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1 Giriş: 

1.1 Etiğin Dönüşümü: 

Etiğin felsefenin uzun tarihi boyunca nasıl ele alındığının incelenmesi, bize hem 

dönemsel olarak felsefi yönelimlere dair bilgi, hem de ilgili dönemlerde insanların 

kaygı ve taleplerine dair ipuçları vermektedir. Bu nedenle, günümüzde etik ve 

felsefenin nasıl ele alındığına değinmeden önce, Batı felsefesinde son bir kaç yüzyıl 

içinde yaşanan dönüşümlere kısaca bakmak yerinde olacaktır. 

Ortaçağda Tanrı’nın ve kilisenin, kutsal kitaplar ve dinsel dogmalar yoluyla 

buyurduklarını temel alan etik, aydınlanmayla birlikte, insanı ve insan usunu 

merkeze almaya başlar. Bu dönemin düşünürleri Tanrısal olanla çelişmemeye özen 

gösterseler de, temelde, usun bizi doğruya ve iyiye götüreceğine olan inançla hareket 

ederler. Artık Tanrı’nın yasalarına tabi edilgin topluluklar yerlerini aklın gücüne 

inanan bireylere terk etmeye başlar. Tanrısalın gücünü giderek yitirmesiyle birlikte, 

toplulukları bir arada tutmakta olan bağlar da yerini başka bağlara bırakır. 

Aydınlanmanın eleştirel bakış açısı sadece dinsel alana dokunmakla kalmaz, 

geleneksel yaşayış tarzlarını ve geleneğin yaşamdaki etkilerini de dönüştürmeye ve 

çözmeye başlar. Din, çekildiği köşesinde, ortaçağda olduğu kadar olmasa da, etkisini 

sürdürmeye devam ederken, gelenek çok daha ciddi bir şekilde zarar görür. 

Modernizmle birlikte gelenekteki bu erozyon daha da hızlanır. (Giddens, 1994: 100)  

Gelenekteki çözülmenin ve dinsel yapıların gücünü yitirmeye başlamasının yanı 

sıra, modernizmle paralel bir biçimde gelişmeye başlayan kapitalizm, bambaşka 
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ilişkileri insanlara dayatmaya başlar. Özellikle bireycilik, hızla cemaat 

birlikteliklerinin ve aile bağlarının yerini alır.  

Kapitalizm ile birlikte ortaya çıkan diğer bir değişim ulus devlet modelinin 

oluşmasıdır. Bu modelin güçlenmesi ve ulusçuluk akımları, hızla bireyselleşen 

insanların bir devlet çatısı altında tutulabilmesini sağlayacak yeni mekanizmaların 

oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Artık modern öncesi toplumlardaki dayanışma ve 

cemaat üyeliği yerini, ulus-devletin birer ferdi, birer yurttaşı olmaya ve o devlete 

yurtseverce bağlanmaya bırakmaktadır.  

Tüm bu dönüşümlerin hem bir tetikleyicisi, hem de bir sonucu olarak bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler yaşamın pek çok alanında kendisini göstermeye başlar. Artık 

dinsel olanın aydınlatamadığı alanlarda, bilimsel gelişmeyle beraber saygınlığını 

hızla arttıran ussalcılığa başvurulmaktadır. Dinselin açıkladığı, etkilediği alanlar ve 

geleneğin gündelik yaşam üzerindeki etkisi hızla çözülürken, vatanseverlik gibi 

ilkelerin bir arada tuttuğu insanların, tebaası oldukları devletlerle kurmaya 

başladıkları ilişkiler, etik ve politik açmazları da kaçınılmaz olarak içermeye başlar. 

Vatandaş olarak devlete bağlı olan insan, başka alanlarda, örneğin evinde ve özel 

yaşantısında, ya da diğer vatandaşlarla kurduğu özel ilişkilerde, bireysel arzularıyla 

devletin çıkarları arasında çelişkiler yaşar. Ussal bir şekilde yönetilen bir devletin 

ussal vatandaşlarının nasıl davranacakları ve nasıl yaşayacaklarına dair gene ussal bir 

dizi etik kuram bu dönemde yeşermeye başlar. Birey yaşantısı ve talepleriyle 

devletin bütünleyiciliği arasındaki derin çelişki, çeşitli yöntemlerle kapatılmaya, 

uzlaşmalara sokulmaya çalışılır. Tanrının yerini artık insan usu ve devlet alır.  
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Kapitalizmin rekabetçi bir evreye girmesiyle birlikte daha da yaygınlaşan 

bireycilik, ulus-devlet içindeki bireylerin birbirleriyle olan mesafelerini de arttırmaya 

başlar. İş yeri, artık kolektif emeğin harcandığı ama bunun yanı sıra insanların 

birbirleriyle adeta yarıştıkları bir alan halini alır. İş yerinde, iş yerinin çıkarlarıyla 

çalışanların çıkarları birbirleriyle sürekli çelişir. Çalışanlar hem hak arayışlarında 

kolektif olmak, hem de yaşam denen yarışta başarılı olmak için tekbaşınalıklarını 

sürdürmek zorundadırlar. Ancak her bireyin yaşam ile kurduğu ilişki, artık ne dinsel 

dogmalarla, ne de geleneksel bağlarla düzenlenebilmektedir. Birey, bireyliği ve 

yalnızlığı ile, kapitalizm ve modernizmin ortasında kendisini yeniden tanımlamaya 

başlar. Geçmişte toplumsal yapının içinde, keskin hatlarla sınırları belirlenmiş 

toplumsal kimlikler varken, zamanla bunların sınırları muğlaklaşır. Birey artık 

toplumsalın farklı katmanlarında, farklı kimliklerle kendini tanımlamaya başlar. 

Bunun sonucunda, toplumu oluşturan bireyler, farklı kimliklerle toplumsal yaşam 

içinde belirirler. Artık insanlar cinsel tercihlerinden, sevdikleri müziğe kadar pek çok 

farklı ölçüye göre belirlenmiş kimliklerle toplumsal yaşamın içinde yer almaya 

başlarlar. 

Rekabetçi ve yalnız insanın oluşumu bir yandan sürerken, bir yandan da 20. 

Yüzyıl’ın ilk yarısı, kendini medeniyetin en ileri noktası olarak tanımlayan Avrupa 

için felaketler ve yıkımlar getirmiştir. Nazizmin yükselişi ve soykırımlarla kana 

bulanan Avrupa, kendisini yeniden kurmaya çalışırken, yüzyıllar boyunca bazen 

gizli, bazen açıkça ortaya çıkan “farklı ırk ve dinden olanlarla bir arada yaşamanın 

koşulları”, “çoğulcu bir demokrasinin olanaklılığı”, “farklı olana saygı” gibi 

sorunlarla yüzleşmek durumunda kalır.  
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Modernizmin, hızlı kapitalistleşmenin ve iki dünya savaşının bir sonucu olan bu 

dönemle birlikte, toplumsal kurtuluş vaat eden projeler ve bireyselleşmenin bayrağını 

yükselten liberalizm arasında yoğun bir çatışma başlar. 90’larda Sovyetler Birliği’nin 

dağılması sonucunda artık toplumsal kurtuluş projeleri yerini bireysel varoluş ya da 

kimlik taleplerine, mutlak dönüşüm ütopyaları yerini yerel ve mikro taleplere, 

evrensel ve herkesi, herşeyi gözeten yasa ve ahlaki uygulamalar yerini karşılıklı 

saygı, tolerans gibi bireye daha fazla olanak tanıyan ve bireyin haklarını öne 

çıkartmaya çalışan kuramsal arayışlara bırakır.  

Toplumsal yapıda bu değişimler yaşanırken, bunlara paralel olarak felsefe 

dünyası da hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. 1960’larla birlikte, özellikle de 

Fransa’da, artık klasik felsefi yöntemler yerlerini radikal bir eleştirelliğe bırakır. 20. 

