüyordu;105 ama 
Kolophon (İzmir, Değirmendere yakınlarında), Smyrna (Eski İzmir) ve İos (Kyklades 
adalarından biri) da Homeros’un kendi yurttaşları olduğu konusunda ısrarcıydı.106 Roma 
İmparatorluk Devri’nde, özellikle “İkinci Sofistik”107 denen kültürel hareketin Yunan 
geçmişine ve Yunan kültürel kimliğinin temelini oluşturan Homeros’a duyulan ilgi ve 
hayranlığı yeniden canlandırmasıyla birçok polis Homeros üzerinde hak iddia etmek için 
sıraya girmişti. Kıbrıs, Rodos, İthake, Pylos, Argos, Atina gibi Yunan polis’lerine Yunan 
olmayanların da eklenmesiyle iddialar iyice tuhaflaşmıştı; öyle ki Homeros Romalı, Mı-
sırlı, Suriyeli, hatta asıl adı Tigranes olan bir Babilli olabilirdi.108 Sonuncusunu Lukianos 
(MS II. yüzyıl), polis’lerin Homeros saplantısını alaya almak için söylemiş görünür.109 

Yunan antolojisinde birçok epigram Homeros bilmecesini farklı ifadelerle dile 
getirir; bunlardan birinde ozan, polis’lerin takıntılı tutumuna karşın, Homeros’un 
bilinmezliğini vurgular:110 

Ποίας ἀστὸν Ὅμηρον ἀναγραψώμεθα πάτρης,
κεῖνον, ἐφ’ ὃν πᾶσαι χεῖρ’ ὀρέγουσι πόλεις;
ἢ τὸ μέν ἐστιν ἄγνωστον, ὁ δ’ ἀθανάτοις ἴσος ἥρως
ταῖς Μούσαις ἔλιπεν πατρίδα καὶ γενεήν;

Nerenin yurttaşı olarak kaydedeceğiz Homeros’u
bütün polis’ler ona el uzatmışken? 
Bu gerçekten bir muamma mı yoksa ölümsüzlere eş kahraman
yurdunun ve soyunun sırrını bir tek Musa’lara mı açtı?

104 Strabo, Geography, 14.1.35
105 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, B86.18. 
106 Graziosi (Inventing Homer, s. 76-77), Kolophon, Smyrna ve İos’un iddialarının da Arkaik ya da en geç 

Klasik Devir’de ortaya çıktığına inanır.
107 Terimi ilk kez Philostratos, Bioi Sophistōn (Sofistlerin Yaşamları) adlı eserinde hitabet tarzlarını ele 

aldığı Klasik Devir sonrası hatipleri için kullanır (deutera sophistikē, Philostratus, Lives of the Sop-
hists, 481). “İkinci sofistik” teriminin Philostratos’taki bu “dar” anlamı ve on dokuzuncu yüzyılın 
Alman klasik bilimcilerinin anlamı genişletmesiyle Roma İmparatorluk Devri’nin ilk üç yüzyılındaki 
kültürel olguyu ifade etmek için yeniden ve daha kapsamlı bir biçimde kullanılması konusunda bkz. 
Tim Whitmarsh, The Second Sophistic, Oxford: Oxford University Press, 2005.

108 Kim, Homer Between History and Fiction, s. 9 dn. 32; Graziosi, Inventing Homer, s. 51-89, 153, 211; 
Froma I. Zeitlin, “Visions and revisions of Homer”, Being Greek under Rome: Cultural Identity, The 
Second Sophistic and the Development of Empire, ed. Simon Goldhill, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2001, s. 200, 246; West (ed.), Lives of Homer, s. 410, 412, 414, 418, 432, 434, 440, 444; 
Anth. Gr. 16.293-299. 

109 Lucian, A True Story (Verae historiae), 1-2, şurada: Lucian, I, çev. A. M. Harmon, London: W. Heine-
mann / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1913, 2.20. Graziosi (Inventing Homer, s. 127-28), 
bunun inandırıcı olmadığını düşünürken, Kim (Homer Between History and Fiction, s. 165 ve dn. 
89), Mallos’lu Zenodotos’un Homeros’u Khaldaia’lı olarak andığını, Khaldaia’lıların da Babylon’lu 
olduğunu söyleyerek Lukianos’un savını ciddiye alır.

110 W. R. Paton (çev.), The Greek Anthology, V, Cambridge, MA: Harvard University Press / London: W. 
Heinemann, 1918, 16.294. Homeros’la ilgili şiirler için bkz. Greek Anthology, 16.293-304.
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Ne kadar alaya alınırsa alınsın, polis’ler Homeros’u sahiplenme konusunu son 
derece ciddiye alıyor ve iddialarını güçlendirmek için ona ya bir Homēreion yaptırı-
yor111 ya Homeros sikkeleri bastırıyor112 ya da daha inandırıcı olsun diye bir kehanetin 
varlığından söz ediyordu. Homeros’un yurdunu bildiren iki farklı Delphoi kehaneti 
vardı: Birine göre yurdu İthake, diğerine göre ise İos’tu.113 Pausanias (MS II. yüzyıl), 
İos’u ziyaret ettiğinde, bu kehanetlerden ikincisini bronz bir Homeros heykelinin 
kaidesinde görmüştü. Doğrudan Homeros’a seslenen yazıtta, ozana baba yurdunu 
(patris) boşuna aradığı, çünkü yalnızca ana yurdunun (mētris) var olduğu söylenir; 
bu da onu ölümünden sonra bile bağrına basacak olan İos Adası’dır. Pausanias’a önce 
Homeros’un, sonra da annesi olduğunu söyledikleri Klymene’nin mezarını gösteren 
İos’lular, belli ki ozanı sahiplenmeye çok hevesliydiler ve yalnızca doğum yerini değil, 
ölüm yerini de sahiplenmekle onunla aralarındaki bağın başkalarınınkinden çok daha 
sağlam olacağını düşünüyorlardı. Pausanias’ın aktardığına göre,114 polis’ler arasındaki 
bu çekişmeye Kıbrıslılar şu kehanet dizeleriyle katılmıştı: 

Καὶ τότ’ ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ μέγας ἔσσετ’ ἀοιδός,
ὅν τε Θεμιστὼ τέξει ἐπ’ ἀγροῦ δῖα γυναικῶν
νόσφι πολυκτεάνοιο πολύκλειτον Σαλαμῖνος.
Κύπρον δὲ προλιπὼν διερός θ’ ὑπὸ κύμασιν ἀρθείς,
Ἑλλάδος εὐρυχόρου μοῦνος κακὰ πρῶτος ἀείσας
ἔσσεται ἀθάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.

111 Homeros kültünün Hellenistik Devir’de başladığı görülür. Aelianus, Ptolemaios IV Philopator’un Ho-
meros için yaptırdığı bir naos’tan (içinde tanrı ya da kahraman heykeli bulunan kutsal yapı) söz eder; 
naos’un içine Homeros’un bir heykeli (agalma) dikilmiş, heykelin çevresine de onu sahiplenme ya-
rışına giren polis’ler yerleştirilmişti (Aelian, Historical Miscellany, ed. ve çev. N. G. Wilson, Camb-
ridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, 13.22). Ptolemaios’un Homeros’a bir temenos (kutsal 
alan) yaptırdığı bilgisine papirüs üzerindeki bir epigramda da rastlanır (D. L. Page [ed. ve çev.], Greek 
Literary Papyri, I, London: W. Heinemann / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942, s. 448-
453, no. 105b). Cicero, Pro Archia 8.19’da (şurada: Orations: Pro Archia. Post Reditum in Senatu. 
Post Reditum ad Quirites. De Domo Sua. De Haruspicum Responsis. Pro Plancio, çev. N. H. Watts, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923), Homeros’un kendi yurttaşları olduğunu iddia eden-
ler arasında en güçlü sesin Smyrna’lılardan çıktığını, hatta bunların ozan için bir de delubrum (kutsal 
alan) inşa ettirdiklerini söyler. Strabon (Geography, 14.1.37), bu Homēreion’u şöyle tarif eder: Ho-
meros’u fazlasıyla sahiplenen Smyrna’da, bir kütüphane ve bir de Homēreion (τὸ Ὁμήρειον), yani 
dörtgen bir stoa’nın (sütun dizilerinden oluşan bir tür revak) çevrelediği ve içinde ksoanon (ağaçtan 
yontulmuş kült heykeli) bulunan bir naos yer alır. Strabon, Smyrna’lıların bronz sikkelerinden birine 
de yine homēreion dediklerini ekler. Epigrafik kaynaklar Khios, Delos, Kolophon gibi başka polis’ler-
de de Homēreion bulunduğunu bildirir (Cluzeau, “An Homeric Dream Oracle From Termessos”, s. 
162-63).

112 Esdaile, Homeros’la bağ kurmak için onun portresinin ve adının bulunduğu sikkeler bastıran en az 
sekiz polis belirler: Smyrna, Khios, Kolophon, Kyme, Nikaia, Temnos, İos ve Amastris (Katharine 
A. Esdaile, “An Essay towards the Classification of Homeric Coin Types”, The Journal of Hellenic 
Studies, 32, 1912, s. 305).

113 West (ed.), Lives of Homer, s. 322, 408. 
114 Pausanias, Description of Greece, 10.24.2-3.



962 Filiz Cluzeau

Gün gelecek, denizin ortasındaki Kıbrıs’ta 
  büyük bir ozan (aoidos) var olacak.
Kadınlarımızdan Tanrısal Themisto doğuracak,
bolluk içindeki Salamis’in ücra bir tarlasında,
adını herkesin duyacağı bu çocuğu.
Bırakıp ardında Kıbrıs’ı, dalgalara bata çıka sürüklenecek uzaklara.
O olacak uçsuz bucaksız Hellas’ın acılarına türküler yakan ilk eşsiz ozan,
ölümsüzlüğe kavuşacak, yaşı olmayacak hiçbir zaman.

Pausanias, bu çılgınca çekişmeden ötürü, yeterince ikna edici olması beklenen 
kehanetlere dahi ölçülü bir biçimde yaklaşarak Homeros’un yurdu ve yaşı üzerine 
söylediklerinden hiçbirinin kendi kişisel görüşü olmadığını, yalnızca duyduğu ve 
okuduğu kehanetleri yazdığını açıklamak zorunda kalır. Kehanetin son iki dizesi 
ondan öncesiyle ya da onunla ilgili kesin bir bilgiye hiçbir zaman erişilemeyeceğini 
açıkça ilan eder gibidir.

4.3. Homeros Bios’ları

Momigliano, Klasik Devir’de Yunan biyografi geleneğine ilişkin tüm bildikleri-
mizin yazarları tarafından açıkça enkōmion (methiye) olarak tanımlanan birkaç esere 
dayanmak zorunda olduğunu söyler. Antik Çağ’da biographia terimi Damaskios’tan 
kalma fragmanlar dışında hiçbir yerde geçmez. Bunun yerine, kavramı karşılamaya 
en uygun sözcük olan bios (yaşam) (Latince vita) Hellenistik Devir’den itibaren “ya-
şam öyküsü” anlamında da kullanılmaya başlar. Ancak türe ilişkin ilk özgün eserler 
Plutarkhos, Suetonius, Diogenes Laertios ve Philostratos gibi yazarlar tarafından 
Roma İmparatorluk Devri’nde verilmeye başlamış ve biyografi bir tür olarak ancak 
İmparator Konstantinos’tan sonraki dönemde çok daha büyük bir önem kazanmıştı.115

Damaskios (MS ca. 460 - 538’den sonra), İsidoros’un Yaşamı adlı eserinin Photios 
(MS IX. yüzyıl) tarafından korunan fragmanlarından birinde, anlattıklarıyla ilgili kanıt 
soran olursa, “biyografi kurallarına göre (hoia metra biographias), yalnızca gerçek 
(alēthē) olduğuna güvendiklerimi ve ustam (kathēgemōn) İsidoros’tan duyduklarımı 
anlatarak... cevap vereceğim” diye yazar.116 İsidoros’un biyografisinin güvenilirliği 
öğrencisinin tanıklığına dayanır; onun yaşam öyküsünü ve izlediği öğretiyi, tıpkı 
Sokrates’in öğrencileri Platon ve Ksenophon’un yaptığı gibi, kendi öğrencisi yazar. 
Bununla birlikte, Sokrates’in yaşamına ilişkin aktarılanların gerçekle kurgu arasında 

115 Momigliano, The Development of Greek Biography, s. 8-9, 12, 15. Momigliano’nun Klasik Devir için 
verdiği enkōmion örnekleri, İsokrates’in Euagoras’ı ile Ksenophon’un Agesilaos’udur. Momiglia-
no’nun, biyografik özellikler taşıdığı için dikkate aldığı bir başka örnek de yine Ksenophon tarafından 
çoğu kurgulanarak yazılmış bir tür felsefi roman olan Kyrou Paideia’dır (Kyros’un Eğitimi).

116 Photius, Bibliotheca, I, ed. Immanuel Bekker, Berlin: G. Reimer, 1824, 242. Photios (Bibliotheca, 
181), terimi bir kez daha, Damaskios’un İsidoros’un biyografisini (tēn biographian İsidōrou) Theodo-
ra’ya ithaf ettiğini söylerken kullanır. 
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gidip geldiği, Ksenophon’un birçok ekleme yaptığı, Platon’un ise onu söyleşilerinin 
başkahramanı olarak kurguladığı ve her ikisinin de onu çoğu zaman tarihsel kişiliğinden 
uzaklaştırdığı bilinir. Yine de, tarihî kişilerin tanıklığı Homeros’un yaşam öyküsündeki 
en büyük eksikliktir. 

Çoğu Roma İmparatorluk Devri’ne tarihlenen ve Bioi Homērou ya da Latince 
adıyla Vitae Homeri olarak bilinen birçok Homeros biyografisi günümüze kalmıştır. 
Esas olarak Homeros geleneğinden derlenmiş olan bu biyografilerde Homeros’un 
doğum yeri, soyu, yaşadığı dönem ve ölümü üzerine bilgiler aktarılır. Homeros bi-
yografilerinin en kapsamlıları, Peri Homērou kai Hēsiodou kai tou genous kai agōnos 
autōn (Homeros ile Hesiodos’un Soyları ve Yarışmaları) ile Pseudo-Herodotos’a ait 
olan Hērodotou Peri Homērou Genesios kai Hēlikiēs kai Biou (Herodotos’un Home-
ros’un Kökeni, Yaşadığı Dönem ve Yaşamı Üzerine [Kitabı]) adlı eserlerdir. Homeros 
ile Hesiodos’un yarışmasını konu alan ilk eser Latince adından (Certamen Homeri et 
Hesiodi) kısaltılarak daha çok Certamen diye anılır; ikincisi ise kısaca Vita Herodotea 
olarak bilinir. Bu ikinci eserin yazarı kitabının başında kendisinin Halikarnassoslu 
Herodotos olduğunu iddia etse de, bugün eser tarihçi Herodotos’tan çok daha geç bir 
döneme, Hellenistik Devir’e ya da Roma İmparatorluk Devri’ne tarihlendirilmekte-
dir.117 Yalnızca bu iki biyografi Homeros’un doğumundan ölümüne kadar süreklilik 
içeren bir anlatıya sahiptir; diğerleri çok daha kısadır. Yine kendi adını kullanmayan 
Pseudo-Plutarkhos, yazdıklarına Ploutarkhou Peri Homērou (Plutarkhos’un Homeros 
Hakkında [Eseri]) adını vermiştir. Bir başka kısa eser de MS V. yüzyılın düşünürlerin-
den Proklos’a ait görünür; adı Proklou Khrēstomathias Grammatikēs To Ā. Homērou 
Khronoi, Bios, Kharaktēr, Anagraphē Poiēmatōn (Proklos’un Derlemesinin Birinci 
Kitabından: Homeros’un Yaşadığı Dönem, Yaşamı, Karakteri ve Şiirlerinin Listesi). 
Homeros’un yaşamına ilişkin bilgilerin derlendiği bir başka kaynak, MS X. yüzyıla 
tarihlendirilen, ünlü ansiklopedik sözlük Suda’dır; buradaki bilgiler MS VI. yüzyılda 
yaşamış olan Miletoslu Hesykhios’tan alınmadır. Üç anonim bios da Orta Çağ el yaz-
malarından kalmadır. Bunlardan biri Bios Homērou ya da Vita Romana adıyla bilinir. 
Yazarı, Homeros’un kökeni ya da nereli olduğu konusunu söylemek “zor” (khalepon) 
olduğu için, bu konuya girmek bile istemez; ama yine de “Anaksimenes, Damastes ve 
Pindaros onun için Khios’lu der, başkaları Kyme’li olduğunu söyler”, diye başlayarak 
birkaç polis’in adını sayar.118 Diğer iki anonim eser, farklı yazarlara ait olan Genos 
Homērou (Homeros’un Soyu) ya da Vita Scorialenses’tir. Belirsiz bir gelenek üzerine 
kurulan bu yaşam öykülerinin birbirini tutmayan bilgilerle dolu olduğunu tahmin 
etmek zor değildir. Bu yüzden, Pseudo-Plutarkhos, kitapçığının girişinde Homeros 
kendi adını bile vermemişken onun soyu ve doğum yeri üzerine yazmanın “işgüzarlık 

117 West, Lives of Homer’e giriş yazısında (s. 296) yayımladığı biyografileri Roma İmparatorluk Devri’ne 
ya da Bizans Devri’nin başlarına tarihlendirir. Ancak Graziosi’ye göre (Inventing Homer, s. 73-74), 
bunlardan Pseudo-Herodotos’un yazdığı Vita Herodotea Hellenistik Devir’e aittir. 

118 West (ed.), Lives of Homer, s. 432-33.
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yapmak” (polypragmonein) olarak görülebileceğini söyler.119 
Pausanias’ın verdiği bilgi doğruysa, Homeros’un adını ilk anan kişi Kallinos’tur; 

ancak Homeros bios’larının hemen hepsinde bu ada kuşkuyla yaklaşıldığı, hatta bunun 
ozanın gerçek adı olarak kabul edilmediği görülür. Çoğunda homēros sözcüğünün “kör” 
ya da “tutsak” anlamına geldiği, ozanın asıl adının Meles, Melesigenes, Melesianaks, 
Melesagoras ya da Altes olduğu ve Homeros takma adını sonradan aldığı söylenir.120 
Bütün bunlara neden olarak Meles ırmağı kıyısında doğması, doğuştan ya da sonra-
dan kör olması ya da tutsak düşmesi gösterilir.121 Homeros’un bir kişi adı olmadığı 
düşüncesi bugün de sürmektedir. Homeros’un tarihsel bir kişi olduğunu reddeden 
West, bunu Hellenistik Devir’e kadar belgelenemeyen Homeros adının alışıldık bir 
Yunan adı olmamasına bağlar. MÖ II. yüzyıl yazıtlarında kişi adı olarak tek tük rast-
lanan Homeros, ancak Roma İmparatorluk Devri’nde daha sık kullanılmaya başlar. 
Homeros adını Homēridai olarak bilinen ozanlarla ilişkilendirerek açıklamaya çalışan 
West’in önerisine göre, hom- (ὁμ-) ve ar- (ἀρ-) köklerinden türemiş olan homāros ya 
da homāris “halk toplantısı” demektir.122 Bu köklerden oluşan homērein (buluşmak, 
bir araya gelmek) fiiline hem Odysseia’da hem de Hesiodos’taki phonēi homēreusai 
(sesle birleştiren) ifadesinde rastlandığına123 dikkat çeken West, homēridai sözcüğü-
nün şiir yarışmalarıyla ilgili olan homāros’ta, yani halk toplantısında şarkı söyleyen 
ozanları ifade ettiğini söyler. Tıpkı söylencesel ozan Thamyris ya da Thamyras’ın 
adının Aiol lehçesinde “halkın toplanması” anlamına gelen thamyris’le ilişkisinin açık 
olması gibi, Homeros adı da homāros’la ilişkilidir.124 Benzer bir kökensel ilişki Nagy 
tarafından da kurulur; ama Nagy, Homēros ismine daha şiirsel bir açıklama getirerek 
kökenini homo- ön ekinin arariskein (birleştirmek) fiilinin de türediği ar- köküyle 
birleşmesinden oluşan homāros’a ([şarkıyı] birleştiren kişi) bağlar.125

Bios’larda, Homeros’un gerçek adı olarak sunulan seçeneklerin benzeri ana baba-
sının adlarında da görülür. İddialara göre babası Meles (ırmak), Maion, Dmasagoras, 
Demokritos, Daimon, Thamyras, Menemakhos ya da Odysseus’un oğlu Telemakhos 
olabilirdi; annesi olabilecek kadınların listesinde ise Metis, Kretheis, Themiste, Hyrnetho, 

119 West (ed.), Lives of Homer, s. 405.
120 Meles adı ve türevleri ozanın İzmir yakınındaki bir ırmaktan doğduğunu bildiren eski gelenekle ilişki-

lidir. Bazı tarihçiler Homeros’la ilişkilendirilen bu ırmağın Bornova ilçesi yakınındaki Halkapınar 
Deresi olabileceğini düşünmüştür.

121 West (ed.), Lives of Homer, s. 2003, 318-320, 356-366, 406, 418-422, 428-430, 434-436, 440, 446. 
Homeros’un kendisine ve ana babasına verilen çeşitli adlar; homēros sözcüğünün anlamları, doğum 
ve ölüm yerleri, yaşadığı düşünülen dönemler, soyağaçları ve ona atfedilen epik şiirlerin şeması için 
bkz. T. W. Allen, “Lives of Homer (Continued)”, The Journal of Hellenic Studies, 33, 1913, s. 20-21.

122 West, “The Invention of Homer”, s. 374.
123 Homer, Odyssey, 16.468; Hesiod, Theogony, 39.
124 West, “The Invention of Homer”, s. 366-368, 373-376.
125 Nagy’nin Homeros adının kökenine ilişkin ayrıntılı açıklamaları için bkz. Nagy, Homeric Questions, 

s. 89-90; a.mlf., “Hesiod and the Ancient Biographical Traditions”, s. 288; a.mlf., Homer: the Preclas-
sic, Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 2010, s. 254-260.
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adı bilinmeyen İthakeli bir kadın, Musa Kalliope, Nestor’un kızı Polykaste ya da Euepes 
gibi isimler bulunur.126 Pseudo-Herodotos’un yazdığı bios’ta Homeros, Khios’a yerleşip 
orada çocuklara şiirlerini öğrettiği bir okul kurar, bir kadınla evlenir ve iki kızı olur.127 
Odysseia’daki Mentes ve Mentor aslında dostlarının, Phemios ise kendini yetiştiren 
hocasının adıdır; onların anılarını yaşatmak için adlarını şiirinde kullanmıştır.128 Suda’da, 
anlatılan bir başka öyküye göre, Khios’ta Gnotor’un kızı Arsiphone ile evlenir; ondan 
Eriphon ve Theolaos adlı iki oğlu ve bir kızı olur; kızının adı verilmese de, kocasının 
Kıbrıs’ta üst düzey bir kamu görevlisi olduğu söylenerek iyi bir evlilik yaptığı ima edi-
lir.129 Certamen’de, Homeros ve Hesiodos’un arasındaki yarışmada iki ozan doğal olarak 
çağdaştır (bu yarışı Hesiodos kazanır);130 ancak yine de Hesiodos’tan daha yaşlı olduğu 
iddiası da aktarılır.131 Proklos’ta Homeros ve Hesiodos’un çağdaş, hatta kuzen oldukları 
söylenir.132 Suda’da Homeros’un çocukluğundan beri kör olduğu, yaşlı bir adam olarak 
ölüp İos adasına gömüldüğü ve tutkularına (epithymias) hiçbir zaman yenik düşmediği 
söylenir.133 Bu biyografilerde, eski kaynaklarda geçmeyen Batrakhomyomakhia (Kur-
bağalar ile Farelerin Savaşı) gibi bazı eserler Homeros’a mal edilir;134 olasılıkla Roma 
İmparatorluk Devri’nde bu tür yakıştırmalar yaygındı. Homeros biyografisi yazarlarının 
zaman zaman geleneksel öyküyü bozup yeni bir düzmece öykü yarattıkları anlaşılır. 
Örneğin, Homeros’un ölümüyle ilgili öykü Herakleitos’tan uyarlanmıştır. Herakleitos’un 
bir fragmanında Homeros’un çözemediği söylenen şu bilmece yer alır: “Gördüklerimizi 
ve tuttuklarımızı geride bırakırız, görmediklerimizi ve tutmadıklarımızı kendimizle 
taşırız.” Bilmecenin cevabı “bitler”dir. Bios yazarlarından Proklos, çok az değiştirerek 
balıkçı çocukların sorusu olarak aktardığı bu bilmeceyi çözemediği için Homeros’un 
bunalıma girip iki gün sonra öldüğünü anlatır.135 Hemen hemen hepsinde, Homeros’un 
mezarında Kallimakhos’a ait şu dizelerin yer aldığı aktarılır:136 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει,
 ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον.  

Burada, toprak altında saklıdır kutsal bedeni,
Kahramanlara şan veren tanrısal Homeros’un.

126 West (ed.), Lives of Homer, s. 320-21; 426-27.
127 West (ed.), Lives of Homer, s. 382-83.
128 West (ed.), Lives of Homer, s. 382-85.
129 West (ed.), Lives of Homer, s. 428-29.
130 Bu öykü Hesiodos’un İşler ve Günler adlı şiirine dayanır. Şiirde Hesiodos Khalkis’te, Amphidamas’ın 

cenaze töreni için düzenlenen yarışlarda söylediği bir şarkıyla iki kulplu bir üç ayak kazanmış ve bu 
ödülü, zaferini borçlu olduğu Musa’ların Helikon dağındaki tapınağına bırakmıştır (Hesiod, Works 
and Days, 650-659).

131 West (ed.), Lives of Homer, s. 322-23.
132 West (ed.), Lives of Homer, s. 422-23.
133 West (ed.), Lives of Homer, s. 430-31.
134 West (ed.), Lives of Homer, s. 412-13; 430-31, 446-47.
135 Diels-Kranz (ed.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 22B.56; West (ed.), Lives of Homer, s. 422-23.
136 West (ed.), Lives of Homer, s. 353-53, 398-99, 430-31, 438-39, 442-443, 448-449
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Plutarkhos (MS ca. 50-120), Aleksandros’un yaşam öyküsünün girişinde, “historia 
(tarih) değil, bios’lar (yaşam öyküleri) yazıyoruz”, diyerek bios yazımının tarihten 
ayrı bir tür olduğunu açıkça ortaya koyar.137 Buna uygun olarak Paralel Yaşamlar 
(Bioi Parallēloi) adlı eserinde anlatmayı seçtiği ilk yaşam öyküsü, tarihsel bir kişiye 
değil, Homeros gibi bir kahramana, Atinalı Theseus’a aittir. Plutarkhos, bu tür bir ka-
rakterin bios’unu yazarken izleyeceği yolu, logos’la berraklaştırılan “mitsel bir öykü” 
(mythōdes) anlatmayı ve bu anlatıya “tarih” (historia) görüntüsü vermeyi dilediğini 
söyleyerek belirtir.138 Sonuçta ortaya büyük bir zevkle okunan ve Theseus mythos’u 
açısından ciddi bir kaynak olan bir eser koyar. Son derece kuru bir anlatıya sahip 
olan Homeros bios’larında ise, Plutarkhos’un “mitsel öyküsü”nün tersine, Homeros, 
yukarıda aktarılan mezar taşındaki şiir dışında “tanrısal” bir ozan olarak geçmez. İlias 
ve Odysseia’da ozanların bilgilerinin kaynağı yalnızca Apollon ya da Musa’lar iken, 
bios’larda Homeros’a ozanlığı öğreten, adını sonradan Odysseia’da kullandığı Phemios 
adlı bir kişidir. Aynı biçimde, Akhilleus ve Helene “kahraman” olarak anılırken,139 
Homeros daha çok saygı duyulan bir ozan gibi gösterilir. Homeros artık bir okul açan, 
evlenen ve çocuk sahibi olan sıradan bir insana dönüşmeye başlamıştır.

5. Sonuç

Homeros’un, Homerosoğulları (Homēridai) ile başlayan ya da yayılan yaşam öy-
küsü, başlangıçta, dinleyicilerin ilgisini en az Homeros kahramanları kadar çekecek bir 
mythōdes şeklinde kurulmuştu. Çünkü öykülerini topluluk önünde sözlü olarak anlatan 
Homerosoğulları, dinleyicilerini bir arada tutabilmek için onların merakını uyandırmak 
zorundaydı. Böylece, kendi şiirlerinden doğan ozan, zamandan ve mekandan bağımsız 
bir varlık, evrenin sırrına ermiş bir tanrı sözcüsü olarak anlatılıyordu. Ancak yazının 
söze, logos’un mythos’a egemen olmaya başlamasıyla eş zamanlı olarak hem Home-
ros şiirlerinde anlatılanlar hem de bunları aktaran rhapsōdos’lar özellikle düşünürler 
tarafından küçümsenmeye başlamıştı. Bu süreç, Homeros’un yaşam öyküsü açısın-
dan onun mythos’lardan arındırılıp gündelik anılara sahip bir insana dönüştürüldüğü 
bios’ların ortaya çıkmasına neden olmuş görünür. Bu yeni yaşam öykülerinde sesini 
yalnızca Homeros’un duyduğu Musa’lara, doğaüstü güçlere yer yoktur. Bu eserlerin 

137 Plutarch, Alexander, 1.1-2, şurada: Lives, VII: Demosthenes and Cicero. Alexander and Caesar, çev. 
Bernadotte Perrin, Cambridge, MA: Harvard University Press / London: W. Heinemann, 1919. Mo-
migliano (The Development of Greek Biography, s. 1), tarih ve biyografi arasındaki farkı ilk dile 
getiren kişinin tarihçi Polybios (10.24) olduğunu, Plutarkhos’un da bu farkı kabul ettiğini belirtir.

138 “εἴη μὲν οὖν ἡμῖν ἐκκαθαιρόμενον  λόγῳ τὸ μυθῶδες ὑπακοῦσαι καὶ λαβεῖν ἱστορίας ὄψιν”, 
Plutarch, Theseus 1.3. Thukydides (History of the Peloponnesian War, 1.22) ise, tam tersine, yarış-
malarda dinleyicileri eğlendiren öykü anlamında, historia’nın karşıtı olarak kullandığı mythōdes’in 
yokluğunun eserini “oldukça sevimsiz” (aterpesteron) kılabileceğini düşünür; ne var ki tarih yazmak 
için bu riski göze almak zorundadır.

139 West (ed.), Lives of Homer, s. 436-37.



Mythos’tan Bios’a Homeros  967

kuru bir anlatıma sahip olmalarının nedeni, Homeros’u yalnızca “şu bunu, diğeri şunu” 
söyledi diye anlatmaları değil, mythos’lardan arındırıldıkça ozanın bütün derinliğini 
yitirmesidir. Bugün bizim için Homeros tüm derinlikleri mythos olmalarında saklı olan 
İlias ve Odysseia’dır. Bu mythos’ların bir parçası olan Homeros’a tarihsel bir kişilik 
yüklenmeye çalışıldıkça, “Homeros şu yüzyılda yaşamış bir ozandır”, “Troia Savaşı 
on yıl sürdü”, “Homeros şunu yazdı” gibi düşüncelere saplanılıp İlias ve Odysseia 
tarih kitapları gibi okunmaya başlar ve mythos’un anlamı tümden yitip gider. 
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SKOLASTİK EĞİTİMDEN HELENİZME GEÇİŞTE BİR 
AZINLIK OKULU: İZMİR EVANGELİKE RUM MEKTEBİ 

Ayşe Aksu*

A MINORITY SCHOOL IN TRANSITION FROM SCHOLASTIC 
EDUCATION TO HELLENISM: SMYRNA EVANGELICAL SCHOLL

ÖZ
Evangelike Mektebi bilfiil Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından 1708’de İzmir’de 
kurulmuş ve 1922’ye kadar faaliyetlerine neredeyse kesintisiz devam etmiş bir 
eğitim müessesesidir. Kuruluş amacı Ortodoks Rum milletinin ihtiyaçlarından veya 
taleplerinden değil, bilakis o dönemdeki Katolik misyonerlerin faaliyetlerine bir 
alternatif üretme mecburiyetinden kaynaklanmıştır. Ancak 1733’te İngiltere’nin 
himayesine geçtikten sonra bu defa Rum milletinin Aydınlanma ve Helenizm 
süreçlerine katkıda bulunmuştur. Bu makalede öncelikle Evangelike Mektebi’nin 
tarihçesi tespit edilmeye çalışılacak, bu tarihçe üzerinden kuruluş amaçları ve 
eğitim öğretim pratikleri incelenecektir. Bu araştırmanın temel yapıtaşlarını ise 
okul müfredatı, öğretmen kadrosu ve öğrencileri oluşturacaktır. Makalenin nihaî 
amacı gayrimüslim/azınlık okullarının mevcut literatürüne bu okulun eklemlen-
mesini sağlamak, Rum milletinin Aydınlanma-isyan-bağımsızlık yolunda geçirdiği 
aşamaları ve fikrî unsurları bu okul bağlamında yeniden okumaya çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: İzmir Evangelike Mektebi, İzmir’deki azınlık okulları, Rum 
Ortodoks Patrikhanesi, Rum Aydınlanması, İeroteos Dendrinos, Adamantios 
Korais, İzmir Filoloji Cimnazyumu, Adamantios Rysios, Helenizm. 

ABSTRACT
Evangelical School of Smyrna was established actually by Greek Orthodox Pat-
riarchate in 1708, and its activities continued almost uninterruptedly until 1922. 
The reasons for opening is not due to the needs or demands of the Greek Orthodox 
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nation; on the contrary resulted from the obligation to produce an alternative to the 
Catholic missionary activities in that period. However, after entering the British 
protectorate in 1733 it has contributed to the process of Greek Enlightenment 
and Hellenism. First of all, in this article it will be try to determine Evangelical 
School’s history, and then to identify the organizational goals and educational 
practices will be examined through its history. The research will constitute the 
basic building blocks of the curriculum, teaching staff and students of the school. 
The ultimate aim of the article is to provide Evangelical School to articulate to the 
minority schools in existing literature, and trying to re-reading the Greek nation’s 
stages and intellectual elements towards Enlightenment-rebellion-independence 
in this school context.
Keywords: Evangelical School of Smyrna, minority schools in Smyrna, Greek 
Orthodoks Patriarchate, Greek Enlightenment, Ieroteos Dendrinos, Adamantios 
Korais, Philological Gymnasium in Smyrna, Adamantios Rysios, Hellenism. 

...

Giriş

Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde yaşayan gayrı müslimlerin eğitim faali-
yetleri, hukuken millet sistemi içerisindeki düzenlemelerde yer almaktadır. Öncelikle 
Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi olmak üzere her milletin herhangi bir yöredeki kilisesi/
ibadethanesi yine o yörenin çocuklarına ilmihal düzeyinde bilgilerin öğretildiği birer 
okul (sıbyan mektebi) hüviyetindeydi. Bunlar kiliselerin bir odasında ve görevli papazın 
nezaretinde öğretim yapmaktaydılar. Bundan başka kilise mensuplarını yetiştiren, daha 
ileri düzeyde dinî bilgilerin verildiği eğitim kurumları olarak manastırlar bulunmaktaydı. 
Pek çoğu şehrin dışında inşa edilen bu manastırlarda hem dinî öğretim yapılıyor hem de 
Hıristiyan tasavvufu çerçevesinde manevi eğitim veriliyordu. Bu nedenle Anadolu’da, 
Balkanlarda ve Mezopatamya’da çok sayıda manastır bulunmaktaydı.1 Katolik mis-
yonerlerin Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerini de yine manastırlar kurmak yoluyla 
sürdürdüğü bilinmektedir.2 Aynı durum Rum milleti için de geçerlidir. Özellikle Aynaroz 
manastırları ve Sümela Manastırı ilk akla gelenlerdendir.3 Modern okullaşma akımı 

1 Sabit Salihov, Bulgar Ortodoks Kilisesi’ne Bağlı Önemli Manastırlar, Selçuk Üniversitesi, YL Tezi, 
2011; Efram Barsavm, Deyruzzafaran Manastırı’nın Tarihi, çev. Gabriyel Akyüz, İstanbul 2006; Da-
vut Kılıç, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ermeniler ve Kutsal Mekanlar”, Türk Dünyası İncele-
meleri Dergisi, 2011, S. 2, s. 99-116. 

2 Nurettin Polvan, Türkiye’de Yabancı Öğretim, İstanbul: MEB Yayınları, 1952; Adnan Şişman, Sadiye 
Tutsak, Biray Çakmak, “XX. Yüzyıl Başlarında Uşak’taki Fransız Müesseseleri”, Sosyal Bilimler Der-
gisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, S. 1, s. 95-108; Nihat Durak, “Avram 
Galanti: Türkiye’de İlk Katolik Kapusin Manastırları”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Der-
gisi, 2014, c. 3, S. 1, s. 136-142. 

3 Rum manastırları hakkında bkz. Ahmet Türkan, Trabzon’da Hıristiyanlık Tarihi ve Sümela Manastı-
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doğrultusunda Rumların modern mekteplerini de kimi zaman bu kilise ve manastırların 
içerisinde kurdukları görülmektedir.4 Ancak Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olarak 
İstanbul’da 1453’te Fatih’in fermanıyla kurulan Fener Rum Mekteb-i Kebiri herhangi 
bir manastıra bağlı olmayıp müstakil bir kurumdur. Azınlık okulları araştırmalarında 
gösterilen bu tek örnekten sonra Patrikhane’nin okul formatında açtığı ikinci kurum 
ise bu makalede incelenecek olan İzmir’deki Evangelike Mektebi olacaktır. 

Bu okulun İzmir’de kurulmasının sebepleri arasında şehrin Fransa, İngiltere ve 
Hollanda gibi ülkelerin ticaret merkezi oluşu ve bunun getirdiği sosyolojik değişiklikler 
bulunmaktadır. XVIII. yüzyılda uluslar-arası ticaretin kilit noktalarından biri haline 
gelen İzmir’de Levanten adı verilen gruplar oluşmuş, bunlar söz konusu ticaret ha-
yatını yönlendiren yerleşik unsurlar olarak rol almışlardır. Öte yandan British Levant 
Company’nin İzmir’i üs haline getirmesi de şehrin önemini artıran bir etken olmuştur.5 
Ticaret hacminin gerektirdiği biçimde yabancı ülkeler İzmir’de konsolosluklar açmış, 
kendi cemaatlerine yönelik dinî kurumlar, ilerleyen zamanlarda da okullar tesis etmiş-
lerdir. Gelinen bu noktada yabancı tüccarların veya ticaret şirketlerinin yerli unsurlarla 
olan münasebetleri yeniden şekillenmiştir. Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinden 
kimselerin konsolosluklarda tercüman, simsar, konsolos yardımcı veya temsilci gibi 
konumlarda çalıştırılmaları, doğal olarak Osmanlı gayrı müslimlerinin hayatlarında 
ciddi değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişmelerin bir diğer uzantısı olarak İzmir Katolik 
misyonerlerin de uğrak yeri haline gelmiştir. Osmanlı topraklarına gönderilen Fransız, 
İtalyan, İngiliz ve Amerikalı misyonerler İzmir’den giriş yapmışlardır. 

Bütün bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin birtakım tedbirler almaya mecbur 
bıraktığı gibi, Patrikhane başta olmak üzere kiliseler de kendilerini tehdit eden dinî 
ve dünyevi düşüncelerle ve yapılanmalarla mücadeleye girmek zorunda kalmışlardır. 
Osmanlı milletlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike hiç kuşkusuz Katolik mis-
yonerlerin propagandalarıydı. Çünkü Papa’nın 1622’de Propaganda Fide teşkilatını 
kurması ve Cizvit misyonerlerini başta İstanbul olmak üzere Osmanlı’nın büyük şehir-
lerine göndermeye başlaması hiç kuşkusuz bütün kiliseleri tedbir almaya yöneltmiştir. 
Rum Ortodoks Patrikhanesi de bunun önüne geçmek adına birtakım adımlar atmış, 

rı’nın Hıristiyanlıktaki Yeri, Y.L. Tezi, 1995; Adnan Durmuş, “Soyut ve Somut Kültürel Belgelerle 
Meryemana Vadisinin Tarihi”, Karadeniz Dergisi, 2013, S. 20, s. 11-25; Abidin Temizer, “Kadınsız 
Şehir Aynaroz: Tarih, Mekân ve Yaşam”, Studies of The Ottoman Domain, Şubat 2012, S. 2, s. 1-22.

4 Bir örnek olarak bkz. Durmuş Gür, A. Nazlı Soykan, “Safranbolu, Hagios Stephanos Manastırı (Kilise, 
Metropolithane, Inas Mektebi, Iskalion Mektebi)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, S. 
36, s. 552-584. 

5 İzmir’in ticaret alanındaki yeri ve gelişimi hakkında bkz. Alfred C. Wood, Levant Kumpanyası Tarihi, çev. 
Çiğdem Erkal İpek, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013; Mübahat Kütükoğlu, “İzmir”, DİA, c. 23, s. 515-
524; Şerife Yorulmaz, “Osmanlı-Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız 
Kültür Kurumları ve Bunların Meşruiyet Kazanması”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi, 2000, S. 11, s. 697-768; Muharrem Yıldız, “İzmir Levantenleri Üzerine İnce-
leme”, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 2012, S. 13, 2012, s. 36-54; Serap Yılmaz, “XVII-
XIX. Yüzyıllarda İzmir’de Fransızlar”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 1993, S. 3, s. 89-115. 
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İzmir’de bir okul açarak cemaatin yeni nesillerini korumaya çalışmıştır. Ne var ki, bu 
okul zaman içerisinde Helenizme doğru bir sapma gösterecektir. 

Evangelike Mektebi’nin Kuruluşuna Dair Bazı Mülahazalar

Çeşitli araştırmalarda okulun tarihçesiyle ilgili birbirinden farklı ve çelişkilerle örülmüş 
bilgiler yer almaktadır. Açılış amaçları ve eğitim usulleri kurumun tarihçesinden hareketle 
ortaya konulabileceğinden dolayı bu bilgilerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
Evangelike’nin kuruluşundan bahseden Türkçe’deki ilk kaynak olan 19. Yüzyılda İzmir’de 
Yaşam’da,6 Gérothée Dendrinos adlı bir bilgin tarafından 1723 yılında açıldığı, 1747’den 
itibaren İngiltere’nin himayesine girdiği bildirilmektedir. İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler 
(1850-1950) başlıklı çalışmada ise daha eskilere gidilerek konu derinleştirilmektedir: 

Evangelike Mektebi’nin çekirdeğini 1707 yılında kurulan küçük bir okul teşkil etmektedir. 
Bu yıllarda İzmir’de bulunan Cizvitler, Rum gençlerini kendi mekteplerine çekme çabası 
içindeydiler. Bazı Rumlar, Cizvit hareketine karşı küçük Rum okulunu yeniden düzenleme 
ve geliştirme kararı aldılar. P. Sevastopulos Cizvit tehlikesi karşısında İngiliz himayesini 
istedi. İngilizler bu isteği kabul etti. İngiltere, Doğu siyasetinde Protestan yayılmacılığını 
benimsememişti. Bundan dolayı Rumlar, İngiltere’yi kendilerine rakip görmüyorlardı. 
Zira İngiltere Doğudaki gücünü ticari ve siyasi alanda sınırlamıştı. Evagelike Mektebi 
1733 yılında İeroteos Dendrinos, Panta İeon Savastopulas, Jorj Hammer7 ve Jorj Vitalis 
ismindeki dört Rum’un şahsi girişimleri ve maddi destekleriyle kuruldu.8 

Osmanlı arşiv belgelerinden hareketle bu okul hakkında bilgi veren Şamil Mutlu 
da “İzmir’in Hızır İlyas mahallesinde bulunan Ecole Evangélique’nin İngiliz tebeası 
Rumlar tarafından 1733’te inşa edildiğini, ileride İzmir’de görev yapacak İngiliz sefir-
lerinin himayesine verildiğini”9 söylemektedir. Üç araştırmada ortaya konan bu bilgiler 
muvacehesinde Evangelike Mektebi, a) Bir Cizvit tehlikesine karşı kurulmuştur. b) 
Kuruluş tarihi 1707, 172310 veya 1733’tür. c) Başlangıçta Ortodoks kilisesi tarafından 
açılmış olsa da yeniden canlandırılması dört Rum’un şahsi gayretleriyle gerçekleşmiştir. 
d) Bu kişiler okulu İngiltere’nin himayesine vermişlerdir. 

Buraya kadar okulun genel çerçevesi çizilmiş olsa da başka açıklamalar bu netliği 
bozar mahiyettedir. 1921 Uluslararası Amerikan Okulu Raporu’nda Cizvitler meselesi 
farklı bir boyutla karşımıza çıkmaktadır: 

6 Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam, İstanbul: Literatür Yayınları, 2000, s. 307. 
7 Giorgios Omiros (Homere): 1691’den beri İzmir’e yerleşmiş olan Sakız adası kökenli ve deniz ticare-

tiyle uğraşan bir Rum aileye mensuptur. Alex Baltazzi, “Seydiköy Now Gaziemir”, levantineheritage.
com/testi44.htm. (kişisel web sayfası), 2009.

8 A. M. Felix Faure, Smyrne et ‘Asia Mineure, Paris 1885, s. 106 ve Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, 
Paris 1894, s. 454’ten aktaran Sadiye Tutsak, İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950), Ankara: 
Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, s. 48.

9 Şamil Mutlu, Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2005, s. 236.
10 Gerasimos Augustinos ve Andrekos Varnava da kuruluş tarihini 1723 olarak vermektedirler.
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1624 yılında Cizvitler İzmir’de bir misyonerlik teşkilatı kurup Rum Ortodoks çocuklar için 
okul yapma teklifinde bulununca, Patrik cemaatine karşı olan sorumluluklarının farkına 
vardı ve İzmir’deki Rum çocuklar için bir okul kurması amacıyla Adamantios Rysios 
adında bir kişiyi İzmir’e gönderdi. Zor yaşam koşulları nedeniyle okul maddi sıkıntılar 
yüzünden neredeyse kapanacaktı. Teretheos Diodrinos ve üç kişinin yardımıyla Diadri-
nos’un başkanlığında 22 Haziran 1733 yılında şu anda var olan Evangeliki okulu açıldı.11 

Burada konuya dahil olan yeni isim Rysios’tur (ö. 1746). Metne göre Cizvitlerin 
İzmir’e gelerek misyon kurmaları ile Rysios’un görevlendirilmesi eş zamanlıdır. İla-
veten, okul 1624’te Rysios tarafından kurulmuş gibi görünmektedir. Fakat bir gerçeği 
gözden kaçırmamak gerekir: Bu şahıs okulu kurmaya giriştiğinde asgari yirmi yaşında 
olsa, öldüğü tarihe kadar 142 yıl daha yaşamış olması gerekir ki bu mümkün değildir. 
Bu durumda görevlendirme işi doğru bir tarihe yerleşmemekte, raporda 1707 tarihi-
nin gözden kaçtığı anlaşılmaktadır. İzmirli Rumlar üzerine hazırlanan bir tezde ileri 
sürülenler ise bir Cizvit tehlikesini ortadan kaldırmaktadır: 

1624’te Cizvitler İzmir’de misyonerlik amacıyla Rum-Ortodoks çocuklar için okul yapma 
teklifinde bulununca, Patrik bu teklife olumlu yaklaşmış ve İzmir’de Rum çocuklar için 
okul kurulması amacıyla Adamantios Rysios’u İzmir’e göndermiştir.12

Teze göre Cizvitlerle Rum Patriği arasında bir sorun olmadığı, aksine aralarında 
dostluk bulunduğu, Patriğin bu istek üzerine Rysios’u onların yanına göndermiş olduğu 
gibi bir izlenim uyanmaktadır. Halbuki bu iki mezhep mensuplarının kadim bir ihtilaf 
ve rekabet içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. 

Evangelike Mektebi hakkında kaleme alınmış ilk makale olma özelliğine sahip 
araştırmada da “bu okul 1711-1712 yıllarında eğitim vermeye başlamış ve İzmir’in 
yerlisi İstanbul Ortodoks patriği Gabriel, Rysios’u başöğretmen olarak atamıştır”13 deni-
lerek bir tezat durumu daha ortaya atılmıştır. Şöyle ki, adı geçen Patrik [III.] Gabriel’in 
görev dönemi 1702-1707 arasındadır. Halefleri, Patrik V. Neophytus (1707), Patrik 
I. Cyprianus (1707-1709), Patrik V. Athanasius (1709-1711) ve IV. Kirillos (1711-
1713)’tur.14 Bu silsileye göre Evangelike’nin kuruluşuna denk gelen patrik, sıralamadaki 
son kişi olmalıdır. Fakat Patrik III. Gabriel’i kurucu kabul edersek bu defa da okulun 
kuruluş tarihi yukarıdaki iddiaların doğruluğunu gösterecek şekilde 1708 olarak tespit 
edilir. Patrik Gabriel başta olmak üzere dönemin patrikleri Osmanlı topraklarına gelen 

11 İzmir, 1921: Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma Komitesi Raporu, İzmir: Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Yayını, 2000, s. 135.

12 Onur Gülsün Vere, Mütarekeden İşgale İzmir’de Rumlar, Dokuz Eylül Üniversitesi, YL. Tezi, 2007, s. 
15. Yazar bu bilgiyi, İzmir 1921: Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma Komitesi Raporu, s. 
135’den aldığını belirtmektedir. Ancak bu raporun, bir önceki paragrafa aldığımız kısmı ile Vere’nin 
alıntısı uyuşmamaktadır. Muhtemelen Vere, raporun İngilizce metninden kendisi çevirerek alıntılamış 
olmalıdır. 

13 Yunus Emre Uçan, “İngiltere Himayesinde Bir Eğitim Müessesesi: İzmir Evangelik Rum Okulu”, 
International Journal of Social Science, 2015, S. 36, s. 431. 

14 Elif Bayraktar Tellan, The Patriarch and The Sultan: The Struggle for Authority and The Quest for 
Order in The Eighteenth-Century Ottoman Empire, Bilkent Üniversitesi, Doktora Tezi, 2011, s. 281.
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Katolik misyonerlerinin yol açtığı tehlikeyle ciddi mücadelelere girmişlerdir. Örneğin, 
Patrik Gabriel 1706’da Andros adası sakinlerine bir mektup yazarak “kendi akideleri 
üzerine sabit kalmalarını tavsiye etmiş, Katolik mezhebine meylettiklerini öğrenince 
üzüldüğünü” belirtmiştir.15 1710’da Patrik Athanasios bir Ortodoks keşişin evlenmesi 
ve Katolik olacağını ilan etmesi üzerine sürgüne gönderilmesi için bir Padişah fermanı 
talep etmiştir. Daha ilginç olanı, 1710-1713 arasındaki patriklerin Katolikliğe geçişlerle 
alakalı asgari beş resmi yazı yayımlamış olduklarıdır.16 

Bu mücadele örnekleri Evangelike’nin kuruluş aşamasındaki dinî ve sosyolojik 
konjonktürü gözler önüne sermesi bakımından dikkate değerdir. Nitekim kuruluş 
gerekçesi bağlamında “1624’te Cizvit tehlikesi veya etkisi” bir vakıadır ve önemli 
bir parametredir. Zaten bu tarih bize Papa XV. Gregoire’nin Propaganda Fide adlı 
misyonerlik teşkilatını kurduğu 1622 tarihini çağrıştırmaktadır. Öte yandan 1609’da 
İstanbul’a gönderilen beş Fransız Cizvit misyonerinden biri ve St. Benuva Okulu’nun 
ilk müdürü olan François de Canillac 1623’te bu defa İzmir’de bir misyon kurmuştur.17 
Muhtemelen bu misyonun içerisinde bir okul da bulunuyordu. Dolayısıyla Patrikhane 
tarafından İzmir’de de onlara karşı bir tedbir alınmış görünüyor. Ne var ki kaynak-
larda Evangelike’nin mazisinde 1708’e kadarki zaman dilimi meçhuldür. Patrikhane 
tarafından açıldıktan sonra zaman içerisinde bir zayıflama gösterdiği, bunun üzerine 
1733’te dört Rum tarafından yeni bir düzenlemeye tabi tutulduğu kesindir. Bundan 
sonra da birkaç defa yenilenecek olan Evengelike’nin felsefesi ve eğitim anlayışı bu 
yenilenme dönemleriyle paralel izah edilmek durumundadır. 

a. 1708-1733 Arasında Evangelike Mektebi

Bu dönemin eğitim karakteristiği Adamantios Rysios’un (ö. 1746) dünya görüşü 
etrafında şekillendirilebilir. Yunan İsyanı’nın fikir babalarından Adamantios Korais’in18 

15 Elif B. Tellan, s. 119. 
16 Elif B. Tellan, s. 119. Ayrıca burada 1722 Sinodu’nun Antakya Ortodokslarına din değiştirmeye karşı 

durmaları için bir genelge göndermesi, 1727 Sinodu’nun Katoliklerin tesirlerine karşı savaşmak için 
bir Ortodoks akidesi metni yayınlaması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

17 Hasan B. Dilan, Türk-Fransız İlişkilerinde Saint-Benoit Lisesi’nin Misyonu, Edirne: Trakya Üniversi-
tesi Yayınları, (tarih yok), s. 42.

