














































Ş. Teoıııı Duralı
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diI de, Hem de öneınli bir b,lge.
Söz koıusu bilgelik özeuiğinin bunca ağırlık taşıInası, A]man[ığı Batrnın

Şarkı kılrnıştır.
Fransız Alıdınlanma devri filosofu ve ansiklopedicisi Denis Diderot'nrın

(|7 |3 - 1784l Vefat haberi.
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İnşa Etmek oturmak Düşünmek-

Martin Heidegger

Çevirenler:
Erdal Yıldız, Neslihan Behramoğlu, Nesibe Gönül,

Ali Kaftan, İmge Oranlı, Çiğdem Ut|u

Aşağıdaki makalede oturrnak ve hışa etmek hakkında diişünmeyi dene-
yeceğiz. 

-Bu düşünmeyte. Mimarlrk üzerine düşünceler bulmaya ya da Inşa
itmenın kuratıarrnr Vermeye kalkışmryoruz. Bu düşiinme denemesiyle Inşa
etmeyi bir Yapı sanatl ve Tekniği olarak göstermeyi değil; aksine inşa etnre-

yi u(Lrolon her şeyin ona ait olduğ!ı ınenzile dek götiiren izleri takip etıneyi
istiyoruz. Şrrnu soruyoruz:

l. otrrrmak nedir?
2, inşa etmek, ne kadar otuImaya aittir?

l

Öyle görüniiyor ki, otulmaya aıcak inşa etme aracrlrğıyla ulaşryoruz,
oturmak, in§a etmeyi, hedef olarak içeı,iyor. Yine de biitün yaprlar (inşa edi-

lenler), konutlar (oturulanlar) değiidir. Köprüler ve Haı,ıgarlaı, Stadyumlar ve

Enerji santralleri yap ardır, arıa konut değildiİ; Garlar Ve otoyollar, Baraj-
lar vi Btiyiik Marketlel yapılardır, ama konut değildir. Yine de, adr geçen bu
yaprlar, oturmamrzrn menzililde dururlar. Bu alan, bu yapıları aşaı ve ko-

.rrlıa du srnrrll olmayan bir alandrr. Kamyoq şoförü otoyolda evi[dedir, ama
kaldlgı yer orada değildir, isçi kadln çaJıştlğı ipliklıanede evjndedif, ama ko-

nutu oiada değildir; başmülrendis Enerji santralinde evindedir, aİra ofada
otırrmaz. Adı ğçen yapılar, İnsarrı barrndrrrrlar. Otıırmak, sadece ka]acak
yer sahıbı olmak anlamrnda alınırsa, insan bu yaprlann içinde yaşar, yine de

onlarda oturmaz. Şüphesiz güniimüzdeki konut srkıntrsulda bu bile rahat-
latrcr Ve sevindiricidirı konut olarak inşa edilen yapılar gerçi kalacak yer sağ-

lar; günümüzdeki konutlar iyi tasarlafimrş, bakımr kolay, son derece ucuz,
havadar, ışlk ve güneş alan konutlar da olabilir; ama bu koıutlar, içinde bir
oturmonın gerçekleşeceğinin güVencesi midir acaba? Yine de bu yaprlardan
konut olmayanlar, insantn oturmasrna hizmet ettikleri sürece, oturmak ta-
rafindan belirlenmeye devam ederler. Böylece oturmak, her durumda bütün
inşa etmeyi yöneten amaç olacaktır. oturmak Ve inşa etmek, amaç Ve araç

Martin Heidegger'den yaptrğ)nız bu çeviri için ka)mak olarak, Martin Heidegger. Bauen
Wohnen Deniin Yottrage !ınd Aufsabe, Günter Neske Verlag, 7. baskt, Stuttgart 1994,

s. l39-156 ve Martin Heidegger, Building DDetling Thinking, Poetİy Language Thought,

çev, Albeft Hofstadtel, Harper & Row Plıblishing, l. baskr, Ne\r. York l975, s, l45-161,
isimli metinler kullanllmıştlr,
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İnşa Etnıek Oturnırık Diişünıııek

birçok nokta Vardır elbette. Bu nokta]ardan birisi sonunda bir yer haline ge-
lir, bunu d,a Köprü qracllLğLgla yapar. Yani köprü, yerine geçmek için bir yeri
işgal etmez; aksine Köprü'nün kendisinden ilkin bir yer ortaya çlka_r. Köprü
bir şeydir, Dörtlü'yü bir araya toplar, ama bunu ona bir inşa a]anı sağlaya-
ıak yapar. Meydanlar ve Yollar alacılrğryla düzenlenmiş bir MekAn bu lnşa
alanı taraflndan belirlenir.