Yüzyıla hiç şüphesiz damgasını vurmuş düşünürlerin başında gelen Heidegger’in 

ortaya attığı kuramsal yenilikler, özellikle Fransa’da pek çok aydını peşinden 

sürüklemektedir. Yaşamdan kendisini izole ederek eyleyebilen ve yaşama dair nesnel 

bir tavrı olabilen, ya da özsel olarak belirli bir şekilde davranacağına inanılan özne 

kuramları, bir yandan özne-nesne ayrımını reddeden ve tüm Batı felsefesi geleneğini 

eleştiri topuna tutan Heidegger ve takipçileri1tarafından, diğer yandan da öznenin bir 

yapının ürünü olduğunu iddia eden yapısalcılar tarafından, yerle bir edilir. Öznenin 

yerinden edilmesi, doğal olarak felsefenin başka disiplinlerini de etkisi altında 

bırakır. Artık mutlak bilgiye erişilebileceğini, ya da dünyaya dair bilgimizin belirli 

bir gelişme eğrisi izlediğini savunan bilgi kuramları, yerlerini bilgiyi ve bilgi 

edinmeyi bir paradigmaya ya da bir yapıya bağlayan kuramlara bırakır.  

                                                 
1 Bunlara bir istisna olarak Sartre, bilindiği üzere, her ne kadar Heidegger’den son derece etkilenmiş 
olsa da, kendine has bir özne kuramı ile yoluna devam etmiştir.  
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Özne ve öznelliğe dair bu yeni tavır ve arayışlar, doğal olarak bilgi kuramı kadar 

etiği de etkiler. Artık belirli bir akıl yürütme ile hayatta nasıl doğru ve iyi’yi 

bulacağını bilen özneler yerlerinden edildiğinden, etik, öznesizliğin içinde kendisine 

yeni yollar çizmeye çabalar.  

1.2 Yeni Etik Arayışlar: 

Bauman, bu düşünsel dönüşümlerle birlikte, ahlaki kaygılar aynı kalsa da, 

onların ele alınış yöntemlerinin değiştiğine dikkat çeker. Çünkü toplumdaki ahlaki 

kaygılar, yüzlerce yıldır, birey ile toplum arasında süren gerilimden temellenmeye 

devam etmektedir. Oysa, felsefe yapmanın ve bu gerilime çözüm aramanın yolları, 

geleneksel yollardan bütünüyle farklılaşmaktadır Artık, “mutlak, evrensel ve temel 

olanın aranması” bir yana bırakılırken, bireyin kimliği, talepleri ve bunların dayattığı 

çoğulculuk, yeni felsefi arayışların vazgeçilmez unsurlarını oluşturmaktadır. 

(Bauman, 1998: 12-13) Herkesi kapsayan, ussal ilkelerle temellenen bir genel geçer 

doğruluk ve iyilik anlayışının, kimliklerde ve yaşantılardaki bu çeşitliliği 

karşılayamayacağı gerçeği, bunların yerine geçecek göreli, duruma ve koşula bağlı 

ilkelerin aranmasına yol açar. 

Yeni dönemin en temel sloganı olan “tolerans” düşüncesi, birey olana, ne kadar 

karmaşık olursa olsun kendisini tanımladığı kimliği ile toplumsal yaşantıda ciddi bir 

hareket olanağı sağlamayı amaçlar. Ancak, Bauman’a göre, vicdanla 

ilişkilendirilmemiş bu tolerans fikri kaçınılmaz olarak kayıtsızlıkla sonlanır. (ibid: 

11) Bireyler, toleransın gölgesinde, birbirine değmeyen, birbirini umursamayan 

atomlar haline gelmektedir. Bunun yol açabileceği sorunlardan bir tanesi toplumsal 
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yapının gevşemesi ve hatta dağılması iken, diğer taraftan bu yapının dinamizmini 

yitirmesi olarak düşünülebilir.  

Ütopyaların, toplumsal kurtuluş fikirlerinin ortadan kalktığı, bireyciliğin 

doruklara ulaştığı böyle bir dönemde, insanlar hem birey olarak onları birey yapan 

tüm hareket alanlarını, özgürlüklerini ve kimliklerini koruyacak, hem de, içi her türlü 

kolektif idealden boşaltılmış bir bireyciliğin yerine, toplumsal dinamizmi yeniden 

kurabilecek yepyeni etik anlayışlar üzerinde düşünmeye başlarlar. Geçmişte totaliter 

devletlerin, zamanla ulus devletlerin, sonra ussal kurucu ilkelerle tasarlanmış modern 

devletlerin bir arada tutmaya çalıştığı insanlar, artık içinde farklılıkların 

korunabileceği tolerans devletleri ile bir arada tutulmaya çalışılmaktadır. Yukarıda 

da belirtildiği üzere tolerans, her ne kadar farklılıkların bir aradalığı için kaçınılmaz 

olsa da, kendi başına bir toplumsal dinamizm getirmez ve bu da hiç şüphesiz ki 

toplumsal yapının zayıflamasına yol açar.  

Emmanuel Levinas, tam da bu etik açmazların ortasında, kendine has felsefi tarzı 

ve kuramı ile, 20. Yüzyılın hiç şüphesiz en ilginç düşünürlerinden birisi olarak 

durmaktadır. Farklılık temelli bir etiğin, toplumsal ilişkileri çözmek yerine, 

insanların birlikteliklerine katkıda bulunacağını savunan Levinas, pasif ve birbirini 

görmeyen insanların birbirine karşı kayıtsız kaldıkları bir toleransın yerine, temelde 

herkesin birbirine sorumlu olduğu bir etik anlayış yerleştirmeye çalışır. Bu bakımdan 

da felsefesi ile yukarıda bahsi geçen açmazları çözme iddiasındadır.  
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1.3 Levinas’ın Yaşamı, Eserleri ve Önemi: 

Emmanuel Levinas, 1906 yılında Litvanya’da dünyaya gelir. 1923 yılında, 

Strasbourg Üniversitesi’nde felsefe öğrenimine başlar. 1928 ve 1929 yıllarında, 

Freiburg Üniversitesi’nde, önce Husserl, sonra da Heidegger ile çalışma olanağı 

bulur. Bu iki düşünür de Levinas’ın yaşamı boyunca tüm felsefi çalışmalarını 

etkilerler. Levinas, her ne kadar kendisini Heidegger ve Husserl’in felsefi 

duruşlarından, felsefelerine seçtikleri ilk ilkelerden ayırmaya çalışsa da, felsefesinin 

yapı taşlarında ve yönteminde onların etkilerinin hiç silinmediğini kendisi de kabul 

eder.  

Husserl fenomenolojisinin Fransa’da tanıtılması ve yayılmasında Levinas’ın 

katkısı çok büyüktür. 1930 yılında yayınladığı Husserl Fenomenolojisinde Sezgi 

Kuramı (La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl; The Theory 

of Intuition in Husserl’s Phenomenology) adlı eseri, bu tanıtım sürecinin bir 

ürünüdür. Husserl’in temel eserlerinden bazılarını Fransızca’ya çevirir, Fransa’da 

dönemin hemen hemen tüm felsefi tartışmalarında yer alır. Critchley, onun Fransız 

felsefesi tarihindeki önemine dair şunları yazar: 

20. Yüzyıl Fransız felsefesi tarihi, yüzyıl başlarında baskın olan yeni-
Kantçılıktan, 1930'lara kadar son derece etkili olmuş Bergsonizm'e, 
1930'lardaki Kojève'in Hegelciliği, 1930 ve 1940'lardaki fenomenoloji, savaş 
sonrası yıllardaki varoluşçuluk, 1950 ve 1960'lardaki yapısalcılık, 1960 ve 
1970'lerdeki post-yapısalcılık ve 1980'lerdeki etik ve politik felsefeye geri 
dönüş gibi akım ve hareketlerin birbirini takip etmesi olarak tanımlanabilir. 
Levinas, tüm bu gelişmelerin hepsinde mevcuttu veya bunlardan etkilendi ya 
da bunların Fransa'daki kabulünde etkili oldu. (Critchley, 2002b: 1) 

Levinas, hocası ve hayranı olduğu Heidegger’in Alman nazizmine destek 

vermesinin yarattığı hayal kırıklığı ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle ünlü 
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makalesi “Ontoloji Temel midir?” (“Is Ontology Fundamental?”) ile birlikte, 

Heidegger felsefesiyle hesaplaşmaya girişir. Felsefi çalışmalarının odak noktası 

ontoloji eleştirisi olmaya başlar. Bu dönemle birlikte, Heidegger’in ontoloji ve 

unutulan Varlık sorusunu merkeze alan felsefi duruşuna karşılık olarak, etiği ilk 

felsefe yapmaya çalışır. Etiğin ilk felsefe olduğu tezini ömrü boyunca savunur ve 

tüm felsefi kuramını bu varsayım üzerine oturtmaya çalışır.  