18 Adamantios Korais (1748-1833): Sakız’da doğdu. Dedesi Antonios Korais Fransa’da bulunmuş bir 
kişiydi. İlk eğitimini Evangelike Mektebi’nde aldı. Burada Fransızca, Almanca ve Latince öğrendi. 
Mezuniyeti sonrası kendisini Latince ve antik Grekçe yanında modern dillerin öğrenimine verdi. Ta-
nınmış bir tüccar olan babası onu Amsterdam’a gönderme kararı aldı. Korais orada aile şirketinde 
çalışmaktan çok bilimsel çalışmalarla yedi yıl geçirdi (1772-1779). İzmir’e geri döndüyse de çok uzun 
kalmadı. Ailesinin isteklerinin aksine 1872’de Fransa’ya giderek Montpellier’de tıp okudu (1782-
1788) ve Hipokrat üzerine doktora tezi hazırladı. Paris’te vuku bulan ihtilal fikirlerinden etkilenen Ko-
rais, aynı gelişim seyrinin kendi milleti için de uygulanabilir olduğuna inanmaya başladı. Osmanlı’da-
ki Rum Ortodoks edebiyatçılar arasındaki etkisi fevkaladeydi. Ayrıca Fransız entelektüelleri arasında 
da tanınıyordu. Ömrü boyunca bir daha Osmanlı topraklarına dönmedi ve Paris’te Fransız vatandaşı 
olarak öldü. Fikirleriyle Yunan İsyanı’nın gerçekleşmesine büyük katkı sağlamış, yeni kurulacak Yu-
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dedesi olan Rysios,19 Sakız’da Yunan edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra İzmir’e 
yerleşmiştir. Korais dedesini hiç görmemiş olsa da çocukluk hatıralarında ona geniş yer 
vermektedir. Öncelikle dönemin anlayışına ters bir tutum olarak, dedesinin, dört kız 
evladına okuma yazma ve biraz da olsa antik Yunanca öğretmesi onu hayran bırakmış-
tır.20 Korais’in onunla ilgili bir başka tespiti, Katolik inancına şiddetle karşı çıktığıdır. 
İlk gençlik yıllarında Latince öğrenme isteğiyle bir öğretmen arayışına giren Korais 
aradığı öğretmeni bir türlü bulamayınca şehirdeki Cizvitlere yanaşır. Bu temasını, 
“eğer dedem Rysios hayatta olsaydı durum çok daha zor olurdu” diye yorumladıktan 
sonra “Papalığın, görevini kötüye kullanmasına karşı çıkan ve Latin Akidesini Tenkit 
başlığını taşıyan otuz altı bölümlük müstakil bir şiir yazarak yayınlamış olan dedem 
Rysios beni Cizvitlerin ellerine nasıl teslim edecekti?”21 diyerek görüşünü açıklığa 
kavuşturmaktadır. Dedesinin kendisine miras bıraktığı kütüphanesinde bulunan ki-
tapları okuyarak yetişen Korais onun antik Yunanca eserlere önem verişini, okuduğu 
kitaplara Latince notlar almasını da kendisini yetiştirici unsurlar arasında saymaktadır. 

Adamantios Rysios’la ilgili bu ilk elden bilgiler çerçevesinde onun hem Ortodoks 
akidesini hem de antik Yunan kültürünü telif edici bir kişilik olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Doğal olarak Evangelike Mektebi müfredatına antik dilleri ve yoğun bir Ortodoks 
akidesini yerleştirdiğini tahmin etmek güç değildir. Bu haliyle bu okul asırlardır 
Ortodoks Kilisesi’nin reddettiği ve dinsizlik dönemine ait telakki ettiği antik kültür 
ile kiliseyi buluşturan, üstelik bunu sıradan halkın çocuklarına ulaştıran bir kurum 
olması yönüyle de orijinaldir. Bu bağlamda o dönemde yavaş yavaş Rumları etkisi 
altına almaya başlayacak olan Fransız Aydınlanması’nın mihverine girmekte tereddüt 
gösteren Rumlara rehberlik yapmış gibidir. 

1733 yılına gelindiğinde Evangelike Mektebi bir şekilde Patrikhane’nin güdü-
münden ayrılarak yeniden yapılandırılır. Bu sırada Rysios henüz hayattadır ve on üç 
yıl daha yaşayacaktır. Onun bu yeni ortamdaki rolü veya etkisi ne olmuştur sorusunu 

nan devleti için teoriler ve yeni bir alfabe/dil planlaması yapmıştır. Eserleri: Fraternal Instruction to 
all Greeks throughout the Ottoman Dominion (1798), Traité d’Hippocrate, des airs, des eaux et des 
lieux (1800), Trumpet-call to war (1803), Mémoire sur l`état actuel de la civilisation dans la Grèce 
(1803), Dialogue between Two Greek Inhabitants of Venice (1805), Hellenic Library (1807–1835), 
Autobiography (1833). Rumcaya yaptığı pek çok tercümesi bulunmaktadır. “Adamantios Korais: Re-
port on The Present State of Civilization in Greece”, Discourses of Collective Identity in Central and 
Southeast Europe (1770–1945) Texts and Commentaries, (ed) Balázs Trencsényi-Michal Kopeček, 
Central European Üniversitesi Yayını, 2006, Vol. I, s. 141-142; Paschalis M. Kitromilides, “The En-
lightenment in Southeast Europe: Introductory Considerations”, Discourses of Collective Identity in 
Central and Southeast Europe (1770–1945) Texts and Commentaries, (ed) Balázs Trencsényi-Michal 
Kopeček, Central European Üniversitesi Yayını, 2006, Vol. I, s. 51; Herkül Millas, Yunan Ulusunun 
Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s. 158.

19 Tülay Dinçel, XIX. Yüzyılda İzmir’deki Rum Okulları, Celal Bayar Üniversitesi, YL. Tezi, 2012, s. 43.
20 “The Didact as Nationalist: The Autobiography of Adamantios Korais (1748-1833)”, The movement 

for Greek Independence: 1770-1821, (ed) Richard Clogg, Macmillan 1976, s. 121. Clogg bu başlık 
altında A. Korais’in otobiyografisinin tam metnini yayınlamıştır. 

21 “The Didact...”, s. 122.
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cevaplayacak herhangi bir bilgiye şimdilik ulaşılamamaktadır. Bir başka deyişle 
Rysios’un okuldan ayrılıp ayrılmadığı, yeni sistemin içerisinde bulunup bulunmadığı 
meçhuldür. Fakat bu yenilenmeye destek olmuş olması daha makul görünmektedir. 

b. 1733: İkinci Kuruluş

Evangelike Mektebi’nin 1733’te el değiştirerek halktan kimselerin idaresine 
geçmesi okulun tamamen eskiyle bağlarını kopardığı anlamında algılanmaktadır. Ni-
tekim “eski okulun (Old School) kuruluşundan itibaren eğitim seviyesinde sürekli bir 
ilerleme gösterdiğini, diğer okul Evangelike Mektebi’nin ise Sakız’lı din adamları ve 
keşişler tarafından 1733’te kurulduğunu”22 söyleyen yazarlar bu düşüncededir. Selçuk 
A. Somel de Evangelike Mektebi’ni Rum orta sınıfının kurduğu okullar başlığı altında 
vermekte, başlangıçta skolastik özellikler taşısa da daha sonra modernleştiğini ileri 
sürmektedir.23 Bu durumda iki ayrı okulun varlığından söz etmek mümkün gibi görünse 
de kiliseden hangi bakımlardan ayrıldığı netlik kazanmış değildir. 

Yukarıda bu okulla ilgili bilgi veren bütün kaynaklarda Evangelike’nin halktan 
kimselerin idaresine geçmesi, “maddi açıdan zayıf düşmesine ve kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmasına” bağlanmaktadır. İkinci kuruluşta rol alan isimler Ierotheos 
Dendrinos, Panteleon Sevastopoulos,24 Gergios Omiros ve Georgios Vitalis adlı dört 
Rum’dur.25 Bunlardan Sevastopoulos İzmir’de yaşayan, fakat aynı zamanda İngilte-
re’nin İzmir konsolosluğunda tercümanlık yaparken bu ülkenin vatandaşlığına girmiş 
bir zengindir. Okuldaki öğretmenlerin, çalışanların maaşlarını karşılıyor, öğrencilere 
burs temin ederek okulun maddi yükünü çekiyordu.26 1747’de düzenlediği vasiyetna-
mesinde Fasulye semtindeki bir hanını ve Narlıköy’deki evini, bahçesini ve arazilerini 
okula vakfeden Sevastopoulos bunların gelirlerinin okul harcamalarına taksimini de 
ayrıntılarıyla yazarak teminat altına aldı. Ayrıca listelediği mal varlıklarını Tanrı’ya ve 
“İngiliz kudretinin altın kanatları altına, muazzam ve cömert British Levant Company’e” 

22 Evangelia Boubougiatzi, Ifigenia Vamvakidou, Argyris Kyridis, “Greeks’ Identities in Smyrna, 19th-
20th century Local and Global Parameters”, Review of European Studies, Vol. 5, 2013, s. 125.

23 Selçuk Akşin Somel, Gayrimüslim Okulları Nasıl Azınlık Okuluna Dönüştü?, İstanbul: Tarih Vakfı 
Yayınları, 2013, s. 31.

24 Sakızlı bir denizci ailesinden gelen Pandeli Sevastopoulos İzmir Rum cemaatinin meşhur hayırsever-
lerindendi. Evangelike Mektebi’nin yanı sıra İzmir’deki büyük hastanenin de kurucularından ve bağış 
sahiplerinden biriydi. İngiltere’nin tabiiyetine geçmişti. Buca’daki Kapusen manastırı ile All Saints 
Kilisesi arasında evleri ve bahçeleri vardı. Mezarı Buca’daki Aya Yani Ortodoks mezarlığındadır. Alex 
Baltazzi, “My Boudja Memories”, levantineheritage.com/testi44.htm. (kişisel web sayfası), 2007. 

25 Tülay Dinçel, s. 43. Okulun mülkiyetinin Evanjelik Hristo isimli bir kişi üzerine kayıtlı olduğu bildi-
rilmektedir. Fakat bu kaydın hangi tarihte böyle olduğu belirtilmemiştir. Erkan Cevizliler, “XX. Yüz-
yıl Başlarında Osmanlı Devleti’ndeki İngiliz Okulları Üzerine Bir İnceleme”, Tarihin Peşinde Uluslar 
arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, S. 12, s. 145.

26 Gerasimos Augustinos, Küçük Asya Rumları: Ondokuzuncu Yüzyılda İnanç, Cemaat ve Etnisite, An-
kara: Ayraç Yayınevi, 1997, s. 260.
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emanet etti. 1754 tarihli ikinci vasiyetnamesinde ise bağışladığı malların tamamını 
önce Tanrı’ya, ardından “en kudretli İngiltere hükümetine” bıraktığını ilan etti.27 Se-
vastopoulos bu tasarrufunun sebebini açıklamamaktadır. Gerasimos Augustinos, onun 
böyle bir adım atmasını İngiliz himayesine verdiği ehemmiyete bağlamaktadır.28 Bir 
başka görüş “Cizvit tehlikesine karşı okulu İngilizler eliyle korumaktı”29 şeklindedir. 
Cizvit misyonerlerinin her daim Fransa konsoloslukları tarafından korunup kollandığı, 
başlarına gelen sıkıntılardan onların yardımıyla kurtuldukları göz önüne alındığında 
ikinci görüş biraz daha ağırlık kazanmaktadır. 

İngiltere Milli Arşivi kaynaklarındaki belgelerde Evangelike’nin ikinci kuruluşunun 
gerekçesi bağlamında şunlar kaydedilmiştir: “Anadolu’daki Hıristiyanları kara bir ce-
halet sarmıştır. Eğitim sadece papazların imtiyazı haline gelmiştir. Öğrenim faaliyetleri 
de yalnızca dinî bir mahiyette bulunmaktadır. Buna mukabil Evangelike Mektebi’nin 
temel amacı Helen kültürünün yayılmasını sağlamaktır.”30 Bu tespitlerde Protestanlığın 
eski kiliselere yönelttiği tipik eleştiriler yer almakla birlikte Evangelike’nin ikinci defa 
yapılandırılmasının amacı da ortaya konmuş olmaktadır. Kaldı ki, Helen kültürü de 
yine Protestan anlayışındaki öze dönüş teklifine hizmet eden bir yöneliştir. 

Kuruculardan Papaz Ierotheos Dendrinos’un (1697-1780) idaresinde okul ge-
leneksel Ortodoks eğitimini benimsemiş, gramer ağırlıklı öğretim yapmayı sürdür-
müştür.31 Dendrinos’un döneminde Evangelike’de okuyan Adamantios Korais onun 
eğitim uygulamalarını hiç onaylamamıştır. Korais bunda o kadar ileri gitmektedir ki, 
anılarında hocasının adını zikretmek yerine “okulun o zamanki öğretmeni Ithaca’lı 
bir keşişti”32 demekle yetinmektedir. Onun bu tutumundan, bir ihtimal de olsa, dedesi 
Rysios’un bu okulla ilişiğinin kesilmesinde kayıtlara geçmeyen bir tatsızlık ve buna 

27 Her iki vasiyetnamenin tam metni için bkz. Y. Emre Uçan, s. 443-446. Sevastopoulos’un İngilizlerle 
hukuki teması, konsolosluk tercümanı olması dolayısıyladır. Çünkü teamüllere göre kadrodan olmayan 
konsolos, konsolos yardımcısı, tercümanlar, kâtipler ve muhafızlar gibi konsolosluk çalışanları, adına ça-
lıştıkları devlet vatandaşlarının ayrıcalıklara sahiplerdi. Ancak bu himaye geçmişe şamil olmayıp “berat” 
adı verilen belgenin düzenleniş tarihinden itibaren geçerli olurdu. Bab-ı Âli’nin izniyle elçi ve konso-
loslar tarafından verilen beratta adı yazılı kişinin koruma altında olduğu belirtilmekteydi. Belkıs Konan, 
“Osmanlı Devletinde Protégé (Koruma) Sistemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, 
c. 58, S. 1, s. 177. Anlaşılacağı üzere Sevastopoulos tercümanlıkla kazandığı hakları neticesinde vasiye-
tinde böyle bir tasarrufta bulunabilmiştir. Osmanlı tebeası kimselerin yabancı memleketlerin himayesine 
geçmeleri ve hukuki durumları hakkında ayrıca bkz. İbrahim Serbestoğlu, “Zorunlu Bir Modernleşme 
Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu”, OTAM Dergisi, 2011, S. 29, s. 193-214; Uygur Kocabaşoğlu, 
Majestelerinin Konsolosları, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, s. 31-32. 

28 Gerasimos Augustinos, s. 261.
29 Sadiye Tutsak, s. 48.
30 İngiltere Milli Arşivi, FO 286/963’ten aktaran Y. Emre Uçan, s. 431-432.
31 Paschalis M. Kitromilides, The Enlightenment as Social Criticism: Iosipos Moisiodax and Greek Cul-

ture in The Eighteenth Century, Princeton Üniversitesi Yayını, 1992, s. 22. Okulun kurucusu kabul 
edilen Dendrinos’un ön ismi kaynaklarda İeroteos, Gérothée, Teretheos ve Lerotheos gibi farklı bi-
çimlerde geçmektedir. Bu isim karmaşasına yazım yanlışları sebep olabileceği gibi Rumca/Yunanca 
telaffuzun Türkçeye aktarılışındaki farklılıkların da bir yansıması olabilir. 

32 “The Didact...”, s. 120.
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bağlı olarak Korais’te bir husumet sezilse de, onun öfkesinin kaynağı öncelikle okul-
da dayak unsurunun bulunmasıdır. Anılarında, “bu okul o dönemde Yunanistan’daki 
diğer okullara benziyordu. Yani son derece düşük seviyede bir eğitim sunmaktaydı. 
Bol bol dayak vardı. Bizi o kadar dövdüler ki, kardeşim artık Helen eğitimini terk 
etti”33 dediğine bakılırsa Evangelike ortamıyla yıldızı hiç barışmamış gibidir. Bir diğer 
öğrenci İosipos Moisiodax34 da okulda şiddetli dayak uygulamasından söz etmekte, 
Korais’i desteklemektedir. 

Dendrinos, Avrupa’ya gitmemeleri hususunda öğrencilerinin gözlerini korkut-
maktan geri durmuyordu. Moisiodax’ın okuduğu dönemde bir gün öfkeyle bağırarak 
şöyle demişti: “Frenk memleketlerinde öğrenim görenler ateizme gömülüyorlar. Geri 
döndüklerinde başkalarını da ateist yapıyorlar.”35 Keza 1753’te Padova’ya eğitim için 
gitme planları yaparken Dendrinos’un “Batı’da öğrenim gören herkesin ateist olduğunu 
ileri sürerek cesaretini kırdığını” hatıralarında anlatmaktadır.36 Moisiodax ile Korais 
arasında yirmi üç yaş olsa da her ikisi de İngiliz himayesinde ve aynı başöğretmende 
okumuşlardır. Ancak eskisine kıyasla daha modern olduğu ileri sürülen yeni Evan-
gelike’de eğitim aracı olarak dayağın kullanılması gerçekten düşündürücüdür. Fakat 
Sevastopoulos’un 1847’deki vasiyetinde “şu anki başöğretmenin ömür boyu görevde 
kalması”37 şartına binaen İngilizlerin mevcut kadroyu değiştirememiş olması, bu yüzden 
dayak unsurunu okuldan çıkaramadıkları da akla gelmektedir. Bir diğer ihtimal, dayak 
konusunun İngilizler tarafından da normal karşılanmasıdır. 

33 Paschalis M. Kitromilides, The Enlightenment as Social..., s. 22. 
34 Iosipos Moisiodax (1725-1800): Dobruca’da dünyaya geldiği sanılmaktadır. Romanyalı, Rum veya 

Bulgar olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Mt. Athos’taki akademide klasik anlayış de-
mek olan Neo-Aristoculuk’la tanıştı. Selanik’teki öğretmeni Iannakos’ten ve İzmir’deki öğretmeni Ie-
rotheos Dendrinos’tan 1753-1754 arasında dersler aldı. Ertesi yıl Mt. Athos’a giderek oradaki akade-
mide modern bilimle dini uzlaştırmaya çalışan Evgenios Voulgaris’in derslerine katıldı. 1759’da Vene-
dik’e gitti. 1762’ye kadar kaldığı İtalya’da Padova Üniversitesi’nde doğa felsefesi, matematik ve fizik 
okudu. 1765’te Boğdan Beyi III. Gregory Gicas onu Bükreş Akademisi müdürlüğüne çağırarak kendi 
başlattığı eğitim reformu programını ilerletmesini istedi. Ayrıca felsefe öğretmenliği yaptı. Geleneksel 
anlayışlara ters düşmesi neticesinde 1766’da istifaya mecbur kaldı. Ertesi sene aynı kurumda ikinci 
kez başladığı görevi saldırıların artmasına yol açtı. 1777’den 1781’e kadar Braşov’da yaşadı. Eserleri: 
Pedagogy (Pedagoji, 1779); To Nikokles (Nikokles’e, 1779), Apology (Savunma, 1780), Theory of 
Geography (Coğrafya Teorisi, 1781), Physiological Notes (Fizyoloji Hakkında Notlar, 1784). Ayrıca 
çok sayıda çevirisi bulunmaktadır. “Iosipos Moisiodax: Apology”, Discourses of Collective Identity in 
Central and Southeast Europe (1770–1945) Texts and Commentaries, (ed) Balázs Trencsényi-Michal 
Kopeček, Central European Üniversitesi Yayını, 2006, Vol. I, s. 65-66; Flora Rovithis, Doina Ionescu, 
Eleni R. Livanieu, “Greek Scholars at The Princely Academies in Bucharest and Jassy”, Romanian 
Astronomical Journal, 2013, Vol. 23, s. 46.

35 Loukia Droulia, “The Classics in The Service of Renascent Greece: Adamantios Korais and His Edi-
torial Work” HVMANITAS, 1997, Vol. 49, s. 246.

36 İ. Moisiodax, Apology, Viyana 1780, s. 153’ten aktaran Maria Terdimou, “The Confrontation of Mat-
hematics on behalf of The Eastern Church during the Ottoman Period”, Multicultural Science in the 
Ottoman Empire, (ed) E. İhsanoğlu-K. Chatzis-E. Nicolaidis, Brepols Yayınları, 2003, s. 57. 

37 Y. Emre Uçan, s. 444.
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Ne var ki Moisiodax ve Korais’in başöğretmen Dendrinos’la ilgili değerlen-
dirmeleriyle tezat teşkil eden başka anlatımlar da söz konusudur. Örneğin, Dositej 
Obradovic38 hocasından övgüyle söz etmektedir. Balkanlarda çeşitli manastırları ve 
okulları dolaştıktan sonra 1766’da İzmir’e gelen Dositej üç yıl Dendrinos’un nezaretinde 
öğrenimini sürdürmüştür. Onu “Yunanistan’ın yeni Sokrates’i” diye nitelendirmek-
tedir.39 Dahası, 1788 yılına ait hatıralarında onun keşiş olmasına rağmen takvalı bir 
insan olduğunu, ikonlara ve kutsal emanetlere, para için mucize gösterilmesine karşı 
çıktığını söylemektedir. O kadar faziletli biridir ki, sadece İzmirli Hıristiyanlar değil 
Türkler de kendisini sayıp sevmektedir. Okuldaki değişik yörelerden gelen öğrenciler 
bir ahenk içerisinde yaşamaktadırlar. Çünkü öğretmen Dendrinos “gökten inmiş bir 
melek” gibidir.40 Dositej’in bu tespitlerinde elbette daha evvel görüp tanıdığı manastır 
ve kiliselerdeki kişi ve uygulamalarla kıyaslama yaptığına şüphe yoktur. İki farklı yö-
nüyle temayüz eden Dendrinos’un şahsında Evangelike Mektebi’nde klasik metotların 
henüz terk edilmediği, ancak Ortodoks Kilisesi’nin çok önemli uygulamalarından 
uzaklaşma, hatta bir kopuş eğilimi gösterdiği söylenebilir.

Dendrinos’un yetiştirdiği bir diğer kişi Dorotheos Voulismas’tır.41 Skolastik düşün-

38 Dositej Obradovic (1742-1811): Kosova doğumlu Sırp aydınıdır. İlk eğitimini çeşitli manastırlarda 
aldıktan sonra Athonite Akademi’ye girdi. Burada Aydınlanmacı görüşlere sahip Evgenios Voulga-
ris’ten dersler aldı ve fikirlerinden etkilendi. Ayrıca Moisiodax’ın da içinde bulunduğu talebeleriyle 
tanışarak müzakerelerde bulundu. İzmir’e gelerek Evangelike Mektebi’nde öğrenim gördü. Ardından 
Arnavutluk’a giderek bir okul kurdu ama çok sürmedi. Korfu’ya giderek Andreas Petritsopoulos’un 
öğrencisi oldu. Özellikle Yunan literatürüne dair bilgilerini artırdı. 1771’in sonlarında Viyana’ya gi-
derek oradaki Rum çocuklarına özel öğretmenlik yaptı. Buralara seyahati onun Aydınlanma düşünce-
sini benimsemesine yol açtı. 1781’de Venedik-Livorno-Sakız adası üzerinden İstanbul-Yaş-Boğdan’ı 
gezdi. Orada Rum beyzadelere özel öğretmenlik yaptı. O sırada Moisiodax’la yolları tekrar kesişti ve 
onun John Locke’dan ilham alarak hazırladığı dil ve eğitim reformu üzerine yazdığı kitabıyla tanıştı. 
1783’tehayat hikayesini, ertesi sene Counsel of Commonsense adlı eserini Rusya’da yayınladı. Leip-
zig’e giderek Ezop, LaFontaine ve Lessing’den Sırpçaya çevirdiği fabl koleksiyonunu neşretti. 1789-
1802 arasında Viyana’da yaşadı. Orada Rigas Valestinlis’in isyan planlarına muttali olunca kendisi de 
ülkesine giderek, [Osmanlı’ya isyan halinde bulunan] Kara Yorgi’nin saflarına katıldı. Daha sonraki 
hayatı eserlerini yazarak ve Sırpçaya çevirilerle geçti. Paschalis M. Kitromilides, “Dositej Obradović 
and the Greek Enlightenment”, Balkanica, 2013, Vol. 44, s. 201-207. Sırp milli marşını da bu kişi 
yazmıştır. 

39 Paschalis M. Kitromilides, “Dositej Obradović...”, s. 203. 
40 Paschalis M. Kitromilides, The Enlightenment as Social..., s. 23-24. 
41 Dorotheos Voulismas (1737/1741-1818): Ithaka adasında dünyaya geldi. Eğitimini İzmir Evangelike 

Mektebi’nde ve Dendrino’nun nezaretinde aldı. 1766-1770 arasında Kudüs Patriği II. Ephraim’in 
maiyetinde Filistin ve Romanya eyaletlerini gezdi. Patriğin ölümünden sonra İstanbul Patrikhane ka-
tedralinde vaiz olarak hizmet etti (1770-1773). Görevinden memnun kalmayınca uzun yıllar sürecek 
yolculuklarına başladı. Yunanistan, Avrupa, Trieste, Venedik, Avusturya, Romanya eyaletleri, Rusya, 
Leipzig, Bratislava, Yaş şehirlerini gezdi. 1786 yazında İstanbul Fener’deydi. 1796–1797 senesini 
Boğdan’da geçirdi. Oradan tekrar İstanbul’a gelerek 1808’e kadar kaldı. 1808-1812 arasında yaş-
lı olmasına rağmen Rusya’nın Odessa, Kiev, Moskova ve Nijni-Novgorod’u dolaştı. Yaş’a giderek 
1817’e kadar orada kaldı ve Aydınlanmacı keşiş ve doğa bilimleri öğretmeni Stephanos Dunkas’a 
karşı mücadele etti. Ertesi sene hayatını kaybetti. Ioan I. Ică, “The Mysteries of Christmation and 
Baptism in Moldavia, Anno Domini 1785 Starets Paisy Velichkovsky Epistolary Dialogue with The 
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ceye bağlı olan bu din adamı özellikle Avrupa’da öğrenim görmüş ve bilimsel alanda 
kilisenin değil Batı’nın Aydınlanma ruhuyla yoğrulan yaklaşımını benimsemiş olan 
öğretmen ve yazarlarla kıyasıya mücadele etmiştir. 1808’de İstanbul’da bulunduğu 
sırada Lesbos’lu Benjamin’e42 ağır eleştiriler yöneltmiştir.43 Onun tenkitlerinden na-
sibini alan diğer öğretmen Stephanos Dougas’tır. 1809-1810 döneminde Fener Rum 
Mekteb-i Kebiri’nde (Patrikhane Akademisi) matematik, fizik ve felsefe dersleri 
veren Dougas, derslerinde yeni metotlar kullandığı gerekçesiyle vuku bulan “sayısız 
entrikalarla baş edemediği için” bir yıl sonra istifa etmiştir.44 1813’te Yaş Akademi-
si’nde müdür ve öğretmen olarak göreve başlayan Dougas o sıralarda yazıp 1816’da 
bastırdığı Elements of Arithmetic and Algebra adlı kitabı ve fizik felsefesi hakkındaki 
diğer kitabı Examination of the Nature ile Dorotheos Voulismas’ın tepkisini çekmiştir. 
Onun girişimleriyle Dougas, İstanbul Patrikhanesi tarafından heretiklikle suçlanmış, 

Erudite Hieromonk Dorotheos Voulismas”, Revista Teologica, 2011, Vol. 4, s. 76-95. Bu makale www.
revistateologica.ro/articol.php? (27.10.2015) adresinde sayfa numaraları verilmemiş halde bulun-
maktadır. 

42 Lesbos’lu Benjamin (1762-1824): Lesbos adasında dünyaya geldi. On yedi yaşında Hagio Oros’a (Ayna-
roz) gitti ve Pantocrator Manastırı’nda keşiş oldu. 1799’da Ayvalık’taki St. Nicholas Manastırı’na zan-
goç olarak gönderildi. Orada Ioannis Economos Dimitrakellis’in okuluna bir yıl kadar devam etti. Onun 
vasıtasıyla Patmos’a giderek 1786’ya kadar orada okudu. Ardından Sakız Akademisi’ne girdi. Ayvalık’a 
dönerek Economos’un okulunda bir müddet öğretmenlik yaptı. Yine onun zenginlerden para toplamasıy-
la ve öğretmeni Proios’un teklifiyle eğitimini ilerletmek üzere Pisa Üniversitesi’ne kaydoldu. Sonra Pa-
ris’teki École Polytechnique’te okudu. Bu kurumlarda doğal bilimler ve felsefe dersleri görürken bir ta-
raftan da Avrupa Aydınlanması’nın temsilcilerinin eserlerini inceledi. Birkaç yıllık Paris hayatında orada 
yaşayan Rumların arasına girdi ve Adamantios Korais’le tanıştı. Logios Hermes adlı dergide makaleler 
yazdı. 1789’da Paris’teki öğrenimini bitirdikten sonra bir yıl kadar İngiltere’de bulundu. William Hers-
chel’in Greenwich Observatory’deki meşhur teleskopunu gördü. 1799’un sonlarında Sakız Okulu’na 
öğretmen oldu ve felsefe, cebir, geometri, fizik ve astronomi dersleri okuttu. 1803’te bu kurumu yeniden 
düzenleyerek Sakız Akademisi adını verdi. 1812’de Fener Rum Mekteb-i Kebiri’nden davet aldı, fakat 
reddetti. Çünkü Lesbos adasında kendi okulunu kurma kararındaydı. Adalıların ve Ayvalık’tan pek çok 
öğrencinin maddi desteğine rağmen bu işte başarılı olamadı. Bunun üzerine İstanbul’a gitmeye karar 
verdi. Kuruçeşme’deki ve Atina’daki eğitim kurumlarından gelen teklifleri kabul etmeyerek 1817’de 
Ioannis Karatzas’ın Bükreş Akademisi’ni kurma teklifini kabul etti. 1818’de Yaş’a gitti. Alexandros Cal-
limachis’in himayesinde iki yıl kaldığı Boğdan’da, Rumların bağımsızlığı için kurulmuş gizli bir teşkilat 
olan Philiki Etaireia’nın (Dostlar Cemiyeti) üyesi oldu. Bu noktadan itibaren Lesbos’lu Benjamin Yu-
nanistan’ın Osmanlı hakimiyetinden bağımsızlık kazanması için gösterilen çabalarla birlikte anılmaya 
başlandı. 1820’de Evangelike Mektebi’nde öğretmenlik yaparken bir yandan da adı geçen cemiyetin 
bölge temsilciliğini yürütüyordu. Yunan İsyanı patlak verdikten sonra Ayvalık’a taşındı. Amacı, arkadaşı 
Papaflessas’la birlikte Osmanlılara karşı savaşmaktı. Peloponnese’ şehrinde tifüsten öldü. Eserleri: Apo-
logia [...] pros tas sykofantias tou neou philosophou, (Yeni Filozoflara Atılan İftiralara Özür), Stoicheia 
ethikis (Ahlak Felsefesinin Unsurları), Stoicheia tis metaphysikis (Metafiziğin Unsurları, Viyana-1820), 
Physiki (Fizik), Meteorologika and Astronomia (Meteoroloji ve Astronomi), Stoicheia arithmitikis (Arit-
metiğin Unsurları, Viyana-1818), Geometrias Euclidou Stoicheia (Öklid Geometrisinin Unsurları, Viya-
na-1820), Stoicheia Algebras (Cebirin Unsurları), Trigonometria (Trigonometri). E. Theodossiou, V.N. 
Manimanis, M.S. Dimitrijevic, “The Theory of Pantachekineton of Benjamin Lesvios”, Journal Phlogis-
ton-The journal of the Serbian Society for the History of Science, Mart 2011, Vol. 18-19, s. 7-32. 

43 Ioan I. Ică, s. 76-95.
44 Maria Terdimou, s. 57.
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sonunda Voulismas’ın hazırladığı bir tövbe metni imzalamak zorunda kalmıştır.45 
Başöğretmen Dendrinos halefi olarak keşiş Krisantos Karavias’ı (1731-1818) 

seçmiştir.46 Yirmi dört yıl bu görevde kalacak olan Karavias müfredata felsefe ve 
yabancı diller gibi dersleri ilave etmek suretiyle öğretim faaliyetini güçlendirmiştir.47 
1811’de Evangelike’nin başında Theofilos Kairis48 bulunmaktadır. Ancak makamında 
bir yıl kalabilmiştir.49 Bir yandan matematik ve fizik derslerine de giren Kairis okulun 
diğer idarecileriyle anlaşmazlığa düştüğünden ayrılmak zorunda kalmıştır.50 Kairis gibi 
bir şahsın Evangelike’ye idareci tayin edilmesi, okul idarecilerinin din adamlarından 
seçilmesi teamüllerine aykırı olduğu gibi Aydınlanmacı görüşlerin kapıları zorladığı ve 
buna paralel olarak bu görüşlere biraz da olsa yer vermeye başladığına işaret etmektedir. 
Bu yönüyle okuldaki geleneksel-modern çatışmasının şiddetlendiği anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde Evangelike Mektebi mezunları arasında bulunan Nicholas Kallivourtis 
(1749-1809) adlı din adamı karakteristik bir isimdir. Naxos adasında dünyaya gelen 
Nicholas’ın annesi rahibeydi. Evangelike’de Dorotheos Voulismas’ın nezaretinde 

45 F. Rovithis, D. Ionescu, E. R. Livanieu, s. 49.
46 Evaggelos G. Vallianatos, Adamantios Koraes and The Modernization of Greek Education, (1782-

1821), Wisconsin Üniversitesi Yayını, 1972, s. 119. 
47 Miss Ruth Perkins, “Education”, A Survey of Some Conditions in Smyrna, (ed) Rıfat N. Bali, İstanbul: 

Libra Kitap, 2009, s. 198. Türkçeye çevrilen ve İzmir 1921: Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma 
Komitesi Raporu adıyla yayınlanan Miss Perkins metninde Krisantos’un “24 yıl sonra Evangelike 
Okulu’nun ikinci başkanı olduğu” söylenmektedir. Halbuki İngilizce metinde “For twenty four years 
the second president of the Evangelical School, Chrysanthos, increased the teaching force and intro-
duced more subjects into the curriculum, such as philosophy...” denilmektedir. İlk durumda Krisantos 
1733’ten yirmi dört yıl sonra okulun başına geçmiş oluyor ki, o sırada 26 yaşında olduğu hesaplan-
maktadır. İkinci kaynağın “24 yıl boyunca görevde kalan” bilgisini kabul edersek Dendrinos’un ölüm 
senesi olan 1780’de 49 yaşında göreve gelip 1804’e kadar görevde kaldığı ortaya çıkar ki gerçeğe daha 
uygun düşmektedir.

48 Theofilos Kairis (1784-1853): Andros adasında dünyaya gelen Kairis sekiz yaşında Ayvalık’taki Virgin 
Mary Yetim Okulu’nda öğrenimine başladı. Okul temsilcilerinin teklifiyle ve Ayvalık cemaatinin bur-
suyla İtalya’daki Pisa Üniversitesi’nde 1803-1807 arasında ilahiyat, felsefe, matematik ve fizik eğitimi 
aldı. Dönemin anlayışına göre her yetenekli öğrencinin daha ileri eğitim alabilmesinin Ortodoks Kili-
sesi’ne dönme şartına bağlı olması yüzünden o da 1802’de keşiş oldu. Sonra Paris’e giderek 1810’a 
kadar felsefi içerikli konularda öğrenim gördü. Öğretmenlik yapmak üzere o yıl Ayvalık’a geri döndü. 
Yunan İsyanı’nın yöneticilerinden biri olarak bu isyanı memleketi Andros’ta ilan etti (10 Mayıs 1821). 
Ardından Rumeli’ye giderek savaştı ve ağır yaralandı. 1828’te Yunanistan’ın milli kongrelerinde Andros 
adasını temsil etti. O yıllarda kaleme aldığı yazılarında Paris’te öğrenciyken tanıştığı Fransız liberaliz-
minin etkisi sinmiştir. Bu fikirlere sadık kalarak, Yunanistan’ın ilk kralı Otto Von Wittelsbach’ın onun 
bağımsızlık savaşındaki mücadelelerine binaen verdiği “İsa’nın altın haçı” madalyasını reddetti. Sebebi 
ise krala, Büyük Britanya’nın, Fransa’nın ve Rusya’nın çıkarlarını temsil eden bir piyon gözüyle bakma-
sıydı. Kairos yine bu sebeple 1837’de Atina Üniversitesi’nde felsefe profesörlüğünü reddeden tek kişi 
oldu. E. Theodossiou, Th.Grammenos, V.N. Manimanis, “Theophilos Kairis: The Creator and Initiator of 
Theosebism in Greece”, The European Legacy, 2004, c. 9, s. 783-785; Iason Kastanis, Nikos Kastanis, 
“The Transmission of Mathematics into Greek Education, 1800-1840: From Individual Initiatives to 
Institutionalization”, Paedagogica Historica, 2006, Vol. 42, s. 523.

49 Iason Kastanis, Nikos Kastanis, s. 523.
50 E. Theodossiou, Th.Grammenos, V.N. Manimanis, s. 784.
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öğrenim gören Nicholas Yunancanın yanı sıra İtalyanca ve Fransızca öğrendi. Beş yıl 
kaldığı İzmir’den 1775’te ayrılarak Mt. Athos’a gitti. Dionysiou Manastırı’nda keşiş 
oldu. Kilise hukuku uzmanı, kilise biyografi yazarı, ilahi yazarı ve dilci idi. Öğrendiği 
dillerden Rumcaya çeviriler yapmıştır.51

İleride Yunanistan ilkokullar müfettişliğine kadar yükselecek olan eğitimci İo-
annis Kokkonis (1796-1864) de bu dönemde mezun olmuştur. Castri Kynouris’ta 
dünyaya gelen Kokkonis ilk eğitimini bu okulda görmüştür. Ardından Paris’te ve 
Montpellier Üniversitesi’nde (1826) öğrenimine devam etmiştir. Evrim konusunda 
yaptığı çalışmalarla tanınan Jean-Baptiste Lamarck’ın öğrencileri arasında yer almış-
tır. Yunan İsyanı öncesinde Korais’in muhitine dahil olmuştur. Yunanistan’da çeşitli 
okullarda öğretmenlik yapmış, Atina’da ölmüştür.52 Yeni krallığın kadınlara ne devlet 
okullarında ne de özel okullarda öğrenim görme fırsatı vermemesi üzerine Ioannis 
Kokkonis 1836’da Filekpaideftiki Etairia’yı (Eğitim Cemiyeti) kurmuş, Atina’daki 
birkaç girişimin ardından Korfu, Patras ve Larissa’da da okullar ve kız yurtları açarak 
bu ihtiyacı karşılamaya çalışmıştır.53 

İkinci kuruluş evresinde okulun tarihçesinde önemli olaylar ve gelişmeler vuku 
bulmuştur. Evangelike Mektebi birkaç defa maruz kaldığı yangınlardan ilkini 1778 
yılında yaşamıştır. Jean Kannas isimli hayırseverin yardımlarıyla okul yeniden inşa 
edilmiştir. Fakat ikinci yangın sonrasında Sultan II. Mahmud’un 20 Ekim 1810 tarihli 
fermanıyla yeniden yaptırılmıştır.54 Ayrıca bu fermanla okul vergiden muaf tutulmuştu.55 
Bu fermanın içeriğine muttali olamasak da okulun Osmanlı Devleti ile bir şekilde iyi 
ilişkiler içerisinde olduğu söylenebilir. Bahsi geçen ferman bazı araştırmacılar nezdin-
de, Osmanlı Devleti’nin British Levant Company’nin Evangelike Mektebi üzerindeki 
statüsünü onaylaması anlamına gelmektedir.56 

Evangelike Mektebi’nin bundan sonra geçmekte en çok zorlandığı eşik hiç kuş-
kusuz Yunan İsyanı dönemi olacaktır. İsyan öncesine kadar gayet rahat bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Okulu ziyaret eden Levi Parsons ve Pliny Fisk adlı iki 
Amerikalı misyonerin raporlarındaki kayıtlar Yunan İsyanı öncesinde okulun ahvaline 
dair birinci elden bilgiler sunmaktadır: 

51 George S. Bebis, “Introduction”, Nicodemos of the Holy Mountain: A Handbook of Spiritual Counsel, 
New York: Paulist Basımevi, 1989, s. 10; John A. McGuckin, “The Making of The Philokalia: A Tale 
of Monks and Manuscripts”, The Philokalia: Exploring the Classic Text of Orthodox Spirituality, (ed) 
Brock Bingaman-Bradley Nassif, Oxford Üniversitesi Yayını, 2012, s. 45.

52 Costas B. Krimbas, “Greek Auditors in The Courses of Jean Lamarck”, The Historical Review, 2005, 
Vol. 2, s. 155-156.

53 Gerasimos Augustinos, s. 247.
54 Sadiye Tutsak, s. 48.
55 Erkan Cevizliler, s. 145.
56 Andrekos Varnava, “Sophronios III (1865-1900): The Last of The ‘Old’ and The ‘New’ Archbishop-

Ethnarchs?”, The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of The Archbishop-
Ethnarch, Their Identities and Politics, (ed) Andrekos Varnava-Michalis N. Michael, 2013, s. 107; s. 
107. Gerasimos Augustinos da aynı kanaattedir. (a.g.e., s. 260) 
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2 Mayıs 1820. İngiltere konsolosu Mr. Werry’nin himayesinde bulunan bir Rum okulunu 
ziyaret ettik. Okul yaklaşık seksen yıl önce hayırsever bir Rum’un bu amaç için bağışladığı 
evde faaliyet gösteriyor. Öğrenci mevcudunun 400 olduğu söylendi. Çok azının masraf-
larının tamamı okul fonundan karşılanıyor; diğerleri masraflarının bir kısmını karşılıyor. 
Okula bitişik bir de kütüphane bulunuyor; gayet iyi durumda.57

Bu rapordan, Evangelike Mektebi’nin İngiliz himayesinde yoluna devam ettiği, 
kuruluş tarihinin takriben 1740 olduğu ve hâlen açıldığı [Hızır İlyas mahallesindeki]58 
evde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Öğrenci yoğunluğu ise dikkat çekicidir. Bir 
diğer ilginç nokta, bu iki misyonerin, kendilerinin de en büyük hâmileri olan İngiliz 
konsolosluğunun himayesindeki bir okula raporlarında bu kadar kısa ve bir tek yerde 
değinmeleridir. 

Yunan İsyanı’nın hemen öncesinde okulun gidişatında Helenizme doğru bir 
eğilim açıkça görülmektedir. Hatta işi isyan hazırlıklarına bizzat katılan eğitimcileri 
bünyesine kabul etmeye kadar vardırmıştır. Örneğin, 1820-1821 öğretmen kadrosunda 
Lesbos’lu Benjamin bulunmaktadır.59 Bu kişinin Yunan İsyanı’ndaki yeri ve önemi, 
görev sırasında Filiki Eterya cemiyeti adına çalışmayı sürdürmesi göz önüne alındı-
ğında okulun değişen veçhesine dair ipuçları vermektedir. Gerçi Benjamin burada bir 
yıl kalabilmiştir. Bunda okul idaresinin kararı mı, yoksa devletin isyancıları kovuş-
turmasının mı etkili olduğu netlik kazanmasa da, Lesbos’lu Benjamin’in okuldaki 
varlığı bile, Evangelike’nin öğretim programının temel felsefesini oluşturan “Helen 
kültürünü yayma amacı” ile örtüştüğü oldukça nettir.

Yunan İsyanı başlayınca Evangelike Mektebi kapanmış, bu kesinti 1824’e kadar üç 
yıl devam etmiştir.60 Yeniden açılmakla beraber isyan süresince (1821-1829) yaşanan 
karmaşadan olumsuz etkilenmiştir. Church Missionary Society misyoneri John Hart-
ley 1827 tarihli bir raporunda, İzmir’in Yunanistan meselesinin sıkıntılarından payını 
aldığını, bu nedenle eğitim alanındaki yaraların öyle kolayca tamir edilemeyeceğini 
belirttikten sonra Evangelike ile ilgili şunları söylemektedir: “Ne gençlere eğitim veren 
Economus’u görebiliyoruz ne de artan nüfusun eğitimine yardımcı olan herhangi bir 
eğitim kurumunu. Evangelike Mektebi’nin hâlâ varlığını sürdürdüğünü belirtmekten 
dolayı mutluyum. Ebediyen İngiliz himayesinde olan bu kurumun, öğrencileri geniş 
bir bilgi sahasına yönlendirdiği düşünülmese de en azından onların su katılmadık bir 

57 “Journal of Mr. Parsons and Mr. Fisk”, The Missionary Herald, Haziran 1821, Vol. 17, s. 186. 
58 Okulun bulunduğu mevki 1903 tarihli bir Osmanlı belgesinde ve İngiliz sefareti cetvellerinde Aya Yor-

gi mahallesinin Metropolithane  sokağında gösterilmektedir.  Y. Emre Uçan, s. 431; Erkan Cevizliler, 
s. 145. Okulda bir taşınma söz konusu olmadığına göre mahalle ve sokak isimlerinde zaman içerisinde 
bir değişiklik olabileceği veya okulun bağlantıda olduğu iki sokak olduğu, mahallenin de gayrımüs-
limler tarafından Aya Yorgi diye isimlendirildiği akla gelmektedir. Nitekim 1910 tarihli bir arşiv belge-
sinde okulun “Hızır İlyas mahallesinde kâin bulunduğu” beyan edilmektedir. BOA, BEO, 22/Z/1327, 
3685/276314. 

59 Iason Kastanis, Nikos Kastanis, s. 522.
60 Miss Ruth Perkins, s. 199. 
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cehalete gömülmelerini engellemektedir.”61 İlaveten, başöğretmeni ile sıklıkla gö-
rüştüklerini, onun Doğu cemaatindeki en liberal ruhban olduğunu dile getirmektedir. 
Hartley’in artan nüfustan kastı, isyan ve isyanı bastırma sürecinde Ege adalarından ve 
bazı şehirlerden İzmir’e kaçıp gelen yahut devlet tarafından sürgün edilen Rumlardır. 
Economos ise, aşağıda da kısaca bahsedilecek olan ve 1819’da Patrikhane’nin ağır 
baskılarıyla kapatılan Filoloji Cimnazyumu’nda görevli bir öğretmenin adıdır. Hart-
ley’in 1827 tarihinde Yunan İsyanı ile en ufak ilişkisi olmayan bir kurumu ve kaçan 
öğretmenini zikretmesi bilimsel bir veri olmayıp sadece maziye bir özlem ifadesi 
olarak algılanmalıdır. Ancak bununla birlikte rapordan yansıyan en önemli husus, 
Evangelike’yi İngiliz himayesinin ayakta tuttuğudur. Öte yandan eğitim programında 
ciddi bir tazelenmeye ihtiyaç duyulduğu hissedilmektedir. 

c. 1831 Sonrası Helenperver Eğitime Geçiş

Kaynaklarda Evangelike Mektebi’nin nihayet 1831’de bu tazelenmeyi kısmen de 
olsa gerçekleştirdiği belirtilmektedir. O yıl Evangelike Mektebi bir Helen okulu ve bir 
cimnazyum olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar toplam 6 sınıftan oluşuyordu. 
Cimnazyumda yönetici ve öğretmenlerle birlikte 16 kişi vardı. Öğretmenlerden biri 
öğrencilerin dinî eğitiminden sorumluyken 9’u Yunan dili ve edebiyatı, 3’ü Fransızca 
ve Türkçe, biri İngilizce, biri de teknik derslerine giriyordu. Cimnazyum bölümünde 
350 öğrenci okumaktaydı. Altı sınıfa ayrılmış Helen okulunda ise 12 öğretmen ve 
1.300 öğrenci okuyordu. Dersler Rumca, Türkçe, Fransızca verilmekteydi. Cimnazyum 
bölümünde Latince ve ilk iki sınıfında Fransızca zorunluydu. Rumca gibi Fransızca 
da önemliydi.62 Derslerden bazılarının Türkçe verilmesine karşılık, müfredatta Türkçe 
öğretilmemesi ilginçtir. Bunun sebebi Rumcanın öne çıkartılmak istenmesi olabilir. 

1831 yılında okulu gezen İngiliz misyoner J. A. Jetter şu bilgileri kaydetmekte-
dir: “İzmir’de Rumların iki okulu vardır. Bunlardan biri yüksek seviyede bir okuldur. 
İngilizlerin himayesinde bulunuyor. Çocuklara farklı diller öğretiliyor. Aynı zamanda 
misyoner Josiah Brewer’dan İngilizce dersi de almaya başlamışlar. Okulun farklı 
bölümlerinde 300 veya biraz fazla öğrenci okumaktadır. Başöğretmeni Kayserili Ab-
raham adlı bilgili ve liberal görüşlü birisidir.”63 Rougon’un verdiği bilgilerle Jetter’in 
gözlemleri karşılaştırıldığında ikinci şahsın sadece Cimnazyum’la ilgili bilgi verdiği 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla orada da dil ağırlıklı bir program geçerlidir. Görüldüğü 

61 “Church Missionary Society Visit of Rev. John Hartley to Six of The Apocalyptic Churches”, The 
Missionary Register, Haziran 1827, Vol. 15, s. 289. Yazarın “nüfus yoğunluğundan” kastı muhtemelen 
isyan coğrafyalarından İzmir’e göç eden Rumlar olmalıdır. 

62 Firmin Rougon, Smyrne Situation Commerciale et Économique des pays compris dans la Circonssc-
ription du Consulat Général de France, Paris Berger- Levrault et Cie Éditeurs, 1892, s. 40’tan aktaran 
Tülay Dinçel, s. 44. 

63 Bela Bates, Edwards C. Williams, “Smyrna (18 Mayıs 1831)”, The Missionary Gazetteer, Boston: 
William Hyde&Co., 1832, s. 358.
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üzere yeni müfredat okulun dil ağırlıklı görünümünü ortadan kaldırmaya kâfi gelme-
miştir. Üstüne üstlük din konulu tek dersin bulunması anlamlıdır. Mr. Brewer da 16 
Temmuz 1831 tarihli raporunda “Evangelike Mektebi’nin, başöğretmen Kayserili 
Abraham tarafından ayakta tutuluyor olsa da, çocukları bilim çevrelerinden haberdar 
edecek yeterli sayıda öğretmene sahip olmadığını”64 belirterek okulun eski çizgisini 
muhafaza ettiğini, o dönemin ruhuna yerleşmeye başlayan “bilimsel bilgilerden” 
nasiplenemediğini vurgulamış olmaktadır. Bu arada, Rougon’un ısrarla Fransızca 
vurgusu yapması dikkat çekmektedir.

Okul 1839 yılında Ecole Evangélique adıyla Osmanlı Devleti’nden ruhsat almıştır.65 
Verdiği diploma Yunanistan tarafından tanınmış olup, Atina Üniversitesi’nde (kuruluş 
1837) kabul edilmeye başlanmıştır.66 Bir anlamda Evangelike artık bu üniversitenin 
fideliği haline gelmiş görünmektedir. 

Bu dönemin önde gelen idarecilerinden Neoklis Papazoğlu67 mesleğine önce öğ-
retmen olarak başlamıştır. Görevinin yanı sıra okul kütüphanesiyle de ilgilenerek ciddi 
bir düzenleme gerçekleştirmiş ve orayı zenginleştirmiştir.68 Papazoğlu’nun halefleri 
K. S. Xanthopoulos ve Matthaios Paranikas’tir.69 Bir diğer öğretmen Nikolaos Aronis 
ise kendisini tamamen eğitime adamış birisidir. 1838-1840 arasında Evangelike’de 
öğretmenlik yaptıktan sonra Atina Üniversitesi’ne giderek üç yıl eğitimini ilerletmiş, 
ardından Evangelike’ye dönüp mesleğine devam etmiştir. Okulda daha çok Antik 
Yunanca öğretiyordu. 1852’de kendi okulunu kurunca Evangelike’den ayrıldı.70 

Başpiskopos Kıbrıslı Sophronios III (1825-1900) Evangelike’nin bu dönemde 
yetiştirdiği isimlerden biridir. Aslen Kıbrıslı olan ailesi onu yedi yaşındayken amcası 
Haralambos’un keşiş olduğu Trooditissa Manastırı’na göndermiştir. 1843’te Chryso-
royiatissa Manastırı’na diyakoz olarak atandı. İki yıl sonra Kıbrıs’tan ayrılarak teoloji 
öğrenimi için Antalya’ya gitti. 1847’de İzmir’e geldi; bir taraftan oradaki hastanede 
diyakozluk yaparken diğer taraftan Evangelike Mektebi’nde dört yıl okudu. 1851-1853 
arasında okulun alt sınıflarında öğretmenlik yaptı. Ardından Atina’ya giderek Rizarion 
Papaz Okulu’nda eğitimini sürdürdü. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi bursuyla 1857-1861 

64 Mr. Brewer, “Correspondance”, American Annals and Education, Aralık 1831, Vol. 1, s. 593.
65 Şamil Mutlu, s. 236. 
66 Rauf Beyru, s. 307; Miss Ruth Perkins, s. 201.
67 Neoklis Papazoğlu: 1799’da doğdu. Yunan İsyanı’nda asker ve diplomat olarak yer aldı. Montesqui-

eu’nun İran Mektupları’nı Yunancaya tercüme ederek 1836’da bastı. Bu, İzmir’de ilk basılan eser 
kabul edilmektedir. Alexis Politis, “Literature as National Cause: Poetry and Prose Fiction in The 
National and Commercial Capitals of the Greek-speaking World”, The Making of Modern Greece: 
Nationalism, Romanticism, and The Uses of the Past (1797-1896), (ed) David Ricks-Roderick Beaton, 
Ashgate Yayınevi, 2009, s. 230. 