Böylesi özellikte yer olan Şe9er her defasmda ilkin Mekanlara izin Ve-
rirler. 'Mekan' kelimesinin işaret ettiği şeyi, kelimenin eski anlamı söyıer.
'Raunr', 'Rtrıı' yerleşmek Ve konaklamak için temizlenip-açılrnış meydan an-
lamına gelnektedir. Mekan, Yer açılmış, serbest bırak mlş bir şeydir, yani
Yrrnanca percs karşıt!ğ-ı olarak, bir sınür içerisinde olandrr. sınır bir şeyin so_
na erdiği yer değiıdir, tersine Yunanlılarrn fark etmiş olduğu gibi srnlr bir şe-
yi]n öZt]nin boşlad(iı Verdir. Buntrn için 'Horismos' kawamr srnırdlr. Bir me-
kAır, Yer açılnıış, sınrr içine alınnrış olandrr, Yer açılmış olaıra, her defasrnda
izil,ı Verilir Ve böylece birleştiriliİ, yani Köprü tiiriinden bir Şey aracılıglyla,
Vani bir Yer aracılığılıta bir araya toplanır. Bu aijzden, mekdnLar öZlerini'me-
lçan'dan deqiI'ger' lerden olırlar.

Yer ohıralarlyla, bir inşa alanı sağlayan Şeylere. giilıiiınüzde daha ilk el-
de ].ap,lr. divorlız. Şeyleri böyle adlandırmamlzın nedeni, bunlarrn diken-
kurarı ir]şa etmeyle açığa çıkınış olmalaı,ıdır. F^akat bu Açığa çrkarrnanın, ya-
ni inşa etıırenin ne tiirden olacağını ise. ancak keı]dileri olrıalarr bakrııln-
dan. açığa crkmış olııralarrnı sağla5,aı1 siireç olarak inşa etıne etkinliğine ge_
reksiiıiIı dtıVan şevle[in öZii hakkında dlişiınnıeye başladıktan sonra keşfe-
debiliriz. Bu şevler. Dörtlti'ye bir inşa alant sağlayan yerlerdir, bu irrşa alanr
lıer defasrrlda bir tnekana yer Verir. Yeı ile nekan arasrndaki bağ, YerleI ola-
rak btı Şeyleriıı öziinde yatar, ama Yerin orada ikanet eden bir iırsanla ba_
ğıntıst da böyledir. B!ı ytizden, şimdi adına Yapılar dediğitıliz bu Şeyleriıl
özüne açıklık getirınek amacıyla klsa bir açıklana yapluayr deneyebiliriz.

ilk olarak, yer ve mekAn arasrnda hangi bağıntılar bulrınur? tkinci ola-
rak, insarl r,e mekAr] arasrnda hangi ilişkiler Vardrr?

KöpIii bir Yerdir. Ve böyle bir Şey olarak, YeryüZü Ve Gökyüziiırü, Tanrl-
sal olanlarr ve Ölüınlülert içine alan bir mekan sağlar. Köprii tarafindan sağ-
lanan mekan köprüye yakm ve uzak olan birçok farklr meydan içerir_ Bu
meydanlar, sadece ara]arrnda ötçülebilir bir mesafe olan konrtıntar olarak
düşünülebilir; bu mesafe Yunancasr 'stadion' için her Zaman bir yer açılmış-
tır ve bu da yalnızca konumlar aracıllğryla olmaktadrr. Konumlar aracılrğıy-
la yer açılnrış mekAn, kendi türünde bir mekandır. o bir mesafe. 'Stadion'
olarak ınekAndır; zaten 'stadion' kelimesinin Latincesi, yani 'spatium' da, bir
Ara ınekArrdır. Böylece iı-ısanlar ve Şeyler arasındaki Vakrnlık ve uzaklık, yal-
nızca Uzaklıklar, Ara mekanın mesafeleri ha]ine gelir. Sadece 'spatium' ola-
rak tasarırıllanan bir rırekAnda, köprü yalnızca lrerhangi bir anda başka bil
şe}. tarafu-ıdan işgal edilebilen ya da yalnızca bir işarette yer değiştirebiten
belli bir koııtınıdaki salt bir şey olarak göriinür arttk. Dahasr, Ara mekAn ola-
rak mekAnııı UZ!ınıuk, cenişlik Ve Derinlik'e göre. valntzca Yayılımlar olarak
belirlenıııesi de yeterli değitdir, Bu şekilde soyutladık]arımızı-çekip çıkardık-
larrmrzr. Latincesiyle 'abstractuın'u, iiç boy!ıtun saf ceşitliliği olarak tasarrn-
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siirdürmeleri demektir. Ve sadece Öıümıüıer özlerine uygun olarak mekAn-
Iar arasında durma},r sürdürürler, mekAnlarr baştan sona geçebilirler. Bu
mekAnlardan başka ınekinlara gitsek de, onlardan vazgeçmeyiz. Aksine, her
zaman mekanlar aracılığıyla gidip gelişlerimiz şimdiden eksik-noksan olsa
bile, sürekli olarak rrzağımızdaki ve yakrnrınrzdaki Yerlerin Ve Şe}.lerin ara-
srnda ikamete devam ederiz. Kor-rferans salonunun çıkışına doğru ],,tirüdü-
ğümde, daha şimdiden oradayımdu; eğer orada olmuş olmasaydrm, oraya gi-
demezdirn bile. Ben hiçbir Zaman sadece kendi başına kalnrış bir bedeır ola-
rak burada değilim, aksine ben şimdiden mekanda durmayı sürdiıreır ola-
rak oradayım Ve böylece mekanı baştan sona geçerim.