Levinas, Heidegger ve Husserl’e yönelttiği eleştirileri genişletir ve genel olarak 

tüm Batı felsefe yapma geleneğine de yöneltir. “Aynı’nın tahakkümü” ile 

beslendiğini söylediği Batı metafiziği karşısına, farklı olanın farklılığına şiddet 

uygulamadan, onu bozmadan veya yok etmeden, ona karşı sorumluluğu temel alan 

bir felsefe koyar. Tüm ailesini toplama kamplarında kaybeden ve kendisi de 

Almanya’da, Fransız askerleri için kurulmuş bir kampta tutsak kalan Levinas’a göre 

nazizm, Aynı’nın tahakkümünün ve farklılığa tahammülsüzlüğün ulaştığı en son 

noktadır. (Burggraeve, 2005: 60-61) 

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte etik sorunlara daha duyarlı olmaya, ussalcılığı ve 

modernizmi savaşın getirdiği yıkımlarla birlikte sorgulamaya ve hatta bu yıkımlardan 

sorumlu tutmaya başlayan Avrupa felsefesinin arayışları ile Levinas’ın arayışları 

çakışmaya başlar. Ancak, savaş sonrası yıllarda hızla dindarlaşan Levinas, 

çoğunlukla Sartre ve Marksizm etkisi ile ateistik kalabilmiş ve dinsel konulara soğuk 

bakan Fransız felsefesinde hemen ilgi odağı olmayı başaramaz. Derrida’nın ünlü 

makalesi “Şiddet ve Metafizik”in (“Violence and Metaphysics”) (Derrida, 2004) 

1964 yılında yayınlanması ile birlikte, Fransa’da ona olan ilgi yavaş yavaş artmaya 

başlar.  
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Daha önce de söz ettiğimiz gibi, mutlak görelilik ilkesinden yola çıkan etik 

anlayışların nihilizme evrilişiyle, öznenin yoğun saldırılar altında felsefe 

dünyasından silinmeye başlayışının ortasında Levinas, bir anda tüm arayışların odağı 

haline gelir. Gutting, bu ilgi artışında, Fransız felsefesinin yeniden özne kuramlarına 

dönüşünü de etkili bulur: 

Özne merkezli düşüncelerin eleştirilmesi tüm felsefe dünyasını sarmışken, 
1961'de yayınlanmasıyla birlikte, Totalité et infini [Bütünlük ve Sonsuz], 
incelik ve orijinalliği ile saygı uyandırmış olsa da, oldukça sınırlı sayıda 
tartışmaya konu olabilmiş ve daha da az sayıda destekçi bulabilmiştir. 
Farklılığın [difference] post-yapısalcı düşünürleri, Levinas'ın aynıyı 
eleştirmesi ve radikal bir farklılığa [alterity] vurgu yapmasını olumlu 
bulmuşlardır. Ancak, özneye verdiği merkezi önemi ve dinsel içerikli etiğini 
şüphe ile karşılamışlardır. 1980'lerde “öznenin geri dönüşü”yle birlikte 
Levinas'ın çalışmaları, Fransa'da felsefi ilginin merkezi olmaya başlamıştır. 
(Gutting, 2001: 362-363) 

Levinas, savaş yıllarından sonra, etik çalışmalarının yanında Yahudi yazınına ve 

dinsel temalara dair de düşünmeye ve üretmeye başlar. Öyle ki, felsefi çalışmaları, 

geliştirmeye çalıştığı etik ve teoloji metinleri, adeta iki ayrı koldan ilerler. Her ne 

kadar Levinas bu iki kolu birbirinden ayrı tutmaya çalışmışsa da, etiğinde Yahudi 

mistisizminin ve öğretisinin öğelerine rastlanır. İleride de görüleceği üzere, bizim de 

bu tezde en temel iddialarımızdan birisi, bu öğeler olmadan Levinas felsefesinin tüm 

tutarlılığını yitireceğidir.  

Levinas’a kadar felsefenin bir alt dalı olarak kabul edilen, ontoloji ve 

epistemolojiye göre ikincil bir öneme sahip olan etik, Levinas tarafından, ilk felsefe 

konumuna çıkartılır. Ona gelinceye kadar pek çok düşünürde Aynı’ya, ben’e, Bir’e, 

bilince, bilmeye ve Varlığa atfedilen önem ve felsefeyi bunlar üzerinden 
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temellendirme çabası, onun felsefesinde yerini Öteki’nin2 önceliğine terk eder. 

Levinas’a göre Öteki’yle karşılaşma ile başlayan ilişki etik bir ilişkidir. Tüm 

anlamlandırma ve dolayısıyla da tüm felsefe bu karşılaşma ile başlar. Bir başka 

deyişle, Öteki’yle kurulan etik ilişki, bilme (epistemoloji) ve varolma (ontoloji) 

ilişkisine önceldir.  

Levinas’a göre Batı felsefesi, Aynı’nın bilme ve kavrama ilişkisi ile farklılıklara 

yaklaşmasından dolayı, etiğin birincil rolünü göremez. Bu bilme ve kavrama yetisi 

ile anlamlandırılan dünyada, farklı ve yabancı olan ya Aynı’ya benzetilir ya da 

Aynı’nın temsil gücüne mahkum edilir. Bu durumda farklı olanın farklılığı ile 

varolma şansı kalmaz. Böylece ya farklı olanın farklılığı, ya da varlığı yok edilir.  

Aynılaştırmanın politik ve hukuki uzantıları da vardır. Toplumsal yapı içerisinde 

yapıyı bozan veya anormal olarak görülen Öteki, Aynı’ya tabi kılınır. Aynı’nın 

mantığı ile işleyen geleneksel hukuk ve diğer sistemler, toplumu oluşturan tüm 

bireyleri aynı kabul eden ve onların farklılıklarını umursamayan yapılardır. Bunlara 

göre toplumsal yapının devamı ancak aynılaştırma ile sağlanabilir. Daha önce 
                                                 
2 “Başkası” ve “Öteki” sözcükleri, Türkçe Levinas çevirilerinde ve onun hakkında yazılanlarda her ne 
kadar birbiri ile eş anlamlı olarak kullanılsa da, Önay Sözer, bu ikisi arasında önemli bir farka dikkat 
çekiyor. Kendisi, “Öteki”yi, “autrui” sözcüğüne karşılık olarak kullanmayı öneriyor. Buna göre 
“Öteki” [autrui], bir kişiye, bir insana tekabül etmektedir. “Başkası” ise, genel anlamı ile başkalık ve 
özellikle de aşkınlık içeren “autre” sözcüğüne karşılık olarak kullanılmaktadır. Sözer’e göre, “Öteki”, 
“Başkası”ndan daha az geneldir. “Başkası’nın ise insan olması gerekmez, bir ‘tanrı’ olabilir, ‘yabancı 
bir varolan’, ‘iyilik’ ya da ‘illéité’ olabilir.” (Sözer, 2004:122) İngilizce’de ise, farklı çeviriler 
yapılmış olsa da, en yetkin Levinas çevirmenlerinden biri olarak kabul edilen Alphonso Lingis, 
Bütünlük ve Sonsuz’da Levinas’ın da onayıyla, “autrui” için “Other” ve “autre” için ise “other” 
sözcüklerini tercih ediyor, ancak, şunu da ekliyor: “Böyle yaparak, üzülerek de olsa, yazarın Fransızca 
metinde, her iki terimi de büyük harf ve küçük harfle kullanımını, feda etmiş oluyoruz.” (Levinas, 
1991: 24-25) Böylece bu metin boyunca Önay Sözer’in önerdiği, “autrui” ve “Other” için “Öteki”, 
“autre” ve “other” için ise “Başkası” kullanılacaktır. Ancak, bazı çevirilerden veya metinlerden alıntı 
yaparken, bu konuda ciddi bir karışıklık doğabileceğini düşünmekteyiz. Örneğin Zeynep Direk, bazı 
metinlerinde “başka”yı Tanrı ya da genel anlamlı başkalık olarak [autre] ve “Başkası”nı ise, başka kişi 
[autrui] anlamında kullanmaktadır. (örneğin Direk, 1997) Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için biz 
Önay Sözer’in önerisini kabul edeceğiz. Alıntılarda, sorun yaratacağına inandığımız durumlarda 
köşeli parantez içinde, Önay Sözer’in önerisini göz önüne alarak sözcüğün hangi anlamda 
kullanıldığını belirteceğiz.  