68 Nikolaos Koutras, “Museum and Library of The School ‘Evangeliki Scholi’, Smyrna”, www2.egeonet.
gr/.../fLemmaBodyExtended.as... (26.10.2015).

69 Christos Tsiamoulées, Paschales M. Kitromilides, Kentro Mikrasiatikkon, Smyrnē: hē mētropolē tou 
Mikrasiatikou Hellēnismou, Michigan Üniversitesi Yayını, 2002, s. 142. 

70 Gerasimos, s. 264. Arinos 1870’te de bir Rum kız okulu açacaktır. 
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arasında Atina Üniversitesi’nde ilahiyat öğrenimi gördü. Kıbrıs’a dönerek 1861-1865 
arasında Lefkoşa’daki Ortodoks okulunda başöğretmen oldu. Aynı yıl başpiskopos 
seçildi.71

Bu biyografiden hareketle okulun öğretim felsefesini yorumlayan Varnava, 
“1830’lardan sonra yavaş yavaş ilerlemeci ve rasyonel eğitim metotlarını benimse-
diğini, buna Batılı gelenekten gelen matematik ve fizik bilimlerin de dahil olduğunu, 
ancak Patrikhane’nin hâlâ daha bunları benimsemediğini”72 kaydetmektedir. Böylece 
“Sophronios’un matematik ve fizik bilimler yoluyla rasyonel düşünceyle ve Aydın-
lanma, politik eşitlik (political equality) ve etnik milliyetçilik fikirleriyle tanıştığını” 
da eklemektedir. Ancak onun ileride üstlendiği resmi görevleri sırasında sergilediği 
tutumlara bakıldığında bu fikirlerin bir kısmını kabul ettiğini de sözlerine eklemek-
tedir. Buna mukabil açıktan açığa milliyetçilik gütmemiş, “İngiltere’yi üzmemek 
adına” Enosis [Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi] taraftarlığı yapmamıştır. Hatta bu 
nedenlerden ötürü Sophorios, Kıbrıslı milliyetçiler arasında sayılmamakta ve tarih 
yazımında ihmal edilmektedir.73

Bu arada 1842’de bir defa daha yangın geçiren okul iki yıl sonra açılabilmiş, kısa 
süre sonra çıkan yangının hasarı ise 1851’deki tamiratla giderilmiştir.74 

d. 1856: Müfredata “Bilimsel Bilgilerin” Aşılanması

1831 Programı’nın yeniden düzenlenmesiyle birlikte Evangelike Mektebi’nde 
matematik, coğrafya gibi bilimsel alanlara dair dersler okutulmaya başlanmıştır. Bu 
düzenlemenin hangi tarihte gerçekleştiği veya uygulamaya konulduğu kaynaklarda 
belirtilmemektedir. Bu adımın sebebi, diplomasının Atina Üniversitesi’ne kabul edil-
mesinin getirdiği zorunluluklar olabileceği gibi, İngiliz himayesinin Ortodoks Kilisesi 
anlayışına daha fazla geçit vermemesi de olabilir. Kırım Savaşı’nda İzmir’e gelerek 
oradaki İngiliz hastanesinde görev yapan George Rolleston’ın 1856 tarihli İzmir rapo-
runda söz konusu müfredata ayrıntılarıyla erişilebilmektedir. Fakat bu müfredatın ne 
zaman uygulamaya konulduğu belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu programın geçmişiyle 
ilgili daha başka verilere ulaşıncaya kadar 1856 tarihini yeni bir dönemin başlangıcı 
olarak nitelendirmek zorunluluğu hasıl olmaktadır. 

Rolleston Raporu’na göre yedi yıl üzerine iki bölüm halinde programlanan okulda 
Eleniki Skoli (Helen Okulu) üç yıl, Cimnazyum ise dört yıl olarak tasarlanmıştır. Okulda 
7 asıl öğretmen (masters) görev yapmakta, 250 kadar öğrenci öğrenim görmektedir. 
Öğrenci kabul şartları bağlamında başvuranların okuma yazma ve aritmetiğin ilk dört 
işlemini bilmesi istenmektedir. Okul giderleri kısmen sabit mülklerin gelirlerinden, 

71 Andrekos Varnava, s. 106-107. 
72 Andrekos Varnava, s. 107.
73 Andrekos Varnava, s. 106. 
74 O. Gülsün Vere, s. 15.
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kısmen de Rum cemaatinin bağışlarından karşılanmaktadır.75 Rapora göre 1856 yılı 
ders programı şu şekildedir:76

Yıllar Dersler
Helen Okulu 
1. Yıl

Uygulamalı aritmetik, Yunanca dilbilgisi, dilbilgisi uygulamaları, Elementary 
Lessons in Greek adlı kitabın ilk cildi, Antikçağ tarihi, Ezop Masalları, büyük 
düşünürlerin sözleri, muhtasar antik çağ tarihi, Tevrat’ın kutsal tarihi, yazı alış-
tırmaları, güzel yazı, resim. 

Helen Okulu 
2. Yıl

Uygulamalı aritmetik, Yunanca dilbilgisi, etimoloji, Elementary Lessons in Gre-
ek’ten Plutarch, Xenophon, Thucydides. Ortaçağ tarihi, siyasi coğrafya, İncil tarihi, 
alıştırmalar, güzel yazı, resim.

Helen Okulu 
3. Yıl

Uygulamalı geometri, Yunanca dilbilgisi, sözdizimi, Elementary Lessons in Greek’ten 
Xenophon’un Memorabilia, Plato’nun Crito, Plutarch’ın Ethics adlı eseri, Fransızcaya 
giriş, siyasi coğrafya, modern tarih, Yunanistan tarihi, kutsal öğreti, resim. 

Cimnazyum
1. Yıl

Teorik aritmetik, Yunanca sözdizimi, deyimler, Lysias, Demostenes ve Sokrates’in 
hitabeleri, Fransızca, insanlık tarihi, matematik, fiziki coğrafya, Antikçağ tarihi, 
kutsal öğreti, Latince.

Cimnazyum
2. Yıl

Aritmetik ve cebir, Yunanca sözdizimi, Antik Yunan: Demosthenes, Thucydides’in 
konuşmaları, Heredot’nun Muses’leri, İyonya lehçesinin özellikleri, kompozisyon, 
Fransızca, fizik, Ortaçağ tarihi, kilise tarihi, Latince. 

Cimnazyum
3. Yıl

Cebir ve geometri, metrik uygulamalar, sözdizimi, Antikçağ Yunancası, Homer’in 
eserleri, Dor lehçesinin özellikleri, Fransızca, psikoloji, Roma tarihi, kilise hiye-
rarşisi tarihi, alıştırmalar, Latince. 

Cimnazyum
4. Yıl

Geometri, metrik uygulamalar, Antik Yunan trajedileri: Aşil, Sofokles, Euripides, 
Sappho, Pindar, Alceus. Eolik lehçesinin özellikleri, Fransızca, modern tarih, 
muhtasar mantık, Hıristiyan ahlak kuralları, Latince.76

1831 müfredatıyla karşılaştırıldığında bu programda matematik, coğrafya ve 
genel tarih dersleri önemli bir yeniliktir. Fakat Yunan kültürü ve Antikçağ’la alakalı 
derslerin çoğalması okulun Yunanistan’daki eğitim standartlarına uyarlandığı izlenimi 
vermektedir. Rolleston bu tabloyu yorumlarken, “antik Yunan yazarlarının eserlerinin 
modern baskılarının derslerde okutulmasının, günlük konuşulan dili antik Yunanca 
seviyesinde arındırdığının”77 altını çizmektedir. Din dersleri bağlamında İncil ve Tevrat 
tarihi işlenmekte, öğrencilerin kutsal kitapları bilfiil okumaları değil, mahiyetlerinin 
anlatılması yolunun seçildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu haliyle okulun, isminin 
anlamını78 taşımadığı, bilakis laik bir okul hüviyeti kazandığı gözlemlenmektedir. 
Dönemin aydınlanma ruhuna uygun olan bu programda Hıristiyan dini adeta bir çeşni 
olarak telakki edilmiş gibidir. Doğal olarak bu programa göre yetiştirilmesi hedeflenen 
gençlerin dinî bir bakış açısına sahip olmasının açıkça engellendiği, buna mukabil 

75 George Rolleston, Report on Smyrna for Her Majesty’s Office, Londra 1856, s. 38. 
76 George Rolleston, s. 37.
77 George Rolleston, s. 38.
78 “Evangelical” tabiri “İncil’i merkeze alan, İncil’e göre eğitim veren” manalarına gelmektedir. Nitekim 

1733’te yeniden kurulurken okula “İncil’i öğretme ve anlatma hakkı” anlamına gelen bu ismin veril-
mesi kararlaştırılmıştır. İngiltere Milli Arşivi, FO 286/963’ten aktaran Y. Emre Uçan, s. 431. 
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bilimin verileriyle hayata bakan, Yunan milliyetçisi ve hayranı bir kişilik kazandırıl-
mak istendiği ortadadır. 

Evangelike Mektebi’ne zaman içerisinde beş ayrı şube ilave edilmiş, bunlar 1894 
yılında ruhsat almışlardır.79 Okulun devlet tarafından resmen tanındığı tarih ise 7 Şubat 
1895’tir.80 1900 Yılı İzmir Ticari Rehberi’ne göre şubeleri de dâhil olmak üzere okulda 
1.650-1.700 kadar öğrenci bulunmaktadır.81 İzmir’deki ilk jimnastik okulu oyunları 
Haziran 1891’de Evangelike Mektebi öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir.82 Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar İngiliz himayesinde kalan okul daha sonra Rum Patrikhanesi 
idaresine geçmiştir.83 1922’de Rumların İzmir’den ayrılışlarına kadar faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Beş gün devam eden ve şehrin üçte ikisinin kül olduğu 1922 İzmir 
yangınında Evangelike Mektebi de yanmış, yangından kurtarılan bir kısım arşiv mal-
zemesi İngilizlere teslim edilmiştir. Ancak bunların akıbeti bilinmemektedir.84 İzmir 
metropolitliğine bağlı olan okul son kez İzmir metropoliti Hrisostomos tarafından 
tamir ettirilmiştir. Görev süresi 1910’da başladığına göre tamir işi de bundan sonraki 
on iki yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.85 

1856 Sonrasında Evangelike’den Yetişen Bazı Şahsiyetler

Pavlos Karolidis (1849-1930): Kayseri’nin Endürlük köyünde doğmuştur. Önce 
Evangelike Mektebi’nde, ardından Fener Rum Mekteb-i Kebiri’nde okudu. 1867’de 
mezuniyeti sonrası Atina Üniversitesi’nde tarih öğrenimi gördü. Tübingen’deki öğ-
renimini 1872’de doktora derecesiyle tamamladı. 1875-1886 arasında Evangelike’de 
tarih ve Latince derslerine girdi. 1886’da Yunan başbakanı Trikupis’in teklifiyle Atina 
Üniversitesi’nde tarih profesörü oldu. 1909-1912 döneminde Osmanlı Meclisi’ne 
İzmir’den mebus seçildi. Atina’da öldü.86 

A. Papadopoulos Keramevs (1856-1912): Yunan kültürü ve tarihi araştırmacıla-
rındandır. Ayvalık kökenli bir aileye mensup olan Papadopoulos, Teselya’da doğdu. 

79 Bunlar Sofion Erkek İptidai Okulu, Küpecioğlu Erkek İptidai Okulu, Fasulye Erkek İptidai Okulu, 
Teoloji Erkek İptidai Okulu ve Ayayani Erkek İptidai Okulu’dur. Şamil Mutlu, s. 236. 

80 Şamil Mutlu, s. 236. Okulun 1839’da ruhsat aldığı daha evvel belirtilmişti. Tanzimat Fermanı ile aynı 
yıla tesadüf eden bu belgenin içeriği

81 Salih Narin, İzmir Levantenleri ve Kültürel Etkileri, Dicle Üniversitesi, YL. Tezi, 2012, s. 46.
82 Evangelos Albanidis, “Athletic Activities of The Greek Community in Smyrna from The End of The 

19th Century to 1922”, Studies in Physical Culture and Tourism, 2011, Vol. 18, s. 334.
83 Şamil Mutlu, s. 236.
84 Y. Emre Uçan, s. 438.
85 Salih İnci, s. 31. Metropolit Hrisostomos İzmir yangınından çok önce Evangelike için yeni bir bina 

inşa ettirmiştir. Ancak okul buraya hiç taşınamamıştır. Bu bina günümüzde Namık Kemal Lisesi’ne 
ev sahipliği yapmaktadır. Vangelis Kechriotis, “Atina’da Kapadokyalı, İzmir’de Atinalı, İstanbul’da 
Mebus Pavlos Karolidis’in Farklı Kişilik ve Aidiyetleri”, Toplumsal Tarih, Mayıs 2015, S. 257, s. 29. 

86 Vangelis Kechriotis, “Atina’da Kapadokyalı...”, s. 28. 
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Evangelike Mektebi’nden mezun olduktan sonra 1873’te bir süre civardaki bir okulda 
öğretmenlik yaptı. Aynı yıl Evangelike’nin yeni kurulmuş olan müze ve kütüphane-
sine idareci tayin edildi. O sıralar henüz on yedi yaşında olmasına rağmen arkeoloji 
ve paleografi araştırmalarına başladı. 1874-1879 arasında Anadolu ve Ege adalarında 
gezilere çıkarak elyazmaları ve antikalar topladı. 1879’da bu işini İzmir’de sürdürdü. 
Daha geniş çaplı araştırmalar yapmak için görevinden istifa ederek Anadolu’yu ve 
Sporades adalarını dolaştı.87 

Padoleon Komninos (1867-1923): Dindar ve soylu bir aileye mensup olan Kom-
ninos Varna’da dünyaya gelmiştir. Evangelike Mektebi’ni bitirdikten sonra 1884’de 
Fener Rum Mekteb-i Kebiri’ne girdi. Mezuniyeti sonrasında İzmir metropoliti Vasilion 
tarafından teoloji öğrenimi için Rusya’daki Petrupoleos Akademisi’ne gönderildi. 
1896’da İstanbul’a dönen Komninos aynı yıl Heybeliada Ruhban Okulu’na öğretmen 
tayin edildi. 1922-1923 arasında okulun müdürlüğünü yürüttü.88 

Leonidas Paraskevopoulas (1860-1936): Evangelike Mektebi’ni bitirdikten sonra 
Evelpides Askeri Akademisi’nde okudu. İsviçre ve Fransa’da eğitimini tamamladıktan 
sonra Yunanistan ordusunda çeşitli görevler üstlendi. 1920’deki emekliliğinin ardından 
Paris’e yerleşti.89

Yorgo Baltazzi (1868-1922): İzmirli tüccar Periklis E. Baltazzi’nin oğludur. Evan-
gelike’de okumuş, yukarıda bahsi geçen Pavlos Karolidis’in de öğrencisi olmuştu. Atina 
Üniversitesi’nde yüksek öğrenim gördü. 1902’de Yunanistan Meclisi’ne milletvekili 
seçildi. 1908’de Yunan dışişleri bakanlığına getirildi.90

87 Papadopoulos Keramevs gezilerini bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Gazeteci ve serbest araştırma-
cı olarak çalışırken bir taraftan da Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi’ne üye oldu. O yıllarda İzmir 
ve civarının antik çağlardan itibaren tarihine ve kültürüne dair yetmiş kadar makale yazarak çeşitli ga-
zete ve dergilerde yayınladı. Evangelike Mektebi’nin 1877 tarihli katalogunda kendi hazırladığı Palaia 
şehrinin el yazmalarının listesi de bulunmaktadır. Apostolos Karpozilos, “The Man who Turned Night 
into Day”, Zwischen Polis, Provinz und Peripherie, (ed) Lars M. Hoffmann-Anuscha Monchizadeh, 
Wiesbaden 2005, s. 929 (927-946). Cemiyet-i Edebiye’de Teodoros Mavrokordato’nun yıllık 150 lira 
bağışlamasıyla oluşturulmak istenen elyazması kütüphanesi Keramevs’e havale edildi. Osmanlı’da 
Cemiyetler ve Rum Cemaati, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, s. 16. Yine onun maddi deste-
ğiyle 1883’te Lesbos adasına, oradan Patmos’a ve Argyropolis’e [Girit-Gümüşhane] kadar gitti. Ertesi 
yıl Trakya ve Makedonya’yı dolaştı. 1884’ün son iki ayını Vazelon Manastırı’nda geçirerek oradaki 
elyazmalarının bir katalogunu çıkardı. Bütün bu gezilerinden elde ettiklerini topladığı dört ciltlik ça-
lışmasının bir cildini T. Mavrokordato’nun desteğiyle yayınladı. Apostolos Karpozilos, s. 930. Kara-
mevs ayrıca M. Mavrogenis’in mirası ve adı geçen cemiyetin maddi desteğiyle Bizans arkeolojisi ve 
tarihiyle alakalı birinci el kaynakları yayınlamıştır. Haris Eksertzoglou, s. 108. 

88 Salih İnci, s. 173.
89 Michael L. Smith, Ionian Vision: Greece in Asia Minor (1919-1922), Londra 2000, s. 341. 
90 Vangelis Kechriotis, “Atina’da Kapadokyalı...”, s. 31 ve 35; Michael L. Smith, s. 337. Baltazzi ailesi 

İzmir ve İstanbul’da nüfuzlu bir banker ailesidir. Yorgo Baltacı’nın dedesi George (Yorgo) Baltaz-
zi’nin kardeşlerinden Theodore ve Emmanuel Baltazzi (Baltacı Manolaki) ünlü Galata bankerleri 
arasında yer almış kişilerdi. Baltazzi’lerin soy ağacında konumuzla alakalı ilginç olan bir husus, Bal-
tacı Manolaki’nin oğullarından Demostene’nin Maria Sevastopoulos (1841-1869) adlı bir hanımla 
evlenmiş olmasıdır. Nursel Manav, Devlet-Banker İlişkileri Çerçevesinde Baltazzi Ailesi, Marmara 
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Georgios Kokolas: Evangelike’yi bitirdikten sonra Fransa’da hukuk okudu. Fakat 
Fransızca dersleri vermeyi hukukla uğraşmaya tercih etti. İzmir’de bazı okullarda 
öğretmenlik yaptı.91

Kosmas Politis (1888-1974): Asıl adı Paris Taveloudis olup Atina doğumludur. 
Ailesi o iki yaşındayken İzmir’e yerleşti. Evangelike Mektebi ve İzmir Amerikan 
Koleji’nde öğrenim gördü. İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşundan iki gün sonra 
kaçtı. Masalya, Paris ve Londra’da çeşitli bankalarda görev yaptı. 1924’te Yunanis-
tan’a yerleşti ve bankadaki işini bıraktı. 1945-46 yıllarında İngiltere büyükelçiliğinde 
çevirmen olarak çalıştı. Yunan Komünist Partisi’nin (KKE) üyeleri, daha sonra yine 
aynı çizgide hareket eden EDA’nın da kurucuları arasında yer aldı. Yitik Kentin Kırk 
Yılı: İzmir’in Hacı Frangu Semtinden başlıklı bir romanı bulunmaktadır.92

Hrisostomos Koroneos (1894-1976): İzmir-Foça’da doğmuştur. Bir süre Evange-
like Mektebi’ne devam etti. 1913’te Heybeliada Ruhban Okulu’na girdi. 1917-1919 
yılları arasında eğitimine ara vererek Türk ordusunda yedek subay olarak Filistin 
cephesinde bulundu. Savaş sonrası okulunu bitirdi (1922). Ertesi yıl presbiter oldu ve 
Heybeliada’da öğretmenliğe başladı. Yunan tarihi ve coğrafyası, din dersleri ve tefsir 
okuttu. 1931-1933 yılları arasında Strazburg Üniversitesi Katolik İlahiyat okulunda 
teoloji eğitimi aldı. 1933’de tekrar Heybeliada’ya dönerek yedi yıl boyunca Eski ve 
Yeni Ahit tefsiri, Yeni Ahid’e giriş, İbrani arkeolojisi, tefsir bilimi, kilise hukuku 
dersleri verdi. 1942’de okul müdürlüğüne atandı ve 1950’ye kadar bu görevi yürüttü. 
1944’de Niksar metropoliti oldu. Ana dili dışında Türkçe, Fransızca, Latince ve Rusça 
bilen Hrisostomos ömrünün son yıllarını Kadıköy-Moda’da geçirdi. 82 yaşında öldü ve 
Balıklı mezarlığına defnedildi. Kitaplarının tamamı Selanik’teki Patrikhane Pateristik 
Araştırmalar Merkezi’ne verildi.93

Üniversitesi, YL Tezi, 2009, s. 18. Bu soy ismi Evangelike’nin ikinci kuruluşunda adı geçen Rum 
zenginlerden Panteleon Sevastopoulos’la o hanımın bir akrabalık bağını göstermektedir. Öte yandan 
Osmanlı yönetiminin yabancı uyruklu kişilere mülk tapusu vermemesi üzerine, aile olarak Venedik pa-
saportu taşıyan Demostene Baltazzi İzmir-Menemen’de satın aldığı bir çiftliği karısı Maria’nın üstüne 
yapmıştır. Hilal Ortaç, “Batı Anadolu’da Bir Büyük Toprak Sahibi Levanten: Baltacı Manolaki”, Tarih 
İncelemeleri Dergisi, Temmuz 2010, c. 25, S. 1, s. 321. 

91 Vangelis Kechriotis, “Educating The Nation: Migration and Acculturation of The Two Shores of The 
Aegean at The Turn of The Twentieth Century”, Cities of the Mediterranean: From the Ottomans to 
the Present Day,  (ed) Meltem Toksoz-Biray Kolluoğlu, Londra: I.B. Tauris, 2010, s. 153.

92 Damla Demirözü, “İzmir Yangını Ve Çağrıştırdıkları Üzerine”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Dergisi, 2010, S. 50, s. 269. 

93 Stavridu Vasiliu, İ İera Theologikis Sholi tis Halkis Mia Sinoptiki Theorisis, Selanik: Patrikhane Ya-
yınları, 1994, s. 220’den aktaran Salih İnci, s. 31 ve 155.
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Mektep Kütüphanesi ve Müzesi

Evangelike Mektebi’nin zengin bir kütüphanesinin olduğu pek çok kaynakta 
geçmektedir. Din adamı Grigorios Kontaris’in94 şahsi kütüphanesini bu okula bağış-
lamasıyla ilk adımları atılmıştır.95 Aynı kişi başka piskoposların vasiyet ettikleri çok 
sayıda kitabı da bu koleksiyona dahil etmiştir.96 Müdür Papazoğlu göreve geldiği 
1838’de kendisinden evvelki 710 ciltten oluşan kütüphanenin bir katalogunu hazırladı 
ve başka kitaplar da ekleyerek zenginleştirdi.97 Bu nedenle kütüphanenin kuruluşu 1838 
yılı olarak kabul edilmektedir.98 1875 Aydın Vilayet Salnamesi’ne göre kütüphanede 
15.000 kitap bulunuyordu.99 Bu da Papazoğlu’nun kütüphaneye yaptığı katkıyı göster-
mektedir. 1922’de yıkılmasından kısa bir süre önce 50.000 cilt kitap ve 180 elyazması 
barındırdığı bildirilmektedir.100 Rumca gazete ve dergilerin de yer aldığı bu kütüphane 
dışarıdan gelen insanlara da açıktı.101 Bu yönüyle “bilginin halka açılması” söyleminin 
altını dolduran bir misal teşkil etmektedir. 

Müdür Papazoğlu’nun 1830 yılında bir edebiyat cemiyeti kurarak başlattığı ve 
bir okuma salonu ihdas ederek geliştirdiği Helen Müzesi de okul adına değerli bir 
katkıydı.102 Özellikle Anadolu’dan toplanan kabartmalar, heykeller, resimler, ikonlar, 
levhalar, kaideler, kap kacaklar, eski paralar çok geniş bir koleksiyon oluşturmuştu.103 
Bunların rakamlara dökümü ise “500 büst ve kabartma ile 1.500 parçadan oluşan sera-
mik koleksiyonu, takriben 1.500 parçadan oluşan bir seramik sergisi, antik çağlardan 
kalan bir madalyon ve sikke koleksiyonu” şeklindedir.104 Okul bünyesinde bir müzenin 

94 Grigorios Kontaris (1638-1698): Öğretmen, yazar, çevirmen, nakkaş, Venedik’te matbaa sahibi ve 
papaz olarak tanıtılmaktadır. Kozani’de doğdu. 1668’de Venedik’teki Flagiano Cimnazyumu’na 
müdür oldu. Önce Sırbistan-Serfiçe piskoposluğu ve Atina metropolitliği görevlerinde bulundu. 
1690’da İzmir metropoliti oldu. Aynı şehirde hayatını kaybetti. Gülçin Tunalı, Gülçin Tunalı, Anot-
her Kind of Hellenism? Appropriation of Ancient Athens via Greek Channels for The Sake of Good 
Advice as Reflected in Tarih-i Medinetü’l-Hukema, Bochum Üniversitesi, Doktora Tezi, 2013, s. 79. 
Ancient and Useful Stories of The Famous City of Athens adlı eseri önemlidir ve bu şehirle ilgili ça-
lışma yapan kişidir. Richard Stoneman, The Book of Alexander the Great: A Life of the Conqueror, 
I.B. Tauris 2012, s. 15. Muhtemelen hayatının İzmir döneminde Evangelike Mektebi ile yakından 
ilgilenmiş bir kişiydi. 

95 Gülçin Tunalı, s. 79.
96 Tülay Dinçel, s. 42.
97 Nikolaos Koutras, “Museum and Library of The School ‘Evangeliki Scholi’, Smyrna”, www2.egeonet.

gr/.../fLemmaBodyExtended.as... (26.10.2015).
98 C. Tsiamoulées, P. M. Kitromilides, K. Mikrasiatikkon, s. 142. 
99 Sadiye Tutsak, s. 69.
100 Maria Georgiadou, Constantin Carathéodory: Mathematics and Politics in Turbulent Times, Berlin: 

Springer, 2004, s. 145.
101 George Rolleston, s. 38.
102 C. Tsiamoulées, P. M. Kitromilides, K. Mikrasiatikkon, s. 141. 
103 1922 yangınından sonra 1923’te Ali Tevfik Bey’in başkanlığında yapılan kurtarma çalışmalarında 

epeyce eser kurtarılmıştır. Bunların listesi için bkz. Y. Emre Uçan, s. 438-439.
104 S. Akşin Somel, s. 31. 



994 Ayşe Aksu

yer alması her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından “bir kültür merkezi”105 olarak 
değerlendirilmekte, “kütüphane ve müzenin açılmasının okula ayrı bir değer kattığı, 
bu yönleriyle eğitimin kalitesinin artırılmasında ve sürdürülebilir hale getirilmesin-
de günümüz müesseseleri için tarihin sayfaları arasında bulunan örneklerden birisi 
olduğu”106 dile getirilmiş olsa da aslında her iki birimin de Helenizm’e hizmet ettiği 
aşikardır. Öğrencilere antik Yunan’la ilgili nesnel ve görsel malzeme sunulması, onla-
rın mazileri ile daha duygusal bağ kurmaları temin edilmiştir. İlaveten müzeyi ziyaret 
eden öğrencilerin ve halk kesiminin merakı uyanacak ve sonunda antik Yunanla ilgili 
okumalar yapmaya başlamaları beklentisi söz konusudur. Son kertede ise ziyaretçiler-
den bu türden eski eserleri müzeye getirmeleri isteği uyandırılmış olmalıdır. Buradaki 
okul-müze işbirliği bir eğitim metodu olarak düşünülebilir. 

Müzenin bir diğer işlevi, Anadolu veya Ortadoğu coğrafyalarında tarihi kalıntıların 
toplandığı bir merkez oluşuydu. Böylece okul, özgün topraklarının malı olan tarihi 
kalıntıların azınlıklara geçişi, büyük ihtimalle de Yunanistan’a veya Avrupa müzelerine 
devredildiği bir kanal olmuştur. Nitekim bir Osmanlı arşiv belgesinde bu müzenin 
devletten izin almadan kurulduğu bildirilmektedir. Müzede yer alan eski eserler, Aydın 
vilayetinin çeşitli yerlerinde bulunan Rum ahalinin buldukları eski eserleri kanuna aykırı 
biçimde ve gizlice müzeye vermeleriyle temin edilmiştir. Hatta Müze-yi Hümayun’a 
ait eserler de bu müzede ortaya çıkmıştır. Asar-ı Atika Nizamnamesi gereğince bu tür 
saklanan eserlere el konulması ve bu işi yapanlara para cezası verilmesine hükmedilmiş 
ve bu hüküm ilgili yerlere bildirilmiştir.107 

Sonuç ve Değerlendirme

Evangelike Mektebi 1708 yılında İstanbul Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş, 
1733’te Rum zenginlerin uhdesine verilmiş olan bir okuldur. Her ne kadar bu tarihte 
Patrikhane’den ayrılmış olsa da özellikle mezunlarının Fener Rum Mekteb-i Kebiri’ne 
kabul edilmeleri ve Patrikhane bünyesinde istihdamlarında bir beis görülmemesi gibi 
hususlar kurumun Patrikhane’den mutlak manada bağımsızlık kazanmış olduğu görüşünü 
gölgede bırakmaktadır. Dolayısıyla Rum zenginlerin maddi desteğini almakla birlikte 
eğitim programı ve öğretmen kadrosu ağırlıklı olarak Patrikhane’nin güdümünde kalmıştır. 
Çünkü başöğretmeni/idarecisi bazı istisnalar dışında daima Ortodoks kilisesi mensupla-
rından seçilmiş, keza modernist görüşlere sahip öğretmenler okulda barındırılmamıştır. 

Okulun skolastik bir çizgi izlediğinin belki de en sağlam delillerinden biri, 1810’da 
Constantinos Koumas tarafından İzmir’de açılan ve modern öğretim metotlarını uygu-
layarak bilimsel bilgilere yer veren Philological Gymnasium’a (Filoloji Cimnazyumu) 

105 S. Akşin Somel, s. 31. 
106 Y. Emre Uçan, s. 440.
107 BOA, 1305/1888, MF.MKT, 99/77’den aktaran Y. Emre Uçan, s. 437.
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Patrikhane’nin gösterdiği akıl almaz tepkilerdir. Öncelikle burasının Evangelike Mek-
tebi ile birleştirilme fikrine Patrikhane şiddetle karşı çıkmış, “yalnızca Evangelike’yi 
desteklemeye devam etmiştir.”108 Zira Cimnazyum’da Evangelike Mektebi’nin aksine 
fizik deneylerin yapılması, fen labratuvarlarının kurulmuş olması, deneylerin halkın 
önünde de yapılması109 Patrikhane’yi aşırı derecede rahatsız ediyordu. Derslerde “es-
rarengiz araç gereçlerin” kullanılması, çocuklarını buraya gönderen çok sayıda zengin 
Rum’u cezbederken, Evangelike düşüşe geçmiş, haliyle Patrikhane’nin muhafazakar 
politikalarını savunan bilim adamları buradaki seküler eğilime ve liberal politikalara 
karşı çıkmışlardı. Sonunda Cimnazyum 1819 yılında öfkeli bir kalabalık tarafından 
yakılarak tarih sahnesinden kaldırıldı.110 Bu gelişmeler ışığında ve Evagelike’deki 
tutumu doğrultusunda Patrikhane’nin, Helenizme sıcak baktığı ve desteklediği, buna 
mukabil Batı menşeli bilim anlayışına karşı çıktığı söylenebilir. 

Bir yandan Evangelike Mektebi iki asrı aşan tarihçesini yaşarken, diğer yandan 
Rum milleti, günümüzde Yunan Aydınlanması adı verilen ve özünü “Helenleşme-kiliseyi 
reddetme” şeklinde formüle edebileceğimiz bir süreci yaşadı.111 Evangelike Mektebi 
bu sürecin bilfiil içindeydi. Hatta bir yönüyle ona omuz veren bir konumdaydı. Buna 
mukabil “kilisenin reddedilmesi” ayağında kıyasıya mücadele etti. Mücadelesi büyük 
ölçüde başarılı oldu. 1833’te müstakil Yunan kilisesinin kurulması bu başarısının so-
mut ve en anlamlı kanıtıdır. Evangelike’nin verdiği eğitimin Aydınlanma sürecindeki 
yerini, İoannis N. Grigoriadis’in bütün bunları veciz bir şekilde özetleyen satırlarıyla 
birlikte düşünerek anlamak mümkündür: 

Giderek büyüyen Atina destekli eğitim kurumları ağı, baştan sona tüm Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda Yunan kültürünü ve milli kimliğini yaymak için başlıca araç oldu (...) Yerli nüfusun 
milli fikirlere bağlılığını sağlamlaştırmak amacıyla yüzlerce okul açıldı. Küçük çocuklar 
yalnızca Ortodoks azizlerini değil, aynı zamanda Platon ve Perikles, Homer ve Tukikides gibi 
klasik figürleri kucaklamaya teşvik ediliyordu. Kısa bir süre sonra ebeveynlerin çocuklarına 
yalnızca Hıristiyan değil, aynı zamanda Aristotales, Sokrates, Kalliope ve Aspasia gibi klasik 
Yunan isimleri vermeye başlaması tesadüf değildi. Yunan-Hıristiyan sentezi çok faaldi.112 

108 Gerasimos Augustinos, s. 261. 
109 Constantine Skordoulis, Gianna Katsiampoura, “Teaching Experiments in 18th–19th Century Greek 

Physics Textbooks”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 2010, Vol. 60, s. 79-92. 
110 Dimitris Dialetis, Kostas Gavroglu, Manolis Patiniotis, “The Sciences in The Greek Speaking Regions 

during The 17th and 18th Centuries”, Archimedes-New Studies in the History and Philosophy of Sci-
ence and Technology, Kluwer Akademik Yayınlar, 1999, Vol. 2, s. 65. 

111 Yunan Aydınlanması süreci için kesin bir tarih aralığı vermek mümkün olmamakla birlikte araştırmacı 
Paschalis M. Kitromilides’in ileri sürdüğü tez esas alınabilir. Buna göre Rumların Batılılaşmasında 
müessir ilk nesil, Avrupa ile ilk temas eden Rum ticaret erbabı ile 1711’den itibaren Osmanlı Dev-
leti tarafından Eflak ve Boğdan beyliklerinin tevdi edildiği İstanbullu Rum ailelerdir. İkinci nesil ise 
bunların Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmüş ve oradan edindikleri bilgileri okullar ve kitaplar 
vasıtasıyla aktaranlardan oluşur. Bu süreç 1830’lara kadar sürmüştür. Paschalis M. Kitromilides, “The 
Enlightenment in Southeast Europe...”, s. 45.

112 İoannis N. Grigoriadis, Kutsal Sentez: Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak, İstanbul: Koç 
Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 60.
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Grigoriadis’in doğrudan kastettiği okul elbette Evangelike değildir. Ancak onun 
bu dönemin efkar-ı umumiyesini tahlil eden çözümlemelere gitmesi Evangelike’nin 
anlaşılmasına ve anlamlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Bir başka değerlendirmede 
ise Evangelike Mektebi’nde sunulan eğitim seküler ve moderndi; Rumların milli duy-
gularını coşturmak, dilleriyle gurur duymalarını sağlamak, Antik Yunan ve klasikleriyle 
tanıştırmak üzere tasarlanmıştı.113 Son gününe kadar metropolitliğin kanatları altında 
faaliyet yürüten bu okulun seküler addedilmesi düşündürücüdür. 

Buraya kadar söylenenler muvacehesinde Evangelike Mektebi başlangıçta skolastik 
bir eğitim anlayışı benimseyerek bir yandan Cizvit misyonerlerin telkinleriyle mücadele 
etmeye çalışmış, öte yandan yine Batı’da üretilen ve kilise öğretilerini reddeden bilimsel 
bilgilerin ve buna bağlı gelişen Aydınlanmacı fikirlerin meydana getirdiği tehlikeli 
duruma set olmaya çalışmıştır. Ancak ilk günden itibaren antik Yunancaya ve Latince 
öğretimini esas alması, Yunan klasiklerini okutması Rum milletinin 1750’lerden sonra 
benimseyecek olduğu Helenizm akımının tohumlarını ektiği ve Yunan Aydınlanması’na 
kapı araladığı anlamına gelmektedir. Üstelik bütün gayretlere rağmen Avrupa menşeli 
bilimsel bilgilerin ve eğitim-öğretim metotlarının baskısı altında kalarak özellikle 
1830’lardan sonra yön değiştirmeye başlamıştır. Bu dönüşümde, kuruluşundan on beş 
yıl sonra İngiltere’nin himayesine girmiş olmasının da etkisi inkar edilemez. Yabancı 
himayesinde bir azınlık okulu olması hasebiyle de özgündür ve bu konuda bir örneklem 
teşkil etmektedir. 1850’li yıllarda ise Evangelike’nin duruşunu, Atina Üniversitesi’nin 
yörüngesi belirlemiştir. 

Birbirinden çok farklı bileşenlerin vücuda getirdiği Evangelike Mektebi skolastik 
ve Batılı/Aydınlanmacı eğitim anlayışlarının beraber yürütülmeye çalışıldığı bir “proje 
okul” hüviyetindedir. Bu özellikleriyle Evangelike Mektebi Rum milletinin eğitim ta-
rihinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Her ne kadar Osmanlı’da Rum okullarını 
inceleyen çalışmalarda kendisine fazla yer bulamamış olsa da İzmir gibi çok katmanlı 
ve kültürler mozaiği olan renkli bir şehirde iki asırdan fazla bir zaman diliminde Rum 
gençlerini yetiştiren bu kurumun modern Türk eğitim tarihi araştırmalarına da önemli 
katkılar sunacağı aşikardır.
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HANS REICHENBACH VE TÜRK FELSEFESİ’NE KATKILARI

Semra Uçar*

HANS REICHENBACH AND HIS CONTRIBUTIONS 
TO TURKISH PHILOSOPHY

ÖZ
Berlin Çevresi kurucularından biri olan Alman Profesör Hans Reichenbach, mantıkçı 
pozitivizmin önde gelen isimlerinden biridir. Felsefenin yanı sıra matematik ve fizik 
alanlarında da eğitim almış olan Reichenbach, fizik felsefesi ve bilim felsefesinde 
yaptığı çalışmalarla derin bir etki yaratmıştır. Reichenbach ayrıca çağımızın iki 
önemli fizik teorisi olan Einstein’ın görelilik teorisi ve kuantum mekaniği konu-
larında da felsefi çalışmalar yapmıştır. Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesiyle 
ülkesinden Türkiye’ye göç eden Reichenbach, İstanbul Üniversitesi’nde beş yıl 
boyunca Felsefe bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Türkiye’de geçirdiği beş 
yılda oldukça üretken olan Reichenbach, Türk Felsefesi’ne önemli katkılar yapmıştır. 
1938 yılında Amerika’ya taşınmış ve ölümüne dek bu ülkede kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hans Reichenbach, Reichenbach’ın Hayatı ve Çalışmaları, 
İstanbul Üniversitesi’ndeki Göçmen Profesörler.

ABSTRACT
German Philosopher Hans Reichenbach, one of the founders of Berlin Circle 
was a proponent of logical positivism. He had been trained in philosophy and 
in physics and mathematics of the present century. He did profound work in the 
philosophy of physics and the general philosophy of science. He also made las-
ting contributons to Einstein’s theory of relativity and quantum mechanics. After 
Hitler came to power in Germany, Reichenbach emigrated to Turkey. He stayed 
in Turkey for five years as chief of the Department of Philosophy at Istanbul 
University. Reichenbach had a productive five years at Istanbul University and 
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he made important contributions to Turkish Philosophy. In 1938 he moved to the 
United States of America and he stayed there until the end of his life.
Keywords: Hans Reichenbach, Reichenbach’s Life and Work, Emigrant Profes-
sors at İstanbul University.

...

Giriş

20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen Hans Reichenbach, 
yüzyılımızın ‘Bilim Felsefesi’ne’ yaptığı muntazam katkılar ile tanınmaktadır. Reic-
henbach, Kant felsefe geleneğinde yetişmiş ve bunun yanı sıra yüzyılımızın fizik ve 
matematik alanlarında eğitim görmüştür. Dikkate değer bir filozof olmasının yanında 
Reichenbach, gündeme getirdiği özgün ve yeni fikirleriyle birlikte, son derece başarılı 
bir mantıkçı, matematikçi ve bilim adamıdır. Mantıkçı pozitivizmin önde gelen temsil-
cilerinden biri olan Reichenbach, Berlin Çevresi’nin kurucusu olarak da anılmaktadır. 

1933 yılında Nasyonel Sosyalizm’in iktidara gelmesiyle, iktidarın politikası ne-
deniyle azımsanamayacak sayıda Alman ve Alman Yahudi bilim adamları, sanatçılar, 
politikacılar Türkiye’ye sığınmak durumunda kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, iltica 
eden bilim adamı ve sanatçılara eğilimlerine ve yeteneklerine uygun iş olanakları sağ-
lamıştır. Bu durumdan karşılıklı bir çıkar sağlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti, mülteci bilim adamları, profesörler ve sanatçılar için böyle bir 
olanak tanımış ve en önemlisi onların hayatları kurtulmuştur. Aynı zamanda Almanya, 
tarihinin en büyük beyin göçüne sahne olurken, Türkiye Cumhuriyeti de değerli birçok 
Alman bilim adamı ve sanatçısını bir anda ülkesine hizmet eder bulmuştur.

Yukarıda bahsedilen dönem içerisinde yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. senesi olan 
1933’te aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak yorumla-
nabilecek ‘Üniversite Reformu’ yürürlüğe girmiştir. Üniversite reformu kapsamında, yuka-
rıda sözü edilen, Almanya’dan iltica eden bilim adamı ve profesörler görevlendirilmiştir. 

Üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi’nde görevlendirilen göçmen profesör-
ler, üniversite hayatın canlandırmışlardır. Bu durum, Türk eğitim ve öğretim hayatını 
olumlu bir çizgide etkilemiş ve sonrasında göçmen profesörler gelecek nesillere değeri 
yadsınamayacak bir miras bırakmışlardır.

Türkiye’ye sığınan ve üniversite reformu çerçevesinde görevlendirilen profesör-
lerden biri de Hans Reichenbach’tır. Kuşkusuz Reichenbach, Türk felsefe eğitimine 
oldukça önemli katkılar yapmış, bilim felsefesinin ve yeni mantığın ülkemizde tanınma-
sına neden olmuş ve de birçok değerli öğretim üyesinin yetişmesine ön ayak olmuştur. 

Bu makalede, değerli Profesör Hans Reichenbach’ın ülkemize gelmeden önceki yaşan-
tısından başlanarak, ülkemizde geçirdiği beş önemli yılda neler yaptığı, neleri değiştirdiği 
araştırılmakta ve ülkemizden ayrıldıktan sonra geride bıraktığı etkiler tartışılmaktadır.
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İstanbul Öncesi Reichenbach’ın Hayatı

Hans Reichenbach, 26 Eylül 1881 tarihinde Ham-
burg’ta doğmuştur. Reichenbach, beş çocuklu bir ailenin 
üçüncü çocuğudur. Babası Bruno, ticaretle uğraşan bir iş 
adamı, annesi Selma (neé Menzel), protestan bir aileden 
gelen, eğitim görevlisidir. Reichenbach’ın ailesinde, 
papazlar, doktorlar, eczacılar, mühendisler gibi birçok 
uzmanlık alanından kimseler olduğu bilinmektedir.1

Reichenbach finansal olarak rahat bir ev ortamında 
yetişmiştir. Eğitim masrafları, yaz gezileri, tiyatro ve 
konser biletleri ailesi için bir problem teşkil etmemiştir. 
Reichenbach, aile üyelerinin çeşitli müzik enstrümanları 
çalabildiği ve ayrıca Ibsen2, Hauptmann3 ve Shaw4 gibi 
edebiyatçıların eserleri üzerine muntazam tartışmaların 
yapıldığı, kültürel açıdan zengin bir aile ve ev atmosferine sahip olmuştur.5 

Reichenbach, okula başladığı ilk senesinden, üniversite giriş sınavlarına kadar 
okuduğu okullarda hep başarılı olmuştur. Kardeşi Bernhard’a göre Reichenbach’ın, 
hiçbir zaman doyuramadığı bir bilgi açlığı vardı.6 Reichenbach sadece akademik haya-
tında başarılı olmakla kalmamış aynı zamanda hem arkadaşları hem de öğrencileriyle 
birlikte aktif bir sosyal yaşantıya sahip olmuştur. 

İlk ve orta öğrenimini Hamburg’ta tamamlayan Reichenbach, sivil mühendislik 
eğitimi almak üzere Stutgart Teknik Üniversitesi’ne gitmiştir. Reichenbach, üniversi-
tedeyken sosyalist öğrenci hareketinde aktif olmuştur.7

Mühendisliğin beklediği gibi heyecan verici olmaması nedenini ileri sürerek, 
1910/1911tarihleri arasında eğitim gördüğü bu üniversiteden ayrılan Reichenbach, 
Berlin, Münih ve Göttingen Üniversitelerinde fizik, matematik ve felsefe eğitimi alma-
ya başlamıştır. Reichenbach bu süre içerisinde fizikçi Max Born, Arnold Sommerfeld 
ve Max Planck’ten; matematikçi David Hilbert’ten; filozof Ernst Cassirer’den fizik, 
matematik, felsefe ve mantık dersleri almıştır.8 

“Reichenbach, 1915 yılında Erlangen Üniversitesi’nde filozof Paul Hugo Hensel’in 

1 Bkz. Wesley C. Salmon, “The Philosophy of Hans Reichenbach,” Synthese, Vol. 34, No. 1, Hans Re-
ichenbach, Logical Empiricist, Part I, Ocak 1977, s.7.

2 Henrik Ibsen (1828-1906): Norveçli oyun yazarı ve şair.
3 Gerhart Hauptmann (1862-1946): Alman dramatist ve oyun yazarı.
4 Henrik Shaw (1828-1906): Norveçli oyun yazarı ve şair.
5 Bkz. Salmon, age, s. 8.
6 Bkz. ay.
7 Bkz. http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/10.10.2015.
8 Bkz. Salmon, age, s. 8- 9. 
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(1860-1930) ve matematikçi Amlie Emmy Noether’in (1882-1935) danışmanlığı altında 
tamamladığı olasılık kuramına ilişkin Der Begriff der Wahrscheinichkeit für die mathe-
matische Darstellung der Wirklichkeit (Gerçekliğin Matematiksel İfadesinde Olasılık 
Kavramı) başlıklı doktora teziyle ‘felsefe doktoru’ olmuştur. Doktora tezi, özellikle 
epistemolojide baskın olan Kantçı felsefe görüşü üzerinde derin bir etki yaratmıştır.”9

Matematiksel olasılık teorisinin, fizik dünyaya uygulaması ile ilgili olan Reichen-
bach’ın bu doktora tezi, bu konuya yeteri kadar vakıf kalifiye danışman bulunamaması 
nedeniyle uzun süre danışmansız olarak yazılmıştır. Sonunda Reichenbach yukarıda 
isimleri geçen biri filozof diğeri matematikçi olan iki profesör bulabilmiş ve tezini 
tamamlayabilmiştir.10

15 Mart 1915-1 Eylül 1917 yılları arasında, askere alınan Reichenbach, 1916 
yılında ciddi bir rahatsızlık geçirip Berlin’e geri dönene kadar Alman ordusunda Rus 
birliğine karşı muhabere teşkilatında hizmet vermiştir. Reichenbach, Berlin’e döndük-
ten sonra, 1917’de radyo teknolojilerinde özelleşmiş bir firmada bir süre mühendis 
olarak çalışmıştır.11 

15 Haziran 1918 tarihinde Elizabeth Lingener ile evlenen Reichenbach’ın bu 
evlilikten Hans Galama (d. 1922) ve Jutta (d. 1924) adında iki çocuğu dünyaya gelmiş-
tir.12 Aynı yıl Reichenbach, devlet tarafından yapılan bir sınavdan geçerek, Göttingen 
Üniversitesi’nden matematikçi ve fizikçi derecesi almıştır.13

Reichenbach, radyo endüstrisine bağlı bir işte çalıştığı için, 1920 yılına kadar 
akademik çalışmalarına akşamları devam etmiştir. Bu dönemde Einstein’ın, Berlin 
Üniversitesi’nde, kendi Görelilik teorisi ile ilgili verdiği ilk seminerine davet ettiği beş 
kayıtlı kişiden birisi de Reichenbach’tır.14 Fizik, matematik ve mantık eğitimi almış 
olan Reichenbach, bu semineri ilgiyle takip etmiştir. Burada tanışmalarının ardından 
Einstein ve Reichenbach arasında bir dostluk kurulmuştur.

Einstein’ın 1917-1920 tarihleri arasında Berlin’de verdiği Görelilik teorisi ders-
lerine da katılan Reichenbach bundan sonra, Görelilik teorisinin ve Kuantum meka-
niğinin felsefe üzerindeki etkisi ile ilgilenmeye başlamıştır.15 Reichenbach özellikle 
Genel Görelilik teorisi tahminlerini doğrulayan güneş tutulması gözlemleri ile ilgili, 
Einstein’ı savunan birkaç popüler makale yazmıştır.16

Reichenbach, 1920 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi’ne geri dönmüş, burada 

9 S. Kadıoğlu, G. Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, Kutadgu-
bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Mart 2011, s. 160.

10 Bkz. Salmon, age, s. 8- 9.
11 Bkz. http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/10.10.2015.
12 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, age, s. 161. 
13 Bkz. Salmon, age, s. 10.
14 Bkz. ay. 
15 Bkz. Arnold Reisman, “He Replaced Ottoman Theology with Modern Philosophy in Turkey: Hans 

Reichenbach in Exile from Nazi Rule 1933-1938”, Epistemologia XXX, 2007, s. 86.
16 Bkz. http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/10.10.2015.
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Görelilik teorisi ve bilim felsefesinden radyo teknolojisine kadar çeşitli dersler vermiş-
tir.17 Reichenbach, 1920 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde “Relativitätstheorie 
und Erkenntnis apriori (Görelilik Teorisi ve Apriori Bilgi)” başlıklı doçentlik tezi 
hazırlamıştır. Tez çalışması dışında daha sonraki yıllarda bu alandaki çalışmalarına 
devam etmiş; görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinin yanı sıra, olasılık mantığı ve 
olasılık hesabı ile ilgili fikirlerini ortaya koyduğu çeşitli yayınlar yapmıştır.18 Reic-
henbach’ın, Stuttgart’ta bulunduğu dönemde Erwin Schröedinger19, Moritz Schlick20 
ve Rudolf Carnap21 ile ilişkiler kurduğu bilinmektedir. 

Reichenbach, 1927 yılında Nobel ödüllü Alman fizikçiler Albert Einstein, Max 
Planck ve Max von Laue’nin yardımlarıyla Berlin Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 
çalışmaya başlamış ve profesör olmuştur. Reichenbach, 1933 yılına kadar burada 
çalışmış ve burada doğa felsefesi dersleri vermiştir.22 

Reichenbach aslında, mantıkçı pozitivistlerin kurduğu (başlangıçta adı “Ernst 
Mach Cemiyeti” olan23) Viyana Çevresinin resmi bir üyesi olmamış, ancak çevre 
üyeleri ile yakından ilişkisini her zaman sürdürmüştür.

Reichenbach, 1928 yılında Berlin Çevresi veya Berlin Mantıkçı Olguculuk Ekolü 
adıyla da anılan Empirik Felsefe Cemiyetini (Gesellschaft für empirische Philosphie, 
Berlin) kurmuştur. Bu topluluğun üyeleri arasında, David Hilbert, Richard von Mises, 
Kurt Grelling ve Carl Gustav Hempel gibi düşünürler bulunmaktadır.24

1930 yılında Reichenbach, daha sonra Almanca (Atom und Kosmos) ve 1932’de 
de İngilizce (Atom and Cosmos)25 yayınlanacak olan, bilim felsefesi üzerine konuştuğu 
bir dizi radyo yayını yapmıştır. Aynı yıl Reichenbach ve Rudolf Carnap birlikte, Er-
kenntnis adını verdikleri, bir yayın çıkarmaya başlamışlardır. Dergi, Walter Dubislav 
ve Kurt Grelling gibi önemli isimler ile Empirik Felsefe Cemiyeti ve Viyana Çevresi 
tarafından da desteklenmiştir.26 Dergide, felsefi konuların bilimsel olarak araştırıldığı, 
disiplinler arası çalışmaların yayınlanması hedeflenmiştir. Dergi, 1940 yılına kadar 
Viyana Çevresi mantıksal pozitivistlerin ve Berlin Çevresi mantıksal empiristlerin 
seslerini duyurmalarına olanak vermiş, II. Dünya Savaşının başlamasıyla derginin 
yayını yapılamamıştır.27

17 Bkz. Salmon, age, s. 10.
18 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, age, s. 161.
19 Erwin Schrödinger (1887-1961): Nobel Ödüllü Avusturyalı Fizikçi
20 Moritz Schlick (1882-1936): Viyana Çevresi Kurucularından Mantıkçı Pozitivist.
21 Rudolf Carnap (1891-1921): Alman asıllı Mantıkçı Pozitivist.
22 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, age, s. 161-162.
23 Dominique Lecourt, Bilim Felsefesi, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2013, s. 39.
24 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, age, s. 161-162.
25 Hans Reichenbach, Atom and Cosmos. The World of Modern Physics, trans. by Edward S. Allen, New 

York, George Braziller, Inc. 1957.
26 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, age, s. 162.
27 Bkz. Salmon, age, s. 10.
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Reichenbach’ın Çalışma Alanları

Reichenbach’ın ilk çalışmalarında, üzerine eğitim almış olduğu Kant felsefesinin 
etkisi gözlenmektedir. Daha önce belirtildiği gibi 20. yüzyılın en seçkin bilginlerinden 
Einstein’ın dostu olan Reichenbach, Einstein’ın Görelilik teorisini öğrendikten sonra, 
çalışmalarında Kant’ı eleştiren bir tavır sergilemiştir. 