Öliirnlüler "içe kapanlp", kcndi kendileriyle kaldrklarrnda bile, Dörtlüye
ait olmayı brraknazlar. söylendiği gibi, aklunrzr başlmrza devşirdiğinıizde,
Şeyler arasrnda ikalüetimizden asla aazgeçmeden, Şeylerdeır uzaldaşarak
kendin]ize döı-üeriz. Depresif durumlarda gerçekleşen Şeylerle bağ yitiıni bile,

Qu durumda kallş insanca olınasayd1, yani Şeylerde bir ikamet olnasaydr,
ınülnkün olaınaz dı. Sadece bu lkanret insan Varlrğını belirlediğinde. ara]arın-
da bulunduğumuz Şeyler bize hita.p etmezler ve artılü bizi itgilendirlllekten de
çıkarlar.

İnsanrn Yerlerle ve Yerler aracılığıyla MekAnlarla bağı. otLırınasrna daya-
nrr. iırsaıı Ve nıekan ar aslndaki ilişki, özlİıce düşüni'llr]lilş otrırmadan baş-
ka bir şcV degild ir.

Yer ve MekAr-r araslndaki deneyimlenmiş bağrntı tarzları ırzerinc, a_vnı za-
maı-rda İr-rsan.ve MekAn arasrndaki ilişki hakkıırda da ülüşüniıIsek; Yeıleü,iıı,
Şeylerin öZiinc bir lşlk tutar Ve onlarr yapr diye adlandırlrıZ.

Köprü de bti türdcn bir Şeydjr, Yer. inşa alanını me]ta]rlat,a yerleştireı ek,
yeryı'ızü ve gök],üziiniln, ölümlüler ve taı-rrışal olaniarrn sadeligini bir inşa
alan1 içine alrr: Yer. Dörtllı'ye iki anlamda yer açar. Yer, Dörtlü'Ve izin Derir \|e

Dörtlii'yü aerLeŞttrtr. Her ikisi de, yani izin verme olarak yel açma ve yerleş,
tirme olarak 'yer açma birbirlel ine aittir. iki anlarnlı yer aqma olııası bakı-
mrndan Yer Dörtlü'yü göZetmedir ya da aynr anlamda söylendiği gibi:'Huis',
bir evdir. Böyle Yerler türündeki Şeyler, insanlarrn ikametini barrndırrrlar.
Bu türden Şeyleı, dar anlamda gerekli konutlar olmasalar bile, birer barr-
nak l ır|ar.

Böyle Şeyleri açığa çılrarmak inşa etmektir, İnşa etmenin öZü, bu Şeyle-
rin öZelliğine uymasrna dayanrr. Bu Şeyler, MekAnların ortaya çıkmaslnr sağ-
tayan Yerlerdir. işte taın da bu yüzden inşa etmek yerleri diktiği-kurduğu
için mekanları tesis etmek Ve birleştirmektir. Inşa etmek, Yerler açığa çrkar-
dtğ için, Yapıların şeysel yaprsrndaki 'extensio' ve 'spatium' olarak MekAnr
da, zorunlulukla Yerlerden oluşan Mekanhrı da birleştirmeyle birbirine ka-
taI. Ancak İnşa etmek, hiçbir zaman 'Mekani biçimlendirmez. Ne doğrudan,
ne dolaylr olarak. Bununla bülikte inşa etmek, Yerler olarak Şeyler ürettiği
için Mekanlarrn özüne ve 'MekAnln' kendi Özkaynaglna herhangi bir oe-
ometri ya da Matematikten daha yakındu. Inşa etmek, Dörtlü'ye bir inşa ala-
ru için yer açan Yerleri diker-l(urar. inşa etmelr; Yeryüzü Ve GökyüZiinün,
Taırısal olanların ve Ölümlüleriır birbirlerine ait oldukları sadelikten, yerle-

rin kurrılıTıası içiıı inşa elr;.e buaruğunu kabul eder, Dörtlli'deır ayrl olarak














































































































































































































































































































































































































































































































