 11 

belirttiğimiz ussalcı etik anlayışlar da hem farklılıkların ötesinde ve üzerinde bir 

Us’un varlığını temel alırlar, hem de bu Us’tan yola çıkarak kurulan etik buyruklara 

(Kant) ya da Ussal devlete (Hegel) uymanın, bir toplumun birlikteliğinin yegane şartı 

olduğunu varsayarlar. Bireylerin kaçınılmaz olarak farklılıkları vardır ama 

toplumsalın refahı için, bu farklılıklar ortadan kaldırılmalı ya da bireyler 

farklılıklarından feragat edip, etik buyruklara uymalıdırlar.  

Levinas’ın en temel amacı, hem bu aynılaştırma mekanizmasının belkemiğini 

oluşturan felsefi geleneğin Öteki’yi görmezlikten gelişine vurgu yapmak, hem de 

kendi felsefi duruşunu bu gelenekten kopartmaktır. Levinas’a göre gelenekten kopuş, 

öncelikle dil düzleminde olmalıdır. Levinas, felsefesinin başlangıç ve en temel 

noktası olarak kabul ettiği Öteki’yle gerçekleşen etik ilişkinin dilini, Batı metafiziği 

ve ontolojinin dilinden kurtarmanın gerekliliğine inanır. Levinas’a göre, 

aynılaştırmanın başladığı ve şiddetinin en yoğun hissedildiği alan dildir.  

Gelenekten kopuş, dilin yanı sıra, felsefe yapma yöntemleri için de geçerli 

olmalıdır. Levinas, bu bakımdan gelenekle hesaplaşmasını, Husserl fenomenolojisi 

ve Heidegger ontolojisini eleştirerek sürdürür. Her iki düşünürün de aynılaştırmanın 

mantığı içine düştüklerini iddia eder. Örneğin Levinas, kendi etik anlayışı içinde 

temellendirdiği sorumlu öznenin, öncelikli olarak Husserl’deki aşkınsal ben ve 

Heidegger’deki Dasein ile farklılığına vurgu yapar. Benzer şekilde, Öteki’nin yüzü 

ile karşılaşıldığında, bilme temelli fenomenolojik yöntemin işlemediğini veya 

yetersiz kaldığını söyler ve Öteki’nin yüzünün bir fenomen olmadığına işaret eder. 

Levinas, yüz yüze karşılaşmayı ilk felsefenin kurulacağı bir sınır noktası, ya da 

durumu olarak ele alır. Bilme ve düşünme bu noktadan sonra başlayacaktır.  
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Levinas, Heidegger’i de toplumsalı bir aynılık olarak görmesinden ve bu 

toplumsalı oluşturan insanların farklılıklarını görmezden gelmesinden dolayı 

eleştirir. Her ne kadar Dasein Varlık ve Zaman’da (Being and Time; Sein und Zeit) 

Ötekilerle birlikteliğiyle de ele alındıysa da, Heidegger’in ilgisi birincil olarak 

Ötekilere değildir. Ötekilerle bir arada olmak (being-with-others), Dasein’ın 

gündelik yaşantısında varolan şeylerle ilişkilerinden herhangi bir tanesidir. 

Heidegger için Öteki herhangi bir varolan-şeyden farksızdır. Dasein, insani olan her 

şeyden uzaktır ve sadece Varlık problemi içinde ele alınır. Bu yüzden, Levinas’a 

göre Heidegger’in felsefesinden bir farklılıklar etiği türetilemez.  

Levinas, Batı felsefesi geleneğini eleştirmekte sadece Husserl ve Heidegger’le de 

sınırlı kalmaz. Geleneğin tamamında aynılığın farklılığa, ontoloji ve epistemolojinin 

etiğe baskın geldiğini dile getirir. Levinas’ın gelenekle hesaplaşmasına ileride daha 

detaylıca değinilecektir.  

Levinas’a olan ilginin artışında büyük katkısı olan Derrida, sıklıkla Levinas’ı 

yeniden ve yeni kavramlarla okumaya girişir. Levinas hakkında yazdığı ilk makalesi 

“Şiddet ve Metafizik”ten sonra, Levinas’ın ölümünün ardından yazdığı ve 1997 

yılında yayınlanan Emmanuel Levinas’a Veda (Adieu to Emmanuel Levinas; Adieu à 

Emmanuel Levinas) bu okumalardan bir tanesidir. Derrida, Levinas’ın en temel 

eserlerinden olan Bütünlük ve Sonsuz’dan aldığı konukseverlik (hospitality) 

kavramından yola çıkarak, hem yeni bir Levinas okumasına girişir, hem de radikal 

bir etik ve siyasetin, Levinas felsefesinin kavramları kullanılarak türetilip 

türetilemeyeceğini inceler. Bir anlamıyla Derrida, yapısökümcülüğe (deconstruction) 
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sıklıkla yöneltilen “etik içerikten yoksun olmak” suçlamasının yanıtını Levinas 

felsefesinde arar.  

Derrida, yapısökümle bir taraftan tutarlılık iddiasında bulunan felsefi dizgeleri 

eleştirirken ve her türlü temellendirmenin bir şeyleri ya da bir Öteki’yi göz ardı 

ettiğini savunurken, diğer taraftan da, Levinas felsefesini yorumlayarak, göz ardı 

edilenlerin de içine alınabildiği bir etik ile yapısökümü örtüştürmeyi amaçlar.  

Levinas’a olan ilgi sadece Fransa ile de sınırlı kalmaz. Hem yapısökümcülüğün 

ABD ve İngiltere’de yaygınlaşması, hem de benzer etik arayışların bu ülkelerde de 

gündemde olması, Levinas’a olan ilgiyi arttırır. Simon Critchley ve Robert 

Bernasconi başta olmak üzere, İngilizce konuşulan ülkelerdeki akademisyenler 

arasında da Levinas’a olan ilgi, hızla artmaktadır.  

Kanımızca bu ilgi uzun süre kalıcı olacaktır. Levinas felsefesi yenilikçi fikirleri 

ile sadece 20. Yüzyıla ait geçici bir düşünce akımı değildir. Aksine, göçlerle, 

küreselleşme ile, farklı kültürlerin iç içeliği ile hızla dönüşen dünyamızın bir 

aradalığa dair sorunları için çözüm olanakları taşımaya ve güncelliğini korumaya 

devam etmektedir.  

1.4 Tezin İçeriği ve Ele Alınacak Sorunlar:  

Bu tezde, ele aldığı sorunların önemi ve aciliyeti nedeniyle felsefe gündeminde 

hızla yukarılara taşınan Levinas’ın felsefi düşüncesinin temelini oluşturan etik özne 

ve bu öznenin Öteki’yle ilişkisi eleştirel bir bakışla incelenecektir. Tezin amacı, bir 

taraftan Levinas felsefesinin temel kavramlarının ve yönteminin tartışılması iken, 

diğer taraftan bu yapıda karşılaşılan sorunları açığa çıkarmaktır. Öncelikli olarak 



 14 

Levinas felsefesinin merkezinde yer alan etik özne ve Öteki arasındaki ilişkinin 

ancak Tanrıdan yola çıkılarak kurulabileceği iddia edilecektir. Levinas’ın seküler bir 

okumasının, etik ilişkinin temel varsayımları ve sorumluluk fikri ile çelişeceği 

savunulacaktır. Bunun yanı sıra, merkezinde Tanrı’nın olduğu bir felsefe, doğal 

olarak ontolojiden ve teolojiden sıyrılamaz. Böylece Levinas’ın eleştirdiği 

ontolojinin tam da ortasına düştüğü gösterilecektir. 