Reichenbach genel olarak yazılarında ve kitaplarında mekan, zaman, determi-
nizm, tümevarım konularını işlemiş ve bu kavramları fiziğin yeni verilerine dayanarak 
eleştirmiştir. Bilimde özellikle fiziksel olgular arasındaki ilişkilerin zorunlu değil de 
olası olduğunu savunmuştur. Aristoteles mantığından ayrı bir mantığın gerekli oldu-
ğunu öne süren Reichenbach, Ernst Mach’ın deneyciliği ile Bertrand Russell’ın yeni 
mantığını birleştirmeye çalışmıştır. Ona göre, bilimsel olanın dışında kalan sözler 
edebiyat olduğundan felsefe, metafizik ve onun kalıntılarıyla bütün ilişkisini kesmeli 
ve bilimsel özelliğine kavuşmalıdır.28

 Reichenbach’ın başlıca eserleri şunlardır: Göreli Uzay-Zaman Öğretisinin Ak-
siyomatiği (1920), Bugünkü Doğa Felsefesinin Yolları ve Amaçları (1931), Olasılık 
Mantığı (1932), Olasılık Öğretisi (1935), Deney ve Kehanet (1938), Kopernik’ten 
Einstein’a (1942), Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri (1944),29 Simgesel Man-
tığın Öğeleri (1947), Bilimsel Felsefenin Doğuşu (1951)’dur. Zamanın Yönü (1956) 
ise ölümünden sonra yayımlanmıştır.30

Reichenbach’ın Gelişi Öncesinde Türkiye’nin Durumu

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nde yükseköğrenim veren kurumlar sınırlı sayıday-
dı. Bu kurumlar arasında, Osmanlı’dan kalan medreseler, Darülfünun adı verilen bir 
üniversite, 1909 yılları civarında sivil mühendislik okuluna dönüştürülmüş üç askeri 
akademi bulunmaktaydı.31 Darülfünun’un durumu ve işleyişi, Cumhuriyet’in kurulu-
şundan yaklaşık 10 sene sonra bile hala bir sorun olarak tartışılıyordu.32 Yeni hükümet, 
anayasasındaki laikleşmeyle birlikte Türk toplumunda modernleşme/batılılaşma ih-
tiyacı ile karşı karşıyaydı. Atatürk tarafından Cumhuriyet’e dönüştürülen bir ülkenin 
toplumunun, kültürünün, yaşam biçiminin ve yükseköğrenimin modernleştirilmesine 
gereksinim vardı.

28 Hans Reichenbach, Bilime Yeni Pozitivist Bakış, İstanbul Konferansları, Çev. Nusret Hızır, Halil Vehbi 
Eralp, Ankara, Epos Yayınları, 2013, s. 7. 

29 Reichenbach’ın bu eseri dilimize Alfa Yayınları tarafından çevrilmiştir: Bkz. Hans Reichenbach, Ku-
antum Mekaniğinin Felsefi Temelleri, Çev. Deniz Ölçek, İstanbul, Alfa Bilim Yay., 2014.

30 Reichenbach, age, s. 1. 
31 Bkz. Reisman, age, s. 79.
32 Gürol Irzık, “Hans Reichenbach in Istanbul”, Synthese, Vol. 181, Issue 1, 2011, s. 158.
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Bunun için atılan ilk adımlardan biri Hitler’in iktidara gelmesinden önce 1932 
yılında, Atatürk’ün Albert Malche’yi görevlendirmesi olmuştur. Albert Malche o 
zamanlar, Cenevre Üniversitesi’nde Pedagoji Profesörülüğü yapmakta ve ayrıca Ce-
nevre Şehir Konseyi üyeliğini yürütmekteydi. Türk Hükümeti için, Türk yükseko-
kullarının reform gereksinimlerini ve olanaklarını saptaması ve buna uygun öneriler 
yapması konusunda görevlendirilen Malche; pratik açıdan kadro planları, fakülte, 
ders ve sınavların düzenlenmesi, enstitü, klinik ve benzeri müesseselerin kurulması 
veya genişletilmesi gibi konularda geniş bir ön çalışma yapmıştır.33 Malche, Zürih’te 
“Yurt Dışındaki Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Derneği (NDWA)” kurucusu ve 
başkanı olarak görev yapan Philip Schwartz34 ile tanışmış ve iki bilim adamının ortak 
paydası Türkiye olmuştur.

Schwartz’ın önerileri üzerine 1933’te Göttingen’den dünyaca ünlü üç bilim adamı 
Türkiye’ye danışman olarak getirilmiştir. Bu kişiler, Amerikan Richard Courant35, 
Nobel ödüllü James Franck36 ve Max Born’dur.37 Courant, Franck ve Born, Türkiye’de 
araştırma ve inceleme yapmak üzere iki hafta kalmışlardır. 

Irzık’a göre bu bilim adamlarının Türkiye’de iki hafta kalmaları iki nedenden ötürü 
önemlidir: Birincisi, bu bilim adamlarının değerli bilimsel tavsiyeleri ve değerlendir-
meleri, reform planının başarılı olacağına dair Türk yetkilileri ikna etmede önemli bir 
rol oynamıştır. Diğer neden ise bu bilim adamlarının gayretleri, sürgün edilen bilim 
adamlarının gözünde olumlu bir Türkiye imajı çizmiştir.38

Yukarıda ismi geçen bilim adamlarından oluşan komiteye, Rockefeller Founda-
tion tarafından İstanbul Üniversitesi’nin durumu sorulmuştur. Courant soru ile ilgili 
raporunu hazırlamış ve raporunda şunları ifade etmiştir:

Türk resmi görevlileri ve camiası, ülkenin gelişimi ile oldukça ilgililer. Türkiye’deki 
yükseköğrenimin gelişimine katkıda bulunacağına inandığımız İstanbul’da gelecek vaat 
eden bir bilimsel merkez oluşturma isteğiyle karşı karşıyayız. Var olan şartları yeniden 
yapılandırma konusundaki kuvvetli istek, basında olduğu gibi bakanlık, diğer görevliler 
ve özel şahıslarla olan diyaloglarla tekrar tekrar ifade edilmiştir.39

Daha sonrasında, Malche ve Schwartz, Reşit Galip ve Galip’in 20 görevlisiyle 
Ankara’da 20 Temmuz’da tanışmıştır. Malche, Hitler’in ülkesinde olan olaylardan ve 
Türk yüksekokullarında yapılacak köklü bir reform için ne gibi bulunmaz olanakların 
olduğunu anlatmaya çalışmış, her ikisinde de büyük bir anlayışla karşılanmıştır.40 Schwartz 

33 Bkz. Fritz Neumark, “Boğaziçi’ne Sığınanlar”, Çev. T. Doğan Karlıbel, İstanbul, Neden Kitap Yayın-
ları, 2008, s. 15.

34 Philipp Schwartz (1894-1977): Macar Tıp Doktoru, Patolog.
35 Richard Courant (1888-1972): Polonyalı Matematikçi. 
36 James Franck (1882-1964): Nobel ödüllü Alman Fizikçi.
37 Max Born (1882-1970): Nobel ödüllü Alman Fizikçi.
38 Bkz. Irzık, age, s. 159.
39 Reisman, age, s. 84.
40 Bkz. Neumark, age, s. 17.
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yanında getirdiği Alman bilim adamlarının kişisel bilgilerini Galip Bey ve yanındakilere 
takdim etmiş, bu isimlerin arasında anılan ilk isim de Hans Reichenbach olmuştur.41

Almanya’dan iltica edenler arasında dünyanın önde gelen bilim adamlarından biri 
de Albert Einstein’dır. Amerikan üniversiteleri, genel olarak ve özellikle ‘Ivy League’, 
savaş döneminde Yahudilere iş vermemişlerdir. Bu üniversitelerin birçoğu 1940’ların 
sonuna kadar kapılarını Yahudilere açmamışlardır.42 Ancak Türkiye Cumhuriyeti aşa-
ğıda da ifade edileceği gibi böyle bir tutum sergilemeyecektir. Bu konuya değinmeden 
önce, yaşanılanları aktaralım:

Nazi tehdidi altında bulunan Museviler’in korunması amacıyla “Yahudi Nüfusu 
Koruma Grupları Birliği (OSE)” isimli bir kurum oluşturulmuştu. Birliğin merkezi 
Paris’te idi ve şeref başkanlığına da Albert Einstein getirilmişti. Einstein, 1933’ün 
17 Eylül’ünde Ankara’ya bu sıfatla, yani “OSE’nin şeref başkanı olarak bir mektup 
göndermiştir. Şimdi başbakanlığa bağlı olan “Cumhuriyet Arşivi”nde muhafaza edilen 
mektubun yazıldığı tarihte, başbakanlık makamında İsmet İnönü bulunmaktaydı.43 Söz 
konusu mektup şu şekildedir:

‘Ben, sadık hizmetkârınız
Prof. Albert Einstein’
Ekselansları,
‘OSE’ Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun 
bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de devam etmelerine müsaade vermeniz için 
başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler, Almanya’da 
halen yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş 
tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde 
son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler.
Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz 
konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 
40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda başvuru arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları, 
bir yıl müddetle, hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde 
bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. 
Bu başvuruya destek vermek maksadıyla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece 
yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize da 
ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etme cüretini buluyorum.
Ekselanslarının sadık hizmetkârı olmaktan şeref duyan,
Prof. Albert Einstein44

Bardakçı’ya göre belgenin üzerinde yer alan ve İsmet İnönü’nün el yazısı bulunan not-
tan anlaşıldığına göre, İnönü, mektubu Reşit Galip’e göndermiştir. Bardakçı’nın ifadesiyle 
“belgelere göre ilk aşamada teklifin bakanlık tarafından kabul edilmediği anlaşılıyor.”45

41 Bkz. Irzık, age, s. 159.
42 Bkz. Reisman, age, s. 80.
43 Bkz. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/5335137.asp/19.10.2015.
44 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/5335137.asp/19.10.2015.
45 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/5335137.asp/19.10.2015.
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Ancak Malche ve ekibinin tekrar Ankara’ya gelmesiyle, fazla uzun sürmeyen 
tartışmalardan sonra Malche, Alman profesörlerle kapsamı tam belirlenmiş iş anlaş-
maları yapma yetkisi almıştır.46

31 Temmuz 1933 tarihinde, Malche’nin önerileri üzerine, Darülfünun devlet tara-
fından resmi olarak kapanmış ve var olan bütün fakülte anlaşmaları silinmiştir. Ertesi 
gün ise İstanbul Üniversitesi, Darülfünun’un bulunduğu alan ile kendi fakültesinin 
küçük bir bölümü daha kullanılarak tekrar açılmış ve dünyaca tanınmış 30’un üzerinde 
göçmen Alman profesör burada görevlerine başlamışlardır.47 240 Darülfünun fakülte 
üyesinin, 157’si görevlerinden ihraç edilmiştir. Bu kişilerin 71’i işlerini kaybeden 
profesörlerdir. Hatta görevinden alınan bu profesörlerden biri, 1923’ten 1924’e kadar 
Darülfünun rektörlük görevini yapmış olan İsmail Hakkı’dır.48

1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi için yeni bir öğretim kadrosu 
oluşturulmuştur. Kadıoğlu ve Erginöz’ün ifadeleriyle İstanbul Üniversitesi’nin kad-
rosundaki değişiklik şöyle özetlenebilir:

“Bu kadro başlıca üç gruptan meydana gelmiştir. Birinci grubu kapatılan Da-
rülfünun’dan kalan öğretim üyeleri, ikinci grubu yurtdışında lisans eğitimi görüp 
o yıllarda yurda dönmüş gençler, üçüncü ve en büyük grubuysa, yabancı öğretim 
üyeleri oluşturmuştur. Bu yabancı öğretim üyeleri, kendileri ya da eşleri Yahudi asıllı 
olan veya Yahudi asıllı olmayıp nasyonal sosyalistlerin baskısıyla üniversitelerdeki 
görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış kişilerdir.”49

İstanbul’daki Amerikan Büyükelçisinin 10 Kasım 1933’te ABD sekreterliğinden 
Robert F. Skinner’a gönderdiği mektupta, sürgün edilmiş profesörlerin ülkeye varış-
larıyla ilgili ifade edilenler şöyledir:

... Sürgün edilen profesörlerin, Türkiye gibi ülkelere gidişi, bu ülkeler için bir avantaj 
durumundadır. Çünkü bu ülkeler, batı çizgisi boyunca entelektüel gelişme yolunda büyük 
bir gayret içeresindedirler... Bana gelen bilgilere göre 35 Profesör İstanbul Üniversitesi’nde 
görevlendirilmiş, 30’u buraya ulaşmıştır.50

Reichenbach’ın Türkiye’ye Gelişi

Almanya’da 1932 sonbaharında yapılan seçimleri, Adolf Hitler’in Nasyonel Sos-
yalist Partisi, yani Naziler kazanmış ve Hitler, 1933’ün 30 Ocak günü başbakanlığa 

46 Bkz. Neumark, age, s. 17.
47 Bkz. Reisman, age, s. 84.
48 Bkz. Irzık, age, s. 158.
49 S. Kadıoğlu, G. Erginöz, “Türkiye’de Bir Alman Filozof, Sosyolog ve İktisatçı: Alexander Rüstow 

(1885-1963)” Şafak Ural’a Armağan, Ed. Yücel Yüksel, İstanbul, Alfa Yayınları, 2012, s. 405.
50 Reisman, s. 82-83.
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getirilmiştir. O tarihten birkaç sene önce başlamış olan Yahudi karşıtı hareketler Na-
ziler’in iktidarı elde etmelerinden sonra daha da artmış ve çok sayıda Yahudi yukarıda 
da ifade edildiği gibi, Almanya’yı terk etmek durumunda kalmıştır.

Berlin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştığı sırada, iktidarı ele geçiren 
Naziler, soyunda Yahudilik bulunduğunu ileri sürdükleri Reichenbach’ın çeşitli baskı-
larla ders vermesini engellemişlerdir. Dersleri Nazi öğrenci grupları tarafından sabote 
edilmeye başlanan Reichenbach aleyhine 1933 yılının Mayıs ayında “Marksist ve yarı 
Yahudi” ifadesi kullanılarak üniversite yönetimine suç duyurusunda bulunulmuştur. 
Reichenbach, Yahudi kökenli olması sebebiyle oluşan bu gibi baskılar sonucunda, 
Berlin Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmayı beklemeden, derslerini yaz 
sömestrinin ortasında keserek, İsviçre’ye mülteci olarak gitmiştir. O dönemde Nazi 
yönetimi nedeniyle Alman Üniversitelerinden uzaklaştırılmış bulunan bilim adamla-
rına yardım amacıyla kurulan, Yurtdışındaki Alman bilim adamlarına yardım derneği 
(Notgemeinschaft Deutscher Wissenschafter im Ausland, Zürih) aracılığıyla aynı yıl 
eşi ve iki çocuğuyla İstanbul’a 1933 Ekim’inde gelmiştir.51 Reichenbach’a “ayrıl ya da 
öl” denmiştir. Onun ve ailesinin hayatı Türkiye sayesinde kurtulmuştur. Türkiye’nin 
Reichenbach ailesine o ana dek her yönden yabancı bir ülke olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.

O sıralarda henüz Hans Reichenbach ile evli olmayan Maria Reichenbach, İs-
tanbul’a gelişlerindeki ilk yıl ve iltica eden kişilerle ile ilgili şunları ifade etmiştir:

İstanbul’daki ilk yılımızda, Hitler yönetimindeki Almanya’da ders verememiş ve vere-
meyecek olan insanlar arasında herkes birbirini davet etmişti. İstanbul’a gelenler arasında 
sadece Yahudi bir topluluk değil, politik nedenlerden ötürü Almanya’da kalmak istemeyen 
ya da kalamamış insanlar da vardı.52

Reichenbach, Oxford Üniversitesi’nden teklif almış olmasına rağmen İstanbul 
Üniversitesi’ne gelmeyi tercih etmiştir. Hook’a yolladığı bir mektupta İstanbul Üniver-
sitesi’nin teklifinin, Oxford Üniversitesi’nin teklifinden daha iyi olduğunu yazmıştır. 
Reichenbach’ın maaşı, Türkiye’deki meslektaşlarının maaşlarını yaklaşık 4 katı kadar-
dı.53 Sözleşmesine göre, Hans Reichenbach, 550 Lira aylıkla İstanbul Üniversitesi’ne 
“asli profesör” olarak tayin edilmiştir. Sözleşmesinin süresinin 15.10.1933-15.10.1938 
tarihleri arasında, beş sene olduğu belirtilmiştir.54

Oxford Üniversitesi Reichenbach’a 1 yıllık anlaşma teklif ederken, İstanbul Üni-
versitesi’nin teklifi hem 5 yıllık hem de yenilenebilme önerisi taşımaktaydı.55 

51 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 162-163.
52 Güven Güzeldere, “An Interview with Maria Reichenbach and David Kaplan”, Turkish Studies in the 

History and Philosophy of Science, Ed. by Gürol Irzık and Güven Güzeldere, Springer, Vol. 244, 2005, 
s. 7.

53 Bkz. Irzık, age, s. 160.
54 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 163.
55 Bkz. Irzık, age, s. 160.
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31 Ocak 1935 tarihinde Reichenbach’ın Hook’a yazdığı mektup şöyledir:
“Kişisel pozisyon gerçekten oldukça iyi. 6600 Pounds=5300 Dolar maaş veri-

yorlar ki bu tutar, buradaki yaşam standartının ucuzluğu nedeniyle bir hayli fazla.”56

Buna ek olarak Reichenbach’ın üniversite ile olan sözleşmesi, ona ve ailesine 
taşınma masrafları ile akademik toplantılara iştirak etmesi için gereken seyahat mas-
raflarını karşılamaktaydı. Sonuç olarak herhangi bir hastalık durumunda ise 1 yıllık 
maaşını alabilmekte ve vefat durumunda aynı miktar paranın karısına yahut yetişkin 
olmayan çocuklarına ödenmesinin garantisi verilmekteydi.57

Sonuç olarak bilim felsefesinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Reichenbach, 
1933 itibarıyla İstanbul Üniversitesi’nin şartlarını kabul etmiş, sözleşmesini imzalamış 
ve İstanbul Üniversitesi’nde görev yapmaya başlamıştır.

1933 tarihinde Reichenbach’ın dışında Türkiye’ye iltica eden bilim adamlarından 
bazılarının isimleri şöyledir: Richard von Mises, Erwin Finley Freundlich, William 
Prager, Arthur von Hippel, Eric Auerbach, Leo Spitzer, Helmut Ritter, Andreas Tietze, 
Alexander Rüstow, Wilhelm Köpke, Gerhard Kessler, Fritz Neumark ve Ernest Hirsh.58

Reisman’ın deyişiyle “Reichenbach’ın ve onun süperstar akademik meslektaş-
larının gelişi sayesinde, üniversite bir gecede akademik olarak dünyanın adeta en iyi 
Alman Üniversitesi’ne dönüşmüştür.”59

Reichenbach ile birlikte bu isimlerin arasında en ünlülerinden biri matematikçi 
Richard von Mises’tir. Mises, Berlin Üniversitesi’ndeki konumundan ayrılmış, 1933’te 
İstanbul Üniversitesi’nde matematik ve istatistik bölüm başkanı olmuş ve 1939’a kadar 
öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür. Mises 1939’dan sonra ABD’ye gitmiş, Harvard 
Üniversitesi’nde matematik profesörü olarak görev yapmıştır.60

İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan göçmen bilim adamları arasında sadece 
Reichenbach ve Ernst von Aster felsefeciydi. İleride değinileceği üzere von Aster, 
Almanya’da Reichenbach’ın hocası ve çok iyi bilinen bir bilim tarihçisiydi.61

İstanbul Üniversitesi bir bütün olarak 1933 reformundan sonra hızlı bir şekilde 
değişmiştir. Bu durum, Reichenbach’ın liderliğindeki felsefe bölümü için de geçerliğini 
korumuştur. Reichenbach’ın akademik alanda yaptığı çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler, 
değiştirdiği müfredat ve bıraktığı etkileri aşağıda araştıralım.

 

56 Ay.
57 Bkz. ay, 161.
58 Bkz. Ay, s. 163.
59 Reisman, s. 87.
60 Bkz. Irzık, age, s. 163.
61 Ay, s. 165.
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Reichenbach Akademik Alanda Neler Yapmıştır?

Hans Reichenbach, 1933’te Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde göreve başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, modern felsefe 
bölümü kurması için ülkeye davet edilen Reichenbach, kurduğu bölümün başkanı 
olmuştur. Böylelikle üniversite reformu başlamış ve bu reform hareketi, yaklaşık 85 
Türk olmayan akademisyen, bilim adamları ve teknik personelin yardımıyla hayata 
geçirilmiştir.62

Hans Reichenbach, felsefe bölümü öğrencilerinin yanı sıra Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü öğrencilerine de felsefe tarihi, bilim felsefesi, mantık alanlarında dersler 
vermiştir. Reichenbach’ın Edebiyat Fakültesi’nde verdiği dersler arasında, Mantık, 
Marifet Nazariyesi, Muasır Felsefe, Zaman ve Mekân, Tabiat İlimlerinin Dünya İmajı, 
Mantığın Yüksek Meseleleri, Mantık Semineri, Marifet Nazariyesi Semineri sayılabi-
lir.63 Reichenbach ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nde bulunduğu süre boyunca, bilimsel 
nesneler üzerine kurslar ve disiplinler arası seminerler vermiş ve felsefe müfredatını 
radikal bir şekilde değiştirmiştir.64 

Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ders 
vermeye başladığı dönemde felsefe tarihi dersleri Orhan Sadettin tarafından veriliyordu. 
Onun rahatsızlanmasından sonra, bu dersleri bir yıl kadar Reichenbach vermiştir.65

Reichenbach, o dönemde İstanbul Üniversitesi’ndeki Türk öğrencilerinin yukarıda 
değinildiği gibi Batı felsefesi hakkında yetersiz olduklarını tespit etmiştir. Bu nedenle 
öğrencilerini Felsefe tarihi adına daha donanımlı hale getirmek niyetiyle üniversite 
yönetimine bu alanda profesörler işe alınması konusunda öneri getirmiştir. Reichenbach, 
Ernst von Aster için epey görüşme yapmıştır. Aster, 1912-1913 akademik yıllarında 
Reichenbach’ın hocası olan Neo-Kantçı bir felsefecidir.66 

Reichenbach’ın, Aster’e çok saygı duyduğu bilinmektedir. O zamanlar Aster’in 
İsveç’teki mali durumu çok iyi olmadığı için Reichenbach, onun adına güvenli bir iş 
garanti etmek istemiştir. Reichenbach, bu çabalarına karşı beklemediği bir direniş ile 
karşılaşmıştır. Bu direniş, Heidegger’in öğrencisi Karl Löwith’in67 atanmasını sağla-
maya çalışan Alman meslektaşları, Spitzer ve Mises tarafından yapılmıştır. Mises ve 
Spitzer, felsefi donanım açısından Aster’in, Reichenbach’tan çok da farklı olmadığını 
ileri sürerek, Aster’e karşı kulis yapmışlardır. Bunun üzerine Reichenbach, Ernst 

62 Bkz. G. Irzık, G. Güzeldere, “Introductory Remarks”, Turkish Studies in the History and Philosophy 
of Science, Ed. by Gürol Irzık and Güven Güzeldere, Springer, Vol. 244, 2005, s. 2.

63 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 163.
64 Bkz. Reisman, s. 87.
65 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 163-

164.
66 Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, İstanbul, Elif Yayınları, yy, s. 67.
67 Alman Felsefeci (1897-1973).
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Cassirer, Henri Bergson ve Léon Brunschvicg’e Aster’i desteklemeleri konusunda 
mektuplar yazmış ve sonuç olarak İstanbul Üniversitesi yönetimini Aster’i ataması için 
ikna etmiştir. Daha sonra ise Aster yapılan teklifi kabul etmiş ve 1936 sonbaharından 
1948’deki beklenmedik ölümüne dek İstanbul Üniversitesi’nde görev yapmıştır.68

Reichenbach’ın akademik anlamdaki etkileri sadece felsefe bölümüyle sınırlı 
kalmamıştır. Felsefe bölümünün yanı sıra aynı fakültede bulunan Psikoloji bölümü için 
de Reichenbach aynı gayreti göstermiştir. O sıralarda Psikoloji bölümünde profesör 
olarak Şekip Tunç görev yapmaktaydı ve Tunç Fransız ekolünü takip etmekteydi. Bu 
durum Reichenbach’ı hoşnut etmemiş ve bunun üzerine Reichenbach, İstanbul Üni-
versitesi yönetimini Adhemar Gelb’e teklif yapılması için ikna etmiştir. Ancak Gelb, 
İstanbul’a gelemeden vefat etmiş, nihayetinde söz konusu kadroya Reichenbach’ın 
önerdiği isimlerden biri olan David Katz getirilmiştir.69

Reichenbach’ın göreve başlamasından sonra Nusret Hızır, Macit Gökberk, Vehbi 
Eralp, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes ve Neyire Adil gibi birçok genç ve umut vaat 
eden asistan felsefe bölümüne katılmıştır.

Reichenbach’ın öğrencilerinin çoğu Türkçe dışında herhangi bir dil konuşa-
madıkları için onun konuşmalarını asistanları tercüme etmek durumunda kalmıştır. 
Maria Reichenbach bu konuya ilişkin şunları ifade etmiştir: “Hans’ın her cümlesinden 
sonra tercüman cümleyi Türkçe’ye çevirir, öğrenciler de tüm konuşmayı harfi harfine 
yazarlardı.”70 Reichenbach’ın ilk asistanı olan Macit Gökberk akıcı bir şekilde Almanca 
konuşmaktaydı. Gökberk, Eduard Spranger71 tarafından doktora programına kabul 
edilip, Almanya’ya gitmeden önce 1933-1934 akademik yılında Reichenbach’a asis-
tanlık yapmıştır. Reichenbach her dersinden önce, ders notlarını ya asistanına vermiş 
ya da notlarını ona özetlemiştir.72

Reichenbach’ın ikinci asistanı Nusret Hızır olmuştur. Hızır, Almanya’da mate-
matik, fizik ve felsefe çalışmış ve Reichenbach’a 1934’ten 1937’ye kadar asistanlık 
yapmıştır.73 Hızır, o dönemi şu sözlerle ifade etmiştir:

Almanya’dan İstanbul’a döndüğümde, o zaman felsefede yeni bir anlayışı temsil eden Prof. 
Hans Reichenbach’ın derslerini izlemeye başladım. Üniversiteye geçişim de bir rastlantıyla 
oldu. Reichenbach’ın derslerini çeviren Macit Gökberk o sıralar askere gitmişti, çeviri işini 
ben yürütmeye başladım ve hemen arkasından da Reichenbach’ın asistanı oldum. Hemen de 
dersler vermeye başladım. Yıl, 1934. O zaman felsefe eğitimi yenilenmek istiyordu. Ciddi 
bir gereksinimdi bu. Ama felsefe çevresinde bu yenilenmeye karşı ciddi bir direnç vardı.74

68 Bkz. Irzık, age, s. 166-167.
69 Bkz. ay, s. 167.
70 Güzeldere, age, s. 7.
71 Eduard Spranger (1882-1963): Alman Filozof ve Psikolog.
72 Bkz. Irzık, age, s. 168.
73 Bkz. Nusret Hızır, Bilimin Işığında Felsefe, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007, s. 13.
74 Ay, s. 17.
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Hızır, Reichenbach’ın öğrettiği yeni mantığı ve bilimsel felsefeyi büyük bir şevkle 
kavramıştır. Kendisinden sonra Reichenbach’ın çizgisini izleyen tek isim olan Hızır, 
daha sonra kendisinin de ifade ettiği gibi karşılaştığı zorluklara rağmen Türkiye’de 
iyi bilinen bir bilim felsefecisi olmuştur.

1933 yılında felsefe bölümüne öğretim üyesi olarak atanan Vehbi Eralp de Reic-
henbach’ın notlarını çevirmiştir. Eralp, Bordeaux ve Sorbornne’da felsefe çalışmıştır. O 
zamanlar Eralp, sadece Fransızca konuşup, Almanca konuşamadığı için, Reichenbach 
bazı derslerini Fransızca anlatmıştır.75

Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde, İstanbul Üni-
versitesi’nin her akademik yılın başlangıcında, her bölümden bir profesörün açılış 
konuşması yapması şeklinde bir geleneği vardı. Bu profesörler genellikle bölüm 
başkanı olurdu. Dönemin en önemli bilimsel etkinlikleri arasında bulunan Üniversite 
Konferanslarındaki konuşmalardan dördü Reichenbach tarafından yapılmış ve bun-
ların hepsi Reichenbach’ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu76 adlı kitabında yer almıştır.77 
Reichenbach, bu açılış derslerinde, bilimsel felsefe ile ilgili görüşlerini Türk akademik 
çevreleri ile paylaşma olanağı bulmuştur ve aynı zamanda bu konferanslar, ülkemizdeki 
bilim felsefesi ve tarihi çalışmalarını derinden etkilemiştir. Bu konuşmalar, daha sonra 
Üniversite Konferansları adı altında, İstanbul Üniversitesi yayını olarak basılmıştır.78 
Günümüzde bu konuşmalar, tekrar derlenip, günümüz Türkçesine uyarlanmış ve Bilime 
Yeni Pozitif Bakış, İstanbul Konferansları adı altında, Epos Yayınları tarafından 2013 
yılında tekrar yayınlanmıştır.79

Reichenbach İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde, her şey yolunda 
gitmemiştir. Çünkü Reichenbach, felsefe bölümünün bazı üyeleri hakkında olumsuz 
raporlar yazmıştır. Bu durum ise, daha sonra sonuçlarına değinileceği üzere, bölüm 
içerisinde çeşitli dargınlıklara neden olmuştur. 

Reichenbach, felsefe bölümü için güzel bir kütüphane oluşturmak adına da çok ça-
balamıştır. Devlet bunun için ona iyi bir bütçe tahsis etmiştir. Reichenbach kütüphaneye 
yeni bir sistem getirerek düzenlemiş, en son çıkan kitapların getirtilmesini ve güncel lite-
ratürün takibini sağlamıştır. Böylece onun döneminde Felsefe kitaplığı, Avrupa’nın büyük 
üniversitelerindeki felsefe seminer kitaplıklarıyla yarışabilecek bir düzeye erişmiştir.80 
Reichenbach, bir takım bürokratik zorluklarla karşılaştıysa da yıllar sonra bile öğrencile-
rinin minnettarlıkla hatırlayacağı, birçok kitap ve dergiyi bölüme getirmeyi başarmıştır.

75 Bkz. Irzık, age, s. 168-169.
76 Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev. Cemal Yıldırım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 

1981.
77 Bkz. Irzık, age, s. 170.
78 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 164.
79 Hans Reichenbach, Bilime Yeni Pozitivist Bakış, İstanbul Konferansları, Çev. Nusret Hızır, Halil Vehbi 

Eralp, Ankara, Epos Yayınları, 2013.
80 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 166.
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Hatta Reichenbach, eski meslektaşı ve arkadaşı Walter Dubislav’a81 İstanbul’a 
varışından kısa bir süre sonra 29 Kasım 1933 tarihinde gönderdiği mektupta geleceğe 
dair taşıdığı umudu ve kütüphane ile ilgili düşünceleri şöyle ifade etmiştir:

Bu üniversitenin benim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Oditoryumu olan 
bir enstitü, kütüphane ve kendi kitaplarımı almak için de bütçem var... Felsefe bölümü-
nün tamamı için görevlendirildim ve bu nedenle birçok şey yapabilirim. Öğrenciler pek 
göstermeseler de istekli ve akıllılar.82

Von Laue’ye83 10 Ocak 1934’te gönderdiği bir başka mektupta ise şunları yazmıştır:
Hepimiz üniversitede çok sıcak karşılandık. Herkes, her yerde bize karşı çok nazik. Uygun 
gördüğümüz bilimsel çalışmaları yapabiliriz. Felsefe bölümüne yeni bir başlangıç yapmak 
için görevlendirildim. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebiliyorsundur! Aralarında 
felsefe için bir oditoryumu olan birçok odaya sahip güzel bir enstitüdeyim. Kütüphane 
giderleri için bana bütçe verildi. Bir sonraki görevim, kendilerini felsefeden uzak tutmuş 
bilim felsefesi öğrencilerini kazanmak... İlk defa bağımsız bir şekilde tartışmayı öğrenen 
öğrencilerimin gelişmelerinden çok memnunum. Ayrıca öğrenciler de biz Alman Profe-
sörlerden oldukça memnun gözüküyorlar ve bu da bizi çok mutlu ediyor.84

Ayrıca Reichenbach, 25 Şubat 1933 tarihinde Carl Hempel’e85 yazmış olduğu 
bir başka mektupta ise, felsefe tarihi öğretmeyi bile ilginç bulduğunu ifade etmiştir.86 
Bütün bu mektuplardan aslında Reichenbach’ın halinden çok memnun olduğu ve 
Türkiye’deki felsefenin gelişimi konusunda umut içerisinde olduğu hissedilmektedir.

Reichenbach, İstanbul Üniversitesi’ndeki son iki senesinde sembolik mantık, 
epistemoloji ve ileri düzeyde olmayan bilim felsefesi konularını öğrencilerine anlat-
mıştır. Reichenbach öğrencilerine bu konuları anlattığına dair Philipp Frank’a87 26 
Şubat 1935’te bir mektup yollamıştır.88

Reichenbach aynı zamanda resmi ve resmi olmayan birçok disiplinlerarası seminer 
ve toplantı organize etmiştir. Bu organizasyonlara katılanlar arasında Reichenbach’ın 
asistanları, felsefe bölümü üyeleri, Aster, Rüstow, Auerbach ve o zamanlar İstanbul, 
Arnavutköy’de Amerikan Kız Kolejinde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Bisbee 
de vardır.89

Reichenbach ayrıca, bir süre İstanbul’dan Erkenntnis’in editörlüğüne de devam 
etmiştir. 1934’te kurulan “Türk Doğa Bilimleri ve Fizik Derneği”nin kurucu üyeleri 

81 Walter Dubislav (1895-1937): Alman Mantıkçı ve Bilim Felsefecisi.
82 Irzık, age, s. 171.
83 Max von Laue (1879-1960): Nobel Ödüllü Alman Fizikçi.
84 Irzık, age, 171-172.
85 Carl Gustav Hempel (1905-1997): Alman Felsefeci, Reichenbach’ın öğrencisi.
86 Bkz. Irzık, age, s. 172.
87 Philipp Frank (1884-1966): Avusturyalı Fizikçi ve Bilim Felsefecisi.
88 Bkz. Irzık, s. 169.
89 Bkz. ay, s. 169.
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arasında yer almıştır90 ve bu bünyede konuşmalar yapmıştır. 
Reichenbach gerek üniversite içinde gerekse de dışında büyük bir saygı görmüştür 

ve hatta akademik olmayan sahalarda bile popülerlik elde etmiştir (İstanbul’da basılan 
Fransız dergilerinde onunla ilgili haberler yayınlanmıştır).91

Reichenbach İstanbul’da Aster, Auerbach ve felsefe bölümünde Sokrat öncesi 
felsefe dersleri veren Rüstow da dâhil olmak üzere küçük bir felsefe çevresi oluştur-
muştur. Bu çevre, Reichenbach’ın düzenlediği resmi ve resmi olmayan seminerlere 
iştirak etmiştir. Bu seminerlere ayrıca, Reichenbach’ın asistanları Elenor Bisbee ve 
özellikle Reichenbach’ın Experience and Prediction92 kitabının ön sözünde nazikçe 
teşekkür ettiği Neyire Adil de katılmışlardır.93

Reichenbach’ın söz konusu kitabının önsözündeki teşekkürü şöyledir:
Bu kitabımdaki görüşler, İstanbul Üniversitesi’ndeki dersler ve seminerlerde tartışılmıştır... 
Düşüncelerimi netleştirmede bana oldukça faydası dokunan İstanbul’daki öğrencilerimin 
aktif ilgilerine, özellikle onun desteği olmadan görüşlerimi formüle etmede oldukça zor-
lanabileceğimi düşündüğüm kıymetli asistanım Neyire Adil Arda’ya ve arkadaşlarıma en 
içten teşekkürlerimi sunuyorum.94

İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde Reichenbach, kendi sahasıyla 
ilgili uluslararası kongrelere de katılmış ve konferanslar vermiştir. 2-7 Eylül 1934 tarih-
leri arasında Prag’ta düzenlenen 8. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde bir bildiri sunan 
Reichenbach, 1935’te Sorbonne’da düzenlenen Uluslararası Bilim Felsefesi Kongresi’ne 
de üç bildiri ile katılmıştır. Ayrıca kongrenin açılışında yapmış olduğu konuşma da 
yayınlanmıştır. Reichenbach burada yaptığı konuşmada, mantıkçı olguculuğun, daha 
genel olarak, “a priori’nin parçalanması”ndan doğduğunu ileri sürmüştür.95 Aldığı 
davet üzerine, 1937 yılında “felsefede olasılık kuramı” ile ilgili konferans vermek 
üzere Sorbonne Üniversitesi Fen Fakültesi Henri Poincaré Enstitüsü’ne gitmiş olan 
Reichenbach’ın buradaki konferansı da daha sonra enstitünün yıllığında yayınlanmıştır. 
Aynı yıl, 1 Ağustos 1937 tarihinde başlayan Paris Uluslararası Felsefe Kongresi’ne 
de bir bildiri ile katılmıştır.96

Yukarıda ifade edilenlerden anlaşılacağı üzere, Reichenbach’ın İstanbul’da geçir-
diği 5 yıl boyunca son derece üretken olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ken-
disinin ünlü yayını Experience and Prediction 1938 tarihinde, İstanbul’da basılmıştır. 
Bu yayın Reichenbach’ın yazdığı ve yayınladığı ilk İngilizce kitaptır. Reichenbach’ın 

90 Arslan Kaynardağ, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe, Ankara, T. C. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2002, s. 345.

91 Bkz. Irzık, s. 169.
92 Hans Reichenbach, Experience and Prediction, Chicago, The University of Chicago Press, 1938.
93 Bkz. Irzık, s. 174.
94 Reichenbach, Experience and Prediction, s. viii.
95 Bkz. Lecourt, age, s. 43.
96 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 166.
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bu dönemde yazmış olduğu birçok makale, kurucusu olduğu “Erkenntnis”te ve diğer 
bilim felsefesi dergilerinde yayınlanmıştır. Ek olarak, bazı yazıları ise Türkçe olarak 
İstanbul Üniversitesi yayınlarında yer almıştır.97

Yukarıda ifade edilenler göz önüne alındığında, Reichenbach’ın Türkiye’de geçir-
diği sürenin, onun üretkenliğine ve yaratıcılığına ters bir etki yapmadığı söylenebilir. 
Türkiye’de iken Reichenbach’ın, Albert Einstein’a gönderdiği mektuplardan anlaşıl-
dığı üzere, Türkiye’de geçirdiği bu sürenin iki bilim adamının arasındaki dostluğa 
ve uzun süredir devam eden çalışmalara da olumsuz bir etki yapmadığını söylemek 
doğru olacaktır. 

Reichenbach’ın Türkiye’de Akademi Dışında Hayatı ve Öğrencilerinin Reichen-
bach ile İlgili Görüşleri

Reichenbach İstanbul’da çok mükemmel ve kalıcı olmasa da kendisi ve ailesi için 
güvenli bir ev bulmuştur. Reichenbach, asistanları, öğrencileri ve hatta onun felsefesini 
akıl almaz bulan meslektaşları tarafından bile çok sevilmiş ve saygı görmüştür.

Maria Reichenbach, akademi dışında Hans Reichenbach’ın neler yaptığına ilişkin 
şunları söylemiştir:

Reichenbach zamanının çoğunu yazmak için kullanırdı. Yani diğer şeylerden yazmak 
için kolaylıkla vazgeçerdi. Mesela satrançtan vazgeçti, çünkü satranç aklını çok meşgul 
ediyordu. Ancak bazen de işinin dışında tamamen farklı şeyler yapardı. Örneğin çok iyi bir 
fotoğrafçıydı. Kayak ve buz pateni yapardı. Çok yönlü birisiydi. Birçok seviyede insanla 
diyalog kurabiliyordu. İş arkadaşlarıyla, öğrencilerle, sıradan insanlarla, çocuklarla yani 
herkesle konuşurdu. İnsanlara tepeden bakmazdı. Herkes onu severdi. Özellikle öğrencileri 
onu çok severdi. Çok esprili ve çok iyi ilişki kuran birisiydi.98

Reichenbach öğrencilerinin çoğu ile arkadaşlık kurmuş, onlarla İstanbul’da uzun 
yürüyüşler yapmıştır. Onları spora teşvik etmiş ve Uludağ’da kayak yapmaları için 
gerekli malzemeler temin etmelerine yardımcı olmuştur.99

Bir dönem İstanbul’da Reichenbach’la komşu olan İktisat Profesörü Fritz Neu-
mark’ın Reichenbach hakkında düşünceleri de çok olumludur:

Reichenbach, zeki, son derece kültürlü ve esprili bir bilgindi. Yıllar boyu Kadıköy’de 
aynı evde oturduğumuz için fikirlerinden kolaylıkla faydalanabilmiştim. Ailelerin farklı 
yetiştirme yöntemleri dolayısıyla (Reichenbach’lar bizim benimsemediğimiz Montessori 
Okulunun taraftarıydılar) aralarında büyük görüş ayrılıkları oluşabileceği halde çocukla-
rımız yakın arkadaşlık kurmuşlardı.100 

Meslektaşlarının yanı sıra öğrencilerinin Reichenbach ile ilgili görüşleri de ol-

97 Bkz. Irzık, age, s. 170.
98 Güzeldere, age, s. 10.
99  Bkz. Reichenbach, Bilime Yeni Pozitivist Bakış, s. 8.
100 Neumark, “Boğaziçi’ne Sığınanlar”, Çev. T. Doğan Karlıbel, İstanbul, Neden Kitap Yayınları, 2008, s. 

91. 
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dukça pozitiftir. “Onun öğrencileri üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardı” diyen Carl 
Hempel, onunla birlikte Berlin’de çalışmıştır.101 Reichenbach, o zamanki öğrencileri 
tarafından hala, 20. yüzyıl bilim felsefesinin devlerinden, felsefe bölümüne yenilik 
ve taze hava getiren muhteşem biri olarak anılmaktadır.102

Reichenbach’ın öğrencilerinden biri olan Niyazi Berkes’in onun hakkındaki 
ifadeleri şöyledir:

Öğretmen olarak bölümün yıldızıydı. O, bölüme sadece yeni bir felsefe değil aynı zaman-
da taze bir hava da getirmiştir. Dersleri hayat dolu, anlaşılabilir ve heyecan vericiydi. O, 
öğrencileri soru sormaları konusunda cesaretlendirir, onların düşüncelerine değer verirdi. 
Bize, felsefenin, diğer filozofların söylediklerini tekrar etmekten daha öte bir şey olduğunu 
öğretmiştir.103

Bir başka öğrencisi olan Erol Güney’in o zamana ilişkin ilginç tasvirleri ise 
şöyledir:

Ben ve okul arkadaşlarım Avrupa kültürüne hayrandık, bu kültürü ancak kitaplardan okuya-
biliyorduk. İstanbul Üniversitesi’ndeyken Hans Reichenbach, Leo Spitzer, Erich Auerbach, 
Herbert Diekmann gibi bu kültürden gelen profesörlerle her gün iletişim halindeydik. 
Dahası bu kişiler mesafeli değillerdi, bizlere yardım etmek için, bizleri aydınlatmak için, 
bu üniversitenin ve Türkiye’nin batılılaşmasında oynadığı rol ile ilgili olarak Atatürk’ün 
hayallerini gerçekleştirmek için istekliydiler. Bu kişiler kendi ülkelerinde hoş görülme-
diklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara çalışma imkânı vermesine gerçekten 
minnettarlardı ve onlar bu minnettarlığı, kendilerini işlerine, çalışmalarına daha da ada-
yarak göstermişlerdir.104

Güney, Hans Reichenbach ile ilgili düşüncelerine şu sözlerle devam etmiştir:
Hans Reichenbach, daha önceden hiç bilmediğimiz çok nazik bir profesördü. O, teorilerini 
enine boyuna anlattığı Einstein’ın arkadaşı olan bir bilim adamıydı. O ayrıca, kulağa hoş 
gelen ancak açık bir anlamı olmayan felsefi terimlerin de düşmanıydı. Reichenbach, diğer 
öğrencilere yaptığı gibi benim de metafiziğe karşı olan ilgimi öldürmüştür. Ancak itiraf 
etmeliyim ki ben ve Reichenbach’ın diğer öğrencileri de, onun kursları için gerekli olan 
bilimsel birikimden yoksunduk. Reichenbach kendi anladığı felsefenin ustalıklarını bize 
öğretememiş olsa bile, hiç değilse birkaçımıza felsefe denen şeyin bir Avrupa filozofunun, 
bilmediğimiz Grek filozoflarından zamanımıza dek bütün filozofların ne dediklerini belle-
mekle olan bir şey olmadığını kafamıza dank ettirmesi oldu. Bir bilim (hatta Bilim tarihi) 
temeli olmaksızın ‘felsefe’, keyfinizin istediği gibi düşünüp laf etmek olur.105

Reichenbach’ın Amerika’daki öğrencilerinden biri olan David Kaplan ise onunla 
ilgili şunları ifade etmiştir:

101 Salmon, age, s. 12.
102 Irzık, “Hans Reichenbah in Istanbul”, s. 176.
103 Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, Yay. Haz.: Ruşen Sezer, İstanbul, 1997, s. 293.
104 Reisman, s. 89.
105 ay.
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Hans eğlenceli bir konuşmacıydı. Hemen ilginizi çekerdi. Aynı zamanda entelektüel ve 
ciddiydi. Ulaşılabilirdi. Bir yüksek bölmeye ulaştığımızda, teoremler hakkında konuşurdu. 
Konular oldukça ağırdı ama Reichenbach çok güzel anlatırdı.106

Önce Reichenbach’ın öğrencisi, daha sonra meslektaşı ve dostu olan Carl G. 
Hempel, Reichenbach’ın İstanbul’da geçirdiği zaman ile ilgili düşüncelerini ve Reic-
henbach’ın Kapalı Çarşı’da yaşadığı eğlenceli bir olayı şöyle aktarmıştır:

Reichenbach bana, Kasım 1933’te, derslerini başlangıç seviyesinde tutmak zorunda 
kaldığını ancak derslerinin seviyelerini derece derece arttırmayı ümit ettiğini yazmıştı. 
Türk öğrencilerinin ilgisinin kendisini epey duygulandırdığını ve böylelikle çalışmalarını 
zevkle yaptığını ifade etmişti. 
Karısıyla birlikte gittikleri cami ve çarşı ziyaretlerinden bahsetmiş ve karşılaştıkları ilginç 
bir olayı yazmıştı: Bir keresinde Reichenbach ve karısı Kapalı Çarşı’ya gidip, yabancı dil 
bilmeyen satıcıya deve tüyünden bir battaniye almak istediklerini anlatmaya çalışmışlar. 
Satıcı da çiftin ne istediklerini anladığını söyleyip “derhal”, demiş ve az sonra elinde 
deve sürerken, develerin sırtlarına koyulan ağırca bir örtü ile karşılarına çıkmış. Bu yanlış 
anlama karısı ve Reichenbach’ı çok eğlendirmiş.107

Öğrencilerinin ifade ettiklerinden de anlaşılacağı üzere Reichenbach, alanında 
çok bilgili, donanımlı ve bildiklerini büyük bir ustalıkla öğrencilerine aktarabilen bir 
akademisyen olmasının yanı sıra öğrencileriyle akademi dışında arkadaşlık kuran ve 
onlarla keyifli vakit geçiren biri olarak anılmıştır. 

Reichenbach’ın Türk Felsefesine Etkileri

Reichenbach, yukarıda da ifade edildiği gibi Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde 
akademik anlamda oldukça üretken olmuştur. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından 
sevilip, saygı gören Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi’ne gelmesiyle, Türk felsefe 
hayatında adeta yeni bir döneme girilmiştir. Reichenbach’ın Türk felsefesinde bıraktığı 
etkiler ve o dönemde bu alanda yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla araştıralım.

Öncelikle Reichenbach’la birlikte bilim felsefesi alanında iki önemli gelişme 
yaşanmıştır: bunlardan birincisi, Viyana Çevresi’nin bilim anlayışı Türkiye’de tanıtıl-
mış ve bu bağlamda, bilim felsefesi etkinliklerinin –geleceği de belirleyen- çerçevesi 
çizilmiştir.108 Diğer önemli bir gelişme ise Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi’nde 
verdiği derslerle, Olasılık Mantığı, Türk felsefe müfredatına girmiştir. 

Reichenbach’ın bıraktığı etkilerden biri de kendi ekolünün temsilcilerinin yetiş-
mesine katkıda bulunmuş olmasıdır. Onun bazı öğrencileri ve takipçileri, Mantıkçı 

106 Güzeldere, age, s. 12.
107 Carl G. Hempel, “Hans Reichenbach Remembered”, Erkenntnis (1975-) Vol. 35, No. 1/3, Special 

Volume in Honor of Rudolf Carnap and Hans Reichenbach, Jul. 1991, s. 10.
108 Bkz. Reichenbach, Bilime Yeni Pozitivist Bakış, İstanbul Konferansları, s. 9.
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Pozitivizm’in etkilerini sonraki kuşaklara taşımayı başarmışlardır. Bunlar arasında, 
H. Vehbi Eralp, Nusret Hızır, Cemal Yıldırım, Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg gibi 
önemli isimler sayılabilir.109

Reichenbach’tan sonra onun izinden giden Nusret Hızır, İstanbul Üniversitesi’nin 
dışında, Ankara Üniversitesi’nde verdiği derslerle de Reichenbach’ın, Aristoteles’in 
iki değerli mantığına karşı, çok değerli mantık anlayışını savunan görüşlerini devam 
ettirmiştir.110

Olasılık mantığının Türk düşünce hayatına girişini sağlayan ilk yayın, Reichen-
bach’ın “Die logischen Grundlagen de Wahrscheinlichkeitsbegriffs” başlıklı yazısının, 
Nusret Hızır tarafından “İhtimaliyet Hesabının Mantıki Esasları” başlığı altında yapılan 
çevirisi olmuştur.111

Reichenbach’ın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde verdiği mantık 
derslerinin notları, 1939 yılında Halil Vehbi Eralp tarafından Türkçe’ye çevrilerek, 
Lojistik adı altında yayınlanmıştır. Bu kitap, Türkiye’de çok değerli mantık anlayışını 
tanıtan ilk mantık eseri olmuştur. Bu eserin önsözünde, kitabın çevirisini yapan Halil 
Vehbi Eralp, eserin “riyazi mantık” veya “sembolik mantık” adıyla da bilinen yeni 
mantık alanında bir başlangıç görüşü verme amacını taşıdığını belirtmektedir.112 

Reichenbach’ın eski ve yeni mantık anlayışlarını karşılaştırdığı çalışması ise 
“İlliyet ve İstikra” başlığı ile yine Halil Vehbi Eralp tarafından dilimize çevrilmiştir. 
Reichenbach’ın getirdiği mantık anlayışı Türkiye’de kısıtlı bir etki yaratmıştır. İlaveten 
bu anlayışın Türkiye’de tanınmasında ise Nusret Hızır’ın katkısı büyüktür.113

Nusret Hızır, Reichenbach ve diğer Alman profesörlerin Felsefe bölümünde 
bıraktıkları etkiyi ve sonrasını şu sözlerle özetlemiştir:

Von Aster gibi, Reichenbach gibi, Lacombe gibi, Preyer, Pratt, Kranz gibi yabancı profesör-
lerin zamanında felsefe eğitiminde bir düzelme, yenilenme ya da düzelmeye, yenilenmeye 
yönelme varmış gibiydi. Ama bu yüzeysel ve pek etkenliği olmadığı sonradan görülen 
bir devinimdi. Felsefe eğitimi o zaman da kötü, yetersiz, verimsizdi; bugün 1979’da 
hala öyle. Yeni kuşaklar, sayıları pek az olan bir avuç kişi dışında, eskiyi sürdürdüler, bir 
çeşit metafizikçi olarak kaldılar. Aradaki fark, bugün felsefenin niceliksel bir yaygınlık 
kazanmış olmasında. Ben bu niceliksel yaygınlığın, niteliksele dönüşeceğini beklemekte, 
ummaktayım.114

Reichenbach’ın Türkiye’deki etkisi kısıtlı olsa da onun sayesinde Türkiye, ‘Bilim 
Felsefesi’ ve yeni mantık anlayışı ile tanışmış ve yine onun sayesine ‘Bilim Felsefesi’ 
saygı duyulan bir disiplin olmuştur. Reichenbach disiplinler arası konularda da çalışmış 

109 Bkz. ay, s. 10.
110 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 165.
111 Bkz. ay.
112 Bkz. ay.
113 Bkz. ay, s. 166.
114 Nusret Hızır, Bilimin Işığında Felsefe, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007, s. 20.
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ve ders vermiştir. Böyle bir gayretin, felsefe ve diğer disiplinler için ne kadar önemli 
ve faydalı olduğunu göstermiştir.