Bu fikir çerçevesinde temel olarak tezde ele alınacak sorunlar iki ana başlık 

altında toplanmıştır: 

1. Özne’ye dair sorunlar: 

Bu kapsam altında, Levinas felsefesindeki etik özne tasarımına içkin bir sorun 

olarak gördüğümüz Öteki’ye karşı sorumluluğun kaynağı sorunu ele alınacaktır. 

Bencil ben’i etik özne yapan, Öteki’ye karşı kaçamayacağı bir sorumluluktur. 

Levinas felsefesinin en temel varsayımlarından birisi olan bu iddia, sorumluluğa dair 

iki farklı yoruma olanak tanır: Sorumluluk, ya Öteki tarafından seçilmişlik sonrası 

bir dayatmadır ve kaçınılmazdır, ya da bencil dünyasında yaşayan ben’in Öteki’yle 

karşılaşması sonucunda vicdanından açığa çıkmaktadır. Her iki yorum da, yukarıda 

belirtildiği üzere, merkezde bir Tanrı kavramı olmadığında ve sorumluluğun bir 

Tanrı buyruğu olduğu kabul edilmediğinde, Levinas’ın felsefesinin bütünlüğü içinde 

çelişkilere yol açar. Bir başka deyişle, sorumluluk sahibi özne tanımı bizi bir 

kaynağa (origin) yönlendirir. Bu kaynak ister bir Tanrı olsun, ister vicdan olsun, 

Levinas bu noktada yeniden ontolojinin içine düşmektedir. Çünkü ya Tanrı’nın 

varlığı, ya da Tanrı tarafından verili bir vicdan etik karşılaşmayı öncelemektedir.  
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2. Öteki’ye dair sorunlar:  

İkinci olarak, Öteki’yi erişilemez, tanımlanamaz ve tematize edilemez mutlak bir 

başkalık olarak tasarlayan Levinas’ın, etik özne ile Öteki’yi nasıl ilişkilendireceği 

sorunu ele alınacaktır. Buradaki temel problem, Öteki’nin mutlak bir başkalık olarak 

tasarlanmasında, zaman zaman Levinas’taki Tanrı düşüncesinin göz ardı edilmesidir.  

Levinas felsefesinde, ben ile Öteki’nin karşılaşması, her türden aynılık 

zemininden bağımsızdır. Bu karşılaşma aynı zamanda, anlamlandırmanın da 

başladığı andır. Öyle ki, madem anlamlandırma karşılaşmayla başlamaktadır, o halde 

düşünme, anlama ve bilme de bu anı takip eder. Bu, öyle radikal bir deneyimdir ki, 

bunu önceleyen herhangi bir ortaklık ya da ilişki düzlemi yoktur. Bu noktada akla: 

hemen şu soru gelir; mutlak bir başkalıkla ben’in karşılaşması nasıl mümkün 

olabilir? Ben, Öteki’nin yüzünü nasıl tanır? Herhangi bir ortaklaşalık zemini 

olmaksızın bir ilişki nasıl mümkün olabilir? Levinas için bu sorunun yanıtı Öteki’nin 

yüzündeki Tanrısal Söz’de gizlidir. Öteki’yle, tıpkı sorumluluk maddesinde de ele 

alınacağı gibi Tanrısal bir bağ olmadığı taktirde, ben herhangi bir ilişki kuramaz. Biz, 

karşılaşmayı olanaklı kılanın Tanrı olduğu gerçeğinin Levinas yorumcularınca ihmal 

edildiği kanaatindeyiz. Levinas, kendi felsefesinin merkezinde böyle bir Tanrı 

fikrinin olduğunu hiçbir zaman reddetmese de, onun ateistik veya seküler 

yorumcularının Tanrı’dan arındırılmış bir Levinas felsefesi yorumu yaparken, 

kaçınılmaz olarak bir açmazın içine düştüklerini düşünüyoruz. Tezde bu düşünce de 

savunulacaktır. 

Tüm bu iddiaların temellendirilmesinde, ilk olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, 

Levinas yorumcularının, onu yorumlarken felsefesinden her türden teolojik imayı 
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çıkartmalarının bir yanlış olduğunu ve bunun Levinas felsefesinin bütünlüğüne zarar 

verdiğini ispatlamaya çalışacağız. Yukarıda iki başlık altında özetlenen sorunların 

hepsinde, arka planda bu eksik okumanın olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, teolojik 

kavramlar çıkartılmasa da, bize göre, Levinas’ın felsefesi kendi eleştirdiği Aynı’nın 

mantığının içine düşmektedir. Tezde bu iddiayı da ele alacağız.  

Tez, giriş bölümü dışında beş ana bölümden oluşacaktır:  

İkinci bölümde, Batı felsefesi geleneği içinde, belli başlı bazı düşünürlerde özne 

ve Öteki’nin ve başkalığın nasıl ele alındığına kısaca değinmeye çalışacağız. Bu 

bölümün Levinas’ın kendi kavramlarını oluştururken, hangi sorunlardan yola 

çıktığının anlaşılması açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz 

Üçüncü bölümde, Levinas felsefesinin genel yapısı ele alınacak, Batı felsefesi 

geleneği içinde sorunlu bulduğu noktalara değinilecektir. Bu bölüm, Levinas 

felsefesine bir giriş amacı taşımaktadır. Özellikle onun ontoloji eleştirisi burada ele 

alınacaktır. Bunun yanı sıra, tezde ele alınacak problemlerle ilişkili olarak, başta 

“var” [il y a], “Başkası”, “Öteki”, “söyleme” [saying], “söylenen” [said], “ihtiyaç” 

[need], “arzu” [desire], “yüz”, “sonsuzluk” olmak üzere, Levinas felsefesinin en 

temel kavramları detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Gene bu bölümde, varlığın üç 

farklı yapısı (var, hipostaz ve etik özne) arasındaki geçişler ele alınacaktır. Bencil 

dünyası içine gömülen bir ben’den, Öteki’yle karşılaşma sonucunda nasıl etik bir 

özne’nin oluştuğu da gene bu bölümde incelenecektir  
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Dördüncü bölümde, yukarıda kısaca değinilen sorunlar detaylandırılacak ve 

tartışılacaktır. Levinas’ın kendi metinlerinden, bu sorunlarla ilişkili örnekler 

verilecektir.  

Beşinci bölümde ise, sorunların temelinde Tanrı düşüncesinden arındırılmış bir 

Levinas okumasının yattığı ispatlanmaya çalışılacaktır. Böylelikle tezin ana sorunsalı 

ortaya konmuş olacaktır.  

Sonuç kısmında ise, sorunlara ve sorunların kaynaklarına dair tezde geliştirilen 

fikirlerin bir muhasebesi yapılacak, tezin iddia ettiği argümanların öneminden 

bahsedilecektir. 
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2 Tarih Boyunca Özne ve Öteki: 

Bu bölümde, tezin temel kavramlarından olan özne ve öznelliğin Levinas 

felsefesine gelene kadar Batı felsefesi tarihinde hangi yolları izlediğine ve hangi 

açmazlarla karşılaştığına bakmaya çalışacağız. Bu çalışma bir felsefe tarihi çalışması 

olmadığından, burada değinilecek olan düşünürler çoğunlukla Levinas’ın düşünsel 

gelişiminde, ortaya attıkları sorularla veya düşünceleri ile, doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkili olanların arasından seçildi. Ancak bu düşünürlerin özne ve öznelik 

kavramlarını ele alışları incelenirken, kaçınılmaz olarak bunların son derece 

derinlikli felsefelerini sadece özetlemek durumunda kalacağız. Temel amacımız, 

kendine has bir özne kuramına sahip olan Levinas’ın, Batı felsefesi geleneğindeki 

hangi sorunları çözmeyi hedeflediğini açıklayabilmektir. Bunun yanı sıra, Levinas’ın 

Batı felsefesi tarihindeki yerini daha iyi anlayabilmek için onun felsefesinin en temel 

ikinci kavramı olan Öteki’nin de felsefe tarihinde şekillenişini incelemek 

gerekmektedir. Levinas şüphesiz ki Öteki’yle ilişki içinde oluşan bir özne kuramını 

savunan tek düşünür değildir. Bu kavrama Levinas’ın kattığı özgün anlamın daha iyi 

anlaşılabilmesi için diğer düşünürlerde Öteki kavramının nasıl ele alındığına da 

kısaca değinmek gerekmektedir.  

Bu bölüm Batı felsefesinin babası sayılan Platon’la başlayacak. Onun modern 

anlamda bir özne kuramı bulunmamakla birlikte, İdealar öğretisi ile ilişki içindeki 

insan tasavvuru ve bilgi sorununa yaklaşımı modern özneye dair ipuçları 

taşımaktadır. Platon’u takiben, onun düşüncelerinin Ortaçağ’a taşınmasında son 

derece etkili bir düşünür olan ve Yeni-Platonculuk öğretisinin kurucusu sayılan 
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Plotinos’un “öz-bilinç” kavramının nasıl ele alındığı anlatılacak. Bunun yanı sıra, 

Plotinos’un, insanı Bir’e bağlayan Ruh düşüncesine de değinilecektir.  

Ortaçağ felsefesi, tanrıbilim ile felsefenin uzlaştırılması çabaları ile şekillenip, 

ağırlıklı olarak Tanrısal olanı bilme, Tanrı buyruğuna uygun yaşama gibi konu 

başlıkları altında ilerlese de, Antik Yunan felsefesiyle derin bağlar içermektedir. 

Hıristiyan düşünce dünyasının en büyük isimlerinden Augustine, kimilerince bireyin 

içe dönük bir şekilde kendisini sorgulamasının ilk örneklerini verdiği için 

varoluşçuluğun babası sayılır. Bu içe dönüş, aynı zamanda Tanrı buyruğu ve yasaları 

ile bireysel yaşantının nasıl uzlaştırılacağının sorgulanmasını da içerir: “Her şeye 

kadir bir Tanrı ile bireyin özgür istenci nasıl birbiriyle çelişmeden bir arada 

olabilir?”, “Bireyin sorumluluğu nerede başlar?” gibi sorulara yanıt araması ile 

felsefe tarihinde kendisine önemli bir yer edinir.  

Modern öznenin kurucusu olarak kabul edilen Descartes, özneden yola çıkan, 

mutlak bilginin tüm dayanağını insanda bulan ve günümüze kadar etkisini sürdüren 

bir anlayışın temellerini atar. Öyle ki, 20. Yüzyılda özneden bahseden her düşünür, 

öyle ya da böyle Descartes felsefesi ile ilişki kurmak zorunda kalır.  

Hume, Descartes’a bir yanıt olarak, algılardan bağımsız, her tür kesinliğin 

temellendiği bir “ben” anlayışını reddeder. Onun radikal fikirleri, öznenin dış 

dünyadan bağımsız olabilirliğine dair şüphelerin ilk örneğidir. 

Descartes ve Hume’un bir sentezini yapmaya girişen Kant, bilginin sınırlarını 

çizmeye çalışırken, özne artık edilgen bir şekilde dış dünyayı algılamak yerine, etken 

bir şekilde algıyı şekillendirmektedir. Zaman ve uzaydan bağımsız algının 
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olanaksızlığı ve algıyı belirli bir forma sokan kategoriler fikri, Hegel’i de etkiler. 

Ancak Hegel, bilmenin sınırlarını tarihle sentezler. Tarihsellik, insan düşüncesinden 

etkinliklerine kadar her şeyin belirleyicisidir. Bilme ve bilen özne, içinde bulunulan 

tarihsel konumdan bağımsız düşünülemez. Tarihin tüm akışı çatışmalar ve bu 

çatışmaların bir ereğe doğru ilerleme içinde çözülmesiyle formüle edilir.  

20. Yüzyıla gelindiğinde, bir yanda insan ve bilinç merkezli felsefeler varken, 

diğer yanda bu anlayışa karşı, özne ve nesne ayrımını yadsıyan yepyeni düşünce 

akımları yeşermektedir. Fenomenolojinin babası Husserl, dış dünya ile bilinç 

arasındaki ilişkiyi yepyeni bir ilkeyle ele alır. Yönelimsellik adını verdiği ve 

Brentano’dan ödünç aldığı bu ilkeye göre bilinç, tek başına ve bir içerikten bağımsız 

bulunamaz, fenomenolojinin sloganı olan sözcüklerle söylersek: “Bilinç, mutlaka bir 

şeyin bilincidir.” Husserl fenomenolojisi ile birlikte bilinç ve dış dünya arasındaki 

sınır çizgisi ortadan kalkar. Bilinç zaten dış dünya ile ben arasındaki köprüdür. 

Husserl’e göre, dış bilinç içeriklerinin titiz bir şekilde ele alınması bizi kesin bilgiye 

ulaştıracaktır.  

Heidegger’in, bilme ilişkisi ile temellenen, insan merkezli ve özne-nesne ayrımı 

ile örülmüş her türlü yaklaşımı eleştirmesi felsefeye yepyeni bir soluk getirir. Öte 

yandan, her ne kadar kendisini Heidegger’in bir devamcısı saysa da, hümanist bir 

felsefe geliştirmeye çalışan Sartre, Hegel’deki gibi Öteki’yle çatışma içinde ele 

alınan özneyi, Husserl ve Heidegger’in felsefeleri ile bağdaştırmaya çalışır.  

Batı felsefesinin çok da bilmediği topraklarda, Einstein’ın izafiyet kuramından, 

Buber’den; Heidegger’den ve Yeni-Kantçılıktan etkilenen, roman kuramı 

çalışmalarının içinden Öteki’yle ilişki içinde bir özne kuramı da ortaya çıkartan 
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Bakhtin de, bu bölümde ele alınacaktır. Bakhtin, ben-Öteki ilişkisini bir tekillik 

olarak ele almasıyla Levinas’la benzerlikler taşır. Fransız psikiyatrist Lacan da 

özneyi, ben’in dışında olanla karşılaşma sonucunda kurması nedeniyle bu bölümde 

ele alınacaktır.  

Tek tek bu düşünürleri incelemeden önce, özne kavramının etimolojik gelişimine 

dair de kısa bir kaç not düşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Heidegger, son 

derece iyi bildiği Antik Yunan düşüncesinin erken dönemlerinde insanın bir “Ben-

özne” [I-subject] olarak tasarlanmadığını savlar. (Alıntılayan: Inwood, 1999: 203) 

Ancak, sözcüğün kökenleri konusunda bizi gene de Antik Yunan düşünce dünyasına 

taşır. Özne sözcüğünün karşılığı olan Almanca Subjekt ve İngilizce Subject 

sözcükleri, Latince subiectum ya da sub-iectum’dan türetilmişlerdir. Kabaca bu 

sözcük, bir dayanak ya da temel anlamı taşır. (Inwood, 1997: 166) Sözcüğün antik 

Yunanca’da karşılığı hypokeimenon ya da hupokeimenon3’dur. Critchley’e göre, 

hupokeimenon, bir “töz” ya da dayanaktır. Hule [madde] ile aynılıklar taşıyan ve 

değişmeyen şeydir. (Critchley, 1999b: 51) Heidegger, hypokeimenon’un Latince’ye 

subiectum olarak çevrilmesinin önemine dikkat çeker. (Heidegger, 1973: 27) Sözcük, 

bu çeviri sırasında her şeye uygulanan bir sözcük olmaktan çıkıp, özellikle 

Hıristiyanlığın yükselmesi ile birlikte her şeyin merkezine alınmaya başlanan insana 

atfedilen bir anlam kazanır. (Wood, 1997:167) Heidegger, bu insani anlamın 

kazanılması sürecindeki önemli bir başka adımın usun dayanak olmaya başlaması 

olduğunu söyler. (Heidegger, 1973: 29) İleride de göreceğimiz gibi, insanı bir 

dayanak olarak kurmanın ilk adımları Descartes ile başlar. İnsani bir dayanak 

                                                 
3 Sözcük, kimi kaynaklarda hypokeimenon (örneğin Heidegger, 1973) , kiminde ise hupokeimenon 
(örneğin Critchley, 1999b) olarak yazılmıştır.  
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fikrinden vazgeçmenin göreliliğe ve dayanaksızlığa sebep olacağı korkusu ile, 

insanın böyle bir dayanak olma yetisinden yoksun olduğu fikri arasındaki çatışma 

günümüze kadar gelmiştir.  