Reichenbach’ın Türkiye’den Ayrılması ve Nedenleri

Reichenbach’ın Türkiye’de kalışını geçici bir süre için planladığı yönünde bir kanı 
vardır. Irzık bunun birkaç nedeni olduğu görüşündedir: Reichenbach’ın Türkiye’den 
ayrılmak istemesinin nedenlerinden biri kesinlikle finansal değildir. Çünkü Reichenbach, 
İstanbul Üniversitesi ile İstanbul’da rahat bir yaşam sürebilmesine olanak veren çok iyi 
bir sözleşme yapmıştır. Ancak bu sözleşme onu bir yere kadar güvende hissettirmiştir. 
Reichenbach, kendisine emeklilik garantisi verilmemesi ve çocuklarının eğitimi ve 
yetişmesi ile ilgili kaygılar taşımıştır.115

Sözleşmesinin sonunda, Türkiye Devleti Reichenbach’a vatandaşlık teklif etmiş, 
ancak Reichenbach bu teklifi geri çevirmiştir.116 Bu ise Reichenbach’ın Türkiye’de 
kalışını geçici bir süre için planladığını göstergelerinden biri olarak yorumlanabilir.

Reichenbach Türkiye’deyken bir bakıma dünyanın geri kalanında Bilim felsefesi 
topluluğundan ayrı kaldığını hissetmiştir. Bunun dışında Türkiye’de mevcut kütüpha-
neler, onun araştırma yapması adına son derece yetersiz kalmıştır. Matematik ve fizik 
alanlarında neredeyse hiçbir pratik hazırlık olmadığına kanaat getirmiştir.117 Türk öğren-
cileri ve asistanları o dönemin bilim öğrenimi veya eğitimi açısından yeterli değillerdi. 
Öğrenciler ve göçmen profesörler arasında aşılması gereken en önemli sorunlardan 
birisi ‘dil’ idi. Reichenbach’ın dersler ve konuşmaları daha önce de belirtildiği gibi, 
Türk öğrencilerin yabancı dil bilmemelerinden ötürü asistanları Macit Gökberk ve 
Nusret Hızır tarafından Türkçe’ye çevriliyordu. Daha sonradan Batı Felsefesi tarihçisi 
olarak adını duyuran Macit Gökberk bile, Reichenbach’ın konuşmalarını takip ederken 
zorlandığını ifade etmiştir.118

Reichenbach, 27 Temmuz 1934 yılında Ernst Cassirer’e gönderdiği bir mektupta, 
Oxford Üniversitesi’nin teklifini geri çevirdiği için duyduğu pişmanlığı dile getirmiştir. 
Reichenbach mektubunda ayrıca, öğrencilerinin yetersizliklerinden, aralarında bulunan 
birkaç idealist dışında yönetimden şikâyet etmiştir. Ona göre, yönetim, bilimsel eğitimin 
ne demeye geldiğini tam olarak anlayamamıştı. Ülke modern bilimsel bir üniversiteyi 
ayakta tutmak için çok fakirdi. Bir nevi “mutlak aydınlanma” olan Türk reformu ona 
göre pekiyi işlemiyordu. Reichenbach, üniversite reformunda bir takım eksiklikler 
görmüş, halkın entelektüel açıdan reform anlayışından uzak olduğunu düşünmüştür.119

115 Bkz. Irzık, age, s. 171.
116 Ay, s. 171.
117 Bkz. Reisman, age, s. 85.
118 Bkz. Irzık, age, s. 2.
119 Ay, 172.
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Irzık’a göre Reichenbach’ın ayrılmak istemesinin nedenlerinden birisi de Türki-
ye’deki sosyal ve politik durum olmuştur. Irzık’ın bu konudaki yorumu dikkate değerdir:

Reichenbach’ın İstanbul’a geldiği sene olan 1933’te Türkiye 10 yıllık bir Cumhuriyet’ti. 
Nazi sosyalizminin bir mağduru olan Reichenbach, doğal olarak hiçbir sosyalizm türünün 
sempatizanı olmamıştır. Türkler bir yandan modernleşmek isterken, öte yandan kültürel 
kimliklerini de kaybetmek istemiyorlardı. Türkiye’de modernleşme ‘batılılaşma’ anlamına 
gelmekte, ama aynı zamanda ‘Batı’ da on sene önce ülkeyi işgal eden ‘düşman’ anlamına 
da gelmekteydi.120

Reichenbach, bu siyasi etkinin başlangıçta çok üzerinde durmamış ancak bu durum 
daha sonra üstü kapalı bir şekilde başka sorunları tetiklemiştir. Örneğin, Reichenba-
ch’ın görevlendirilmesinden son derce mutlu olduğunu anladığımız 1933 üniversite 
reformunun, Türkiye’yi ileriye taşıyacak nitelikte bir etki yapacağı öngörülmüşse 
de herkes bu konuda aynı fikirde değildi. En azından felsefe bölümü için konuşacak 
olursak, Reichenbach’ın reform adına aldığı bir takım kararlar, felsefe bölümüyle 
sınırlı kalmayıp İstanbul Üniversitesi’nin bazı öğretim üyelerince rahatsız edici ve 
düşmanca alınmış kararlar olarak yorumlanmıştır. 

1933 İstanbul Üniversitesi Reformu, Türk fakülte üyeleri için mesleklerini kay-
betmeleri ya da ikinci sınıf statüsüne düşmeleri anlamına gelmekteydi. Birçok felsefe 
öğretim üyesi, İslam Felsefesi alanında eğitim almıştı. Bu nedenle Batı felsefesi ala-
nındaki, özellikle Bilim felsefesine yönelik son gelişmeler hakkında daha az bilgiye 
sahip olmuşlardı. Bu durum Reichenbach’ın dikkatini çekmiş ve bu konuda bir takım 
değişikliklerin yapılması gerektiğine kanaat getirmiştir. Bu nedenle Reichenbach, daha 
önceden belirtildiği gibi meslektaşlarının yeterliği ile ilgili olumsuz raporlar yazmıştır. 
Tüm bunlar sadece felsefeciler değil, diğer akademisyenler arasında da Reichenbach’a 
yönelik kıskançlığa ve düşmanlığa neden olmuş, Reichenbach’ın işini zorlaştırmış ve 
nihayet Türkiye’de Bilim felsefesine bir başka engel haline gelmiştir.121

Her ne kadar Reichenbach çok istese ve bunun için çok çabalasa da temsil ettiği 
Bilimsel felsefe Türkiye’ye çok yabancıydı. Irzık’a göre, o zamanlar Türkiye’deki 
felsefenin bir yönü yahut bir bütünlüğü yoktu; buradaki felsefecilerin çoğu yukarıda 
ifade edildiği gibi İslam felsefesi üzerine çalışmakta, batıda eğitim alan diğer felsefeciler 
ise Bergson ve Durkheim gibi Fransız düşünürlerin etkisi altındaydılar. Bu filozoflar 
doğa bilimlerinden çok sosyal, politik, tarihi ve metafizik meselelerle ilgiliydiler.122 
Bu alanlar ise Reichenbach’ın yürüttüğü çalışmalardan çok uzaktaydı. 

Reichenbach 31 Ocak 1935 tarihinde Hook’a yazdığı mektupta Türkiye’deki 
durumu ile ilgili hissettiklerini şöyle ifade etmiştir:

Her zaman kuralların seviyesini azaltmaya ve üniversiteyi bir çeşit ortaokula dönüştürmeye 

120 Irzık, age, s. 175.
121 Bkz. Irzık, age, s. 2-3.
122 Bkz. ay, s. 175. 
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itiliyoruz. İstediğimiz ve ilgi duyduğumuz hiçbir konu hakkında konuşamıyoruz ve bu 
da beni bilimsel olarak yalnız hissettiriyor. Ülke beni ilgilen konular hakkında pek olgun 
değil; bilimsel felsefe konusundaki görüşlerim, daha yüksek bir bilimsel eğitim seviyesini 
gerektiriyor. Bu şartlar altında Amerika benim için daha uygun bir seçenek.123

Maria Reichenbach, Hans Reichenbach ve diğer göçmenlerin ayrılışı ile o zamanın 
Türkiyesi hakkında şunları söylemiştir:

Hans Türkiye’de kaldığı süre içinde UCLA’dan teklif aldı, ancak gitmesine izin verme-
diler. Dolayısıyla sözleşmesine göre 5 yılını doldurdu. Kalışı süresince Berlin’de yaptığı 
gibi disiplinlerarası tartışmalara öncülük etti. Ayrılışından kısa bir süre sonra ise vefat 
etti. 5 yıldan sonra zaten hemen hemen herkes Türkiye’den ayrıldı. Politik olarak bazı 
şeyler daha şovenist hale gelmişti. Atatürk ölmüştü. Geride belki bir ya da iki aile kaldı. 
Ancak insanların çoğu ABD’ye ve savaş sonrasında da bazıları Almanya ve İsviçre’ye 
geri döndüler.124

Maria Reichenbach’ın da belirttiği gibi, Reichenbach, 1936 yılında sözleşme-
sini feshetmek istemesine rağmen, Eğitim Bakanlığı Reichenbach’ın ayrılmasına 
izin vermemiştir. Doğal olarak Reichenbach kendisini çok kötü hissetmiştir. Irzık’ın 
bildirdiğine göre, Hook’un bu duruma ilişkin yorumu, Reichenbach’ın bundan sonra 
Türkçe öğrenmeyi bırakması, yetkililere bir misilleme olarak ortaya çıkmıştır.125

Sonuç olarak Reichenbach’ın ayrılmak istemesinin en önemli nedeni, akademik 
anlamda kendini dünyanın geri kalanından izole hissetmesidir. Irzık’a göre onun 
entelektüel yalnızlığının iki yönü vardır. Reichenbach bir yandan Berlin çevresinden, 
Carl Hempel gibi öğrencilerinden ve özellikle Carnap gibi Viyana çevresiyle olan 
ilişkilerinden uzak kalmıştır. Diğer taraftan, bilimsel felsefenin Viyana Çevresi üyeleri 
tarafından temsil edilmesi nedeniyle, Berlin çevresinin unutulması konusunda endişe-
ye kapılmıştır. Irzık’a göre belki bu nedenle onun “Üniversite Konuşmaları” Türkçe 
basılmış ve Viyana çevresinden, hatta Carnap’tan bile bahsedilmemiştir.126 

Irzık’a göre, Reichenbach kendisini felsefe dünyasından kopmuş hissetse bile, 
entelektüel geçmişi ve ilgileri bir şekilde Reichenbach’la kesişmiş olan Mises, Aster, 
Freundlich,127 Prager, Hippel, Rüstow ve Auerbach gibi birinci sınıf bilim adamları ile 
aynı akademik atmosferi paylaştığını göz ardı etmemek gerekmektedir.128

İstanbul Üniversitesi’ndeki hayal kırıklıklarına rağmen Reichenbach, Türkiye’deki 
bilimsel felsefenin geleceği konusunda kaygılar taşımıştır. 26 Şubat 1938 tarihinde 
Frank’e yazdığı mektupta son senesinde üniversitede geçirdiği zaman süresince taşıdığı 

123 Ay, s. 172-173.
124 Güzeldere, age, s. 8.
125 Irzık, age, s. 173.
126 Ay, 173.
127 Erwin Freundlich, astronomi konularında Berlin’de Einstein’a asistanlık yapmış olan ve Reform sıra-

sında Türkiye’ye gelen bilim adamlarından biridir.
128 Irzık, age, s. 174.
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iyimser duyguları şöyle ifade etmiştir:129

Tahmin edebileceğin gibi, çalışmalarıma burada devam edebileceğim için çok mutluyum. 
Birkaç genç tarafından burada bilimsel felsefe geleneği kurulmuş oldu. Eğer bu durumun, 
geçmişteki geleneksel felsefecilerin eline düştüğünü görmek zorunda kalsaydım, buradan 
çok ama çok üzgün olarak ayrılacaktım.130

Reichenbach, yukarıda ifade edilenlere ek olarak, bilimsel felsefenin geleceğinin, 
Viyana çevresi üyelerinin birer birer gittikleri Amerika’da olacağını fark etmiştir. Bu 
nedenle Reichenbach çaresizce Amerika’da bir iş bulmaya koyulmuş, 1936’da Eins-
tein’dan tekrar yardım istemiştir.131

Reichenbach’ın 12 Nisan 1936’da Einstein’a yazdığı mektup şöyledir:
Sevgili Einstein,
Sana uzun zamandır yazamadım. Bu süre içerisinde Rudolf Kayser132 seninle, planlarım 
hakkında konuştuğunu yazdı.
Bildiğin gibi, her zaman Amerika’ya gelmek istemişimdir. Almanya’dayken bu yöndeki plan-
larım olumlu sonuç vermedi. Daha sonra Hitler kargaşası nedeniyle İstanbul’a çağrılmıştım 
ve bu konuda mutluydum. O zamanlar, profesörlük konumu ve orada sıfırdan bağımsız bir 
şekilde felsefe müfredatı oluşturma imkânı, bana gelecek vaat eden bir şey gibi gelmişti. 
Ne yazık ki, burada bulunduğum iki buçuk yıl benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. 
Buradaki görevimde tam olarak bağımsız olduğum doğru; tek filozof benim. Fakat buradaki 
üniversitenin yapılandırılmasında doğa bilimleri bütünüyle felsefeden ayrılmıştır. Kürsüm 
Edebiyat Fakültesi’ne bağlı; öğrencilerim matematik ya da fizikte herhangi bir temeli ol-
mayan, yalnızca edebiyat bölümüne kayıtlı öğrenciler ve bu nedenle kendimi hiçbir şekilde 
buraya ait hissetmiyorum. Öğretim kadrosundaki eksiklik yüzünden felsefe tarihi dersleri de 
vermek zorunda olmam aslında çok da kötü değil, ama Almanya’da uzun bir süre savundu-
ğum felsefi görüşlerimi zerre kadar ön plana çıkaramamak bana büyük bir acı vermekte.133

Reichenbach’ın Amerika’ya gitmek için yazdığı mektuplar ve verdiği uğraşlar 
karşılığını bulmuş ve sonunda Charles Morris’in134 gayretleri ile UCLA’dan bir iş tek-
lifi almıştır.135 1938 yılının yazında ise beş yıllık sözleşmesini dolduran Reichenbach, 
maalesef İstanbul Üniversitesindeki görevinden ayrılmış ve Amerika’ya UCLA’da 
profesörlük görevini yürütmek üzere gitmiştir.

Reichenbach’ın İstanbul Üniversitesi’nden Amerika’ya gidecek olması, öğren-
cilerini ve Türkiye’deki yakın dostlarını derinden üzmüş ve bunun yanı sıra Felsefe 
Kürsüsü’nün başkanlığına Reichenbach’ın yerine kimin geleceği tartışma yaratmıştır. 
Bu konuda Kadıoğlu ve Erginöz’ün bildirdiğine göre iki görüşten bahsetmek müm-

129 Ay, s. 176.
130 Ay.
131 Ay. 173.
132 Rudolf Kayser (1889-1964): Alman gazeteci ve yazar.
133 Reisman, age, s. 92-93.
134 Charles Morris (1901-1979): Amerikan Felsefeci.
135 Bkz. Irzık, age, s. 173.
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kündür: Görüşlerden ilkine göre Reichenbach başkanlık görevi için Viyana çevresi 
isimlerinden biri olan Prof. Dr. Philipp Frank’in getirilmesini önermiştir. Diğer görüşe 
göre ise Reichenbach, bilim ve felsefe anlayışlarının birbirlerine yakın olması sebebiy-
le, kendisinin yerine Ernst von Aster’in gelmesini özellikle istemiştir. Daha önceden 
Türkiye’de tanınmasının da etkisiyle, Prof. Dr. Ernst von Aster tercih edilmiştir. 136

Türkiye Sonrasında Reichenbach’ın Hayatı

İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılan Reichenbach, 1938’de Los An-
geles’a gelmeden kısa bir süre önce İsviçre Alpleri’ndeki bir tırmanış gezisinde kalp 
rahatsızlığı geçirmiştir. Bu durum onun Amerika’da bir ay boyunca ders verememesine 
neden olmuştur.137

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında tekrar sağlığına kavuşan Reichenbach, Ameri-
ka’da yayınladığı çalışmalarıyla kısa zamanda dünya çapında saygınlık kazanmıştır. 
California ve Columbia Üniversitelerinde mantık ve bilim felsefesi dersleri vermiştir. 

1941 tarihinde, Amerika’nın 2. Dünya savaşına girmesiyle, yabancı bir Alman 
sakini olan Reichenbach, 1943’te Amerikan vatandaşlığı alana kadar, ev hapsinde 
tutulmuş, sadece işine ve sağlık kontrollerine gitmesine izin verilmiştir.138

Savaş süresince Reichenbach, aile üyelerinin, akrabalarının Almanya dışına ta-
şınmaları için ve ayrıca Los Angeles’ta Reichenbach’ın Alman entelektüel çevresi 
üyeleri, Berthold Brecht, Thomas Mann ile özellikle Frankfurt okulu üyelerinden 
Theodor Adorno, Max Horkheimer gibi iş arkadaşlarının UCLA’daki pozisyonlarını 
kaybetmemeleri için çok uğraş vermiştir.139

İstanbul’dayken iş arkadaşı olan Reichenbach ve Maria (neé Moll), 1939’da 
Moll’un Amerika’ya taşınmasıyla tekrar bir araya gelmişler ve 1946’da Reichenbach 
ilk karısı Elizabeth’ten boşandıktan sonra evlenmişlerdir.140

Los Angeles Üniversitesi’nde Reichenbach’ın altı doktora öğrencisi yetiştirdiği 
bilinmektedir. Bu öğrencilerden W. Bruce Taylor, Reichenbach ile 1949-1953 yılları 
arasında çalışmıştır. Melvin Maron ve Norman Martin ise, 1951 yılında doktoralarını 
Reichenbach’ın yanında tamamlamışlardır. Yine buradaki doktora öğrencilerinden 
Cyntia Shuster, daha sonra Washington Devlet Üniversitesi’nde profesör olmuş ve kari-
yerine Montana Üniversitesi’nde devam etmiştir. Hilary Putnam ise önce Princeton’da 
ardından da emekli olana kadar Harvard Üniversitesi’nde çalışmıştır. Amerika’da çeşitli 

136 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 167.
137 http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/10.10.2015.
138 Ay.
139 Ay.
140 Bkz. Salmon, age, s. 10.
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dersler vermiş olan diğer bir doktora öğrencisi Wesley Salmon ise, Reichenbach’ın 
özellikle olasılık mantığı ile ilgili görüşlerinden etkilenmiş ve bu görüşleri daha da 
ileri götürmüştür.141

Amerika’da yayın çalışmalarına ara vermeyen Reichenbach’ın çok sayıdaki eseri 
arasında, bilimsel felsefe ile ilgili görüşleri içeren (bu görüşlerin İstanbul Üniversite-
si’ndeyken şekillendiği düşünülmektedir) ve The Rise of Scientific Philosophy başlıklı 
eseri 1951 yılında basılmıştır. Bu eser, Türk Felsefe dünyasına 1956 yılında Nusret 
Hızır tarafından tanıtılmış ve 1981 yılında da Cemal Yıldırım tarafından da Bilimsel 
Felsefenin Doğuşu142 adı altında Türkçe’ye tercüme edilmiştir.143

Reichenbach beklenmedik bir şekilde, 9 Nisan 1953 tarihinde ikinci kez gelen 
kalp krizi sonucu, California’daki evinde yaşamını yitirmiştir.144 

Reichenbach’ın o esnada, Zamanın Yönü (The Direction of Time)145 kitabının son 
bölümünü yazmakta olduğu bilinmektedir. Bu kitap daha sonra Reichenbach’ın yazmayı 
niyet ettiği son bölüm olmadan, eşi Maria Reichenbach’ın editörlüğünde yayınlanmıştır. 
Ani ölümü Reichenbach’ı, 1953 sonbaharı Harvard Üniversitesi için davet edildiği 
William James konuşmalarına katılmaktan da alıkoymuştur. Ölümünden kısa bir süre 
önce Carnap ve Reichenbach’ın çalışmalarına adanan ve mantıksal empirizm üzerine, 
Paul Schlipp’in “Library of Living Philosophers” projesi de Reichenbach’ın ölümü 
nedeniyle hayata geçirilememiştir.146

American Academy of Arts and Science (Amerikan Bilim ve Sanatlar Akademisi) 
ile American Physical Society (Amerikan Fizik Topluluğu) üyesi olan Reichenbach’a 
1947 yılında American Philosophy Association (Amerikan Felsefe Derneği) nişanı 
tevcih edilmiştir.147

Sonuç ve Tartışma

Reichenbach’ın ülkemizden ayrılıp Amerika’ya gitmesi, şüphesiz ülkemiz için bir 
kayıp olmuştur. Türkiye’de geçirdiği 5 yıl gibi kısa bir zaman aralığında bile Reichen-
bach, gerek felsefe müfredatında yaptığı değişikliklerle, gerek verdiği disiplinlerarası 

141 http://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/10.10.2015. Ayrıca bkz. Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstan-
bul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”.

142 Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev. Cemal Yıldırım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 
1981. 

143 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 168.
144 E. H. Hutten, “Obituary Hans Reichenbach, “The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 

4, No. 14, Ağustos1953, s. 93.
145 Hans Reichenbach, The Direction of Time, Edited by Maria Reichenbach, Berkeley, Univ. of Califor-

nia Press, 1971.
146 Bkz. Salmon, age, s. 11.
147 Bkz. Kadıoğlu, Erginöz, “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, s. 168.
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dersler ve seminerlerle gerekse de yetiştirdiği öğrencilerle Türk Felsefesi’ne önemli 
ölçüde katkı yapmıştır. Türk öğrencilerini bilimsel felsefe ile tanıştırmış ve onlara 
öğrettiği yeni mantık ile bir düşünce ufku açmıştır. 

Reichenbach’ın vizyonu ile 5 yıl görev yaptığı üniversitenin vizyonunun ne kadar 
uyuştuğunu tahmin etmek zor olmasa da en azından Türkiye’de geçirdiği ilk birkaç yılda 
mutlu ve umutlu olduğu, meslektaşlarına yazdığı mektuplardan anlaşılabilmektedir. 

Reichenbach, Türkiye’nin kendisine ve ailesine kapılarını açmasını öncelikle 
hayatlarının kurtulması adına bir şans olarak görmüştür. Bunun yanı sıra felsefe bö-
lüm başkanlığına Profesör olarak getirilmesi, her türlü değişiklik yapmasına yetki 
verilmesi ve kütüphane için kendisine bütçe tahsis edilmesi, Reichenbach’ın İstanbul 
Üniversitesi ile ilgili umut beslemesine neden olmuştur. Bu konuda kendini ne kadar 
başarılı hissettiği tartışma konusu olsa da neticede üniversite hayatına muntazam 
katkılar yaptığı şüphesizdir.

Başlangıçta Türk öğrencilerinin istekli ve akıllı olduğunu düşünen Reichenbach’ı, 
öğrencilerinin de kendisinden memnun olması ve onlara ilk defa bağımsız bir şekilde 
tartışmayı öğretecek olması çok mutlu etmiştir. Ancak zaman geçtikçe Reichenbach’ı 
kaygılandıran bir takım gelişmeler olmuş ve bu durum onu içte içe rahatsız etmiştir. 
Kısa bir süre sonra da Türkiye’den ayrılmaya karar vermiştir. Ayrılmak istemesinde, 
kendisine emeklilik garantisi verilmemesini en önemli neden olarak göstermiştir. Re-
ichenbach aslında Türkiye’de kendini yalnız hissetmiştir. Bir bakıma dünyanın geri 
kalanında son sürat yol almakta olan bilim felsefesi camiasından kopmakta olduğunu 
fark etmiştir. 

Reichenbach’ın bu şekilde hissetmesinin haklı gerekçeleri vardır. Bunlardan 
en önemlisi kanımca, felsefe öğrencilerinin bilimsel felsefe öğrenimi için yetersiz 
olmalarıdır. Reichenbach, o zamana değin geliştirdiği fikirlerini öğrencilerinin yeteri 
kadar donanımlı olmamalarından ötürü onlara aktaramamıştır. Onun bilimsel felsefe 
hakkındaki görüşleri daha yüksek bir bilimsel eğitim seviyesini gerektirmekteydi. 
Einstein’a yazdığı mektupta148 bu konudaki görüşlerini açık bir şekilde ifade etmiştir. 
Reichenbach için, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün yapılandırılmasında 
en anlamsız durum, doğa bilimleri ile felsefenin bütünüyle birbirinden ayrılmış ol-
masıydı. Kürsünün Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olması Reichenbach için büyük bir 
eksiklik olmuştur. Bu nedenle öğrencileri, matematik ya da fizikte herhangi bir temeli 
olmayan, yalnız edebiyat bölümüne kayıtlı öğrencilerdi. Dolayısıyla Reichenbach, 
öğrencilerine fikirlerini bütünüyle aktaramamakla birlikte, geliştirmek için de yeterli 
olanak ve tartışmaya müsait alan bulamamıştır. 

Aslında günümüzde de durum pek değişmemiştir. Dünyanın birçok ülkesinde du-
rum böyle değilken, ülkemizde felsefe bölümleri, üniversitelerin edebiyat fakültelerinde 

148 Reisman, age, s. 92-93.
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yer almaktadır. Felsefe bölümü öğrencileri, hala matematik ve fizik alanlarında eğitim 
almamaktadırlar. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani matematik ve temel fen bilimleri 
bölümlerinde (fizik, kimya, biyoloji, astronomi bölümlerinde) felsefe dersleri isteğe 
bağlı alınan dersler arasında bulunmaktadır. Reichenbach o zamanlar bu durumun 
büyük bir eksiklik olduğunu fark etmiş ve felsefe bölümü öğrencilerinin yanı sıra fen 
fakültesi fizik bölümü öğrencilerine de felsefe tarihi, bilim felsefesi, mantık alanlarında 
dersler vermiştir. Reichenbach, böyle bir gayretin, felsefe ve diğer disiplinler için ne 
kadar önemli ve faydalı olduğunu göstermiştir.

Reichenbach, öngörüleri ve ortaya koyduklarıyla büyük bir filozof ve bilim ada-
mıdır. 

Reichenbach’ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan ve Reichenbach’ın izinden 
gidip aynı zamanda onun fikirlerini ileri taşıyan Salmon’a göre nasıl ki Hume 18. 
Yüzyılın en büyük empirist filozofu olarak anılıyorsa, Reichenbach da 20. Yüzyılın 
en büyük empirist filozofu olarak anılmalıdır.149

Reichenbach, geçmişte aldığı disiplinler arası eğitimi çalışmalarına da aktarmış ve 
böylelikle gerek bilim felsefesi gerekse mantık alanında özgün eserler ortaya koymuştur.

Reichenbach’ın ilk çalışmaları, özellikle fizik felsefesinde formal felsefe, mantık, 
tümevarım ve olasılıkçılığın temelleri üzerinedir ve onun bu çalışmaları bahsi geçen 
alanlara oldukça büyük bir katkı yapmıştır. Reichenbach için felsefe, bilimsel bilginin 
mantıksal ve epistemolojik olarak yeniden yapılandırılması anlamına gelmekteydi ve 
Reichenbach hayatı boyunca tüm çalışmalarında kendisini bu yöne adamıştır.150

Uzay, zaman ile nedensellik ve tümevarım kavramları Reichenbach’ın felsefi 
kariyeri boyunca temel ilgi alanları olmuştur. Reichenbach’ın en bilinen çalışmaları, 
Görelilik teorisinde, uzay ve zamanın klasik felsefe analizleri ile ilgilidir. Reichenba-
ch’ın olasılık teorisi ve olasılık teorisi ile bağlantılı tümevarımın ‘pragmatik doğru-
lanması’ ile ilgili çalışmaları da iyi bilinmektedir.151

Reichenbach, özellikle çağdaş fizikte çok önemli iki teorik gelişme üzerinde 
çalışmıştır: Kuantum mekaniği ve Görelilik teorisi. Reichenbach, Görelilik teorisini, 
Einstein’ın da ifade ettiği gibi,152 ilk ve özgün yorumlayanlardan birisidir. Reichen-
bach’ın bu konudaki katkısı hem fizik hem de felsefe açısından ilginç birçok özelliğe 
sahiptir. Görelilik teorisini (Einstein’ın deyişiyle) ilk yorumlayanlardan birisi olması 
Reichenbach’ın çalışmasının taşıdığı önemin basit bir göstergesidir.153 Birçok insan 

149 Bkz. Salmon, age, s. 6-7.
150 Bkz. Reisman, age, s. 86.
151 Bkz. Salmon, age, s. 6-7.
152 Bkz.: Albert Einstein, “Remarks to the Essays Appearing in this Collective Volume”, Albert Einstein, 

Philosopher-Scientist: The Library of Living Philosophers, Volume VII, Ed. by Paul Arthur Schilpp, 
New York, MFJ Books, 1970, s. 663-688.

153 Semra Uçar, “Newton ve Görelilik Fiziğinde, Zaman ve Mekân Kavramlarının, Reichenbach’ın Epis-
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Einstein’ın Görelilik teorisini hazmetmekte epey zorlandığı zamanlar, Reichenbach’ın 
bu teori ile ilgili çok önemli öngörüler ifade etmiş olduğunu görmekteyiz. Bugün bile 
birçok insanın Göreliliğin kavramlarını anlamakta zorlandığını görüyoruz.154

Reichenbach’ın Carnap, C. I. Lewis ve çağdaşları olan diğer pozitivist düşünürler 
ile ortak birçok görüşü paylaştığı doğrudur. Ancak Reichenbach ile bu düşünürler 
arasındaki epistemolojik görüş ayrılıklarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Gly-
mour’a göre Reichenbach ile diğerleri arasındaki fark, Reichenbach’ın üzerine çalıştığı 
fizik teorilerindeki yenilikleri dikkatlice analiz etmesi ve bu analizler ile epistemolojik 
kaygılarını ortaya çıkarıp, geliştirdiği görüşlerini fiziksel örneklerle desteklemesinden 
kaynaklanmaktadır.155

Almanya’da Nazi soykırımından sonra, söylenmemiş olarak bu entelektüelin 
nasıl hayatta kaldığı, Amerika’ya gelirken onun yargılanmaları ve büyük sıkıntıları 
ve yaygın antisemitizan bir topluluk içerisinde bir iş bulmak konusunda karşılaştığı 
zorluklar, kalmıştır.156

Eşi Maria Reichenbach, ölümünden sonra Hans Reichenbach’ın yaklaşık 200 den 
fazla yazısını tercüme etmiş ve editörlüğünü yapmıştır. Bu değerli çalışmaları için ona 
teşekkür edilmelidir.157 Hans Reichenbach’ın mirası birçoğumuzu felsefe, matematik, 
mantık ve fizik bilimlerinde oldukça etkilemiştir. Hatta onun mirası daha doğmamış 
nesilleri de etkileyecektir.
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ÖZ
Platon’un Theaitetos diyalogu Tanrı’ya benzeme temasının yer aldığı en önemli 
metinlerden biridir. Theaitetos’un (172-176c) pasajları, teorik ve pratik hayat tarzı 
arasında bir karşılaştırma içermektedir. Bununla birlikte bu pasajlarda çizilen 
filozof portresinin niteliği hakkında bir tartışma söz konusudur. Geleneksel görüş, 
Platon’un burada tasvir ettiği filozofu, öte-dünyalı bir filozof olarak okumaktadır. 
Alternatif görüş ise Platon’un çizdiği filozof portresinin öte-dünyalı değil aksine 
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Theaitetos’ta çizdiği portrenin bir karikatür değil hakiki filozofu temsil ettiğini 
göstermektir. Platon’un hem bu-dünyalı hem öte-dünyalı bir filozof tasavvuruna 
birlikte izin verebileceği ve Tanrı anlayışıyla filozof anlayışını birbirine bağlı 
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ABSTRACT
Theaetetus is the one of the most important passages of Plato, on the topic of 
becoming like God (homoiôsis theôi). The digression, (172-176c), involves a 
comparison between two different ways of life: The practical life, and the theo-
retical life. However, there is a controversy about the portrait of the philosopher 
painted in the digression. The traditional view tends to read the digression as if 
presented from the other-worldly philosopher viewpoint. The alternative reading 
suggests the philosopher could not be other-worldly, must be a practical. And the 
most extreme view reads the digression, not as a portrait of a philosopher, but 
as a caricature. My aim is to show that the philosopher in digression is a portrait 
not a caricature, but a true philosopher. I argue that the concept of God, and the 
concept of philosopher, are identified by Plato, who allows for different concepts 
of both God and of the philosopher. 
Keywords: Theaetetus, homoiôsis theôî, becoming like God, escape from the 
world, other worldly philosopher, this-worldly philosopher, caricature. 

...

I. Giriş 

Platon her ne kadar yeni Platoncu okumalarla mistik yorumlara konu olmuş olsa 
da, Tanrı’ya benzeme teması, Platon çalışmaları söz konusu olduğunda henüz hatırı 
sayılır bir karşılık bulmamaktadır. Bununla birlikte son yıllarda antik Yunan felsefesi 
alanında yapılan çalışmalarda, Tanrı’nın ahlâkî bir ideal olarak ele alındığı çalışmalara 
rastlanmaya başlanmıştır.1 

Bilindiği gibi din ve felsefe metinlerinin temel anlatısı Tanrı ile insan arasındaki 
ontolojik ayrıma dayanır. Antik Yunan kültüründe de, “insanî doğa ile Tanrısal doğa 
arasındaki farkın, Tanrı’nın mekân sınırı olmaksızın eyleyebilmesi ve ölümsüz olması 
dolayısıyla, insanla diğer canlılar arasında var olan ayrımdan daha belirgin olduğu 
varsayılmıştır.”2 Her ne kadar Tanrı ve insan arasındaki fark Tanrı’nın ölümsüzlüğü 
esasına dayansa da ve “ölümlülük ile ölümsüzlük arasında her ne kadar büyük bir fark 
olsa da, antik Yunanlılar bu ikisini, birbirinden tamamıyla farklı doğalar olarak görmek 

1 Platon’da Tanrıya benzeme konusunda rastlayabildiğimiz ilk müstakil kitap, Culbert Rutenberg’in The 
Doctrine of the Imitation of God in Plato (1946) tarihli doktora tezi çalışmasıdır. Salvatore Lavacchia 
tarafından kaleme alınan Una Via che Conduce al Divino: La homoiôsis theô nella filosofia di Platone 
(2006) adlı kitap da İtalyanca yazılmış ve müstakil olarak Platon’da Tanrı’ya benzeme konulu kap-
samlı bir çalışmadır. Almanca’da ise Hubert Merki’nin Homoiōsis Theōi: Von der platonischen Ang-
leichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyassa (1952) adlı eseri yine bu temaya tahsis 
edilmiş müstakil bir eserdir. Bu üç kitap çalışması dışında Platon’da Tanrı’ya benzeme konusunda çok 
sayıda makale de yazılmıştır. 

2 Kenneth James Dover, Greek Popular Morality: In the Time of the Plato and Aristotle, Cambridge, 
Hackett Publishing Company, 1994, s. 75. 
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yerine, bir ölçeğin farklı uçları olarak telif etmeye eğilimlidirler.”3 Bu eğilim, Yunan 
dinlerinde, insanî ve tanrısal doğanın bir araya geldiği çeşitli ritüeller aracılığıyla ifade 
edilmiştir.4 Yine bu eğilimden mülhem olarak Tanrı, antik Yunan felsefesi metinlerinde 
ahlâkî bir ideal olarak da yer bulabilmiştir. 

Antik Yunan’da Tanrı’ya benzeme idealinin en belirgin olduğu filozoflardan biri 
Platon’dur ve Platon metinlerinde bu ideal, oldukça dağınık halde karşımıza çıkmak-
tadır. Filozofun Tanrı algısının çok çeşitli ve değişken olması dolayısıyla, Tanrı’nın 
kendisine benzenen ya da benzenmesi gereken bir ideal olarak karşımıza çıkması 
farklı bağlamlarda olmaktadır. Platon kimi zaman dünyadan elini çekmiş uhrevî bir 
filozofu Tanrı’ya benzeme idealinin merkezine almakta, kimi zaman ise Tanrı’nın 
ölümsüzlüğünün ya da bilgeliğinin paylaşımı merkezinden hareket etmektedir. Bazı 
diyaloglarda ise, evrene nizam veren Tanrı algısından mülhem olarak, günlük meş-
galelerin tam ortasında ve hatta bir şehri yönetmekle, düzenlemekle yükümlü bir 
filozof karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Platon için bir Tanrılar çokluğunun söz 
konusu olmasından değil, Tanrı’ya farklı niteliklerin atfedilmesinden kaynaklanıyor 
olabilir. Dolayısıyla Platon’un Tanrı’sının niteliğinin ne olduğu sorusunun cevabını 
veren geniş yelpaze, Tanrı’ya benzeyen filozof portresinin de çeşitlenmesine neden 
olmaktadır.5 

Ben bu makalede, Platon’un Tanrı algısıyla filozof algısının koşut olarak şekil-
lendiği varsayımından hareket ediyorum.6 Buna göre, Tanrı aşkın/müteal bir nokta-
ya konumlandırıldığında, Tanrı’ya benzeme ideali de aşkın ve münzevi bir filozofu 
doğurmakta, Tanrı’nın evreni şekillendiriyor oluşu, aktif ve müdahil oluşu merkeze 
alındığında ise, şehri yönetmesi gereken aktif bir filozof gündeme gelmektedir.7 Bu 
etkileşimler aynı diyaloğun filozof ve Tanrı algılarında ortaya çıkabileceği gibi, farklı 
diyalogların filozof ve Tanrı algıları da birbirlerini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla 
Platon’un nasıl bir Tanrı’ya benzemeyi öngördüğü sorusu, doğrudan doğruya çizdiği 

3 Dover, Greek Popular Morality, s. 81. 
4 Antik Yunan dinlerinde, Tanrılaşma/Tanrı’ya benzeme merkezli ritüllere örnekler için bkz. Walter 

Burkert, Ancient Mystery Cults, Harvard University Press, Cambridge, 1987 ve Structure and History 
in Greek Mythology and Ritual, University of California Press, Berkeley, 1979. 

5 Bu geniş yelpaze, Platon’un doğrudan Tanrı’ya benzeme konusuyla bağlantılı olmayan metinlerini 
dahi bu merkezde okumaya imkân vermiş, Platon felsefesinin bugüne kadar farklı bağlamlarda oku-
nan unsurları çeşitli çalışmalarda Tanrı’ya benzeme teması ışığında yeniden okunmuştur. Formlar teo-
risinin, formlara benzemek yönü, Tanrı’ya benzemek olarak yorumlanmış (bkz. Rutenberg, The Imita-
tion, s. 27-40), mağara allegorisi, Tanrı’ya benzemeyle bağlantılı olarak düşünülmüştür (bkz. Shigeki 
Tsuchihashi, “The Likeness to God and the Imitation of Christ: The Transformation of the Platonic 
Tradition in Gregory of Nyssa”, Christians Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium, 
içinde, ed. Geoffrey Dunn, Wendy Mayer, s. 100-116, 2015.

6 Benzer bir yaklaşım için bkz. John M. Armstrong, “After the Ascent: Plato on Becoming Like God”, 
Oxford Studies in Ancient Philosophy, S. 26, 2004, s. 171-183. 

7 Platon’da Tanrı kavramının mütekabiliyetleri için bkz. Friedrich Solmsen, Plato’s Theology, Ithaca: Cor-
nell University Press, 1967, Adam Drozdek, Greek Philosophers as Theologians, Aldershot, England: 
Ashgate, 2007. 
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filozof portresini ve Tanrı’ya benzeme tarzını belirleyecek bir sorudur.8 
Bu makale, Platon’un Tanrı’ya benzeme idealinin geçtiği metinlerden sadece birini 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Theaitetos’un (172c-176c) pasajlarında karşılaştığımız 
Tanrı’ya benzeme ideali ve Tanrı’ya benzeyen filozofa dair literatürdeki yorumlar irde-
lenecek, ilgili pasajda sunulan filozof portresinin gerçek bir felsefî ideali mi yansıttığı 
yoksa iddia edildiği gibi sadece bir karikatür mü olduğu sorusu etrafındaki görüşler 
ve çözüm yolları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

II. Homoiôsis Theôî (ὁμοίωσις θεῷ)

Platon’un, Tanrı’ya benzeme fikrine rastladığımız ilk diyaloğu Şölen olmakla bir-
likte homoiôsis theôî (ὁμοίωσις θεῷ) kavramlaştırması ilk kez Theaitetos’ta karşımıza 
çıkmaktadır9 Bu kavramlaştırmayı ilk yapan Platon’dur.10 Theaitetos (176c)’de geçtiği 
haliyle homoiosis theoi, Platon’un Tanrı’ya benzeme konusundaki en açık ifadelerinden 
biridir ve ifadenin geçtiği pasaj, geç dönem Platonistler tarafından bir locus classicus 
olarak görülmüştür.11 Ahlâkî bir amaç olarak ele alınan homoiôsis theôi,12 Tanrı(lar)a 
benzemek olarak Türkçe’ye çevrilebilir.13 Platon, Theaitetos’ta “bilgi nedir” sorusunun 
cevabını ararken ve ne tür bilginin bilgelik meydana getireceğine dair14 bir tartışmayı 
verirken diyaloğun sonlarına doğru, ilk bakışta diyaloğun geri kalan kısmıyla pek de 
alakalı olmadığı düşünülecek bir konuya değinmektedir. Bu bölüm bazı araştırmacılar 
tarafından “ilginç fakat diyaloğun bütünü itibariyle önemsiz” olarak değerlendirilmiş-
tir.15 Theaitetos’un bu pasajı, dile getirdiğimiz bağlantı probleminden dolayı konu dışı 

8 Konuyu sınırlandırmak için şu hususu hatırlatalım: Platon’un hangi eserindeki Tanrı anlayışının hangi 
eserindeki filozof portresine etki ettiği konusu bu makalenin konusu değildir. Bu makalede yalnızca 
Theaitetos diyaloğunda çizilen filozof portresiyle ilgili müstakil bir tartışmayı ele almaya çalışacağım. 

9 David Sedley, “The Ideal of Godlikeness”, Plato II: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, içinde, ed. 
G. Fine, Oxford University Press, 1999, s. 311. 

10 Christoph Jedan, “Methapors of Closeness: Reflections on Homoiôsis Theôi in Ancient Philosophy 
and Beyond”, Numen, S. 60, 2013, s. 55. 

11 Sedley, “The Ideal of Godlikeness”, s. 311.
12 Homoiôsis theôi söz öbeğinin İngilizce’ye tercümesinde farklı tercihler bulunmaktadır. Becoming 

Like God, Godlikeness, Assimilate to God ya da Following God kullanılan tercümelerden bazıları-
dır. Bu makale çerçevesinde, bu tercüme farklılıklarının, konumuzun ele alınışına radikal bir katkısı 
olmayacağını ve birbirinin yerine kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple makalemde, homoiô-
sis theôi ifadesinin karşılığı olarak; Tanrı’ya benzeme, Tanrı gibi olma, Tanrılaşma, Tanrı’da asimile 
olma, Tanrı’yı takip gibi ifadeleri bağlamlarına göre birbirinin yerine kullanacağım. 

13 David Sedley, “Becoming Like God in Timaios and Aristotle”, Interpreting the Timaios-Critias, için-
de, ed. T.Calvo, L. Brisson, 1997, s. 328. 

14 Timothy Mahoney, “Is Assimilaton to God in the Theaetetus Purely Otherwordly?” Ancient Philosop-
hy, S. 24, 2004, s. 325.

15 Gregory Kirk, The Pedagody of Wisdom: An Interpretation of Plato’s Theaetetus, Northwestern Uni-
versity Press, Illionois, 2015, s. 136 ve Gilbert Ryle, Plato’s Progress, Cambridge University Press, 
1966, s. 158. 
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söz/konu sapması olarak düşünülmüş ve söz konusu paragraf, digression/konu sapması 
başlığı altında tartışmalara konu olmuştur. Bununla birlikte Sedley’e göre Tanrı’ya 
benzeme idealine yer veren bu pasaj, Platon düşüncesinin ana problemlerinden biri 
olarak hala yeterli ilgiyi görmemektedir.16 Ayrıca Platon felsefesinin, Tanrı’ya benzeme 
idealini de kapsayan yönü çoğu zaman ihmal edilmekte17, ve hatta Platon’un taklit 
teorisinin Tanrı’yı taklit bağlamında ele alınmasını, “filozofun rasyonel teorisinin 
spiritüel yorumlarla kirletilmesi” şeklinde değerlendiren yazarlar bulunmaktadır.18 

Theaitetos’un Platon’un genel düşünsel gelişimi içindeki yeri oldukça tartışmalıdır. 
Fakat yine de açık olan husus, filozofun bu diyalogda “pre-sokratik geleneğin empirist, 
rölativist ve materyalist yaklaşımlarını reddettiğidir”.19 Platon, sofistik yaklaşımları 
tartıştıktan sonra burada Sokrates’in ağzından hakiki filozofun tarifini yapar20 ve bu 
filozof Tanrı’ya benzemesi salık verilen bir filozoftur. Paragrafın öncesinde ise Tan-
rı’ya benzeyen filozofa biçilen rol/görev tartışılır. Fakat bazı yorumcular, metinde yer 
alan filozof münzevi bir portreye sahip olduğu için; bu filozofun, Platon’da görmeye 
alışık olduğumuz filozof tipolojisine, en azından Sokrates’e hiç benzemediğini düşün-
mektedirler. Dolayısıyla, literatürün temel soruları, Theaitetos’taki Tanrı’ya benzeyen 
münzevi filozof portresinin Platon’un genel düşüncesiyle bağlantılı olup olmadığı ve 
Platon’un ideal filozofunun bu dünyalı mı öte dünyalı mı olduğunu anlamaya dönüktür. 
Ayrıca Theaitetos, rölativizme karşı argümanlar içerdiği için, hakiki filozof tasvirinin 
Tanrı’ya benzeme noktasından yapılması, Tanrı’nın, Theaitetos’ta, etik rölativizm 
karşısında bir paradeigmata olarak konumlandırılıp konumlandırılamayacağı sorusu-
nu da gündeme getirmiştir. Yine zikretmek gerekir ki diyalogdaki Tanrı’ya benzeme 
ideali “genelde yok sayılan bir bölüm olmuş ve diyaloğun ana problemleriyle çok az 
bağlantısı kurulmuştur. Fakat dikkatlice bakıldığında, ilgili bölümün diyaloğun geri 
kalanıyla bağlantısını görülebilir’’21 

III. Bu Dünyadan Kaçmaya Çalışan Filozof 

Sokrates, Theaitetos (172c)’den başlayarak bize iki hayat tarzının karşıtlığından 
bahsetmektedir. Bu hayatlardan biri hakiki filozofun, diğeri ise onun tam karşısına 
yerleştirdiği, pratik, yani bu dünyalı adam olan hukukçu-siyasetçinin hayatıdır. “Burada 
artık, [diyaloğun ana konusu olan] bilginin doğası problemi kaybolmuş ve onun yerine 

16 Sedley, The Ideal of Godlikeness, s. 309. 
17 Vladimir Cvetkoviĉ, “The Mystical Experience of the Idea of Good in Plato”, Plato on Goodness and 

Justice, içinde, ed. Damir Barbariĉ, Königshausen-Nuemann, Vürzburg, 2005, s. 175. 
18 E.E. Sikes, The Greek View of Poetry, London-Methuen, 1931, s. 238. 
19 Sedley, The Ideal of Godlikeness, s. 311. 
20 Sedley, The Ideal of Godlikeness, s. 311. 
21 Rachel Rue, “The Philosopher in Flight: The Digression in Plato’s Theaetetus (172c-177c)”, Oxford 

Studies in Ancient Greek Philosophy, S. 11, 1993, s. 72. 
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felsefecilerin ve diğer insanların karakter ve doğaları anlatılmaya başlanmıştır. İki farklı 
insan yaşamı ve bunun pratik sonuçları tartışılmıştır.”22 Şimdi ilgili pasaja bakalım: 

(...) Sokrates: Filozoflar pazar yerinin nerede olduğundan bile haberdar olmadan yetişirler. 
Ya da mahkemelerin nerede yapıldığını, ihtiyar meclisini, kamuyla ilgili başka bir yeri 
bilmezler. Kanunlar ve kararnameler sözlü olarak mı, yayınlanmış yazılı halde midir? Bu 
onların ne duyduğu ne gördüğü bir şeydir. Siyasi klikler için rekabeti, sosyal faaliyetleri, 
ziyafetleri, partileri rüyalarında bile görmezler. Bütün bunları bilmediklerini de bilmezler. 
Sadece bedenleri bu şehirde yaşar ve uyur. Zihinleri de Pindaros’un dediği gibi bu küçük 
şeylere dair ya çok küçük sonuçlar barındırır ya da hiç sonuç barındırmaz. Yüzeyleri ve 
dünyanın derinliklerini ölçerler. Gökyüzündeki yıldızların ölçümlerini yaparlar. 
Theodoros: Ne anlatmaya çalışıyorsun Sokrates?
Sokrates: Yani şöyle... Burada Thales örneğini verebilirim: Thales yıldızlarla ilgili çalışır-
ken bir kuyuya düşüyor. Thrakia’lı bir hizmetçi kız da ‘gökyüzünde ne olduğunu biliyor 
ama ayağının altındaki kuyuya düşüyor diye’ gülüp alay ediyor. Aynı alay hayatlarını 
felsefe yolunda harcayan tüm filozoflar için geçerli olabilir. Şu bir gerçektir ki, filozof 
kapı komşusunu bile görmekten acizdir. Sadece komşusunun ne iş yaptığını bilmemekle 
kalmaz, o bir insan mı yoksa başka türden bir canlı mı, bunu bile bilmez. Onun sorduğu 
asıl sorular, ‘insan nedir’ ve ‘insanı diğer canlılardan ayıran özellikler ve eylemler hangi-
leridir?’ sorularıdır. Bu onun asıl bilmek istediği ve keşfiyle asıl ilgilendiği şeydir. Şimdi 
ne demeye çalıştığımı anladın mı Theodorus?
Theodorus: Evet ve söylediklerinde haklısın da.
(...) Sokrates: İşte bunlar böyle iki tiptir Theodorus. Birisi gerçekten özgür ve boş zamanı 
olandır ve filozof olarak isimlendirilir. Basit ve işe yaramaz olarak görünmesine aldırmaz. 
Bir yatağın nasıl yapılacağını bilmez. Ustaca sözler söylemesini de bilmez. Fakat diğeri 
her türlü işte oldukça ustadır. Fakat konuşmalarını nasıl ahenkli hale getireceğini bilmez. 
Tanrıların hayatıyla mutlu insanların hayatını düzenlemesini bilmez. 
Theodorus: Sokrates, eğer bu anlattıklarınla herkesi ikna edebilseydin dünyada daha çok 
iyilik daha az kötülük olurdu. 
Sokrates: Fakat kötülüklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir Theodorus. 
İyiliğin karşıtı olarak kötülük her zaman olacaktır. Kötülüğün Tanrı’ların arasında bu-
lunmasına da imkân yoktur. Bu yüzden kötülük ölümlü doğa üzerinde etki yapar. İşte bu 
sebeple, mümkün olduğunca bu dünyadan çabuk kaçmaya çalışmalıyız. Bu uçma [kaçma], 
elimizden geldiği kadar Tanrı gibi olmak [to become like god so far as this is possible /
ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν] tır. Ve Tanrı gibi olmak, bilgelikle birlikte adil ve ilahi/
dindar olmaktır. (173d- 176c)23 

Tercümesini aktardığımız pasaj, görüldüğü üzere öncelikle pratik adam ve münzevi 
filozof arasında bir karşılaştırma içermektedir ve bu karşılaştırmanın büyük ölçüde 
Gorgias ve Devlet’in yankısı olduğu düşünülmüştür.24 

Pasajda Tanrı’ya benzeme (homoiôsis theôî) fikri, iyilik ve kötülüğün bir arada 
bulunmak zorunda olduğu bu dünyadan bir kaçış olarak yer almıştır. Filozof, öte 

22 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 71. 
23 John M. Cooper (ed), Plato: Complete Works, Hackett Publishing Company, Indianapolis/ Cambridge, 

Indiana 1997, s. 190-195. 
24 David Bradshaw, “The Argument of the Digression in the Theaetetus”, Ancient Philosophy, S. 18, 

1998, s. 62. 
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dünyayı amaçlayan biri olarak bu dünyadan uçmak için bir çaba içinde görülmüştür. 
Bu çabası neticesinde filozof Tanrı’ya benzemiş olmaktadır.25

Annas’a göre, Sokrates’in kötülükten kaçmak için bu dünyadan öte dünyaya 
uçmayı salık vermesi, Platon’un insana biçtiği son fikriyle irtibatlıdır. Platon’a göre, 
bizim nihai sonumuz, Tanrı gibi olmaktır. Annas’ın Airus Didymus’tan yaptığı alıntıya 
göre sonumuzun Tanrı’ya benzeme olduğu fikrinde Sokrates ve Platon, Pythagoras’la 
uzlaşı halindedir.26Annas’a göre, insanın sonunun Tanrı’ya benzeme olduğu fikrinin 
ilk bakışta çok mantıklı görünmese de bunun tekrar üzerine düşünmek gerekir: 

İlk bakışta Tanrı’ya benzeme fikrinin insanî bir son olması çok mantıklı görünmemektedir. 
Ancak bu sadece kısmen doğrudur. Zira biz, antik Yunan felsefesini, insanın nihâî amacını, 
insanın kendi doğasını gerçekleştirmek olarak okuyan –temelde Aristotelesçi, Stoacı ve 
Epikürosçu bakış açısı ağırlıklı bir okuma tarzına fazlasıyla akort edilmiş durumdayız. 
Alışkın olduğumuz bu okuma tarzı insanın nihâî sonunu, başka bir varlığa benzeme te-
şebbüsü olarak görmez.27

Sedley ise, homoiôsis theôînin antik çağda genel olarak kabul edildiği üzere 
Platon’un amaçlarından biri olduğunu, fakat böyle olduğu halde, modern yorumlarda 
Platon düşüncesinin içeriğinde bile yer almadığını dile getirir ve sorar: “O halde kim 
haklı? Antikler mi yoksa modernler mi?”28 Buradaki görüş ayrılığının, Platon’un antik 
yorumcuları ile modern yorumcuları arasında olduğu açıktır. Fakat kendisi de modern 
bir yorumcu olarak Sedley, Platon’un felsefesinde Tanrı’ya benzeme eğilimini merkeze 
alarak kendisini –bir nevi– antik yorumcuların safında görmektedir. 