2.1 Platon:  

Modern özne’ye ait bilme, anlama, sorumlu olma, ahlaklı olma gibi eylemlerin 

felsefi sorgulamalarının tarihi Antik Yunan’da başlar. Sokrates ile birlikte insanın 

dünya üzerindeki etkinliklerinin sorgulandığı, erdem, iyilik, güzellik gibi 

kavramların insan yaşamına ışık tutmak için işlendiği dönem, öğrencisi Platon ile 

doruğa ulaşır.  

Platon, insan yaşamındaki iyi, güzel ve doğru kavramlarını tek bir evrensel 

yapıda ele alır ve tüm bunları bilme ile ilişkilendirir. Theaitetos diyaloğu bize 

Platon’un bilgi kuramına dair en çok ipucu veren eserdir. Bu diyalogda Sokrates’e 

bilginin ne olduğunu sorgulatan Platon, bütün yapıtlarında olduğu gibi bunda da 

evrensel olanın peşindedir. Metin evrensel bir bilgi kuramının olanaklılığını 

ispatlamaya çalışır. Herhangi bir şeye ait “ne” sorusunun yanıtı hiçbir biçimde bu 

dünyaya ait, geçici, değişken ve sürekli akış halindeki varlıklarla ilişkili olamaz. 

Bilgi, Platon’un düşüncesinin en temel unsuru olan İdealarla ilişki içinde ele alınır.  

Theaitetos, bilginin algı ile özdeş olduğunu iddia eder. (Platon, 1995, Theaitetos: 

151d-e) Platon, Sokrates’i konuşturarak ona, bilgiyi algı ile özdeşleştirme fikrinin 

aslında Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” düşüncesi ile aynı olduğunu 

söyletir. (ibid: 152a-b) Bu tanımlama, kişiden kişiye değişen, her insanın algısına 

bağımlı, dolayısıyla göreli bir tanımlamadır ve eğer bu doğruysa herkes algısı 
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doğrultusunda bilgiye sahiptir. Oysa, bu genel geçer bir bilgi tanımı olmaktan çok 

uzaktadır. (ibid: 152 b-c)  

Platon’a göre bilgi duyusal algı ile elde edilemez, dolayısıyla mutlaktır ve 

varolana ilişkindir. Algı yanıltıcıdır, bizi doğru bilgiye taşıyacak şey anlıktır. 

Bilginin algılardan bağımsız olması fikri, günümüzde de güncelliğini korumaktadır. 

Metinde Sokrates’e söyletilen şu sözler, insanın bilgiye dair bir ölçüt olamayacağını 

anlatmaktadır: 

O halde üstadına, haklı olarak, şunu söyleyebiliriz: Bir insanın başka bir 
insandan daha bilge, daha bilge olanın da ölçüsü olduğunu kabul etmesi 
gerekir, fakat ben ki hiçbir şey bilmem, her ne kadar yukarıdaki savunma 
söylevim, âdeta kendime karşın beni zorla ölçü kılıyorsa da, bir ölçü olmama 
hiç de gerek yoktur.(ibid: 179b)  

Platon’a göre, eğer Sofistlerin iddia ettiği gibi bilgi duyusal algı ile elde ediliyor 

ise, görme duyusu bize gördüğümüz nesnenin bilgisini verecektir, bu da görme ve 

bilme arasındaki ayrımı ortadan kaldıracaktır. O halde görünenler bilinecek ancak 

görme gerçekleştirilmediğinde bilme ortadan kalkacaktır. Bu iddiaya göre hatırlanan 

şeyler görülmediklerinden dolayı bilinemezler ve dolayısıyla hatırlamanın kendisi de 

bilgi olamayacaktır. (ibid: 164b)  

Platon için, diyaloglarda sıkça kullandığı “Sokratik doğurtma yöntemi” bilginin 

hatırlatılmasından başka bir şey değildir. Ruh ve beden ayrımını kabul eden Platon’a 

göre, ruhun beden ile birlikteliği öncesinde ruh, İdealar dünyasının bilgisine sahiptir. 

Fakat ne zaman ki ruh bedenle birleşmiştir, bundan sonra İdealar dünyasına ilişkin 

bilgi artık belleğin derinliklerinde kalmıştır ki bu da ancak “doğurtularak” 

hatırlanacaktır. Doğurtma yönteminin en bilinen örneği Menon diyaloğudur. Adı 

geçen diyalogda eğitimsiz bir köleye, bir geometri problemini derinlerdeki bilginin 
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doğurtularak hatırlanmasıyla çözdürmüştür. Dolayısıyla Sofist düşüncede reddedilen 

“hatırlama” Platoncu düşüncede evrensel bilgiye ulaşmanın yollarından biri halini 

alır. 

Theaitetos diyaloğunun ilerleyen bölümlerinde bilginin algı dışında ne olabileceği 

sorusu sorulur ve Theaitetos tarafından bu soruya verilen ikinci yanıt, bilginin “doğru 

sanı” olduğudur. (ibid: 187b-c) Oysaki Sokrates’e göre sanı, beraberinde şüpheyi de 

taşır. Doğru ya da yanlış olsun her durumda kesinlikten uzaktır ve her durumda 

doğru olma ya da olmama durumunu içinde barındırır.  

Sanı, bilgi olmaksızın da doğru olabilir, bilgiye ait olmayan doğru aynı biçimde 

yanlış olma olasılığını da beraberin taşır. Sokrates, Theaitetos diyaloğunda şunları 

söylüyor: 

Protagoras bütün insanların sanılarını doğru olarak kabul ederse, o halde, 
kendi sanısı hakkında başka bir görüşe sahip olanlara, yani onun yanıldığına 
inananlara hak vermiş oluyor. (ibid: 171b)  

Sanılar da tıpkı algılar gibi görelidirler ve mutlak bilgi ile aynı şey olamazlar. 

Theaitetos diyaloğu bilginin ne algı, ne de doğru sanı olduğu düşüncesiyle sonlanır. 

(ibid: 210b) Platon’a göre, gerçek bilgi değişimin olduğu bu dünyaya değil, 

evrenselin bilgisini veren İdealar dünyasına aittir. Duyulur varlıklar, evrensel 

olmaktan uzaktırlar. Bunlar yalnızca evrensel kavramlardan pay alan, onların birer 

yansımaları, birer temsilidirler.  

Felsefe tarihini, apaçıktır ki, yüzyıllar boyunca meşgul edecek pek çok sorunun 

temelleri, Platon’un diyaloglarında atılır. Yukarıda bahsi geçen bilgi teorisi, dış 
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dünyanın bize doğru bilgiyi vermek için yeterli olup olmadığı sorunundan, 

algılarımızın neyi, nasıl temsil ettiği sorununa kadar pek çok sorunu içerir.  

Daha önce de söylendiği üzere, bilgiye her ne kadar algılar veya sanılarla 

ulaşılamıyorsa da, bilgiye bizi yaklaştıracak şey anlıktır. Ancak anlık, bir ben’e, bir 

özneye ait, öznel bir anlık değildir. O sadece hatırlatma yoluyla bizi doğru bilgiye 

ulaştıracaktır, evrensellikle aramızdaki bir köprüdür.  

Algılarımızın güvenilmez olduğunu söyleyerek Platon, bireysel olanın yerine 

evrensel olanın yeğlenmesinin temellerini atar. Evrensel doğrular, dünyadaki 

yanıltıcı görüntülerinden bağımsız olarak, değişmez olarak İdealar dünyasında 

dururlar.  