Theaitetos’ta Tanrı’ya benzeyen filozof, dünyadan el çekmiş, münzevi, pazar 
yerinin yolunu bile bilmeyen, sosyal ortamlardan uzak ve hatta kapı komşusundan 
bîhaber biri olarak sunulur. Öyle ki kapı komşusunun insan mı yoksa başka bir tür mü 
olduğunu bile bilmez. O sadece “insan nedir” sorusuna yönelir. Dolayısıyla Platon’un 
burada bizi karşı karşıya bıraktığı filozof tam anlamıyla tümellere yönelmiş, tikellerde 
ya hiç ilgisi olmayan ya da mümkün olduğunca az ilgisi olan biridir. Bu nokta, Platon’un 
sunduğu filozof portresinin niteliği ile ilgili görüş ayrılıklarının oluştuğu yerdir. Temel 
ayrışma, Tanrı’ya benzeyen filozof portresinin “bu dünyalı mı yoksa öte dünyalı mı” 
olduğu sorusunda gerçekleşmektedir.29 

25 Paolo Torri, “Becoming Like God in Plato and Middle Platonists between Praxis and Theoria”, https://
unimi.academia.edu/PaoloTorri , s. 1. 

26 Jullia Annas, Platonic Ethics, Old and New, Cornell University Press, 1999, s. 52. 
27 Annas, Platonic Ethics, s. 53. 
28 Sedley, “The Ideal of Godlikeness”, s. 309. 
29 Diğer bir tartışma ise, Theaitetos (176c)’de geçen “Tanrı’ya benzemenin, Tanrı gibi adil, Tanrı gibi 

dindar olmakla gerçekleşeceği” ifadeleri üzerindedir. Buradaki problem ise şudur: Pasajda, Tanrı gibi 
adil ve dindar olduğumuz takdirde Tanrı’ya benzeyeceğimiz dile getiriliyor. Fakat Yunan Tanrıları 
adaletleriyle ön plana çıkmış Tanrılar değildir. Ayrıca “adalet ve dindarlık Tanrıların -en azından Yu-
nan Tanrılarının- değil, insanların nitelikleridir. Bir Tanrı’nın kime karşı dindar olması beklenebilir? 
Bir insan, Tanrı’da olmayan niteliklere ulaşarak nasıl Tanrı gibi olabilir” şeklindeki soru ve itirazlar 
gündeme gelmiştir. Ancak ben bu tartışmayı, bu makale bağlamında paranteze alıyorum ve sadece ma-
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Theaitetos 172-176c’de çizilen portrenin bu dünyalı bir filozofu mu öte dünyalı 
bir filozofu mu temsil ettiği tartışması aslında, Platon’un Tanrı’ya benzeme idealinin 
Theaitetos’taki yansımasının niteliğini soruşturmaya dönük bir tartışmadır. Acaba, 
Theaitetos’a göre bir filozof Tanrı’ya benzediğinde dünyadan el etek çekmesi, diya-
logda geçtiği haliyle “bu dünyadan çabucak kaçmaya çalışarak münzevi olması” mı 
gerekmektedir? Bu soruya verilen olumlu cevap geleneksel okumayı temsil etmektedir. 
Bir de bu soruya olumsuz cevap vererek geliştirilen alternatif bir okuma tarzı mevcuttur 
ki, bu okumaya göre ise, Platon’un Tanrı’ya benzeme ideali, bu dünyadan el çekmeyi 
gerektirmez. Bilakis, filozof Tanrı’ya benzemek istiyorsa, Tanrı gibi evrene düzen veren, 
etkin bir yönetici faktör olmak zorundadır. Bazı yorumcular ise geleneksel ve alternatif 
okuma tarzlarını telif edip, Platon’un Tanrı’ya benzeme idealinin tek tip olmadığını 
savunmaktadırlar. Ayrıca, ortada hakiki bir felsefî idealin olmadığını, Platon’un burada 
sadece felsefî bir hatadan, olmaması gereken bir durumdan bahsettiğini dile getiren 
bir yaklaşım da mevcuttur. Bu görüşe göre Platon aslında bir filozofun asla münzevi 
olamayacağını, bu şekilde toplumdan ve bu dünyaya dair işlerden el çekerek hakiki 
filozof olmanın imkânsız olduğunu düşünmektedir. Bu yaklaşıma göre Platon, ilgili 
pasajlarda aslında kinaye yoluyla bize bir karikatür sunmaktadır. Ve bu münzevi hayat 
tarzının doğurduğu sonuçları göstererek (pazar yerini bilmemesi, ya da komşusunu 
bile tanımaması gibi) bunun felsefî bir hataya işaret ettiğini söylemeye çalışmaktadır. 

Bu durumda Tanrı’ya benzeme idealinin Theaitetos’ta ele alınış şekline dair mo-
dern literatürde yaşanan –kronolojik– ilk ayrışma, tasvir edilen filozofun bu dünyalı 
mı yoksa öte dünyalı mı olduğu noktasındadır. İkinci ayrışma ise, Platon’un Tanrı’ya 
benzeme idealinin hakiki bir ideali mi yansıttığı yoksa bir karikatürden ibaret mi olduğu 
noktasındadır. Bazı yorumcular ise söz konusu ayrımları bir araya getiren birleştirici 
okuma tarzları önermektedirler. 

Sedley30 ve Annas,31 Platon’un Tanrı’ya benzeme idealinin öte dünyalı bir ahlâkî 
ideali beraberinde getirdiğini savunurken, Mahoney32 ve Bradshaw33 söz konusu tasvirin 
bu dünyalı bir Tanrı’ya benzeme idealini barındırdığını, dolayısıyla alternatif bir okuma 
geliştirebileceğimizi söyler. Lännström34, alternatif olarak sunulan bu dünyalı Tanrı’ya 
benzeme idealinden vazgeçip, geleneksel okuma tarzına geri dönmemiz gerektiğini 
salık verir. Armstrong ise, Platon’un son dönem Tanrı anlayışının, Tanrı’ya benzeme 

kale başlığımla direk bağlantılı olan tartışmaya odaklanmak istiyorum. Paranteze aldığım tartışmanın 
geçtiği yerlere örnek olarak bkz. Sandra Peterson, Socrates and Philosophy In the Dialogues of Plato, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 76, Rue, “The Philosopher In Flight”, s. 89-91.

30 Sedley, The Ideal of Godlikeness, 1999; Sedley, Becoming Like God, 1997. 
31 Annas, Platonic Ethics, 1999. 
32 Timothy Mahoney, “Is Assimilaton to God in the Theaetetus Purely Otherwordly?” Ancient Philosop-

hy, S. 24, 2004, s. 321-337. 
33 Bradshaw, “The Argument of the Digression”, s. 61-68. 
34 Anna Lânnström, “Socrates, the Philosopher in the Theaetetus Digression (172c–177c), and the Ideal 

of Homoiôsis theôi”, Apeiron, C. 44, S. 2, 2011, s. 111-130. 
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anlayışını da değiştirdiğini düşünmektedir. Yazara göre, Platon’un antik okuyucuları 
onun Theaitetos’taki münzevi filozof yaklaşımını esas aldıkları için, Tanrı’ya ben-
zeme idealini de öte-dünyalı olarak yorumlamışlardır. Fakat Armstrong, Platon’un 
son dönem eserlerindeki aktif/yönetici filozof algısının bu durumu yansıtmadığını 
düşünür. Örneğin Timaios’taki dünyaya şekil veren aktif Tanrı imajı ile Devlet’te kar-
şımıza çıkan, şehre nizam veren aktif filozof arasında bağlantı vardır. Ve dolayısıyla 
Platon’un filozofunun Tanrı’ya benzemesi için “durmaksızın bu dünyadan uçmasına 
gerek yoktur.”35 Armstrong, bu makalede ele aldığımız müstakil tartışmanın ötesine 
geçerek, Platon’un eserlerindeki Tanrı ve filozof imajlarını analiz etmektedir. Burada 
yazarın tüm görüşlerini burada tartışmak yerine sadece makalemize katkı sağlayacak 
olan yaklaşımını ele alacağım. Buna göre, Platon’un tek bir Tanrı’ya benzeme ideali 
yoktur. Tanrı anlayışı değiştikçe yahut Tanrı’ya atfettiği nitelikler değiştikçe, o Tanrı’ya 
benzeyen filozofun portresi de değişkenlik göstermiştir. Fakat takdir edileceği gibi, 
Armstrong’un bu yaklaşımı, Theaitetos’un kendisinde sunulan Tanrı’ya benzeme anla-
yışının müstakil olarak tartışılmasına ve sadece Theaitetos’taki yaklaşımın niteliğinin 
irdelenmesine engel değildir. 

Rue,36 tüm bu iddialardan farklı olarak, Platon’un Theaitetos’ta sunduğu filozof 
tasvirinin hakiki bir filozofu temsil etmediğini, bir karikatürden ve aşırı bir durumdan 
ibaret olduğunu söyler. Ona göre Tanrı’ya benzeme ideali Platon’da felsefî bir hata 
olarak yer almaktadır. Rue’nun felsefî bir hata ifadesinden kastı, münzevi bir filozof 
tasviriyle Platon’un, aslında olmaması gereken bir durumu tarif etmeye çalıştığıdır. 

Şimdi, bu dünyadan uçarak Tanrı’ya benzemeye çalışan filozof portresine daha 
yakından bakalım ve bu portrenin bir karikatür olup olmadığı konusundaki tartışmayı 
merkeze alıp kendi durduğumuz noktayı netleştirelim. Zira öncelikle bu iddia tartışıl-
malıdır ve tasvir edilen portrenin hakiki bir filozof mu yoksa bir karikatür mü olduğu 
açıklık kazanmalıdır ki, ardından Tanrı’ya benzeme idealini gerçekleştirecek filozofun 
“bu dünyalı mı yoksa öte dünyalı mı” olduğu tartışılabilsin. 

Platon’un Theaitetos’ta sunduğu Tanrı’ya benzeyen filozof tasviriyle ilgili, olduk-
ça uç noktada bulunan yorumlardan birinin, Rue’nun, “Platon’un aslında burada bir 
filozofu tasvir etmediği, Tanrı’ya benzeme konusunun burada bir karikatür ve felsefî 
bir hata olduğu” görüşünü ifade ettik.37 Rue, bu iddiaya müsteniden, bir filozofun her 
ne olursa olsun, Tanrıların insanlara müdahale ihtimalinin olmadığını düşündüğünü 
söyler. “Bu, Sokrates’in, Theaitetos’da varsaydığı, birinin erdemli ve bilge olabilmesi 
için –farklı bir tarzda da olsa– ilahî olanın insanla birleşmesini gerektirdiği durumda 
da böyledir.”38 Yani Rue’ya göre, Tanrılar insanlara hiçbir şekilde müdahale edeme-
yecekleri için, erdemli olmak için Tanrı’ya benzeme fikri anlamsızdır. Bu yoruma 

35 Armstrong, “After the Ascent”, s. 175. 
36 Rue, “The Philosopher In Flight”, s. 90-91. 
37 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 91. vd. 
38 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 89. 
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göre Theaitetos’un filozofu “saplantılı olarak insanları ve fiilleri temsil eden bütünle 
ilgili görünür. Garip şekilde o, uğruna hayatını harcadığı yüksek fikirlerden fırsat 
bulup, en temel pratik ayrımları bile yapmaya güç yetiremez. O; iyi, bilge ve kendi 
kendine yeterli olmak ya da diğerlerini buna ikna etmek konusunda hiçbir istidat ışığı 
göstermez. Bu filozof tasviri tüm bu zaaflar nedeniyle Sokrates’le sayısız çelişkiler 
gösterir.”39 Rue’ya göre Theaitetos’taki filozofa yapılan her türlü yakıştırma, bir filozof 
için övgü olabilecek cinsten değildir. Fakat bu okuma tarzının doğurduğu kaçınılmaz 
bir sorun vardır ki, yorumcu kendisi de buna değinmekte ve sormaktadır: Eğer Thea-
itetos’un Tanrı’ya benzeyen filozofu gerçek bir ideali temsil etmiyorsa, Sokrates niçin 
Protagoryan hayatın hatalarını göstermeye çalışırken, bu filozofun hayatını onun tam 
karşısına koymaktadır?40 Rue bu soruya, “Platon’un bize her iki ayrı hayat tarzındaki 
hatayı göstermek istemiştir” şeklinde cevap vermekte ve iddiasını bir adım daha ileri 
götürüp şöyle demektedir: “Theaitetos’un filozofu karikatür de olsa bir filozof olarak 
tanınamaz. O sadece Platonik felsefedeki bir eğilimi temsil etmektedir: Özlere, sonsuz 
gerçeğe, duyuların oyalamasından ve tikellerin tesadüfî niteliklerinden kaçma eğilimi.”41

Söz konusu okuma tarzı bizi zorunlu olarak, Platon’un Tanrı’ya benzeyen filozof 
modelinin hakiki bir filozofu yansıtıp yansıtmadığı noktasına getirmektedir. Fakat bu 
kez de, Tanrı’ya benzeme, bir ideali değil tam tersine olumsuz ve Platon’un hep çizdiği 
Sokrates portresiyle bile örtüşmeyen bir hatalı pozisyonu temsil eder hale gelmektedir. 

Rue şöyle devam eder: 
Theaitetos’un ilgili bölümü, aşırıya götürülmüş bir eğilimi gösterir. Ve bu aşırı form, bir 
öz yenilgiyi de beraberinde getirir: Varlığın bilgisi, olanın dünyasına bakmadan anlaşıla-
maz. Protagorasçı hatipler, tikellerin doğasını anlamada hataya düşüyorlardı çünkü bütüne 
bakmıyorlardı. Filozof ise bütünü kavrayıp, tüm tikelleri kaçırıyordu. Protagoras ve filozof 
her ikisi de aynı pratik noktadan hataya düşüyorlardı.42 

Bu yorum her ne kadar bu dünyalı bir filozof önerisini içinde barındırsa ve Pla-
ton’un genel filozof/Sokrates portresiyle uyum halinde gibi görünse de bize göre bir 
miktar niyet okuyuculuğunu da içermektedir. Zira Theaitetos’taki pasaja baktığımızda, 
pasajda tikellerle uğraşmamak, sadece tümele yoğunlaşmak, bu dünyadan kaçarak Tanrı 
gibi olmaya gayret etmek ve böyle yaparak adil, dindar ve bilge olmak, en ufak bir 
olumsuz imayı barındırmamaktadır. Burada tikellerden el çekmek Platon’un filozofa 
yakıştırmadığı bir sıfat gibi değil aksine onu yücelten bir nitelik olarak karşımıza 
çıkıyor. Platon neden bir yandan hakiki filozofu tasvir ederken, bir yandan da aslında 
onu karikatürize etmeye çalışıp gerçek filozofun o olmadığını ima etmeye çalışsın ki? 
Metinde buna dair en ufak bir ima dahi yokken neden böyle bir niyet okuma yoluna 

39 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 91. 
40 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 91.
41 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 91.
42 Rue, “The Philosopher in Flight”, s. 91.
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girelim? Yorumcunun kendisinin de belirttiği üzere, kendisinin bu okuma tarzına 
yönelmesinin sebebi, Theaitetos’ta sunulan filozof portresinin, Platon’da görmeye 
alışık olduğumuz filozofa/Sokrates’e benzememesidir. Bu, farklı, Tanrı’ya benzemeye 
çalışan filozof, Platon’un diğer diyaloglarındaki filozof modeliyle uyumlu hale geti-
rilemediğinde ise, bulunabilecek ilk çözüm yollarından biri onun bir filozof olarak 
meşruiyetini reddetmedir. Annas da43, Rue’nun okuma tarzını Platon’un tavsiye ettiği 
felsefî hayatı reddetme girişimi olarak görmektedir. Annas, Theaitetos’taki pasajın bir 
klişe olmadığını ve bu kadar meşhur olmasının bir nedeni olduğunu söyler. Burada 
Tanrı’ya benzeme fikrinin, insan hayatından, iyilik ve kötülüğün bir arada bulunduğu 
bu dünyadan uçma fikriyle bağlantılı olduğunu söyler. Erdemli olmanın, kötülüğün 
olmadığı bir yere kaçmak anlamına geldiğini vurgular. Annas’a göre bu pasaj “ruhânî-
liği, dünyasızlığı vurgulayan” bir pasajdır.44 

Platon’un bu dünyalı bir Tanrı’ya benzeme ideali sunduğunu düşünen Mahoney 
ise, Rue’nun sunduğu filozof-Sokrates karşıtlığının, Sokrates’in iki uç nokta arasında 
nasıl durduğunu göstermek açısından uyarıcı bir araç olduğunu söylemektedir. Ona 
göre Tanrı’ya benzeyen bu filozof, Sokrates’i de, Devlet’in filozofunu da temsil etme-
mektedir. Devlet’in filozofu iyi idesini temaşa etmektedir fakat yine de öte dünyalı bir 
filozof değildir, zira şehri yönetmek için geri dönmek zorundadır. Fakat Theaitetos’un 
filozofunun ise, kapı komşusuna bile ihtiyacı yoktur. Aslında, Mahoney, Platon’un bu 
diyaloğu yazdığı dönemde, Greklerin şartlarında, Tanrı’ya benzeme idealinin öte dünyalı 
değil- bu dünyalı, pratik işlerle meşgul bir filozofu öngördüğünü iddia ettiği için45, Rue 
da nihayetinde dünyadan el etek çekmiş filozofun hakiki filozofu temsil etmediğini 
düşündüğü için, metni okuma tarzlarının birbirlerine yakın durduğu söylenebilir.

Platon’un ilgili pasajını bu dünyalı bir filozof tasviri olarak okuyan Bradshaw da, 
Mahoney gibi, filozofun aşırı öte dünyacılığının, onu Tanrı’ya benzemekten, adaletli 
olmaktan alıkoyduğunu söylemektedir. Bradshaw, “bu, filozofa karşı önemli bir nokta 
olacaktır” demekte fakat kendi amacının sadece iki hayat tarzının karşılaştırılması 
olduğunu söyleyerek başka bir değerlendirme yapmamaktadır.46 

Tanrı’ya benzeme idealinin bu dünyadan uçmak ve öte dünyaya mümkün olduğunca 
çabuk kaçmak olarak yer aldığı pasaja yönelik bir başka okuma tarzı da Lännström’e aittir. 
Yazar temel tezine hem Mahoney’i hem de Rue’yu eleştirmekle ulaşmaktadır. Geleneksel 
olarak araştırmacıların bu pasajı öte-dünyalı olarak okuduklarını fakat Mahoney’in ve 
Rue’nun, öte-dünyalı olarak düşünülen Tanrı’ya benzeme idealini Sokrates’e benzemediği 
için yeniden yorumladıklarını ve alternatif bir okuma geliştirdiklerini söyler. Bunu da 
“Devlet’teki Tanrı’ya benzeme idealinin adaleti gerektirmesi gerekçesiyle” yaptıklarını 

43 Annas, Platonic Ethics, s. 55. 
44 Annas, Platonic Ethics, s. 60. 
45 Mahoney, “Is Assimilaton to God in the Theaetetus Purely Otherwordly?”, s. 322-323. 
46 Bradshaw, “The Argument of Digression”, s. 66.
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zikreder.47 Kendi tezini ise adalet ve görev kavramları üzerinden geliştirir. Savunduğu 
ve reddettiği şeyi ise şöyle özetler: 

Ben Tanrı gibi olmanın adalet gerektireceğini savunuyorum. Fakat adaletin, Sokrates’in 
anladığı gibi “şehirle meşguliyet” anlamına gelmesi fikrini reddediyorum. Geleneksel 
okumanın doğru olduğuna inanıyorum ve Tanrı gibi olmanın öte dünyalı bir ideal olduğunu 
düşünüyorum. Fakat tikelleri yok sayma ve bu dünyadan uçma yoluyla Tanrı’ya benzeme 
idealinin, Platon için tek bir ideali yansıtması fikrini reddediyorum. Platon, Theaitetos’taki 
uçan filozofu da dâhil olmak üzere, Sokrates’i de kapsayan pek çok farklı Tanrı’ya benzeyen 
adam portresi sunar. Bu portrelerin hepsi birlikte, tikellerle ilgilenmek ya da bu dünyadan 
uçmanın insanı ne daha iyi ne daha kötü bir filozof yapmadığı portrelerdir.48 

Rue ve Mahoney, her ikisi de, Tanrı’ya benzeyen kişinin şehri yönetmesi gerek-
tiğini söyler ve Tanrı’ya benzemek için tikellere ve şehre geri dönülmesi gerektiğini 
düşündüğünü zikretmiştik. Fakat her ikisi de Theaitetos’un filozofunun bunu yapama-
yacağını savunur. Özellikle Rue’da, “öte dünyalılık, Tanrı’ya benzemekten alıkoyan 
bir durumdur. Bu durumda bilgelik ve erdem, bu dünyadan tümüyle el etek çekmeyi 
gerektirmez ve Sokrates de zaten böylesine pür temaşa halinde bir filozof değildir”.49 
Lännström, ise buna cevap olarak Tanrı’ya benzeyen bir filozofun takınması gereken 
tavrı belirleyebilmemiz için adalet kavramından yola çıkmamız gerektiğini söyler ve 
Sokrates’in adalet anlayışının mutlaka aktif bir durumu gerektirmeyeceğini söyler: 

Sokrates ve Platon için erdemlerin (adalet ve tikellerin), bu tarz, şehirle ilgili bir meşgu-
liyet gerektirmesini ve tikellerle meşguliyeti gerektirmesini reddediyorum. Adaleti, biz 
birinin diğeriyle ilişkisinde ortaya çıkan bir durum olarak kabul ederiz. Bununla birlikte 
adaleti diğeriyle ilgili bir durum olarak kabul etmekle, adaletin diğer kişilere karşı aktif 
bir pozisyon almayı gerektirdiğini söylemek birbirinden farklı şeylerdir. Adalet bazı yön-
lerden, basitçe, diğerine zarar vermemeyi gerektirir. O halde belirlememiz gereken şey, 
Sokrates’in adalet anlayışının, diğerine karşı aktif bir tavrı gerektirip gerektirmeyeceğidir. 
Eğer gerektirmiyorsa, filozof pekâlâ hem adil olup hem de şehirden el çekebilir.50 

Bu alıntının konumuza katkısı şu noktadadır: Rue, Theaitetos’taki münzevi filozofu 
Sokrates ile karşılaştırmakta ve bu filozof Sokrates’e hiç benzemediği için, söz konusu 
filozofu bir karikatür olarak nitelemektedir. Lännström ise, bu iddiaya cevap olarak, The-
aitetos’taki filozof portresinin Platon’un başka herhangi bir metninde çizilen bir filozof 
portresine benzemek zorunda olmadığını, zira filozofa yüklenen görevler farklılaştıkça, 
filozofun niteliğinin de değiştiğini zikretmiştir. “Buradaki düğümü çözecek kavram görev 
kavramıdır. Filozofun Tanrı’ya benzeme idealini nasıl gerçekleştireceği sorusu da görev 
kavramıyla açıklanabilir. Eğer filozofun görevini “ideaları temaşa ettikten sonra şehre 
dönüp o şehri yönetmek” olarak görürsek bu durumda Tanrı gibi olma ideali mutlak 

47 Lännström, “Socrates, the Philosopher”, s. 112. 
48 Lännström, “Socrates, the Philosopher”, s. 113.
49 Lännström, “Socrates, the Philosopher”, s. 114.
50 Lännström, “Socrates, the Philosopher”, s. 116. 
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olarak şehre dönüşü ve tikellerle meşguliyeti gerektirir. Böylece filozof görevini yerine 
getirmiş olacak ve pür-adil bir konuma ulaşıp, Tanrı’ya benzemiş olacaktır.”51 

Armstrong’un okumasına göre ise, Theaitetos’ta sunulan filozof portresi, Devlet’te-
ki filozof tasvirinden farklıdır. Ona göre Platon’un farklı dönemlerde Tanrı algısında 
meydana gelen değişme, Tanrı’ya benzeme idealini anlama tarzını da değiştirmektedir. 
Örneğin 

Timaios’ta, evrendeki değişimin sebebi olarak görülen Tanrı anlayışı, Tanrı’ya benzeme 
idealini de etkilemiştir. Tanrı gibi olmamız için sadece iyiliğe ve güzelliğe sahip olmamız 
yetmez. Tanrı verimli bir örnek-sebep olduğu için bizim de etkili-sebepler olmamız gerekir. 
Bunun için de durmaksızın bu dünyadan uçmamıza gerek yoktur.52

Resmettiğimiz tartışmayı toparlayacak olursak karşımıza şöyle bir resim çık-
maktadır. Theaeitetos’un (172-176b) pasajlarında Sokrates iki hayat tarzı arasında 
bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu iki hayat tarzından biri, dünya işleriyle, tikellerle 
son derece ilgili olan insanların pratik hayatıdır. Diğeri ise bu dünyadan tamamen el 
çekmiş, yüzünü tümellere dönmüş, kapı komşusundan bile haberi olmayan, sadece 
felsefî sorularla ilgili kişinin theoriayı andıran hayatıdır. Ve bu ikinci tarz hayatı yaşayan 
kişinin, yani filozofun, elinden geldiğince bu dünyadan çabucak kaçması/uçması salık 
verilir. Dünyadan kaçış ise, Sokrates’e göre, Tanrı gibi olmaktır. Diyalogda Tanrı’ya 
benzeme fikri, bu dünyadan kaçma fikriyle birlikte verildiği için, yorumcular tarafın-
dan bu nokta görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Konu hakkında kronolojik olarak 
ilk ortaya atılan görüş, metnin ilk akla geldiği şekilde/öte-dünyacı bir şekilde okun-
masını önermektedir. Geleneksel görüş olarak da nitelenen bu okuma tarzı, Platon’un 
Theaitetos’ta öte-dünyalı bir Tanrı’ya benzeme ideali sunduğunu savunmaktadır. Bu 
okumaya göre, Platon’un filozofu Tanrı gibi olmak istiyorsa tikellerden uzaklaşmalı 
ve münzevi bir hayat sürmelidir. Bu okuma tarzına alternatif olarak geliştirilen yorum 
ise, metin okunduğunda akla gelen ilk anlam olan öte-dünyalılığın Platon’un genel 
filozof tasavvuruyla uyum halinde olmadığı için reddedilmesi gerektiği yönündedir. 
Bu durumda Theaitetos’ta öte-dünyalı bir çağrışım varsa da, aslında Platon’un filo-
zofunun Tanrı’ya benzemesi için münzevi değil aktif olması, ideaları temaşa etmesi 
fakat idealar âleminden şehre geri dönüp şehrini yönetmesi, şehre nizam veren etkili 
unsur olması gerekmektedir. Bu iki okuma tarzını telif eden okuma tarzları olsa da 
karşılaştığımız en aşırı görüşe göre, Theaitetos’taki Tanrı’ya benzeyen filozof portresi, 
hakiki bir filozofu değil bir karikatürü temsil etmektedir. Buna göre Platon burada bir 
idealden değil, aşırı bir eğilimden bahsetmekte ve felsefî bir hataya vurgu yapmaktadır. 

Farklı okuma tarzları arasındaki görüş ayrılığının temel nedenleri, Platon’un 
birbirinden farklı dönemlerine ait filozof ve Tanrı tasavvurlarını birleştirmeye çalış-
malarıdır. Timaios’taki aktif Tanrı anlayışı ve Devlet’teki aktif-yönetici-filozofundan 

51 Lännström, “Socrates, the Philosopher”, s. 115-116. 
52 Armstrong, “After the Ascent”, s.175-176. 
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yola çıkarak, Theaitetos’taki münzevi filozof tasavvurunun geçerliliğini sorgulamak 
ve reddetmek, yöntemsel olarak sorunlu görünmektedir. Ayrıca Platon’un diyalogları, 
filozofun neye/kime Tanrı dediği ile ilgili de bize net bir resim sunmamaktadır. Platon’un 
Tanrısı kimi zaman Demiurgos, kimi zaman nous olabilmektedir. Filozofun Tanrı ta-
savvuruyla filozof tasavvurunun birbirini etkilemiş olabileceğini her durumda akılda 
tutmamız gerekse de dikkat çekmemiz gereken bir diğer husus daha vardır: Platon’un, 
farklı metinlerde farklı Tanrı ve filozof portreleri sunsa da, Tanrı’ya benzeme söz ko-
nusu olduğunda geleneksel Yunan tanrılarına değil, kendi zihnindeki filozof Tanrı’ya 
benzemeyi öngördüğünü düşünebiliriz. Bu da Theaitetos’taki öte-dünyalı vurguyu 
anlamayı kolaylaştıracaktır. Yani Platon için bir tarafta kültürel olarak karşı karşıya 
olduğu geleneksel Tanrılar durmakta, fakat bir yandan da o kendi filozof-Tanrısını inşa 
etmektedir. Bu Tanrı’yı inşa ederken kimi zaman Tanrı’nın theoria hayatını merkeze 
almakta, kimi zaman da pratik erdemleri merkeze almaktadır. İnşa edilen filozof-Tanrı 
nitelik değiştirdikçe de, Tanrı’ya benzeyen filozof da buna bağlı olarak dönüşmektedir. 

IV. Sonuç 

Bu çalışmada Theaitetos’un (172c-176c) pasajlarıyla ilgili bir tartışmayı resmet-
meye çalıştık. Platon’un Tanrı’ya benzeme idealini ne şekilde ele almış olduğu sorusu 
bu güne kadar literatürde yeteri kadar tartışılmış bir soru değildir. Bununla birlikte bu 
makale de, Platon’un Tanrı’ya benzeme idealinin sadece bir yönünü tartışmaktadır. 
Konunun yeni çalışmalarla farklı cihetlerden ele alınması gereken bir konu olduğunu 
da zikretmemiz gerekmektedir. 

Resmettiğimiz tartışma, Theaitetos’taki Tanrı’ya benzeyen filozofun niteliği ve 
diyalogdaki Tanrı’ya benzeme idealinin münzevi bir hayatı mı yoksa bu dünyayla 
meşgul, aktif bir hayatı mı beraberinde getirdiği noktasında düğümlendi. Bir diğer 
tartışma noktası da, burada tasvir edilen filozofun gerçek bir felsefî ideali mi yoksa 
felsefî bir hatayı mı göstermeye çalıştığı konusundaydı. Zikrettiğimiz konularda bu 
görüş ayrılıklarının oluşmasının ilk nedeni, Platon’un diğer diyaloglarında bize sunduğu 
filozof modelinin, yani Sokrates’in, Theaitetos’taki tasvire hiç benzememesiydi. Burada 
şu hususu hatırlamamız gerekmektedir: Sokrates’in hiç de öte dünyalı biri olmadığı, 
Tanrı’ya benzeyerek bu dünyadan kaçmaya çalışmadığı, aksine hep bu dünyanın işleriyle 
meşgul ve çevresiyle ilgili biri olduğu varsayımı elbette doğru kabul edilebilir. Fakat 
buradaki temel problemlerden biri, Theaitetos’taki münzevi filozofla, Sokrates arasında 
bir uyum yakalama çabasının bizatihi kendisidir. Platon’un, en temel nazariyelerini bile 
zaman içinde değiştirdiği herkesin kabul ettiği bir husustur. Hal böyleyken, herhangi 
bir diyalogda sunulan filozof tasviri, bir diğeriyle görece bir uyumsuzluk arz edebilir. 
Ayrıca eğer bir uyum aranacaksa sadece Theaitetos’un filozofuyla Devlet’in filozofunun 
karşılaştırılması da yetersiz olur. Zira konu Tanrı’ya benzeme olduğuna göre, uyumsuz 
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gibi görünen bu filozof portrelerinin geçtiği diyaloglardaki Tanrı tasavvurlarının da 
karşılaştırılması gerekir. Böyle bir karşılaştırma Platon’un farklı diyaloglarındaki Tanrı 
algısının da değişkenlik gösterdiğini ortaya koyar. Burada, yöntemsel olarak yapılması 
gereken, Platon’un Tanrı algısındaki dönüşümle filozof algısındaki dönüşümü birlikte 
ele alarak takip etmektir. 

Bu durumda, Platon’un geliştirdiği farklı Tanrı tasavvurlarına bağlı olarak Tanrı’ya 
benzeme idealinin de, bu ideali takip eden filozof portresinin de değişkenlik göster-
diğini söylemek hata olmayacaktır. Tanrı’yı pür temaşa halinde kurguladığı zaman 
ona benzeyen filozof da kaçınılmaz olarak bu dünyadan kaçmaya çalışan bir filozof 
olmaktadır. Fakat Tanrı’yı, dünyaya şekil veren, adaletle eyleyen, aktif bir durumda 
tasavvur ettiğinde de ortaya Devlet’in aktif-yönetici filozofu çıkmaktadır. Platon’un 
Tanrı’ya benzeme idealini ortaya koymak için de bu farklı farklı Tanrı ve filozof ta-
savvurları birlikte ele alınmalıdır. Zira bir diyaloğun Tanrı anlayışı o diyalogda çizilen 
filozof portresini etkilemiş olabileceği gibi, birbirine yakın dönemlerde yazılan iki 
farklı diyalogun Tanrı ve filozof algıları arasında da bağlantılar olabilir. 

Tartışmayla ilgili zikretmemiz gereken bir diğer husus ise, Tanrı’ya benzeme ko-
nusunun, okuyucuları -ve yorumcuları-, bu güne kadar antik felsefeyi okumaya alışkın 
olmadıkları bir yola sevk ediyor olmasıdır. Alıntılamış olduğumuz gibi zihinlerimiz 
fazlasıyla alternatif bir okumaya akort edilmiş durumdadır. Bu okuma tarzı, insanın 
kendini gerçekleştirmesi esasına yani daha çok insan olma esasına dayanmaktadır, 
daha çok Tanrı gibi olma idealine değil. Bağlı olduğumuz bu alışmışlık ise, Platon’da 
rastlanan münzevi bir filozofun, aslında “bu dünyalı bir eğilimi de yansıtabileceği” 
yönünde tevillere kapı aralamakta ve hatta filozof olarak bile görülmeyip sadece bir 
karikatürden ibaret olduğu şeklindeki iddiaların gündeme gelmesine neden olmaktadır. 53
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AVICENNA’S CONCUPISCENCE

 ÖZ
 Bu makalede, İbn Sina’nın şehvet mefhumu kavramsal olarak analiz edilmiş ve İbn 

Sina’nın aşırı cinsel münasebetten dolayı kolitten öldüğü yaygın fikri tartışılmış 
ve çürütülmüştür. İbn Sina’nın sıklıkla kayda alınan cinsel düşkünlük suçlamaları 
ortaçağ Arapça tabakat kitapları ışığında Joep Lameer tarafından metin tenkitiyle 
incelenmiş ve söz konusu iddiaların İbn Sina tıbbı açısından geçersiz bilgiler ol-
duğu tespit edilmiş; bu nedenle, bunların İbn Sina’nın talebesi Cüzcani tarafından 
kaleme alınmış İbn Sina biyografisi’nde yer alan orjinal metindeki ilgili ifadelerin 
daha sonraki tarihçiler tarafından değiştirilmek suretiyle üretilen uydurmalar ve 
saptırmalar olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, İbn Sina’nın imajını hedefe 
alan tüm bu profesyonel kampanyanın onun itibarını düşürmek üzerinden siste-
matik olarak tasarlandığı ve 12. yüzyıldan itibaren başladığı görülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: İbn Sina, Şehvet, Tıp, Cinsellik, Kolit

 ABSTRACT
 In this article, the notion of Avicenna’s concupiscence is conceptually analyzed 

and the common idea that Avicenna died of colic due to his extreme sexual in-
tercourse is discussed and falsified. The accusations of Avicenna’s sexual indul-
gence which are mostly documented are examined in light of medieval Arabic 
chronicles through textual criticism by Joep Lameer and found that the so-called 
claims are providing inconsistent information according to Avicennean medicine, 
and hence considered as fabrications, distortions invented by later historians who 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 1047-1059

* Doktora öğrencisi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, serdaryan@
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modified the related statements in the original account of Avicenna’s biography 
written by his own pupil al-Juzjani. As a result, the whole professional campaign 
which targets the image of Avicenna was designed systematically to defame his 
reputation starting from the 12th century.

 Key words: Avicenna, Concupiscence, Medicine, Sex, Colic. 

 ÖZET
 Felsefi ve tıbbi ihtişamı yanısıra, İbn Sîna kitaplarına gömülmüş, dünya ehli ol-

maktan son derece uzak bir insan değildi. Oldukça sıra dışı bir maceralı yaşamı 
olan İbn Sîna’nın iyi yiyecek, içki ve cinsel yaşamdan hoşnut olduğu kayıtlara 
geçmiştir. Bu makalede yaygın olarak bilinen ve alışılmadık bir iddia olarak onun 
cinsel yaşamından dolayı öldüğü konusu üzerinde durulacaktır. Kaynakların detaylı 
bir tahlili ve içerdikleri tıbbi iddialar sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmak sure-
tiyle söz konusu tıbbi iddialardan bazılarının bu savı doğrulayacak hiçbir delille 
desteklenmediği açığa çıkarılacaktır. Tam aksine iddiaya mesnet olan sonraki 
kayıtların tümünün dayandırıldığı kaynak metnin söz konusu imajı üretemeye 
yönelik olarak iki farklı biçimde işlendiği ortaya konacaktır. Bu nedenle biz İbn 
Sîna’ya ve felsefesine düşmanlık besleyen kişilerin bunun arkasında olduğunu 
düşünüyor ve onların bu kurgusunun 12. yüzyılın ilk yarısında başlatıldığını 
düşünüyoruz. 

...

GİRİŞ

İbn Sîna (980-1037)1 hakkında insanların zihin dünyasını kurcalayan pek çok 
mesele içinde özellikle ölümüne neden olduğu düşünülen cinsel yaşamındaki aşırılık 
kadar heyecan verici pek az konu vardır. Bu konudaki aktarımların yüzeysel olmasının 
yanı sıra filozofun söz konusu zafiyetini ifşa ettiği kadarıyla hasımları, bu bilgileri içten 
ve yürekten bir şekilde kabullenmiş görünüyor. Çok yakın bir zamana kadar, sarsılmaz 
bir hakikat gibi görülen İbn Sîna’nın bu ününü hiç sorgulamamıştım. Ancak sonunda 
bu konu hakkında daha geniş bir bilgi edinmeye karar verdim. 

Eldeki delilleri inceleyerek her ne kadar İbn Sîna’nın nefsine düşkün biri olduğu 
sonucuna varsam da, cinsel yaşam tutkusunun herhangi bir ciddi hastalığa sebebiyetine 
inanmayı ya da bu sebeple kendisinin acı dolu ve zamansız bir ölümle suçlanmasını 
gerektirecek hiçbir neden bulamadım. 

Bu noktada İbn Sîna’nın modern literatürdeki cinselliğini resmeden iki tipik örneği 
aktarmak istiyorum. Jon McGinnis’in, İbn Sîna’nın 1015 yıllarında Hemedân’daki 
akşam dersleriyle ilgili olarak yaptığı anlatımda şu sözleri yer almaktadır:

1 Makalede kullanılan tarihlerde aksi gösterilmedikçe Miladi Takvim temel alınmıştır. 
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Akşamleyin öğrencileriyle buluşurdu […] O sıralar derslerin ardından muhtelif zümre-
lerden gelen şarkıcılarla ve şarapla dolu hovardaca bir biçimde şenlikler yapılırdı. […]. 
Bu durumun korkunç bir görüntü oluşturduğu bir tarafa koyarsak – zira o devirlerde pro-
fesyonel şarkıcılar kadın kölelerden oluşmakta ve efendilerinin malı hükmündeydi – İbn 
Sîna’nın suareleri muhtemelen bir nebze de olsa “yetişkin eğlencesiyle” irtibatlıydı ki 
bu da zaten Cüzcânî’nin, İbn Sînâ’nın doyumsuz cinselliği hakkında yaptığı gözlemliyle 
bir uyum arz etmekteydi.2 

Buna ilaveten Avicenna: His Life and Works eserinde Suhayl Afnan şunu ileri 
sürmektedir: 

Yaşamını itidale verememiş, aşırı tutkuların adamı olan İbn Sîna güçlü bünyesinin kaldıra-
bileceğinden çok daha ötede cinsel düşkünlüğe müptelaydı. Bize aktarılan bilgiler ışığında 
sağlığını kaybettiği bir dönemde bile bu alışkanlığından uzak durmadığını görüyoruz […]3 

Kitapların pek çoğu, bilgisine ve yeteneğine dair övgülerle doludur, ne var ki 
şahsıyla ilgili tek bir söz dahi yoktur. Söz konusu kitaplar yarı alaycı bir şekilde cinsel 
aşırılıktan öldüğünü belirttikleri İbn Sîna’nın Kitâbu’ş-Şifâ ve Kitâbu’n-Necât eserle-
rinin kendisine ne bir “şifâ” ne de “necât” vermediğini ifade eder.4

İbn Sîna’nın cinsel yaşamı hakkında öğrencisi, yardımcısı ve yirmi beş yaşındaki 
gökbilimci ve tabip Ebu Ubeyd Cüzcânî’nin5 yaptığı tanıklığa bağlı olarak bu görüş 
adeta bir communis opinio – icmâ haline gelmiştir. İbn Sîna bizzat otobiyografisini 
Cüzcânî’ye dikte etmiştir. Cüzcânî bu otobiyografiyi kendi dilinden aktararak tanış-
tıkları andan itibaren üstadının 10376 yılındaki ölümüne kadar yaşanan olayları içe-
recek şekilde kaleme almıştır. Cüzcânî’nin aktarımında yer alan sadece iki ibareden 
hareketle diğer bütün sonraki kayıtlar İbn Sîna’nın cinsel ahlaksızlığının nihai olarak 
temellendiği kaynaktır. Peki, bu ibareler nedir? 

Gohlman’ın Arapça-İngilizce olan iki dilli edisyonundan iktibas edilen birinci 
ibarede Cüzcânî şunu ifade eder: 

وكان الشيخ قوّي القوى كّلها وقوة المجامعة من قواة الشهوانية اقوى واغلب ويشتغل به كثيًرا فأُّثّر في 
ِمزاجه ]...[ حتى صار امره في السنة ]...[ اصاب الشيخ قولنج.7 

2 J. McGinnis, Avicenna (Oxford, 2010), s. 22-3.
3 S. Afnan, Avicenna. His Life and Works (Working and London, 1958), s. 77. 
4 A.g.e., s. 78. 
5 Ebu Ubeyd Cüzcânî için bkz. R. Wisnovsky “Jowzjāni (juzjāni), Abu ‘Obayd ‘Abd al-Wāḥed”, I. Yar-

shater (ed.), Encyclopedia Iranica, C. 15,  .1, (New York, 2009), s. 82-4; Ahmed H. al-Rahim, “Avicenna’s 
immediate disciplines. Their lives and Works”, Y. Tzvi Langermann (ed.), Avicenna and his Legacy. 
A Golden age of Science and Philosophy, Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 
(Turnhout, 2009), s. 1- 25, s 4-8. 

6 Cüzcânî tarafından yapılan ve tamamlanan otobiyografi W.E. Gohlman tarafından yayınlanmıştır, The 
Life of Ibn Sina. A Critical Edition and Annotated Translation (New York, 1974). 

7 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s. 80.8-82.3.
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Gohlman’ın çevirisi: 
Üstad her türlü güç açısından etkindi ve cinsel gücü aralarında en canlısı ve şehevi güç-
lerinin içinde en baskın olanıydı ve onu da sıkça tatmin ederdi. Bu da onun bünyesini 
etkiledi  […] o kadar ki […] o yıl üstat kolit rahatsızlığına tutuldu.8

Bildiğim kadarıyla, Gohlman’ın edisyonu ve bu ibareyle ilgili çevirisi şu ana kadar 
hiç sorgulanmadı. O halde daha yakın bir bakışla yukarıdaki ifadeyi bir daha ele alalım: 

Üstat her türlü güç açısından etkindi, ve cinsel gücü aralarında en canlısı ve şehevi güç-
lerinin içinde en baskın olanıydı ve onu sıkça tatmin ederdi […].

Her şeyden önce “şehevi güçler” nedir? Gohlman’ın Arapça’daki “kuvve şehvâniy-
ye” ile yaptığı çeviri ile aynı şey midir? Bunu açıklarken göz önünde bulundurulması 
gereken, tıpkı üstadı gibi, Cüzcânî’nin de Meşşai geleneğin yaptığı kavramsallaştırmayı 
benimsemiş olması gerçeğidir: kuvve şehvâniyye insan ruhunun bir parçasını teşkil 
etmektedir.9 İbn Sîna Şifâ kitabında ruhun güçlerini/kuvvelerini incelediği bölümlerde 
bu kuvvelerin tam bir isim haritasını çıkarır. Bu isim haritasıyla kendimizi sınırlaya-
cak olursak söz konusu yaklaşım bizi kuvve şehvâniyye noktasında dosdoğru bir hat 
üzerine götürecektir, o da bir hiyerarşik bir sıra olarak: 0. Nefs – 1. Hayvâniyye – 1.a. 
Kuvve Muharrike – 1.a (i) bâ‘isa ale’l hareke = kuvve nuzû‘iyye ya da şevkiyye – 1. 
a. (i). A. kuvve şehvâniyye.10 İngilizce’de: 0. Nefs (Soul) – 1. Hayvânî nefs (Animal 
soul) – 1.a. hareket ettirici güç (motive faculty)– 1.a.(i). Harekete sevk eden (inciting 
to motion) = iştahlandırıcı kuvve (appetitive faculty) – 1.a.(i). A. şevkî güç (concupis-
cible faculty). Şevkî güç: (Latince’deki concupisco : bir şeyi yoğun olarak arzulamak) 
nefsin (soul) duyularca uygun olduğu kararlaştırılan bir şeye yönelmesidir. Duyular 
en geniş mümkün terimleriyle anlaşılmalıdır: Dokunma, tatma, koku alma, görme ve 
duymanın hepsi bu terim altında toplanır.11Buna göre, şevkî kuvvenin yaşamdaki iyi 
amaçlara yönelmiş bedensel tutkular olduğu söylenebilir. Bildiğim kadarıyla İbn Sîna 
hiçbir yerde kuvve şehvâniyyeyi çoğul olarak kullanmaz. Bu çok garipsenecek bir şey 
değildir çünkü tekil bir kuvvedir. Bu nedenle Cüzcânî’nin onu çoğul olarak kullanması 
nefsî arzunun farklı ifade kalpları üzerinden kendini muhtelif şekilde göstermesiyle 
en iyi şekilde anlaşılmaktadır. Benzer bir noktada, kavî el-kuvve kulliha (Gohlman: 

8   A.g.e., s. 81, 83.
9 Bu kuvveler beslenme, algılama, anlama, arzulama kuvvetleri olup Aristoteles’in De anima’sında ele 

alınmaktadır. 
10 G. Anawātī ve S. Zāyed, Ibn Sīnā, al-Shifā’, C. 6: al-Nafs (Cairo, 1975), ss.32ff.  İbn Sina’nın kuvve 

şehvâniyye ve Aristoteles’in epithumētikon arasındaki ilişki için bkz. A. M. Goichon, Vocabularies 
comparés d’Aristote et d’Ibn Sīnā  (Paris, 1939), s. 28. 

11 Her ne kadar İbn Sînâ için dahili duyular önemli araçlar olup harici duyular tarafından algılanan her 
şeyin deposu olsa da yaygın olarak şehvet kuvvesinin işleyişiyle doğrudan bağlantılı değildir. İbn 
Sina’da dahili duyular için bkz. örn. Ibn Sīnā, al-Nafs  ed.  Anawātī ve S. Zāyed, ss. 145ff; D. Black, 
“Psychology: soul and intellect”, P. Adamson and R. Taylor (eds), The Cambridge Companion to Arabic 
Philosophy (Cambridge, 2005), ss. 308-26, 312-16 ss.’da.  
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“her güç açısından etkindi”) ibare ise bütünüyle İbn Sîna’nın nefsânî zevke yönelik 
daha sıradan bir ilgisini göstermektedir. Burada başka bir şeye gönderme olduğunu 
inandırmayı gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Son olarak, Gohlman’ın “cinsel güç” 
dediği şey Arapça’daki “kuvve el-mucâmea”yı uygun bir şekilde karşılamamaktadır. 
Böyle bir kuvve nefste (soul) bulunmamakta, nitekim “kuvve” İbn Sîna’da cinsel güce 
ilişkin bir atıf olacak gibi değilken onu bu manada kullanmak bağlam açısından son 
derece küçümseyici ve saygısızca bir yaklaşımdır. 

Bunun yerine, ben Arapça ibaredeki “kuvve el-mucâmea”yı daha sıradan bir cinsel 
iştah şeklinde ele almayı öneriyorum. Böyle diyerek Cüzcânî’nin aşağıda yer alan ifa-
desini aktarırken Gohlman’ın tercümesini bir nebze düzenleyerek tercüme ediyorum: 

وكان الشيخ قوّي القوى كّلها وقوة المجامعة من قواة الشهوانية اقوى واغلب و يشتغل به كثيًرا]...[

“Üstat nefsine çok düşkün bir insandı, onun cinsel iştahı şehevi gücünün en canlı ve baskın 
ifadesiydi, onu da sıkça tatmin ederdi12  […].

Yukarıdaki ifadeden sonra, Cüzcânî şöyle devam eder : 

فأُّثّر في ِمزاجه ]...[ حتى  صار امره في السنة ]...[ اصاب الشيخ قولنج .13

Gohlman’ın çevirisi:
Bu da onun bünyesini etkiledi […] o kadar ki […] o yıl Şeyh kolit rahatsızlığına tutuldu.14

Peki kolit ne anlama gelmektedir? Günümüz tıbbında kolit şiddetli bir karın ağrısı olup 
yetişkin insanlarda böbrek taşından (renal kolit) ya da safra taşından (safra koliti) kaynak-
lanan bir tür rahatsızlıktır. Her iki durumda da taşlar bir tıkanma oluşturmaktadır. Birinci 
durumda kassı borular idrarı böbreklerden sidik kesesine taşır; ikinci durum ise safranın safra 
kesesinden çıkarak hazım sürecinde yardımcı olduğu küçük bağırsağa aktığı yerde taşların 
kanalı tıkaması sonucunda oluşur. Bunun yanı sıra, bebek koliti denilen ve sebepleri arasın-
da mide gazı da olan çok farklı sebeplerden kaynaklanan bir başka kolit türü daha vardır.15

Kavlanc’ın İbn Sînâ tarafından yapılan tanımı Kolit Üzerine (Risâle fi’l-kavlanc) 

12 Yeştağilu bihi’de yer alan kelime sonu “hû” eril zamiri sonekinin dişi bir tamlama olan kuvve el mu-
câmea’ya gönderme olmayacağı noktasındaki yerinde itiraza cevaben gönderimin ne kuvve ne de 
mucâmea kelimesine değil, büyük bir ihtimalle eril bir kelime olup cinsel birleşim veya cim’a’da 
“tatmin olma” arzusunu nitelediğine dikkat çekmek istiyorum. Bu noktada bir başka ihtimal kelimenin 
cinsiyetine ircâ olmaması şeklinde Orta Çağ Arapçası’na özgü bir hususiyet göstermesidir. (bkz. örn. 
J. Blau, A Handbook of Early Middle Arabic (Jerusalem, 2002), s. 46, § 82) Ama bu durum –bildiğim 
kadarıyla – Cüzcani’nin biyografisinin tüm metni içersinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere 
karşımıza çıktığı anlamına gelmektedir ki böylesi bir açıklama akla yakınırlığı bakımından çok uzaktır. 

13 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s. 82.1-3.
14 A.g.e., s.83.
15 Bkz. örn. The Merck Manual for Health Care Professionals, Index, colic başlığı altında: http://www.

merckmanuals.com/professional/index/ind_co.html  (16 Mart 2012)
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adlı eserinde geçer. Burada İbn Sînâ için söz konusu rahatsızlık, renal (böbrekle ilgili) 
olsun yahut bilik (safrayla ilgili) olsun, bugün bildiğimiz kolitten farklıdır.16 Ona göre 
kavlanc nispeten geniş bağırsakların acıyla ve doğal olmayan bir şekilde tıkanmasıyla 
oluşmaktaydı. Tıkanma; dışkı, balgam, yellenme ya da kanserli bir şeyle irtibatlı ola-
bilir.17 İbn Sîna kavlancın bu dört temel tür için toplamda altmış tane sebebini sayar.18 
Burada mesele Cüzcânî açısından bakıldığında İbn Sîna’nın beden sağlığını kötüleştiren 
ve kavlanca varacak noktaya kadar getiren rahatsızlığının neden kaynaklandığıdır. 
Şunu zihnimizden çıkarmamalıyız ki Cüzcânî, İbn Sînâ’nın el Kanun fi’t-tıb19 eserinin 
anlaşılması güç ibarelerine yönelik bir dizi haşiye yazmış ve üstadı kavlanc hastalı-
ğına tutulan Şemsüddevle’yi (ö. 1021)20 tedavi ettiği sırada o çevrede bulunmuştur. 
Bu nedenle Cüzcânî’nin söz konusu hastalığı ve illetlerini genel olarak anladığını 
varsaymak elbette mümkündür. Peki, şu halde Cüzcânî’nin, İbn Sînâ’nın bu hastalığa 
tutulmasına ilişkin sebebi, Gohlman’ın edisyon ve çevirisiyle verdiği biçimiyle, aşırı 
cinsel ilişki olarak düşünmüş olması mümkün müdür? Bu çok muhtemel görünmüyor 
zira İbn Sînâ’nın kavlanc ile ilgili kaleme aldığı risalesinde kavlancın illeti ya da onu 
kötüleştiren amilleri arasında cinsel ilişki yer almamakta ve diğer taraftan zikrettiği 
illetlerden hiçbiri aşırı cinsel münasebeti içerecek ya da onu ima edecek tarzda bir 
yoruma kapı açmamaktadır. 

Şu halde Cüzcânî’yi, üstadının yaşamına mâl olduğu iddia olan hastalığının 
muhtemel illeti olarak cinsel düşkünlükle ifadeye yönlendirecek hiçbir objektif tıbbi 
temel olmadığına göre, niçin Cüzcânî bunu öyleymiş gibi söylüyor? Cevap: Bu durum 
metnin bazı kısımlarının kayıp olmasından kaynaklanmaktadır. Biraz daha açarsak: 
İbn Sînâ otobiyografisi ve Cüzcânî tarafından tamamlanmış hali bize farklı kanal-
lardan gelmektedir.21 Gohlman, tahkik ettiği iki metnin dipnotlarında başlıca okuma 
farklılıklarını göstermektedir. Burada dikkat çekici olan nokta Cüzcânî’nın İbn Sînâ 
biyografisinden bize ulaşan, MS İstanbul, Üniversite 4755 (24) (varaklar 311a-316a, B 
nüshası ), 588/119222 tarihli en eski nüshada kesîran ile fe-essera ifadelerinin arasında 
önemli bir ilave yer almasıdır:23 

16 Avicenna, Risāla fī al-Qawlanj, Ṣ. M. Ḥammāmī, Kitāb al-Qawlancj li-Abī Bakr Muḥammad Ibn 
Zakariyyā al-Rāzī. Ma‘A dirāsa muqābila li-risālat Ibn Sīnā fī al-Qawlanj (Aleppo, 1983), ss. 143-75, 
s. 157.5-6’da. Ayrıca 7-18. sayfalarında yer alan giriş bölümüne ve 177-201. sayfalar arasında yer alan 
değerlendirmelere bakınız. Nispeten daha az önemli olanları ss. 166.19-167.1. ‘da bahsedilmektedir. 

17  Risāla fī al-Qawlanj, ss. 166.18-168.10’da kavlanca ilişkin sebeplerin sayarken üzerinde önemle durduğu 
dört unsur bunlardır.  

18 Bkz. A.g.e., s. 168.9-10, burada İbn  Sînâ kavlancın başlıca dört türünün illetlerinin dökümünü bitirdikten 
sonra bu sayıyı vermektedir. 

19 Wisnovsky, “Jowzjāni”, s. 83; al-Rahim, “Avicenna’s immediate disciples”, s. 8.
20 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s.50.6-9, ve s. 52.7-10, 51 ve 53. sayfalar arasında İngilizce tercüme-

leriyle.
21 A.g.e.., ss. 1-10.
22 Nüshâ tarifi için bkz. a.g.e., ss. 2-3.
23 A.g.e., s. 82, 1. satırın notu. 
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فقيل له فيه وفي كثرة المأكول والسهر فقال إن اهلل تعالى قد وفر في قواى الظاهرة والباطنة فانا اوفى 
كل قوة حقها. 

Kendisi bu, yeme ve uykusuzluğa ilişkin düşkünlüğü konusunda sorgulandığın-
da şöyle derdi: “Allah Teala bana çokça dahili ve harici kuvve verdi; ben de her bir 
kuvveye hakkını verdim.” 

Bu okumada İbn Sîna’nın kavlanca tutulmasındaki sebebin sağlığını aşama aşama 
yok eden ölçüsüz bir yaşam tarzı olduğu görülmektedir. Bizzat İbn Sîna’nın, sağlıksız 
bir diyetin kavlanca24 neden olabilecek potansiyel tehlikeler oluşturduğu açıklaması 
bu düşünceyi desteklemektedir. Bunun da anlamı MS İstanbul Üniversite 4755 (24) 
nüshasının Gohlman tarafından seçilen nüshaya göre daha tercihe şayan olduğudur. 

MS Üniversite 4755 (24) ile diğer nüshalar arasındaki farklılığın açıklamasıyla 
bağlantılı olarak metnin intikal sürecinin bir yerinde araştırma konusu olan ibarenin, 
İbn Sîna’nın hasımlarından birinin orijinal nüshadan çıkarttığına inanıyor ve son derece 
makul bulduğum bu hipotezimi daha ileri bir noktaya götürmek istiyorum. 

On birinci yüzyılın sonuna doğru, özellikle de Gazâlî’nın Filozofların Tutar-
sızlığı’nın neşrinden sonra İbn Sînâ’nın bir mürted olarak görüldüğünü aklımızdan 
çıkarmamalıyız.25 Onu bu kadar kötü resmetmiş olmasa bile Cüzcânî (tabii tüm ma-
sumluğuyla), İbn Sînâ biyografisinde içkiden, şarkıcılardan ve sevişmelerden bahseder.26 
Şu halde, hakkında yaygara kopartanlar için şehvet düşkünlüğü isnadıyla bu sapkına 
nihayet gününü göstermekten daha doğal ne olabilirdi ki?

Bana kalırsa söz konusu fragmanın bir kaza sonucunda yok olduğu ihtimalini 
bir kenara bırakmalıyız. Buradaki hazif son derece açık (fe-kîleden hakkahâya kadar 
tam bir cümle) ve sonuçları da bunun şans eseri olmadığını gösterecek kadar dikkate 
değerdir. Eğer bazıları delillere ifade ettiklerinden daha fazla anlam yüklediğimi 
düşünecek olursa, onlara tavsiyem mevcut yazıyı okumaya devam etmeleri olacaktır, 
zira daha söylenecek şeyler var. 

Yukarıdaki bilgi doğrultusunda, Gohlman’ın MS İstanbul Üniversite 4755 (24)’de 
yer alan fragmanı dahil etmek suretiyle standartlaşmış metni yeniden düzenlemeyi 
teklif ediyorum.  Gohlman’ın tahkikini yeniden düzenlemek suretiyle aşağıda yer alan 
Arapça ibareyi ve İngilizce tercümesini veriyorum: 

24 Avicenna, Risāla fī al-Qawlanj, ss. 166.18-168.10
25 Gazali’nin aralarında İbn Sînâ olmak üzere felsefeciler hakkındaki görüşü için, bkz. örn. F. Griffel, 

Al-Ghazāli’s Philosophical Theology (Oxford, 2009), ss. 97-109. 
26 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s. 54 7-9, 55. sayfayla (çeviri), ve 78.4-7, 79. sayfayla (çeviri), bütünüyle 

buradaki fragmanı tartışmaktadır. Kuşkusuz, İbn Sînâ kendi otobiyografisinde şarap içmiş olduğu hak-
kındaki bilgiyi bizlere bizzat vermektedir. Bunun için bkz. Gohlman, The Life of Ibn Sina, ss.28.6-30.2 
ile  39. ve 30. sayfaların İngilizce tercümeleri. 
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وكان الشيخ قوّي القوى كّلها وقوة المجامعة من قواه الشهوانية اقوى واغلب ويشتغل به كثيرا فقيل له 
فيه وفي كثرة المأكول والسهر فقال إن اهلل تعالى قد وفر في قواى الظاهرة والباطنة فانا اوفى كل قوة 

حقها فأُّثّر في مزاجه )...( حتى صار امره في السنة )...( اصاب الشيخ قولنج.

“Üstat nefsine çok düşkün bir insandı, onun cinsel iştahı şehevi kuvvesinin en etkin ve 
baskın olanıydı, onu da sıkça tatmin ederdi. […] Kendisine bununla ve yemeye ve uyu-
mamaya ilişkin düşkünlüğüne dair itiraz geldiğinde şöyle dedi: “Allah Teala bana dahili 
ve harici kuvveleri bol verdi, ben de her bir kuvveye hakkını verdim.” Kaçınılmaz bir 
biçimde bu da onun bünyesini etkiledi […] o kadar ki [aşağı yukarı] o yıl […] Şeyh kolit 
rahatsızlığına tutuldu.

Benim yeniden inşa edilmesini teklif ettiğim ve anladığım şekliyle Cüzcânî’nin 
metni budur. Ancak tümüyle Gohlman’ın hakkını teslim etmek gerekirse, metnin kendisi 
tarafından oluşturulduğu haliyle metnin çok uzun bir şeceresi olduğunu söylemek lazım.

Gerçekten de gerek Beyhakî’nin (ö. 1170)  Tetimmet Sıvâni’l-hikme eserinde ve ge-
rekse İbn Hallikân’ın (ö. 1282) Vefeyâtü’l-a‘yân’ında ve yine Şemseddin Şehrezûrî’nin 
(ö. takriben 1288) Nüzhetü’l-ervâh’ında bütün durumlarda benzer bir okumayı temel 
aldığını görüyoruz.27

Meselenin daha da karmaşık bir boyutu ise Cüzcânî’nin İbn Sînâ’nın yaşamının 
son günlerini ele aldığı anlatımının muarızların iddialarını daha da güçlendiren bir 
duruma getirmesi olmuştur. O zaman şimdi bu ikinci tanıklığı ele alarak söz konusu 
fragmanın neyle ilgili olduğuna bakalım.

2. Tanıklık

İbn Sînâ’nın kavlanc rahatsızlığı Kakuyiler hükümdarı Alâüddevle’ye (ö. 1041) 
eşlik ettiği askeri bir sefer sırasında başlamış ve bir daha da iyileşememiştir. Gerçek-
ten de İbn Sînâ bu illetten çok ıstırap çekmiş olmalı. Söz konusu rahatsızlık acı dolu 
sancı nöbetlerini beraberinde getirdi. Bazen rahatlama anlarının olduğu ve bazen de 
hastalığın nüksettiği durumlar oldu.28 Bu sürecin ne kadar devam ettiği bilinmemekle 
birlikte Cüzcânî’nin anlatımından hareketle ve İbn Sînâ’nın talebesi Behmanyâr b. 

27 Tatimmat Ṣiwān al-ḥikma. Ẓahīr al-Dīn Bayhaqī, ed. R. Al-‘Ajam (Beirut, 1994) ss. 71. 21-72.3; Wafayāt 
al-a‘yān wa-abnā’ al-zamān. Li-Abī al-Ābbās Shams al-Dīn…Ibn Khallikān, ed. I. ‘Abbās, 8 cilt. (y.b.. 
Beirut), C. 2, s. 159.17-18; Nuzhat al-arwāḥ wa rawḍat al-afrāḥ fī tārīkh al-ḥukamā’. Shamsuddin 
Muḥammad bin Maḥmood al-Shahrazūrī, (d. after 687 AH/1288 AD), ed. Syed Khurshīd Aḥmed, 2. cilt 
(Hyderabad, 1976) Gohlman İbn Hallîkan’da yer alan aktarımın Beyhâkî’ye dayandığını ifade etmekte 
ve İbn Hallîkân’ın ile Şehrâzûrî’nin aktarımların birbirine çok benzer olduğunu kaydeder. (Gohlman, 
The Life of Ibn Sina, ss. 1-2). 

28 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s.82. 1.ff. 
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Merzubân’a29 hitaben kaleme aldığı Mübâhasât adlı mektubunun başında verdiği ay-
rıntılı bilgiye göz attığımızda İbn Sînâ’nın son iki yılında rahatsızlığının had safhaya 
vardığını öğreniyoruz.30 Bu süre zarfında, İbn Sînâ her zamankinden daha çok acı 
çekmektedir. İşte bu bağlamda Gohlman tarafından oluşturulduğu şekliyle Cüzcânî’nin 
anlatımının sonunda yer alan ikinci ibareyi okumalıyız.

“Üstat o halde Isfahan’a taşındı ve orada kendi kendiyle meşgul olmaya başladı. 
O kadar zayıftı ki ayağa kalkamıyordu. Bu nedenle yürüme kabiliyetine kavuşuncaya 
dek kendisini tedavi etti. Alâüddevle’nin meclisine katıldı ve bunun yanı sıra kendisiyle 
ilgilenmedi ve sıkça cinsel ilişkide bulundu. Hastalığından tamamıyla iyileşmemişti, 
bu nedenle yer yer hastalığı nüksediyor ve zaman zaman da iyileşiyordu. Alâüddevle 
Hemadân’a yolculuğa çıktığında Üstat da onunla birlikte gitti ne var ki hastalık onu 
yolda yakaladı ve böylece Hemadân’a ulaştıkları vakit takati tükendiğini ve hastalığını 
def edecek kadar mecali olmadığını anlamıştı […]  Rabbinin huzuruna vardı ve 428 
yılında Hemadân’da defnedildi. Doğumu 370 yılındaydı ve böylece toplamda 58 yıl 
yaşamış oldu. Allah yaptıklarından razı olsun.”31

Metnin bütününe baktığımızda yukarıdaki anlatımın şefkatle, hatırla ve saygıyla 
yazıldığını görmekteyiz. Söz konusu ibarede metnin akışına uygun olmayan tek ifade 
altı çizili olandır. 

وحضر مجلس عالء الدولة وهو مع ذلك ال يتحفظ ويكثر المجامعة ولم يبرأ من العلة كل البرء وكان 
ينتكس ويبرأ كل وقت.

Alâüddevle’nin meclisine katıldı ne var ki kendisiyle ilgilenemedi ve sıkça cinsel ilişkide 
bulundu. Hastalığından tamamıyla iyileşmemişti bu nedenle yer yer hastalığı nüksediyor 
ve zaman zaman da iyileşiyordu.

Ben şahsen Cüzcânî’nin, Üstadı’nın Isfahan’da hastalandığı bir sırada kendisine 
söz konusu bir cinsel aşırılıkla göndermede bulunacağına inanmıyorum. Her şeyden 
önce, bir insanın yürümeye zorlukla güç yetirdiği ve kimi zaman akut karın ağrılarına 
maruz kaldığı bir durumda yoğun bir biçimde cinsel münasebet kurma ısrarı ne kadar 
muhtemeldir diye insan sormadan edemiyor.32 Yukarıda değindiğimiz İbn Sînâ’nın, 
Behmanyâr’a yazdığı mektupta İbn Sînâ hastalığının kendisini yazı bile yazamayacak 
noktaya getirdiğinden bahsetmektedir. Dahası, tıp literatüründe kavlancın cinsel bir 

29 Bahmanyâr için bkz. H. Daiber, “Bahmanyār, Kīā”, I. Yarshater (ed.), Encyclopedia Iranica, C.3, 
Fasikül. 5, (New York, 1988), ss. 501-3; al-Rahim, “Avicenna’s immediate disciples”, ss. 9-14.

30 ‘A. Badawī, Arisṭū ‘inda l-‘arab (Cairo, 1947), s. 122.5-7. İngilizce tercümesi Dimitri Gutas tarafından 
Avicenna and the Aristotelian Tradition eserinde yer almaktadır. Introduction to Reading Avicenna’s 
Works (Leiden, 1988), s.64. Gutas, Bahmanyâr’a “Kiyâ” olarak atıfta bulunur. 

31 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s. 86. 3ff. 
32 Yuksir el mucâmea‘ ifadesinin bu şekilde anlaşılması gerekmektedir. Gohlman’ın “sıkça” ifadesi bir 

hüsn-i ta‘lîldir. 
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rahatsızlığa neden olan ya da onu kötüleştirici bir amil olarak dile getirilmediğini 
Cüzcânî’nin çok iyi bildiğini hesaba kattığımızda onu, üstadının cinsel yaşamına 
oldukça yadırgatıcı bir göndermede bulunmasına neyin sevk edebileceğini açıkçası 
anlamıyorum. Cüzcânî niye ona bu bağlamda böyle bir göndermede bulunsun ki? Bu 
soruya verilecek cevabın metinsel gelenek çerçevesinde araştırılması gerekir. 

Edisyonda yapılan notlardan da açıkça anlaşıldığı gibi, Gohlman tarafından oluş-
turulan metin kendisi tarafından kullanılan altı nüshanın iki tanesinde bulunmaktadır: 
MS İstanbul, Ahmet III 3447 (6) (varak. 22a-26b), 866/1462 tarihli olup adına J nüshası 
denilir33 ve yine Şehrezûrî’nin Nüzhetü’l-ervâh’ının derkenarında bulunan ve 754/1353 
tarihinden sonra kaleme alınan N nüshası olarak bilinen Cüzcânî’nin biyografisinin 
bir başka versiyonu daha var. Buna da N nüshası denilmektedir.34 Ne var ki buradaki 
dikkat çekici husus bu iki nüshanın da, yani MS İstanbul Üniversite 4755 (24) B 
(nüshası, tarihi 588/1192) MS İstanbul Ayasofya 4852 (1) (varak 4b-13a, nüsha A, 
7. ve 13. yy.),35 (benim Gohlman tarafından uyarladığım İngilizce versiyondan) daha 
farklı bir versiyon içermektedir;36

وحضر مجلس عالء الدولة و هو مع ذلك لم يبرأ من العلة كل البرء وكان ينتكس ويبرأ كل وقت.
Alâüddevle’nin meclisine katıldı oysa hastalığından tamamıyla iyileşmemişti bu 

nedenle yer yer hastalığı nüksediyor ve zaman zaman da iyileşiyordu.
Bu ibare kulağa çok daha makul geliyor. Hasta olduğu halde İbn Sînâ görevini en 

iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı; hiçbir cinsel düşkünlüğe atıf olmaksızın. Bu mevcut 
okumayı içeren el yazmalarının elimizdeki en eski otobiyografi/biyografilerin en eski 
iki ve birbirinden bağımsız nüshaları olduğunu unutmayalım. Bu nedenle yukarıda yer 
alan okumanın önemini olduğundan fazla göstermek pek mümkün görülmüyor. A ve 
B nüshalarının aksine, Q ve Ṣ nüshaları (İbnü’l-Kıftî ve İbn Ebî Usaybiʻa) Gohlman 
tarafından oluşturulan metne altı çizili ifadeyi ilave etmektedir. 

ال يتّحفظ ويكثر التخليط في امر المجامعة ]...[.37 

Kendisiyle ilgilenmedi ve tümüyle sapkınca bir cinsel yaşam sürdürdü […]

Gohlman bu ilaveyi niçin kabul etmediğini açıklamıyor fakat bence bunu haddin-
den fazla görmüş olmalı zira her halükarda Q ve Ṣ’de yer alan versiyonlar öncekilerin 

33 Gohlman’da tarifi yapılmaktadır, The Life of Ibn Sina, s.3. 
34 Tarifi için bkz. a.g.e., s.2. İbn Hallikân’da yer alan aktarım Cüzcâni’nin metninin benzer bir okumasına 

dayanmaktadır. 
35 A nüshâsının tarifi için bkz. bkz., Ag.e., s.3. 
36 A.g.e,, s. 86, 5-6. notlar.  
37 A.g.e  Durumun benzer bir şekilde aktarıldığı bir başka kaynak: Shahrazurī, Nuzhat al-arwāḥ, C. 2, s. 

118.2-3.  
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ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş nüshalarıdır38 ve öyle zannediyorum ki, özellikle 
de kendisi tarafından tercih olunan yüksir el-mucâmea ibaresinin birinci fragmanda 
yer alan yeştagilü bihi kesîranı yansıttığını düşünürsek, kendisi tarafından inşa edilen 
metne etmeliyiz. 

Her ne kadar Gohlman J, N nüshaları yerine A ve B nüshalarının okumalarını 
tercih etmiş olması gerektiğini düşünsem de Q ve Ṣ’de yer alan okumaları elemede 
doğru hareket ettiğini düşünüyorum çünkü bu okuma Gohlman’ın, Beyhakî’nin Te-
timmet Sıvâni’l-hikme’deki söz dizimini kısmen de olsa kullandığını göstermektedir39 

Öte yandan ne İbnü’l-Kıftî ne de İbn Ebî Useybiʻa’nın kişisel olarak yukarıda 
yer alan editöryel bir müdahaleden sorumlu olduğuna inanmıyorum. Bunun kuvvetle 
muhtemel Cüzcânî’nin metninin onlara bu haliyle ulaşmış olmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum.

Gohlman’ın okumasıyla bağlantı kurarsak, şu önemli keşfi yapmış bulunmaktayım: 
Cüzcânî’nin İbn Sînâ biyografisinde yer alan şimdiki hikaye zamanını (imperfekt) 
değerlendirdiğimde, bir çok durumda şimdiki hikaye zamanın (imperfekt) her zaman 
olmasa da çoğu zaman kâne veya kâne yef‘alu şeklinde geçmiş zaman (perfekt) ile bir 
arada kullanıldığını tespit ettim.40 Birkaç durumda şimdiki hikaye zamanın (imperfekt) 
(3 durumda) tek başına kaldığını –burada yukarıda tartışma konusu olan kısımdan farklı 
bir ibareyi kastediyorum– ve iki durumda küllî bir hakikat41 olarak adlandırabileceğimiz 
bir şeyi ifade etmek için ve bir defa olmak üzere düşünce içeriğini yeniden oluşturmak 
için kullanılmıştır.42 Bu da beni Gohlman tarafından oluşturulan metnin diğer yerlerde 
elde ettiğim bulgularla tutarlı olmadığı sonucuna götürdü. Bu bulgulardan hareketle, 

38 Bunun için bkz. Gohlman, The Life of Ibn Sina, s. 5. 
39 Bkz. Bayhaqī, Tatimmat ṣiwān al-ḥikma, s. 72.14-17. Burada ikinci okuma İbn Sînâ’nın hastalığını 

İsfahan’da geçirdiğini beyan eder (ilgili kelimelerin altı çizilidir): 

و الشيخ يعالج نفسه |...| فقدر الشيخ على المشي و حضر مجلس عالء الدولة لكنّه مع ذلك ال يحتمي و ال يتحّفظ و يكثر 
التخليط في أمر و لم يبرأ من العّلة كّل البرء |...| 

a Üstat kendini tedavi etti […], bundan sonra yürüyebiliyordu ve ‘Alâu’d Devle’nin meclisine de katılı-
yordu. Ama buna rağmen kendine dikkat etmedi, bütünüyle hastalıktan kurtulmamış olmasına karşın 
ihtiyatlı olmadığından [kendi] tedavisini bütünüyle bozdu […]”. Beyhakî’de mu‘âcele (tedavi) kelimesi 
geçerken Q ve Ṣ nüshâlarında mu‘âceme (cinsel ilişki) kelimesi geçmektedir. el-‘Acem’in Tetimme 
edisyonunda me‘âcele şeklinde okuması kimi edisyonlarca doğrulanmaktadır: M. Kurd ‘Ālī, Tārikh 
al-ḥukamā’. Ta’līf al-Dīn al-Bayhaqī (Damascus, 1946/ 1365), s. 69.7-10, ve M. Shafī, Tatimmat Ṣiwān 
al-ḥikma of  ‘Ālī b. Zaid al-baihaḳī, 2 cilt., Arabic-Persian text (Lahore, 1935), C. 1, s. 58.2-5. Bayhakî 
ve Cüzcânî’nin metinlerinin geçiş sürecinde ( J & N, Q & Ṣ nüshâları) değişime konu alan karakteri 
kesin olarak tespit edemedim. 

40 Gohlman’ın edisyonundaki ilgili sayfa satır numaraları: 44.4-5, 52.5, 54.6 (2x), 54.7, 59.9, 56.7, 58.5-
6(2x), 66.10-68.1, 68.4-5 (3x), 72..2-3, 78.7, 80.8-82.1, 82.1-2, 84.1 (2x), 84.3, 86.3-4, 86.6-7 (2x), 
88.2 (2x). Edisyonda kullanılan muhtelif nüshâlar arasında ciddi bir farklılık görülmemiştir. 

41 A.g.e., ss. 64.1. ve 70.4.
42 A.g.e., s. 74.2-4.
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Cüzcânî’nin söz konusu problematik ifade için şöyle diyeceğini beklemezdim:

وهو مع ذلك ال يتحفظ ويكثر المجامعة 

Bunun yerine, ille de olacaksa, ibarenin şu şekilde olmasını beklerdim:

وكان مع ذلك ال يتحفظ ويكثر المجامعة 
Böylelikle, toparlayacak olursak, söz konusu problematik ifadenin asıl nüshaya 

ait olmadığı ve çıkarılması hususunda kanaatimi pekiştiren dört sebep var. 1. İbn 
Sînâ’nın –yazacak halde bile olmadığı bir durumda– aşırı bir cinsel ilişki içinde olması 
son derece ihtimal dışıdır. 2. İbn Sînâ’nın İsfahan’da hastalığını geçirdiği süre zarfında 
iddia konusu hovardalığına gönderme yapacak hiçbir tıbbi gerekçenin olmaması ve 
(benim görüşümce) Cüzcânî’nin bunu herhangi bir amaçla bahsediyor olmasının göz 
ardı edilebileceği. 3. Birbirinden bağımsız en eski iki nüshanın araştırma konusu olan 
ibareyi içermemesi. 4. Kuşkulu ibarenin şimdiki hikaye zamanı (imperfekt) şeklinde 
kullanıyor olması. Bütün bu mütalaaların toplu bir özetine bakacak olursak, iktibası 
yapılan söz konusu iki ibarenin alternatif okuma biçimi Cüzcânî’nin metninin orijinaline 
en yakın söz dizimi olarak kabullenilmesi gerekir. Daha öncede görülen, 1. tanıklıkta 
yer alan değiştirmeyle kuşku götürmeyecek bir şekilde desteklenilen 2. tanıklıktaki 
tespit ettiğim değiştirme de yüce duygularla değil fesatlıkla yapılmıştır. 

Sonuç

Sonlandıracak olursak, İbn Sîna’nın kolit rahatsızlığını tetikleyen çok fazla cinsel 
ilişki kurmuş olması ve bundan dolayı da ölmesi fikrinin tümü, İbn Sînâ’nın şahsına 
düşman olan odaklarca süreğen bir şekilde devam etmiş olup İbn Sîna’nın şahsiyetini 
bitirme çabasının bir ürünüdür. Bu çaba Cüzcânî’nin üstadı için kaleme aldığı biyog-
rafinin geçiş sürecinde oluşmuştur: 

1. Asıl nüshaya en yakın olan ve içinde halihazırdaki en eski nüshayı bulunduran, 
bkz. nüsha B (MS İstanbul Üniversite 4755 (24) varak. 311a-316a tarih 588/1192) 
Cüzcânî’ye ait olan biyografide İbn Sînâ’nın kolit rahatsızlığı (doğru bir biçimde) 
tümüyle bir sağlıksız yaşam tarzının doğal bir neticesi olarak yansıtılmıştır. 

2. Yine, bir sonraki en eski nüsha, bkz. nüsha A (MS İstanbul, Ayasofya 4852 
(1), varak 4b-13a, ilk kısım 7. /13. yy.) anahtar bir cümle hazf edilmiş, dolayısıyla bu 
noktadan sonra İbn Sînâ’nın kolik rahatsızlığı (yanıltıcı bir biçimde) aşırı cinsel ilişki-
den kaynaklanacak şekilde lanse edilmiştir. Isfahan’da yakalandığı ölümcül hastalığı 
sırasında cinsel yaşamından tek bir söz dahi edilmemektedir. 

3. Yine nüsha J’de (MS İstanbul, Ahmet III 3447 (6) varak 22a-26, tarih 866/1462) 
ve nüsha N (Şehrazûrî’nin Nüzhetü’l-ervâh’ına ait bir nüshanın derkenar notalarında 
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Cüzcânî’nin biyografisi tespit edilmiştir. Bu nüsha 754/1353’ten sonra yazılmış olup 
İbn Sînâ’nın kolit rahatsızlığını aynı şekilde aşırı cinsel ilişkiden kaynakladığını dil-
lendiren bu anlatıda farklı olarak İbn Sîna’nın Isfahan’daki ölümcül hastalığı sırasında 
da sık bir şekilde cinsel ilişki kurulduğu belirtilir. 

4. Son olarak, Q ve Ṣ nüshaları (İbnü’l-Kıftî ve İbn Ebî Usaybiʻa, 7/13. yy.) İbn 
Sîna’nın kolit rahatsızlığını aşırı cinsel ilişkiden kaynaklandığını ifade etmekle kal-
mamışlar, İbn Sîna’nın İsfahan’da kolite ölümcül bir şekilde tutulduğu bir dönemde 
onu tamamıyla sapkın bir cinsel yaşam sürdürmekle betimlemişlerdir.

Yüzyıllar geçtikten sonra, İbn Sînâ’nın yoz bir “seks manyağı” olduğu görüşü 
güçlü bir temelle yer edinmiştir. Gerçekten de bu tutum günümüze kadar baskın bir 
görüş olarak devam etmiştir. Bu manada, muhalifleri amaçladıkları hedeflerini kesin-
likle elde etmişlerdir. İşin ilginci Gohlman’ın keskin gözü ve el yazma geleneğindeki 
yetkinliğine rağmen A, B, J ve N nüshalarının ihtilaf ettiği okumalarında rehberliğini 
İbnü’l-Kıftî ve İbn Ebî Usaybiʻa tarafından baz alarak son derece vahim bir hata yapmış 
olmasıdır.43 Bu yaklaşım onu sadece B nüshasının 1. tanıklıkla olan irtibatı noktasındaki 
yegâne doğru okumayı eletmekle bırakmamış, 2. tanıklık durumunda da B ve A’nın 
doğru okumalarını da elemesine yol açmıştır. Bu nedenle yukarıdaki değerlendirmeler 
bir başka yönüyle Gohlman’ın örnek edisyonuna ilave bir not mahiyetinde görülebilir.*

43 Gohlman, The Life of Ibn Sina, s.6. 
* Bu yazı Leiden Üniversitesi, Hollanda’da 16 Ocak 2012 yılında yapılan Prince of the Physicians. The 

Legacy of Avicenna in the Islamic World and the West adlı sempozyum için yapılan konuşmanın önemli 
ölçüde yeniden gözden geçirilerek yazılmış halidir. Bu makalenin önceki bir taslağını okumak sure-
tiyle değerleri yorumlarından outrun anonim bir okuyucuma ve arkadaşım Ronald E. Kon of Mheer’e 
teşekkürlerimi sunarım.
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İLE 

FELSEFE ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

Ahmet Çapku*

Can Karaböcek**

Yıllarını felsefe-bilim araştırmalarına vakfetmiş bir bilim insanı olan Ş. Teoman 
Duralı ilefelsefe üzerine söyleşi yapmayı arzu ettik. Bir düşünürün en kayda değer fikir-
leri ve eserleri herhalde bilgi birikiminin zirvesinde olduğu zamanlarda kendini gösterir. 
Hocalığı, ‘bir edep insanı olmak’ olarak telakki eden Duralı’nın felsefe-bilim çerçevesinde 
ortaya koyduğu düşünceler, konuya ilgi duyanlar açısından önem arzeder kanaatindeyiz. 
Bu bağlamda felsefe tâliplerini yakından ilgilendireceğine inandığımız birkaç soru et-
rafında Sayın Duralı ile yaptığımız söyleşide aşağıdaki fikrî ürünvücûda geldi. Metnin 
akışına ve anlaşılmasına letâfet kattığı kanısından hareketle söyleşide Hocamızın dil ve 
üslûbuna pek müdahele etmedik. Bunun anlayışla karşılanmasını umuyoruz. 

Okuyucular için faydalı olması temennisiyle...

... 

Ahmet Çapku: Hocam, bazı eserlerinizde felsefe ile ilgili şöyle tarifler yapmışsı-
nız: Felsefe, kavramlarla iş gören akıl yürütme sanatıdır. Yine felsefe ile ilgili olarak 
‘eleştirel kapıdan girilen, sırtını akla dayayan, sıkı dokunmuş bir kavram örgüsüne 
sahiptir’ şeklinde bir betimleme var.1 Benim sorum şu, felsefe ne tür bir etkinliğin adıdır?

* Doç.Dr., Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, acapku@yahoo.com. Yazı 
geliş tarihi : 21.03.2016; kabul tarihi : 31.05.2016.

** Yrd.Doç.Dr., Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, cankarabck@gmail.
com. Yazı geliş tarihi : 21.03.2016; kabul tarihi : 31.05.2016.

1 Bkz. Şaban Teoman Duralı, Sorun Çağının Anatomisi, Yay. Hzl., M. Sabri Genç, İst. 2009, Şule Yay., 
sf. 179-180.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 1075-1089
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Ş. Teoman Duralı: Düşünme etkinliğinin ta kendisidir. Düşünme etkinliğinin en 
üst derecesi, sistemdir. Felsefe, sistemlerin mimarıdır. Varsayım, kanun, teori bilim-
dedir. Bilimin üstünde felsefenin yüreği demek olan metafizik bize sistemi inşa eder. 

Çapku: Metafizik olmadan sistem inşa edilemez mi, mesela materyalizmin de bir 
metafiziği var mıdır?

Duralı: Metafizik olmadan olmaz. Her sistem metafizik verisidir. Metafizik, fel-
sefeden aşırılmış bir sahadır. Din için kullanılır. Dinin metafizikle bir ilgisi yoktur. 
Metafizik felsefenin has evlâdı, yüreği, beynidir. Bilimde nasıl ve neden sorusu sorulur. 
Fizikte nesneler, olaylar karşımızdadır. Bunlara dair nasıl ve neden soruları sorulur. 
Nasıl sorusuna verilen cevap bize malûmâtı sağlar. Onun üstündeki neden sorusuna 
getirilen cevaplarsa bilimi verir. Metafizik bunların üstünde ve doğrudan maddî an-
lamla gerçeklikle bağlantısı olmayan bir alandır. Orada sorulan soru ‘nedir’. ‘Nedir’in 
cevabı kavramı verir. Kavram, gerçeklikte değildir. Bütün kavramlar hakikat âlemine 
girer. Bazıkavramların gerçeklik dünyasında karşılığı vardır ama hiçbir kavramın 
bizatihi karşılığı yoktur. Ağaç dediğimizde yeryüzündeki bütün ağaçları ifade ederiz 
ve bu tümeldir. Karşılığı olmayan kavramlar da vardır ki bunlara ideal diyoruz. Dinî, 
ahlakî kavramlar, matematik ve mantık kavramları bu cümledendir. Üçgen, pi sayısı, 
üç sayısı mesela, bunların karşılığı yoktur. İyilik, fazilet, cesaret, tanrı, şeytan, melek 
vb. bunlar tamamen ideal kavramlardır. 

Can Karaböcek: Bunlara ideal nesneler diyebilir miyiz?
Duralı: Eflâtuncu bakış açısıyla evet.
Karaböcek: Yani Eflatuncu anlamda bu nesnelerin mevcut olduğu başka bir âlem-

den söz edilebilir mi?
Duralı: Eflâtun’un kendisi gerçekciydi. İdea dediği şey gerçekti; ama biz tarafsız 

gözle görürsek, Aristoteles’in yaptığı gibi, böyle bir tesbitte bulunuruz. Bir hakikat dün-
yası var. Bu dünyanın gerçekliğini tartışmıyoruz. Eflâtun bunu gerçek olarak görür. Bu 
bir inançtır. Hz. Ali, Allah’a inanıyormusun diye soran birine,bildiğime niye inanayım 
ki diye cevap veriyor. Bilimde deney yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu isedeneyle-
yemeyiz. Onun için bunun üzerinde gerçeklik olup olmadığını tartışamayız. Eflâtun’a 
göre idea o kadar yerli yerindedir ki, onu kaldırdığın vakit gerçeklik buharlaşır. Tekrar 
başa dönersek, gerçekliğin fikrî alt yapısını hakikatin oluşturduğunu söyleyelim. Bu 
dametafiziğe girer. O hakikat altyapısının gerçekliğinden bahsedersek, dine ve onun 
en üst yapısı olan tasavvufa gireriz. Eflâtun, felsefenin bütün malzemesini hazırlamış, 
ama felsefebinasını inşa etmemiştir. Çünkü kendisi dinle iç içe olan biriydi. Felsefeye 
dini sokmuştur. Aristoteles ise felsefeyi ayırır. Kendi başına mütalaa eder. Bu bakımdan 
Eflâtun’u felsefenin mimarı olarak kabul edemiyoruz. Hakikatin gerçeklik olduğunu 
iddia eder ki, bu dinî bir anlayıştır.

Çapku: Hocam kültürle ilgili yazılarınızda çokça dikkat çektiğiniz bir konu olarak, 
beşerin insan oluşuna uzanan çizgide felsefenin yeri nedir?
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Duralı: İnsanın evrende ve âlemde en üst noktada tayin ettiği araştırma, inceleme 
sahası felsefedir. Zaten beşer – insan ayırımını yapmak felsefenin işi. Bilim yapmaz 
bunu. Zirâ o, nedir sorusuna girer. İnsan nedir sorusu metafiziğin konusudur. Bilim 
ancak beşer nasıldır sorusunu ve o nasılların nedenlerini, mekanik işleyişini açıklar. 
Bilimin uzantısı fen, yanî teknolojidir. O da insanı tıbbî anlamda ele alır. Bu açıdan 
bana psikolojiden, psikiyatridenbahsetmeyiniz. Bunlar bilim değil. Çünkü maddî 
unsurları olmayan sahalar bilime girmez. İşâret etmek, göstermek zorundayım. Gös-
teremediğim şey bilimden değildir. Matematik ve mantık da bilim değildir. Sanat da 
değildir. Aksine bizi bilime götüren aletlerdir, organon. 

Çapku: Felsefî sisteme ulaşmada, merak vekeşif sizin en çokdikkat çektiğiniz 
kavramlar. Bir konuşmanızda, bugün milyonlarca insan merak etmeden yaşıyor dedi-
ğinizi hatırlıyorum. Bu bağlamda merakın felsefe açısından yeri nedir?

Duralı: Felsefenin kapısını açan anahtar, hayrettir. Merak, hayretten doğar. Bir 
manzaranın karşısında hayrete kapılma sonucu onu öğrenmeye kalkıyorum. Hayret 
beni öğrenmeye sevkeder. Şaşkınlık ise meraktan farklıdır. Şaşkınlık bir duygu olayıdır. 
Çok eski bir tanıdığımı karşımda görüyorum ve şaşırıyorum. Biri araba sürerken sağ 
taraftan önümü kesiyor. Bu korkuyla karışık duygu hâlidir. Hayret, aklî bir olaydır ve 
o beni öğrenmeye sevkeder. Hayran kalıyorum. Bir olayın, bir manzaranın, bir duru-
mun karşısında hayran oluyorum. O olayın nasılını, nedenini çözmeye yöneliyorum. 
Şaşmada öğrenme diye bir şey yok. Hayranlıkta ve onun yol açtığı hayretten önce de 
bir şey öğrenmem gerekir. Meselâ Paris’te Notre Dame katedraline birkaç kez gittim. 
Önceleri seyrettiğim, bir taş yapı. Bunda ne var deyip çıktım. Yine de insan hayran 
kalıyor. Ta ki, rahmetli hocam Ahmet Yüksel Özemre bana Tapınakçılar’ı anlattı. Bun-
lar İslam coğrafyasından Avrupa’ya döndüklerinde orada dinî yapılar inşa ediyorlar. 
Taşçılıkları, masonluk oradan gelir. Ve bunların şah eserlerinden biri Notre Dame ka-
tedrali. Onunla ilgili hayrete düşürücü ayrıntılar verdi Ahmet Hoca. Öncelikle Ahmet 
hocama hayran oldum. O ne biçim meraktır! O muazzam yapının en ince ayrıntılarını 
görmüş. Ben daha sonra o gözle tekrar baktım. Hayran oldum! İnsan elinden bu nasıl 
çıkar?! İnsanın evrimle gelemeyeceğini orada gördüm. Bunu genlerde gösteremezsiniz. 
Bilimde hâlbuki bunu göstermen lazım.Bu, dehânın ucu şu gene dayanır diyeceksin. 
Bunu düşünmek, imân etmek ayrı bir şey, sadece onu düşünmek bile yeter. Einste-
in’in bir belirmesi var: Beni hayran bırakan fezânın sonsuzluğu, sınırsızlığı değil onu 
kavrayan insan zihnidir, diyor.

Karaböcek: Peki hocam, çağdaş dönemde nörolojideki gelişmeler, belleğin fizik-
sel bir mekan olarak gösterilmesi, orada tahribat olunca bellekte de tahribatın olması, 
acının, hayalgücünün beyinde gösterilmesi gibi hususlar insanın biyolojik temelli 
tarifine doğru yeniden mi yol açıyor?

Duralı: İnsan dediğimiz varlık, dirimsel olmayan, a-biyotik, beşerüstü inşa edil-
miştir. Onun tabanını beşer teşkil eder. Positivistler beyni düşünmemizin tümünü 
kapsadığı zehabındadır. Ama insan gerçekliği, biraz önceki örneklerden de anlaşılacağı 
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üzre, beyinden ibâret değil. Beyin zarar görünce hafıza da kayıp yaşıyor. Doğru. Ama 
tüm ayrıntılar geniş anlamdaki düşünme kabiliyetinin ötesinde de hadiseler var. Beyin 
tahrip olduğunda az önce dediğim üst seviyedeki düşünme faaliyetleri de ortadan kalkar. 
Ama bu, o düşünme etkinliklerinin beyinden kaynaklandığını göstermez. Beyin onun 
zeminini hazırlar. Birinci derecede onun sebebi değil. Olağan veya olağanüstü mûsiki 
eserler var. Olağanüstüleri bizi hayran bırakır. Süleymaniye’yi ne kadar seyredersem 
seyredeyim bıkmıyorum. Merakımı celbediyor. Hayranlık için elbette malzeme var. 
Yunan mucizesi, malzemesini Eski Mısır’dan almış ama onunla imâl ettiğin şey eşsiz. 
Malzemesiz bir şey yapmak Allaha mahsustur. Eldeki malzemelerden benzersiz bir 
yapıyı meydana getirmek, insan için bir mucizedir. İşte bu mucizeyi yaratan dimağ 
denilen beyinüstü düşünme gücüdür. Beyni tahrip ettiğinizde dimâğ da işlemez. Belki 
başka bir âlemde işler, bilmiyoruz. Ama dünyada komaya, bitkisel hayata girildiğinde, 
varsa, dimâğ işlemez. Her insanda dimâğ vardır da diyemeyiz. İnsanların çoğu beyinle 
iş görür. Dimâğ nerede başlar, onu da kesin olarak belirleyemeyiz. Zihin daha genel bir 
olay. Kant sınıflamasına göre zihin, duygularla aklın ürettiklerinin buluştuğu yerdir. 
Anlamagücü denilen şey. O hepsini kapsar. Dimâğı kastetmekle birlikte açıkca ele 
almaz. Dimâğı, Descartes’ta görürüz. O beyin ile dimâğ arasında köprü kurar. Kant 
ise onu veri olarak alır, doğal bir şey olarak görmez. Kant evrimden de bahsetmez. 
Ona göre insan biricik varlıktır. O dönemde evrim üzerine çalışanlar var, ama o buna 
hiç girmez.

Karaböcek: Antropoloji üzerine yazılarında da bu konuya girmiyor.
Çapku: Hayreti besleyen unsurlar neler olabilir? Mesela sizin hayatınızda seyahat 

önemli bir yer tutuyor.
Duralı: İnsan, ortamıyla bütünlük teşkil eder. İçinde bulunduğu çevre insanı be-

lirler. Ne kadar dâhî olursan ol, çevren bunu beslemiyorsa kutuba ekilmiş muz ağacı 
gibi kalırsın. Meselâ Einstein yirminci yüzyılın başlarında Kongo’da, Sibirya’da ortaya 
çıksaydı köyün delisi olurdu. Büyük dâhîler çevre olarak en üst seviyenin belirlendiği 
ortamda meydana çıkmıştır. Tohumu besleyen toprak gerek. Olmadımı bir yere varılmaz. 
Çocukluğumda coğrafya merakımı ifâde ettiğimde anlayışsızlıkla karşılaşmıştım. Şunu 
göreyim falan dediğimde bu ne diyor derlerdi. Dille ilgili merakım da böyle. Bize fizik 
dersine giren biri vardı. Diyarbakırlıydı. Bana Kürtçe öğretirmisin dediğimde ondan 
bir dayak yemediğim kalmıştı. Bu adam daha sonra babamı aramış, benim içindelimi 
demiş. Şu hâle bak?! O zaman Kürtcülük falan da yoktu. Anlam veremiyor. Kürtce de 
öğrenilecek bir şeymi?! İlgimi öncelikle dilin kendisi çekti. Sonra da toplumsal açıdan 
dikkatimi çekti. Kendi memleketimde konuşulan dili bileyim dedim. Kürt olan birine 
bile sorduğumda öfkeyle karşılaşmışımdır. Korku belâsından değil. Çünkü o vakitler 
bu, gündemde değildi. Sâdece anlam veremiyorlar; bu ilginin maddî, mâlî getirisi 
yok; ne işe yarar. Böyle bir şey niye istenir ki? Toplumumuzda merak, varolmayan bir 
duyguydu; hâlâ öyle. Pek bir şey değişmedi, değişeceği de yok. Lisansüstü, doktora 
çalışmaları için taleb olunan konular dediğimin en bârîz kanıtıdır. Çiğnene çiğnene 
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çam sakızı hâline gelmiş konular seçilir. Kimsenin aklına farklı, özgün bir şey gel-
mez. Gelse bile, o, araştırılmak, irdelenmek ister. Kimse çalışmaya, çaba harcamaya 
yanaşmıyor. Hep, armut piş ağzıma düş.

Çapku: Bu bağlamda Eflatun ve Aristoteles, kendilerinden önceki dönemin bir 
neticesi olarak sistem kuruyor. İslam düşüncesinde Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî için de 
bu söylenebilir. Benzeri bir durum olarak siz, 19. yüzyılda bizde de sistem kurulacaktı, 
ramak kalmıştı diyorsunuz. Bunun sistem ve kültür ile ilgisi nedir?

Duralı: O dönemde buna ilgi var. Bir de siyasî düzenin olması gerekir. Felsefenin 
oluşması için devlet olacak. Konargöçerlerden felsefe çıkmaz. Hareket halinde olmu-
yor. Bir yere yerleşmiş olmak gerek.İngilizcede ‘to stand’ ‘durmak’ demek değilmi? 
‘Anlamak’ da ‘durmak’tan türetilmiş, ‘to understand.’ Durarak etrafımızı tarassut edip 
anlıyor, kavrıyoruz. Kavramanın doruğunu teşkil eden felsefe de haddızâtında hem 
göz hem dezihinle bir temâşa olayıdır.

Abdülhamit dönemi tuhaf bir devirdir. Çelişik görüntü sunuyor. Ağır baskı, basınç 
var. Aynı zamanda çok geniş bir çalışma imkânını da arzediyor. Abdülhamit,fuzulî 
münâkaşaları yasaklayan adamdır. Fuzulî münâkaşadan kasıtsa siyasettir. Buysa, 
insanları daha esâslı, temel konulara yöneltmiştir. Meselâ o dönemde matematik çok 
gelişmiş. Matematik, aklîdir. En esâslı konu. Psikoloji, sosyoloji, ... palavralojiler 
yok. Yasak. Yine de düşünmene müdhiş bir saha açılır. Almanyada bunun benzeri 
Büyük Frederik dönemidir. Siyaset yasağı koyar. Ama düşünme etkinliğine vâsî saha 
açar. Kant o dönemdedir. Şemseddin Sami Beğ gibi bir adama sana aylık bağlıyorum, 
evinde yaz diyor. O da kimsenin beceremediğini başarıyor. Yine Abdülhamit dönemi 
Elmalılı Hamdi gibi birçok kişinin yetiştiği dönemdir. Cevdet Paşa o dönemde değer-
lendirilmiş. Aslını inkâr etmez. Aslımıza dayanır, ama bu arada meydan okuyan bir 
dünyayı da öğrenmeye başlarız. Daha önce öğrenmeyi reddettiğimiz Avrupayı,onun 
fideliğigörünümündeki Fransız kültürünü öğreniriz. Bize en karşı olanlar, maddeciler 
falan, feyz aldıkları İslâm medeniyetini, Müslümanlığı, dini eleştirmişlerdir. Eleştir 
eleştirmesine; ama dayandığın bir nokta olsun. Onu kaybettik. Dayandığın bir yer 
yoksa, eleştiremezsin zâten. Eleştirme yerine saçmalarsın. Mevlânâ’nın pergeli gibi. 
Abdülhamit bunu sağlıyor. Bu manzarayı bize getirir. O dönem büyük oluşumlara 
gebe bir dönemdir. En önemli adamlardan biri–ki, daha sonra gelmiştir ama feyzini 
oradan almıştır– Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Bütün büyük şairler, meselâMehmet 
Akif, Abdülhamit’e can düşmanıdır; ne var ki ona bilinci kazandıran o dönemdir. 
Tevfik Fikret de öyle. Eleştirme imkânını sağlıyor. Bugün oncabozguncu etken var ki, 
düşünmeyi karartır, saptırır, dumura uğratır. Sabahtan akşama gürültü patırtı yetiyor. 
Bunlar insanın dikkatini dağıtır. İnsan kendini tecrit edemez. Felsefî düşünmeyse, 
tecridi gerektirir. Teemmül için bu lazım. 

Karaböcek: Platon bu bağlamda tam aksi bir örnek değil mi? Onun sistemi gerçekte 
Sofistler’le girdiği tartışmanın temeli politik bir tartışmadır. Dönemin şehir devleti 
çöküntü içinde çünkü. 
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Duralı: Siyaset, hayatımızın nirengi noktasıdır. İnsan olarak siyasetten uzak olamayız. 
Kastettiğim, piyasa parti siyasetidir. Eflâtun’un, Sokrates’in siyasi görüşü felsefî temel-
lidir. Devlet nedir,nasıl olmalıdır? Nedirin cevabını buldunmu, nasıla, işleyişe girersin. 
Toplumdaki sınıflanma nedir? Marxsiyasetle uğraşır, ama felsefî anlamda. Marx, Lenin 
değil. Cevher ve arazları gibi. Onlar cevherle meşgul. O yüzden filozoftur. Siyasetten 
kendimi tümüyle berî kılıyorum diye bir şey olamaz. Hiçbir filosofta bu yok. Her birinin 
siyasîgörüşü var tabîî. Çünkü felsefenin en önemli yönlerinden biri ahlâk. Ahlâk inşa 
edersen, din ile siyaset üzerine düşüneceksin demektir. Bu, âşikârdır. Ama parti siyaseti 
farklı bir şey. Partinin amacı iktidar olmaktır. Hedefi bu. Yoksa hikmet-i sebebi ortadan 
kalkar. Bir filosof bununla uğraşmaz. Uğraştığında felsefe yapamaz. Elektrikle aydınla-
nırız. Onun nasıl çalıştığı üzerine ben kafa yoramam. Eskiden elektrik sigortası bile beni 
rahatsız ederdi. İşimden ederdi ama onunla yaşardık. Böyle bir şey siyaset.

Çapku: Felsefe bilimi doğuran bir kültür muhiti ve devletin olması gerektiğini 
ifade ettiniz. Özellikle Batı düşüncesini ele aldığınız çalışmalarda, laiklik, sekülerlik 
vepozitivcilik dizgesinin hegemonik siyasi ve askeri uygulamayı beraberinde getirdi-
ğine bir şekilde işaret ediyorsunuz. Acaba bu yapı farklı düşünce biçimlerini oluşturan 
yapılar için bir tehlike arzediyor mu? İnsanların düşünce ve yaşayış biçimini tekdüze 
hale getirme tehlikesini beraberinde getiriyor mu?

Duralı: Felsefe akıl üzerine oturur ve onunla iş görür. Akıl, bildiğimiz tanıdığımız 
en müstebit merci olup kesinlikle eş, şerik kabul etmez. Tevrat’ta Allah, “sakın bana 
eş koşmayın, çok kıskancım, dağıtırım sonra!”diyor. Çok keskin. Bunu akıl için de 
söylüyorum. Yahudilikte de İslâmdaki gibi katışıksız tek Tanrı var. Akıl da işte böyle; 
dediğim dedik; bunun da en güzel ifâdesi matematik;şeriat gibi bir şey. Bu budur, 
lamı cimi yok. Madem felsefe akla yaslanmış, o hâlde buldozer gibi ezer geçer. Bu 
yüzden de felsefe hayata uygun değil diyorum. Felsefeye göre yaşayamazsın. Hayatta 
duygunun yeri var. Ortada kanun, yönetmelik var ve o uygulanır. Felsefe kanun koyar, 
ona uyarsan uyarsın, uymazsan, helâk olur gidersin. Din öyle değil, duygu işidir. Duy-
gudan gelir. Dinin temelinde Rahman ve Rab olan Allah vardır. Rahman merhamet 
eden, acıyandır. Akılda acıma olmaz, çünkü duygu yok. Rabb ise terbiye eder. Terbiye, 
öğretmekten farklıdır. Hayatın akışında yaşama sanatını sana gösterir. Seni yaşama-
dan tecrit etmez. Allahın iz düşümümürebbiyeannedir. Yaşarken annemizden hayatı 
öğreniriz. Sonra cehenneme gireriz: Aklın yol açtığı o cehennemin adı okuldur. Orada 
eğitim biter, öğrenim başlar. Zaman zamansert olmakla birlikte,anneden yediğimiz 
dayağa elhamdulillah deriz. Onundayağında bile rahmet vardır. O,canımı acıtmakiçin 
değil, uyarma babında döver. Babaysa, acı vermeğemeyillidir. İbn Arabi, buna bakarak 
Allahı anne şeklinde tasavvur eder. Çünkü Allah seni cezalandırırken mahvetmiyor. 
Çok ender durumlarda helâk eder. Seni eğitmek üzre cezalandırır. 

Karaböcek: Bu anlamda felsefe ile din çok yaklaşık duruyor. Akıl, akılsal olanın 
dışında olanı yok etmeye uğraşır. Hangi din olursa olsun kendisi dışındakilerin mutlak 
olmadığını kesin olarak iddia eder.
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Duralı: Bu konuda haklısın. Fakat unutmamak gerek; akıl, temelde dinî bir kav-
ramdır. Plotinus’un sudûr nazariyesini düşündüğümüzde Allahın nurunu dağıtan, 
insanın anlayışına uygun hâle getiren akıldır. Bu bakımdan Allahtan gelenin ilk durağı 
akıldır. Şu durumdaAllahın bir yönünü tekrarlamaktadır, o da biricik oluştur, vahdet-
tir. Akıl vahdet iddiasındadır. Allah akla sesleniyor, ama hitabı bundan ibâret değil. 
AllahHaydır, duygudur, yaşar. Benden de istenen yaşamaktır. En başta gelen ödevim 
budur. Ömür boyu duygu – akıl dengesini Allah benden de bekler. İslâm, duygu ile 
aklın dengede kalmasını ister. Tanrı yolunun en açık görüntüsü Müslümanlıktadır. 
Kimileri efendim peygambere lüzum yok, Kur’an bizlere yeter diyor. Hayır, Kur’ân, 
İslam’ı getirir. Müslümanlık ise Kur’ân artı hadis ile sünnettir. O olmadan Müslüman 
olunmaz. Kur’an sana yaşamanın yolunu vermez. O yolu gösteren Peygamberdir. Başka 
peygamberlerin yolundan giderek de İslâmı yaşayabilirsin ama Müslüman olamazsın.

Şimdi yukarıda sorduğunuz soruya gelince; bu durum felsefeden ileri gelir. 
1600lerin başlarından itibâren Batı Avrupada bahusus Fransada din, filosofların eliyle 
dışlanmağa başlanır. Bunun hikâyesi çok uzun. Ruhban ile ruhban-olmayan takımın 
mücâdelesinde felsefe, ruhban-olmayan takımın tarafındadır. Burada dine karşı kesin 
ve kesif bir hareket başlar. Descartes’ta sistemleştiğini gördüğümüz dine dayanmayan 
bir yapı olarak felsefe karşımıza çıkar. Bunun ilk görüntüsü Tanrının ısbatı meselesidir. 
Hiçbir din tanrı ısbatına tahammül etmez. Çünkü bunu kendi verir. Biz Allahı kendi-
mizden hareketle keyfî belirleyemeyiz. Çünkü O, akılüstü kudrettir. Akılla Onu ihata 
edemem. Çünkü bana aklımı veren O. Allahı Kur’ânda söylendiği, Peygamberin de 
bildirdiği kadarıyla tanıyorum. Tabiat, düzen vs ise bana sadece Onun varlığına dair 
ilham verebilir. Kur’ânın belirlediği tanrı görüşüne göre (Allah özel addır, tanrı ise 
ilah karşılığı kavramdır), Onun kendine mahsus şahsiyeti ve seciyesi var. Tabiattan 
hareketle bunu belirleyemem. İnanmak mecburiyetinde olduğum, imânla mükellef 
olduğum, Kur’ânın bana bildirdiği tanrıdır. Her dinin böyle bir zorunluluğu var. Tanrıyı 
kafamda inşâ etmeğe kalktığımda dini reddetmiş olurum.İşte mezkûr hatDescartesla 
başlamıştır.

Karaböcek: Tertülyan’ın ‘saçma olduğu için inanıyorum’ sözü mesela.
Duralı: İstediğin şeyi ilke olarak belirlersin, sana kalmıştır. Bir olayı tasvir edi-

yorum. Medeniyet, kültür hep din üzerine binâ edilmiştir.Böyle olmayan, istisnâî 
durum, Yeniçağ Avrupasının yeni medeniyet tasarısıdır. Bu medeniyet yapılanması 
dinî değil,felsefeyi esâs almıştır. Önü kapatılmış, diyalektiği kesilmiş ve sentezle 
ulaştığı şeyi son, kesin ve ötesi yok şeklindeki bir düşünce ideolojiyi verir. İşte Yeniçağ 
Avrupası bu ideoloji üzre inşâ edilir. Aklın mutlaklığı esâs alınır. Dindeki duygululuk 
(duygusallık değil) ve esnekliği ideolojide bulamazsınız. Tarihin en büyük zulümleri 
ideolojik temelli medeniyet modelinden çıkmıştır.

Çapku: Aynı durumu dinler için söyleyenler de var.
Duralı: ilgi çekici olan şey, dinin ideolojileştirilmesidir. İdeolojileştirilmiş dinle 

mücâdele etme babında din ideolojileşir. Bunu önce Hırıstıyanlıkta gördük. Son elli, 
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altmış yıldır Müslümanlık da ideolojileştiriliyor. İslamcılık denilen olay, ideolojileşti-
rilmiş Müslümanlıktır. Asıl tehlike dinin ideolojileştirilmesidir; bu, tabîî ki, küfürdür. 
Çünkü ideoloji insan elinden çıkmadır. Din ilkece insanüstü bir varlıktan gelir; kaynağını 
öyle bir varlıkta bulur. İnsanı aşkındır. İdeolojileştirilince aklîleştirilipinsanîleştirilmiş 
olur. Akıl eksik, Tanrı her şeyin üstündedir. Düşünülemez bir kudrettir. Tanrıyı hiçbir 
vechile düşünmem. Duyuyorum, hissediyorum sâdece. Bu kadar. Çünkü düşünmede 
mantık var. O, bana şahdamarımdan yakın. Duymağa başlar olduğum şeyi O,zâten 
biliyor. Beni denetliyor. “Seni yaramaz seni; nereye bakıyorsun öyle, ne duyuyor, 
düşünüyorsun, bakayım” diyor!Bu durum, aklın temel üç ilkesinin topyekûn inkarıdır: 
Özdeşliğe, çelişkiye, üçüncü şıkka aykırı.

Çapku: Bu manada pozitivist seküler yapı ideolojileşmiş felsefî yapı mıdır?
Duralı: Gâyet tabîî. Positivcilik, her şeyin akılla temellendirilebileceğini iddia 

eder ve metafiziği reddeder. Bunun da ötesinde duygu ciheti yok. Diyelim,bir kadın 
seviyorum. Bunun ucunda ne var? Çoğalma güdüsü. Hâlbuki böyle bir şey yok, kar-
deşim. Çocuklarımı niye seviyorum? Evrim nedeniyle, soyun devamını getirecekler 
diye. Çok mekanik yaklaşımdeğil de nedir bu? Her şey, evrimin gerektirdiği cinsiyet 
üzerinde kuruludur bu anlayışta. Kız çocuk o yüzden babasını, oğlan da annesini se-
viyormuş falan... Bahse konu sevginin kaynağının mekanik olduğu insan tarafından 
anlaşılınca sevgi adına ne kalır, bilmem...

Karaböcek: Pozitivizm bu manada insanı beşer olarak ele alır.
Duralı: Aynen öyle. İnsan fizyolojik yapılanmadır ve başka bir şey yok. Toplum 

da beşerin oluşturduğu bir organismadır.Ruhu, maneviyat yok. Bu bizleri nereye 
taşır?Doğruca toplum mühendisliğine. İdeolojilerin yaptığı gibi hesaplarsın kitaplarsın. 
Bütün ideolojilerin ortak paydası, beşeri mekanik varlık olarak görmektir.

Çapku: Batı medeniyeti, askerî ve kültürel hegemonya ile birlikte başka diller ve 
kültürlerin ürettiği düşünce biçimleri için sizce tehlike teşkil ediyor mu?

Duralı:Günümüz çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyeti insanlığı bir bütün olarak görür. 
Parçalanmışlıklar, dinî yapılar, denetim adına işine gelmez. Seni bütün aidiyetlerinden 
uzaklaştırmağa çalışır. Zirâ aidiyetler sana güç verir. Aile, oymak, boy, kavim, millet, 
mezhep, din, her şey seni güçlükılar. Gücü kendinde bulduğunda direnirsin. Bunu 
başörtüsü meselesinde denediler. Baktılar ki, insanlar direniyor. Ucunubıraktılar. Basit 
bir şey; baş örtüsü takmasam ne olur? Ne olacak, hiçbir zarara uğramam. Fizyolojik 
olay değil. Bunu bana sordular? Ne olur dediler? Ne olsun? Sen de donsuz çık sokağa 
dedim. Olmaz dediler. Çıplaklar kampı var, orada gezebilirmisin? Donsuz sokağa çık-
man nasıl senin için imkânsızsa, o kadının, kamuya başı açık çıkması öyledir dedim. 
Yardım götürmeğe Kosova’ya gitmiştik. Orada savaşçılarından biri bizleri, eski güzel 
günlerin Osmanlı hanımefendisi görünümündeki,yaşlı annesini ziyârete götürdü. Tito 
orada başörtüsü yasağı çıkarmış, bu yasak da 1970lerin sonlarına değin sürmüş. Ha-
nımefendi bu süre zarfında bağçesinden dışarı çıkmamış. 1946dan diyelim, 1976lara 
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değin adımını dışarı atmamış. Kimse de onu zorlamamış. “Bunu nasıl yapabildiniz?” 
diye sorduğumdabana“kocam, oğullarım her türlü ihtiyacımıgiderdiler” dedi. İnsanın 
direnme gücü işte böyledir. Adamlar, üstün bir güce karşı toprağını savunur. Bu korkudan 
olabilir vb. Bir de nesnesi olmayan şeref duygusu vardır. Vatanım benim şerefimdir 
diyor. Nesnesi olmadığı için müsbet anlamda bunu açıklayamazsınız, başörtüsü örne-
ğindeki gibi. Zorla dayattınmı, orada artık ahlâktan bahs açılamaz. Kişinin özünden 
gelmesi gerek. İrâdeyle ilgilidir. Kant’ın harika belirlemesiyle; zorlamayla olan ne varsa 
o, ahlâkdışıdır. Gerek Hırıstıyanlıkta gerekse Müslümanlıkta insan mayası itibarıyla 
hürdür. Tevrat’ta ilk fasılda görürüz:Adem’in cennetten kovuluşu, onun hür olmasıyla 
ilgilidir. İrâdesini konuşturur. Sonuçta utanır, suçluluk duygusu duyar. Utanır, çünkü 
çıplak. İşte buna bilinç hâli diyoruz. Bilinçsizin ahlâkı olmaz. Zorlamaysa bilinci yıkar. 
Bunun positiv anlatımı yok. Mekanik işleyen bir şey olmadığından,izâh edemezsiniz.

Karaböcek: Zihinsel bir çok işlev belki izah edilebilir ama şuur hali böyle değil. 
Duralı: Temellendirebildiğin ne varsa, onu izâh edebilirsin. Ama irade, asla! 
Çapku: Materyalistler, bilimsel bir imanla bunu bilim ileride çözecek diyor. 
Duralı: Hep öyle, tıpta da öyle. Çözemeyince seni psikoloğa yollar. 
Karaböcek: Mekanik materyalistler ile Marks’ın materyalizmi aynı mekanizmaya 

mı tabi? Mekanik materyalizm zaten aşılmıştır.
Duralı: Karl Marx’ın maddeye dayadığı hadise insanın beşer tarafıdır. Marx 

kadar yanlış anlaşılmışyorumlanmış az filosof-bilimadamı var. Marx, Darwin’den 
çok daha derindir. Alman idealisminden gelir. Sıradan biri değil. Marx hiçbir zaman 
ben ateistim dememiş. Bilmiyoruz. Büyük ihtimâlle ateist. Feuerbach ateistim diyor. 
Tamam.Fakat Marx öyle demiyor. Onun yaptığı, insanın beşer tarafını açıklamaktır. 
Demekki iktisatla uğraşıyor. 

Çapku: Marks Yahudi kökenli mi?
Duralı: Evet
Çapku: Bunu şunun için sordum. Yahudilerde iktisat düşüncesi ilgi çekici boyutta. 

Hz. Yusuf da hapisten çıkınca, Mısır azizine, beni hazine bakanı yap diyor.2

Karaböcek: Hocam,Yahudiler dünya nüfusunun yüzde birini oluşturur. Bununla 
birlikte müzikten mimariye kadar pek çok kültür alanında etkinler.

Duralı: Çok baskın özelliği olan ve bu özelliği yitirmeyen insanlar. Vaktiyle bir 
adamın Yahudi olup olmadığını bilmiyordum. Onun yazdıklarını okuyordum. Yahu 
diyorum, bunda Yahudi özellikler var. Sonra, gün geliyor adamın Yahudî olduğu ortaya 
çıkıyor. Yanî Yahudî özelliklerinin bir kısmını gösteren kişiler olabilir. Marx kendi 
hayatında düzayak bir filozoftur. Felsefenin dışına çıkmaz. Sabahtan akşama okuyup 
yazar. Sefillik içinde yaşar. Çocuğu ölür bu yüzden. Gözünü kulağını işlediği konular 

2 Bkz. Kur’an-ı Kerim, Yusuf Suresi, Ayet-55.
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dışındaki şeylere kapatır. Rusyada ihtilâl olurmu sorusuna ilgi göstermez. “Bana ne 
Rusyadan” diyor. “İngiltereyle ilgileniyorum;sermâyecilik oradan çıkmıştır.Eleştirdiğim 
budur. Nedir sermâyeciliğin getirdiği? İktisat esâslı felsefe. Sermâyeciliği anlamam 
için iktisadı bilmem lazım. Bu da tarihle bağlantılıdır. Özellikle İngiltere tarihiyle 
ilgilenir. Bunun dışında matematikle, matematik felsefesiyle ilgilenir. Bunu bilmiyor-
dum. Marx’la ilgili bende hep şu kanı vardı: Bu adamda matematikbir duruluk var. 

Karaböcek: Bu bakımdan Marks’ın kuramı, yeni dünyanın ideolojisi üzerine 
bina edilir.

Duralı: Evet ama Marx’ın dinle doğrudan bağlantısı yok. Başka bir ifâdeyle 
din üzerine bir şey söylemez. Tek söylediği,“din kitlelerin afyonudur”. Bu da yanlış 
anlaşılmış bir söz. Burada Marxdini kötülemeyip aksine insana güç kaynağı teşkil 
ettiğini anlatmak istiyor. 

Karaböcek: 20. yüzyıl başlarında İslamcı diyebileceğimiz mesela Müslüman sos-
yalistler var. Bu manada dindışı bir zemine dayanan şeyle dinin kendisinin buluşması 
nasıl mümkün olur?

Duralı: Müslümanlık öncelikle toplum adâletini sağlamağa yöneliktir. Ismail 
Gaspıralı’nın deyimiyle hakkanıyeti temine yöneliktir. Bundan önemli hiçbir şey 
yok. İnsanca yaşamanın yolu, adâletin teminidir. “İnsan insanın kurdu”dur. Birbirini 
boğazlamasınlar diye Allah tebliğ göndermiştir. Toplumculuk, din dışında kalarakser-
mâyeciliğe karşı bir adâletintemini yoludur. Sermâyecilik,adâletsizliktir, zulümdür. 
Bireyci olup sâdece birey kazancını öngörür. Toplumculuksa, buna tepkiolup İslâmla 
bu noktada buluşur. Bundan dolayı Müslüman,toplumculuğu dakucaklıyor demektir. 
İslâmdamütedeyyin olmak ve ibadetin usul ile uygulanışı haylizordur. Atom mühendis-
liği gibi bir şey! Sadece namazlar değil; onların içeriği falan. Niçin? Ahlâklı olmak için. 
Ahlâk öylesine zor ki! Sabahtan akşama ahlâk der dururuz.Gelgörkiahlâkıdurmadan 
hiçe sayar, ona çoğu kere sırt çeviririz. Çok zordur çünkü. İnsanın yaşaması ahlâktır. 
Bu da olağanüstü derecede zordur. Hele hele Peygamberlik bu açıdan çok çok güç bir 
şeydir. Peygamber olmasaydı bile,yalnızca bir bilge olaydı, yine, Muhammetci olur-
dum. Öylesine muazzam biri!“Dünya hayatı mümin için cehennemdir” diyor. Müdhiş 
bir belirleme. Basit bir cümle; ama bu her şeyi açıklıyor. İşte bahsi geçen cehennem 
hayatına alıştırmak üzre ibâdet ihdâs edilmiş. Müslümanlıktaki hâdise ahlâklı, edepli 
yaşamadır. Edep, adâleti sağlamayı hedef alır. Refahsa, Müslümanlığın pek sevmediği 
bir olay. Bugün siyasîleştirilen Müslümanlığın büyük derdi de bu ya. Gösterişin, altının, 
şaşalı yaşayışın yasaklanması. İslâmda yüceltilen zahit kişiliktir. Bir yere gitmiştik. 
Müslüman duyarlılığı olan kişilerin toplanıp denize girdiği bir yerdi. Gencin biri kayığa 
binmiş, ardında haşemalı bir kadın. Erkek teknenin hızını kesince kadın suya dalıyor, 
çıkınca davücut hatları cömertce sergileniyor... Orada, bir tek, içkimiz yoktu. Peki, 
bugörünümün Müslümanlıkta yeri varmı?... Düzgün yaşamaya evet ama sefihlik yasak. 
Sefihliğin yanında sefillik de olur. Bunca serveti nereden buldun, edindin? Müslüman 
toplum ile devlet hayatında bu sorulur, sorulmuştur da. Hz. Muhammed’in vefatın-
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dan sonra Hz. Fatıma, Hz. EbuBekir’e gider “babamdan kalan fedek arazisi var, onu 
istiyorum” der. Ebu Bekir’in cevabı, peygamberlerin malı mülkü olmaz şeklindedir. 
Malın mülkün asgarî derecede olmalı. Ötesi yok.

Karaböcek: O zaman ya tüccar olacaksın ya da Müslüman olacaksın?
Çapku: Ama Hz. Muhammed’in kendisi bir tüccar idi.
Duralı: Hayır, Hz. Muhammet, Hz. Hatice’nin ticaret işlerine aracılık ediyordu.
Çapku: Hz. Ebu Bekir tüccar idi.
Duralı: Hz. Ömer de Hz. Osman da tüccardı. Tabîî, Müslümanlık, ticâreti yasak-

lamaz. Komunismdeki gibi “her şey devlet malıdır” şeklindeki aşırı yaklaşım yok. 
Doğal olarak insan ticâretleuğraşır. Sermâye tekeli/terakümü âyetle yasaklanmıştır. 
Baş günâhlardan biri faizdir. Faiz sâdece bankaya yatırdığın paradan aldığın şey değil, 
alınteriyle kazanılmamış ne varsa, faizdir. O kadar vergi koyar ki servet biriktiremezsin. 
Medenice yaşatır. Bununla birlikte, komşun açken tok yazamazsın. İslâm peygam-
berlerinden Hz.İsa’nın bir bedduası var; şöyle der: Alınteriyle sulanmamış hamurdan 
pişen ekmek gırtlağında düğümlensin!”Bir başka cümlesi: “Zenginin cennete girmesi, 
devenin, iğne deliğinden geçmesinden zordur.” Çok söz yalansız, çok mal haramsız 
olmaz derler ya. 

Karaböcek: Modern dünya büyük oranda kapitalist dünya. Toplumlar bu sistemde 
yaşıyor ve bu kapitalist alışkanlıkları devam ettiriyorlar. Haz temelli bir dünyadan 
çıkış, felsefe veya inanç biçimleri ile nasıl mümkün olur? Felsefî sistemler de gittikçe 
buna dönüşüyor. İsa böyle diyor ama kilisenin mal varlığına bakılınca tersi görülüyor.

Duralı: Müslümanlıktan esinleşmiş bir ideoloji kurmak gerekiyor. Günümüzde 
artık ideolojiden arınmış bir siyâset yürütemezsiniz. Müslümanlıktan ilhamını almış, 
hareket eden bir ideoloji. Buna en yakın olanıysa dayanışmacılık–toplumculuktur. 
Müslümanlığı ideolojileştirmeye hayır. Kur’ân ile sünnetten, Hz. Ali’den mülhem bir 
sistem, ideoloji kurmak gerekir. Bunda aklın yanısıra duyguya da yer vermeli. Da-
yanışmayı kabul ediyorsan, duyguya da yer vermelisin. Bunun, diğer ideolojilerden 
farkı, duyguya, insafa yer veriyor olmasıdır. Yargılarında bireyin özel durumlarına 
bakacaksın. Klasik hukuk sistemimizde/fıkıhta genel yargı yanında, kişinin özel du-
rumu da nazarıitibara alınmıştır. Elazığdaydım, tarihci arkadaşlar şer’iye sicillerini 
araştırıyorlardı. Bahse konu, iki komşuydu. Bunlardan biri, diğerine hakaret etmiş. 
B, A’yı hakaret gerekcesiyle kadıya şikâyet etmiş.Tanıklarıysa Ermeni komşularıydı. 
Kadı, tanığa Kitabımukaddes üzre el bastırır. Bnin dediğine bakılırsa, A,ona “kaynananı 
eşeğe üryân bindiririm” demiş. Anlayacağınız Bye göre A ona hakaret etmiş. Kadı, 
Aya hakaretinin sebebini sorar. Anın ifâdesi uyarınca B, davarlarını durmadan Anın 
tarlasına sokarmış. Yapmamasını bildirmiş, uyarmış. Gelgörki B tınmayıp uyarılara 
rağmen, tersliklerini tekrarlayadurmuş. Kadı, bu kez Ermeniye Anın doğruyu söyleyip 
söylemediğini sorar. Ermeni, “Müslüman olam ki, dediği doğru” cevabını verir. Kadı, 
Ermeni komşunun dediğini muteber yemin olarak kabul eder. 
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Çapku: Felsefe tarihi denilince Batı merkezli bir düşünce tarihi yazımı akla ge-
liyor.Yazılarınızda ısrarla Hint, Çin, Türk vb. felsefe tarihleri var, oralara da bakmak 
lazım diye işaret ediyorsunuz. Buradan hareketle Avrupa merkezli bir felsefe yazımı-
nın Eski Yunan düşüncesi ile irtibatı var mıdır? Yine sistemli düşünce biçimi başka 
toplumlarda da var mı?

Duralı: Felsefe tam manâsıyla M.Ö. Dördüncü yüzyıl Atinasında kendini göster-
miştir. Mantık temelli bir çalışma alanı olarak felsefe Eski Yunanda ortaya çıkmıştır. 
Fakat felsefenin kendisinden neşet ettiği bilgelik geleneği Çinde, Hintte, Eski İranda, 
Türklerde devar. Ne var kievlâdı olmakla birlikte felsefe, artık bilgeliğin devamı değil. 
Bilgelik büyük ölçüde dinle iç içedir. Felsefeyse, dinden keskin dönüşle ayrılmıştır. 
Buysa ilk defa Aristoteles’le başlamış ve akıl ilemantığı temel almıştır. Mantık benzeri 
çalışmalar Hintte de var. Aristoteles,mantıkta aklın işleyişinin nasıl yürüdüğünü gör-
me doğrultusunda meseleyi ele almıştır. Düşüncenin doğurucusu olan aklın işleyişini 
inceler ki, bu mantıktır. Felsefe yapmanın yolu böyle olupmantığa alet/organon de-
miştir. Mantık herhangi bir araştırma alanı olmayıp aklın araştırılması, böylece felsefe 
yapmanınimkânıdır. Bizde bunagirişen koca Fârâbîdir. 

Çapku: Mesela Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi’ne baktığımızda Batı merkezli 
düşünce tarihi yazımını görürüz.

Duralı: Orada ideolojik siyâsîtavır var. Bahsettiğiniz eserindebildirdikleri,burada 
beyân ettiğim gerekcelerle uzaktan yakından ilgileri yok. Yücelikler, felsefede yer 
almaz. Çünkü bir araştırma alanıdır. Araştırmada yücelik, ululuğ gibi vasıflardan 
bahsolunamaz. Tasavvuf, şiir de güzel şeylerdir. Felsefe bunlara faik değildir. Onlara 
göre felsefe üstün bir şeydir ve üstün şeylerin kaynağı Batı olmuştur. Onların kafasında 
bu vardı. Benimki bir değer yargısı değil, olayın yansıtılmasıdır. İslâm düşüncesini 
Eski Yunanın, Batıya aktarımı olarak düşünürlerdi. Hâlbuki bunu önde gelen Avrupalı 
filosof-bilimadamları bile söylemez. Onlar içinde İslâm felsefe-bilimini yücelten, 
değerini teslim edenler yanında tarafgîr olanlar da var. Batıcılarımız,çağdaşcılarımız 
Avrupadan gayrı bir şey görmezler. Bizdeki çağdaşcılar son derece mutaassıp Batıcıların 
yolunda yürüyenlerdir ki, bu da kaale alınacak bir görüş değil. Her şey malzemesini 
bir yerden alır. Malzemesiz yaratma Allaha mahsustur. İslam felsefecileri malzemeyi 
Yunandan almış olabilir gayet tabîî. Ama İslâm felsefe-biliminde son derece özgün, 
benzersiz yapılanmalar vardır. Bunları, uzmanlık gerektirdiğiiçin, adını andığımız 
kişiler bilmezler. Bilmeyince de bu konuda bir iddia ileri sürmenin bir manâsı yok. 
Bunun devir, dönemle ilgisi olabilir. İyi de, felsefeci, devrinin esiri olmamalı. Fel-
sefenin kapısı eleştiridir. O kapıdan geçmeden felsefeye varılmaz. Bu kadar da kör 
gözüne parmağım olmaz. 

Çapku: Eserlerinizde insanın bir ahlak varlığı olduğuna dikkat çekiyorsunuz. 
Felsefe ve ahlak bağlamında metafiziğin yeri nedir?

Duralı: Ahlâk, metafiziğin bir sahasıdır. Kalanikisi varlık ve bilgi öğretileri. Üçü 
metafiziği meydana getirir. Metafizik, mantık esası üzre iş görür. Başka bir deyişle 
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onda duyguya yer yok. Salt akılyürütme söz konusudur. Mantığın üç temel ilkesi, 
metafiziğin de üç aslî ilkesidir. Ahlâkın şöyle bir özelliği var: Mantık üzre iş gör-
mekle birlikte, malzemesini duygulardan alır. Bu anlamda ahlâkın bir ayağı dindedir. 
Sadakat, vefâ, muhabbet, adâlet vs. Bu ahlâk terimleriaynı zamanda duygular olup 
bunları ahlâk kendi mantık işleyişiyle değerlendirir. Ahlâkın malzemesi duygu, bun-
ları işleyense,mantıktır. Temelinde hakkaniyet olan adâlet, bir duygudur, ama onu 
aklîleştiren mantıktır. Bunları edeb içerisinde değerlendiririz. Edep dinî kavram olup 
onu sistemleştiren–ki,metafizik bir sistemleştirme olayıdır– ahlâkta ortaya çıkan şey 
mantıkla bulanmış, mantıkla işlenmiş duygulardır. Bunların toplamı bir sistem haline 
gelir. Ahlak, metafizikten gelir. Buradaki metafizik tamamıyla felsefeye mahsustur. 
Dini anlatmada metafizik kullanılmaz; çünkü kelâm, tasavvuf, fıkıh dinî ilimlerdir. 
Dinî ilimler usûl olarak mantıklaştırılmış ama metafizik felsefî bir kavramdır. 

Çapku: Buna göre ahlakın kaynağı duygulardır, duygular dinden beslenir, mantığa 
bulanmış olarak metafiziğe uzanır ve sisteme bürünür. Şu halde felsefe, ahlakı inşa 
ederken dinden besleniyor demektir.

Duralı: Felsefenin iki kaynağı vardır: Doğa ve din. Bütün bilimler, felsefenin 
duyu organları şeklinde tasavvur edebileceğimiz bilimler, malzemelerini tabiattan alır. 
Bunlar matematikle işlenir. Matematik, mantığın bir uzantısıdır. Mantığın üç çeşiti var: 
Mantık, matematik, gramer/dil. Kant’ın transendental dediği ana mantık üç haldedir. 
Bunu ben Hristiyanlığın teslisine benzetirim. Biri baba, diğeri oğul, diğeri ise ruhul-
kudüs. Ruhul-kudüs bu ikisini birbirine bağlar. Teşbihte hata olur veya olmaz bilmi-
yorum ama aklıma geldi. Matematik bilimleri, verileri işler. Metafiziğin gözetiminde 
buradan doğa teorileri üretilir. Bunların kaynağı tecrübedir. Tecrübelerin sunileşmiş 
haline deney diyoruz. Felsefenin öbür tarafı ahlaktır ki onun da kaynağı dindir. 

Çapku: Şu halde ahlak bağlamında dini kabul etmeyen felsefe sistemleri için ne 
söylenebilir? Ahlakın kaynağı olarak devlet, toplum, vicdan diyenler de var.

Duralı: Bir şey söyleyemem. Onlara sormak lazım bunu. Ama vicdan kelimesi dinî 
bir kavramdır. Dini yasaklayan Fransız ihtilali, vicdan kelimesini kaldırmaya kalkmış. 
Yerine kültürü koymaya çalışmış. Ama neticede kültürü de üreten dindir. Din, son 
tahlilde kültürle örtüşen bir hadisedir. Bu genel anlamda böyledir. Bütün kavrayışla-
rımız din menşeilidir. Bunun dışında bir iddia şu: Her şey maddi etkileşim ile ortaya 
çıkar diyor. Ben de soruyorum: Bana maddeyi göster. Maddenin gösterilmek istenen 
bir tarafı vardır. Maneviyatta bir şey gösteremezsin. Peygamber şunu der: Gördüğüme 
inanırım/bilirim, görmediğimi Allah’a havale ederim. Duyumlamadığıma inanırım. 
Göremediğim bir hadiseyi bilemem. 

Çapku: Bugün herhangi bir dine inanmayan için ahlaksız denilebilir mi?
Duralı: Hayır, adam dinsiz, ama çok ahlâklı olabilir. Evet, o, bu ahlâkı neticede 

dinden almıştır. Gençliğimde eski komunistler vardı. Ahlâklı insanlardı. Gelgelelim bu, 
temelde onun aldığı dinî kültürün sonucudur. Belki bunu o, çocuğuna da aktarır; fakat 
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torununa bakmak lazım. Neye bağlayacağım ahlâkı,dine bağlamazsam? Bende bir takım 
genler olmalı ki, edebi husûle getirsin. Bunu bana göstersinler o zaman. Görmekle de 
kalmam deneylemem lazım. Kanıtlanmayan şey katiyen felsefe-bilime dâhil edilemez. 
Tekrarlıyorum: Dini inkâr etmek bir inanç meselesi falan değil. Bu, ayrı bir husustur. 
Ancak, mantıkca bana onun yerine ikâme edeceğin bir yapıyı göstermen lazım. Din 
kanıt istemez. Kanıtsızdır. Onun yerine ikâme ettiğin olayı kanıtlaman lazım. Madem 
ki, spekulativtir, kanıtsızdır diyorsun; o hâlde bana positiv bir şey göstermen lazım. 

Çapku: Son dönemde özellikle İslam düşüncesi ile ilgili epey çalışmalar yapıldı. Bir 
yazınızda, artık kolay kolay bir İslam düşünürü çıkmaz. Çünkü ortamı yok, diyorsunuz. 

Duralı: Genel olarak felsefede artık özgün, sistem üretici çalışmalar yapılamıyor. 
Ortam buna izin vermiyor. İslâm felsefesi de bir felsefe olduğuna göre, o da, bundan 
nasibini alıyor. Bir de, her felsefe belirli bir ortamdan çıkar. Felsefenin en önemli ke-
simi ahlâktır; o da edepten gelir. O edep yok artık. Dolayısıyla ahlâkı üretemezsiniz. 
Bu imkânı görmüyorum. İslâm medeniyeti olmalı ki, din anlamında değil, medeniyet 
anlamında, ondaki edebi yakalayıp ondan bir sistem üreteyim. Edebin kendi bir sis-
tem değil. Her toplumun edebi var. Dinle birlikte o edep sistemleşir, evrenselleşir. Bu 
özellikle tek tanrılı dinlerle birlikte görünür olmuştur. Ondan önce de toplumlarda 
vardı, onlara örf diyoruz. Gelgelelim insanlık açısından, genele açılmış, ümmet haline 
gelmiş olan edeb ahlâka dönüşür,sonuçta herkese hitab eder. Öldürmeyesin, masumun 
canına kıymayasın. Buyruk, bütün insanlara geçerli. Böyle bir İslâm medeniyeti yok 
artık. Sâdece İslâm medeniyeti değil, çağdaş medeniyet dışında seçenek bir medeniyet 
artık yok ki, oradan bir felsefe çıksın. 

Çapku: Bunu neye dayandırıyorsunuz? Avrupa düşüncesinin hegemonik bir yapı 
ile her tarafa hükmetmesi ile mi ilgili?

Duralı: Gâyet tabîî. Bu çağdaş medeniyetin, İngiliz-Yahudi medeniyeti dediğim 
şeyin hâkimiyet tesis etmesiyle ilgili. Sâdece zor kullanarak değil, son derece ince 
yöntemlerle kendini bütün dünyaya kabul ettirmiş durumdadır. Yeni bir şeyler ortaya 
çıkmaya başladığında onu hemen bastırıyor. O anlamda diyorum bunu. Din bir başına 
yetmiyor. Dinden teşekkül eden medeniyete ihtiyaç var. O medeniyet olmadıktan sonra 
olmuyor. Medeniyetin en önemliâleti eğitim öğretimdir. Medeniyet olmadan bu olmuyor.

Çapku: Bu bir umutsuzluk hali mi?
Duralı: Bir tasvir sunuyorum. Umutsuzluk olmaz.
Çapku: Özellikle son on yıllarda felsefe ile ilgili epey çalışmalar var. Yeni fakül-

teler, bölümler açılıyor. Bunu dikkate aldığımızda felsefe geleneğimiz adına bu bize 
ne kazandırır?

Duralı: Bir ciddî,sert felsefe var. Bunu söyleye söyleye neredeyse çenem düşecek! 
Buna metafizik diyorum. Üç alandan oluşur: Varlık, bilgi ile ahlâk öğretisi. Bu çok 
zor,belki de insanın çalışacağı en zor alandır. Taş taşı, ama metafizikle uğraşma, öylesine 
zor! Günümüzde her şeyin kolayına kaçıldığı gibi, felsefede de kolaycılığa gidiliyor. 
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Siyaset felsefesi, iletişim felsefesi, kadın hakları, insan hakları, kedi köpek hakları 
falan. Ahlâk varmı ki, ahlâk çalışması olsun metafizik çerçevesinde. Kitaplarımda 
denediğim, özellikle “Sorun Nedir”de3, o çeşit bir ahlâk çalışması yok. Ancak insan 
hakları beyânnamesi, eşcinsellerin hakları nelerdir, maymunlar da insan haklarından 
yararlanmalımı gibi falan ahlâk çalışmaları var. Küçümsenmelimi, küçümsüyorum. Ne 
var ki metafizikte insan nedir sorusunu arıyor. İyi nedir, fazilet, cesaret nedir sorusuna 
cevap getirir metafizik. Bununla uğraşır. Bunu ne soran ne de cevabı üzerine çalışan var. 
Eflâtun bu yolu açan buldozer gibidir. O çaplı çalışmaya rastgelmez oldum. 1970ten 
bu yana artık bu çalışmalar yürümüyor. 

Çapku: Felsefe akademisi gibi bir düşünceniz var.
Duralı: Ben romantik idealist bir adamım. Dayak yiye yiye gerçekci olduk! On kere 

teşebbüs ettim, herkes bir şey söyledi. Projeler hazırlandı falan fakat bir şey çıkmadı. 
Bunun içeriği için Kutadgubilig dergisinin birinci sayısınabakılabilir.4

Çapku: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
Duralı: Ben teşekkür ediyorum. Siz sağolun ki, felsefeden ümidi kesmeyelim.

3 Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir, İst. 2006, Dergah Yay., 446 sf.
4 Bkz. Ş. Teoman Duralı, “Kutadgubilig Türk Felsefe-Bilim Araştırma Merkezleri Birliği Vakfı”, Kuta-

dgubilig-Felsefe Bilim Araştırmaları içinde, Sayı 1, Ocak 2002, sf. 243-248.
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Elmar Holenstein, Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları, Çev. Ogün Duman, 
Yay. Haz. Mustafa Demiray, dizi editörü: O. Faruk Akyol, Küre Yayınları, İstanbul, 2015, 
ss. 343. 

Elmar Holenstein’ın Almanca yazdığı “Philosophie Atlas: Orte und Wege des 
Denkens” isimli eseri Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları şeklinde 
Ogün Duman tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Felsefe, psikoloji ve dilbilimi 
alanlarında eğitim alan Holenstein, fenomenoloji üzerine doktora yapmış ve farklı 
üniversitelerde uzun yıllar felsefe profesörü olarak çalışmıştır. 

Felsefe Atlası, dizi editörü olan O. Faruk Akyol’un da belirttiği gibi, iki ana fikir 
üzerine inşaa edilmiştir; bunlardan biri, düşünmenin sürekliliği, ikincisi ise düşünmenin 
mekânlarıdır (Bkz. Önsöz). Bu iki fikir temelinde eseri yazan Holenstein, düşünmenin 
mekânlarını tarihsel ve düşünsel bir süreklilik içinde vermektedir (Bkz. Önsöz). İnsanın 
varoluşuna yönelik anlamlandırmalarda sürekli kullanılan bu iki kavrama yazar, farklı 
bir bakış açısı getirmektedir. 

Eser, giriş ve dört ana başlıktan oluşmaktadır: Başlangıç ve Model Tasvirleri, 
Önkoşullar ve Bağlam Koşulları, Felsefenin Dört Tarihi, Şimdiki Zaman ve Gelecek. 
Giriş’te önemli tartışmalara yer veren yazar burada, felsefenin coğrafyası, coğraf-
yanın felsefesi, haritacılık, haritacılık tarihi gibi kavramların açıklanmasıyla esere 
başlamaktadır. 

Eserin amacını yazar, bir pilot proje oluşturmak ve sadece zaman ekseni üzerinde 
değil, coğrafi alanda da felsefenin tarihini yazmanın gerekliliğini görsel olarak vurgu-
lamak olduğunu belirtmektedir (s. 23). Klasik felsefe tarihleri filozofların görüşlerini 
yahut sorunları sadece zaman açısından tarihi seyir içerisinde ele alırken, bu eser mekân 
açısından konuları araştırmanın da önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2016, Sayı 30, s. 1093-1096

* Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, elifekilic34@gmail.com. Yazı 
geliş tarihi: 15.03.2016; kabul tarihi: 31.05.2016.
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Yazar, Felsefenin Coğrafyası kısmında mekânı, filozofların yaşadığı coğrafyayı 
bilmenin onları anlamayı kolaylaştırdığını, doğamız gereği ne olduğumuz yanında 
nereden geldiğimizi de merak ettiğimizi belirterek felsefenin coğrafyasıyla neden 
ilgilendiğini ortaya koymaktadır (s. 11-13). Filozofun yahut herhangi bir düşünürün 
yaşadığı coğrafya, bu coğrafyanın yapısı, iklimi oradaki insanların düşünce yapısı 
üzerinde kısmen de olsa etkili olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında bu coğrafyaları 
bilmek düşünürü anlamamızda kolaylık sağlayacaktır. 

Coğrafyanın Felsefesi kısmında ise yazar, bu sefer Hipokrates’ten beri mekânın 
insanla ilişkili olduğu ve tarım, ticaret gibi çoğu konuda belirleyici olduğu noktasında 
dikkat çekmektedir (s. 13-16). Coğrafi haritalar bize coğrafi bilgiler sağlarken neden 
kültürel öğelerin de olduğu haritalar olmasın diyen yazar, bu bağlamda dünyada fel-
sefenin oluşumunu gösteren bir haritanın yapılmamış olmasını sorgulamaktadır (s. 
16). Kültürel öğeler haritalarla gösterilerek, bu kültürel öğelerin oluşum ve yayılımı, 
yahut zamandaki seyri aralarındaki ilişkilerle beraber daha iyi biçimde kavranabilir. 

Yazara göre, değerden arınmış bir bilim ve bilim bakışı olmadığı gibi haritacı-
lıkta da objektif bir bakış açısı bulunamaz. Nitekim, İngiltere Greenwich’ten geçen 
0 meridyeni yahut bazı yerlerin Kuzey, diğerlerinin Güney diye ayrılması, objektif 
olmayan bakış açısının en önemli göstergelerinden biridir. Hatta bunun yanında bazı 
ülkelerin yahut bölgelerin haritalarda merkezde olması da bu tutumun göstergeleri 
arasında sayılabilir (s. 17). Bu sadece coğrafya bilimiyle sınırlı kalan bir bakış açısı 
değildir elbette, bugün birçok bilimsel yaklaşımda objektif bakış açısının noksanlığı 
yahut mümkün olmama durumu tartışılmaktadır. 

Yazar, felsefi düşünmenin zihinsel ve toplumsal koşullarının insanların dil yeti-
leriyle büyük oranda örtüştüğünü düşündüğünden, kitapta felsefe tarihini insanlığın 
Afrika’daki tarihi ile başlatır (s. 19). Ayrıca ona göre, salt eksen çağ kültürleri ve 
bunların Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam aracılığıyla yaşadıkları “Ortaçağ” değişim-
lerini bilmek yeterli değildir. Bütüncül bir kavrayış için Çin, Kore ve Japonya’nın 
barındırdığı düşünce akımları da dikkate alınmalıdır (s. 21). Böylece, dünyanın farklı 
bölgelerindeki düşünsel süreçler ortak bir paydada anlaşılabilir. 

Elinizdeki Atlas, dünyanın dört bir köşesindeki felsefi akımlarla ilgilenirken, iki noktanın 
özellikle altını çizmektedir. Birincisi dünyanın çeşitli bölgeleri arasındaki ilişkiler ve ti-
polojik karşılaştırma imkânları, ikincisiyse, ilkinin aksi gibi görünen, dünyanın münferit 
bölgelerinde yaşanan entelektüel gelişmelerin çeşitliliğidir. (s. 22)

Her ülke ister siyasi sebeplerle olsun isterse kültürel olsun kendini dünyanın 
merkezinde gösterme eğilimindedir ve kendi bulunduğu bu konumdan hareketle di-
ğer ülkelerin yerine ilişkin adlandırmalarda ve sınıflandırmalarda bulunur. Bunların 
bazıları dünya ölçeğinde kabul ettirilmeye çalışılır. Yazar, böylesine bir subjektifliğin 
aşılabilmesi için Avrupa merkezli tanımlar yerine coğrafya merkezli tanımların kul-
lanılması gerektiğini söylemektedir. Örneğin, Uzakdoğu yerine Doğu Asya, Ön Asya 
yerine Güneybatı Asya terimlerini kullanmak gibi (s. 28).
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Başlangıç ve Model Tasvirleri’nde insanların dünyaya yayılması, insanlık tarihinin 
modelleri, Jaspers’in eksen çağ kültürleri, yazı ve bilim kültürleri gibi birçok model 
yahut açıklama teorisi haritalar üzerinden açıklanarak sunulmuştur. Bunlardan bir örnek 
olarak Hegel’in dünya tini basamaklarını ele alırsak, burada Hegel’in Batı merkezli 
bir gelişme modeli ortaya koyduğunu görürüz (s. 48). Yazara göre, Hegel, evrensel 
tarih konusunda çok bilgi sahibiydi fakat eski dönemlerde içselleştirme, düşünüm ve 
soyutlama yetisine dair birçok kanıtlama ile karşılaşmıştı. Yazarın deyişiyle, “Ancak 
düşünsel binasının ‘alt katlarında’, daha üstteki ‘katlarda’ yeşerenlerin tohumlarından 
fazlası olduğunu görmeyi başaramadı.” (s. 48) Batılı bakış açısıyla Hegel, bilincin asıl 
gelişimini Batıda tanımladığını ve diğer ülkelerin sadece alt katmanları oluşturduğunu 
ileri sürmektedir. 

Hegel’in ortaya attığı bu modelin üç ana özelliği vardır; a) Tarih aşağıdan yuka-
rıya doğru basamaklar halinde ilerler. b) Basamaklar coğrafi olarak Doğu Asya’dan, 
Batı Avrupa’ya doğru ilerler. c) İçerik olarak Hegel felsefesinin sistematik yapısını 
izler (s. 48).

Hegel’in görüşüne göre oluşturulan bu haritada, dünya tarihi dört kısma ayrılmıştır 
ve ilk bloğu Çin, Hindistan, Pers yani Hegel’in deyimiyle Şark dünyası oluştururken, 
ikinci bloğu Hellen dünyası, üçüncü bloğu Roma Dünyası ve Hristiyanlık, son bloğu 
yani tarihin son devrini Germen Dünyası oluşturmaktadır. Dünya haritasındaki bu 
sınıflandırma Hegel’in dünya tarihini, doğudan batıya doğru ilerlediği ve Avrupa’nın 
dünya tarihinin son noktasını teşkil ettiği görüşü ile birlikte özbilinçliliğin içsel gü-
neşinin Batı’dan yükseldiği fikrine dayanmaktadır (Bkz. s. 49). 

Bu bölümdeki açıklama modellerinden bir başkası da Farabi’nin felsefenin oluşum 
ve gelişimine dair olan modelidir. Farabi’ye göre felsefe, Babil’deki Pers İmparator-
luğundan önceki son hanedanlığın temsilcileri olan Keldânîlerle başlayıp buradan 
Mısırlılara, onlardan da Hellenlere; daha sonra da Roma ve ardından Suriye üzerinden 
Bağdat’a geçer (s. 56). 

Ön Koşullar ve Bağlam Koşulları’nda yazar, Bilişsellik, dil, sanat gibi öğelerin 
başlangıçları, Bitki ıslahı, kent ve yazı kültürleri, alfabetik yazıların gelişimi gibi 
farklı öğelerin de dünya üzerindeki oluşum ve gelişimlerini farklı haritalar ve bunların 
açıklamalarıyla vermektedir. Örneğin, yazı sistemlerinden elde edilen bilgiler yani 
yapı ve im bilgisi, felsefi sistemlere de aktarılabilir (s. 70). İlgili haritada Sümerce, 
Mısırca, Proto-Süryanice, Proro-Hintçe gibi Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’daki 
kent ve yazı kültürleri gösterilmiştir (s. 71). Yazının gelişimi kültür gelişiminin de 
önemli bir göstergesi olma vasfına sahip olduğundan bunların gelişiminin bilinmesi 
felsefenin de gelişim serüvenine ışık tutacaktır. Benzer şekilde MÖ 18. yüzyıldan MS 
18. yüzyıla kadar dünyadaki tek sesli, sözcük heceli ve Latin alfabesinin yayılımı (s. 
75) da harita ile gösterilmiştir. 

Felsefenin Dört Tarihi başlıklı bölümü batı, güney, doğu ve kuzey olarak ayıran 
yazar, burada Avrupadaki felsefe, Güney Asyadaki felsefe, Çindeki felsefe ve Avrupa 
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Yeniçağındaki felsefe gibi farklı bölgelerden örneklerle bu sefer doğrudan felse-
fe etkinliklerinin olduğu bölgeleri, ülkeleri, kentleri haritalarla açıklamaktadır. Bu 
bakımdan Hellas ve Eksen çağlardaki Çin her zaman karşılaştırılır. Her ikisinde de 
iktidar için mücadele veren irili ufaklı devletler birbirleriyle rekabet halindedir. Ancak 
aralarında önemli farklar da vardır. Hellas bilim ve medeniyet açısından o dönemde 
dünyanın en gelişmiş kesimiyle komşuluk ilişkisi içindeyken, Çin, ne yakınlarında 
bir bereketli hilale ne de Eksen Çağ’daki devrimleri açıklamakta kullanılabilecek bir 
kültür ithalatının şarklaşma evresine sahipti. Komşuları barbar olarak adlandırdıkları 
toplumlardan müteşekkildi. (s. 106) 

Şimdiki Zaman ve Gelecek bölümünde, yazar küreselleşme sorunu ve dünyayı 
bekleyen öngörüler üzerinde durmaktadır. Küreselleşmenin günümüzde yaşanan 
evresini tanımlayan şu dört öğe vardır: a) Mesafelerde yaşanan zamansal daralma, b) 
Kıtalararası temaslarda aracıların ortadan kaldırılması; c) Çeşitliliğin bölgesellikten 
kaldırılması; d) küreselleşmenin tekelleştirilmesi (s. 126). Zaman ve mekânla ilgili 
mesafeler sürekli değişse bile yine de ülkelerin düşünsel ve bilimsel gelişmedeki rol-
leri aynı ağırlıkta olmamaktadır. Yazar, örneğin son dönemde Amerika’nın, özellikle 
Kuzey Amerika’nın, felsefe ve bilimde önde yer alırken aynı zamanda tüm kültürlerin 
de temas merkezi olup kendi çıkarları doğrultusunda bir filtre görevi gördüğünü be-
lirtmektedir (s. 126). Her ne kadar küreselleşme, aradaki mesafeleri çok kısaltmış olsa 
da geleceğe dair ortak bir öndeyide bulunmak oldukça zordur. Söz konusu insan ve 
insanın düşünsel üretimleri olunca, onun geleceğine ilişkin kesin yargılarda bulunmak 
geçmişte olduğu gibi hala çok zordur. 

Eser, felsefe coğrafyası, coğrafya felsefesi, mekân felsefesi gibi disipilinlerarası 
alanlarda çalışanlar ve mekân, mekân ve düşünce ilişkisi, mekânların yahut coğrafyaların 
düşünsel gelişim/değişimdeki rolleri gibi konulara ilgi duyan araştırmacılar için iyi 
bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Ayrıca eserin özgün bir yanı da, düşünme mekân-
larına Avrupa merkezli bakmaması ve farklı düşünsel gelişim mekânları ile bunların 
kendi adlandırılmalarının kullanılmasına öncelik vermesidir. Bu adlandırmalar zaman 
içinde kullanılarak kurumsallaşabilir ve diğer eserlere de iyi bir örnek oluşturabilir. 
Oryantalist bakış açısından uzak durulmaya çalışılmış, Batılı bakış açısından düşünce 
gelişimleri açıklanmak yerine dünyanın her tarafındaki önemli düşünme merkezleri 
ve coğrafyaları öne çıkarılmış, bunlar haritalarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 
bakımdan eser, felsefenin bir atlası olacaksa nasıl olmalı sorusuna da iyi bir örnek 
proje olma vasfına sahiptir.