Platon, şeylerin özünün İdealar dünyasına ait olduğunu söylerken (Platon, 2001: 

76e), bu dünya ile köprü vazifesi gören anlık ona göre ruhla aynı şeydir. Ruh, beden 

gibi bozulmaya, çözülmeye açık değildir. Ruh her zaman aynı kalırken, beden 

yaşlanır ve dağılır. Ruh Tanrısal olana, beden ise ölümlü olana aittir. (ibid: 80a-e) 

Platon’da, insanın ruh’la ilişkisi, hem insanın bir “öte dünya” ile bağının 

kurulması, hem de insanın özünün, evrenselle ilişkili olması düşüncesi ileride 

Hıristiyan felsefesinde Tanırsal olanla insan arasında kurulacak bağda da 

kullanılacaktır.  

2.2 Plotinos ve Yeni-Platonculuk: 

Hıristiyan dünyası üzerinde, hem tektanrıcı bir kuramsal içeriği, hem de Antik 

Yunan felsefesinin bir devamı niteliğinde olması bakımından son derece etkili olmuş 
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olan Yeni-Platonculuğun babası sayılan Plotinos’ta da, Platon’da olduğu gibi gene 

düşünülür dünya ve duyumlar dünyası ayrımına rastlamaktayız. Bu iki dünya 

arasında kademeli bir geçiş tasarlayan Plotinos, kademelerin en üstüne tek bir 

Tanrı’yı anıştıran “Bir”i yerleştirir. Bir herşeyin ve dolayısıyla kendi altındaki 

kademelerin de dayanağıdır. “Bir (Hen), aşkın, akılla kavranamayan, anlaşılamayan, 

hiçbir nitelik yüklenemeyen nedendir.” (Çotuksöken ve Babür, 1993: 38) 

Plotinos, son derece özgün bir şekilde Bir’in altındaki ikinci kademede özne ve 

nesne ayrımını çağrıştıracak bir ayrım yapar. Öyle ki bu kademe, yani Logos’ta, 

İdealar ve İdealar üzerine düşünen Nous bulunur. Üçüncü kademede ise bedene can 

veren ruh vardır. Onun altında cisim ve daha da altta madde bulunur. (Timuçin, 

1992: 226-227) Bu kademelerin oluşumunda her ne kadar türeme yukarıdan aşağı 

doğru olsa da, aşağıdan yukarıya doğru yükselme olanağı da bulunur.  

Bir, Nous ve İdealar’ın üzerinde bulunarak aslında, özne ve nesne ayrımının da 

üzerindedir. Bu nedenle de bir öz-bilinç halidir. Daha alt kademedekilerin 

yükselmesi, hep ona doğru bir yönelmeyle olur. Yukarıdan aşağıya doğru oluşta ise, 

“oluşan, oluştuğu nesneden ayrı bir biçimde oluşurken, oluşturan neden, kendinden 

bir şey yitirmez, kendinden bir şey eksilmez. Oluşan nesne kendini oluşturan 

nedenden koparamaz, ona bağımlıdır.” (Çotuksöken ve Babür, 1993: 39)  

Üçüncü kademedeki ruh, içine girdiği bedenden farklı olarak değişmez, aynı 

kalır. Oysa beden değişim içindedir. Ruhların hepsi hipostaz ruhtan türerler. 

(Emilsson, 1998: §4) 

İnsan, bu kademeli tasarımda, Bir’e ulaşmak ister. Buradaki kademeli yükseliş 

öğretisinin benzerleri, gnostiklerden Pisagorculara kadar pek çok düşünsel akımda, 
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Hıristiyanlıkta ve diğer tek Tanrılı dinlerdeki tarikat öğretilerinde de görülebilir. 

Böyle bir kademeli geçiş içeren anlayışla, hem aşkın Tanrı ile insanlar ve doğa 

arasında bir bağ kurulmuş olur, hem de insanın Tanrı’ya yönelmesi gerekçelendirilir.  

Düşünülebilir dünyaya ait olan ruh, beden ile Nous arasındaki bağlantı noktasıdır. 

Ruhun, Nous’ta, Plotinos’un, bazen gerçek benlik ya da gerçek insan olarak 

adlandırdığı bir dayanağı vardır. İnsan, hem bir ruha sahip olması, hem de bedeni 

olmasından dolayı, düşünülebilir dünya ile duyumlar dünyasının sınırındadır ve her 

ikisine de yönelebilir. Felsefe, düşünsel dünyayı seçenlerin arınma ve yükselme 

aracıdır. (Emilsson, 1998: §6)  

Bu kademeli yükselişin sonunda şu durumlara erişilebilir:  

1. Ruhun yükselişinin başarılı olması halinde, insanın kendini bilmesi, 

bir öz-bilince erişmesi mümkün olur. 

2. Bu kendini bilme hali, aynı zamanda İdeaların bir bütün olarak 

bilinebilmesini sağlar. (ibid) 

İnsanın kademeli olarak öz-bilincine ulaşması, felsefe tarihinin gündemini, 

Plotinos’tan sonra da meşgul etmeye devam eder. Platon’la birlikte Plotinus, bu 

bakımdan iki ayrı dünyanın (düşünülebilir ve duyumlanabilir) arasında bilgi yoluyla 

bağlantının kurulabileceğine ve dahası, bu ikiliğin yaratıcısı olan ilk sebebe 

ulaşılabileceğine dair pek çok öğretinin temelini atmışlardır. İnsan, ruhu ile ve bilgi 

yoluyla, içinde bulunduğu ve daha aşağıda olan dünyevilikten kurtulabilir, onu 

aşabilir. Bilme, insanı hem doğru yola çıkartır, hem de kendi özüne ulaştırır. Kendi 

özüne erişen insan, özündeki Mutlak ve değişmez olanları da bilebilir.  
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2.3 Augustine: 

Descartes’tan yaklaşık 1250 yıl önce yaşamış olan Saint Augustine’in felsefesi 

adeta Kartezyen şüpheciliğin bir önceli gibidir. Her ikisinin de temel dayanağı 

“şüphe edilemeyecek bir doğrunun varlığı”dır. İleride de açıklanacağı üzere, 

Descartes, “şüphe edemeyeceğim yegane şey, şüphe etmemdir” derken, ulaştığı bu 

son ve şüphe edilemez noktaya, her şeyden şüphe ederek ulaşmıştır. Augustine’e 

göre ise, aldanmak varolmanın basit bir kanıtıdır. Varoluşa dair temel dayanağı Tanrı 

düşüncesi olan Augustine, şüphe etmenin kendisinin bile Tanrı tarafından yaratılmış 

olmanın kanıtı olduğunu öne sürer. (Gökberk, 1990: 153) Şöyle der: “Onlar ‘Peki ya 

aldanıyorsan?’ deyip itiraz ederler. Aldanıyorsam, varım. Çünkü varolmayan biri, 

aldanamaz.” (Alıntılayan: Cevizci, 2001: 53) 

Ortaçağ felsefesinin hemen her felsefi akımında Tanrının varlığının merkezde 

olduğu düşünülürse, bu dönemin en temel problemlerinden birisi bu her şeye kadir 

yaratıcı karşısında, kulun yaşamsal faaliyetlerinden ne derecede sorumlu ve özgür 

olduğu sorunudur. Tanrı tarafından yaratılan ve yine onun tarafından kaderi çizilmiş 

olan insan, günahlarından nereye kadar sorumludur? İnsanın yapıp ettikleri kendi 

kararı mıdır, yoksa Tanrı tarafından çizilmiş gelecek, insanın doğru ve yanlışlar 

yapmasına olanak tanır mı? Tanrısal bir düzende insani kararlara yer var mıdır?  

Augustine özgür istenç kavramını felsefe tarihinde ilk ele alanlardan birisidir:  

Ortaçağ felsefesinde ve modern felsefede önemli olan istenç kavramı, 
istencin bir edimi olarak irade fikri de dahil olmak üzere, Augustine 
tarafından bulunmuştur denebilir. Plato’nun ben’i us, ruh ve arzu olarak üçe 
bölmesi, istencin kendi başına ayrı bir yeti ya da bir güç olabilmesi için 
herhangi bir alan bırakmaz[...] (Matthews, 1998: §6)  
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Augustine, Tanrı’nın yarattıklarında kötü olanın, günah olanın nasıl olanaklı 

olduğunu sorgular. Her şeyi yaratan Tanrı ise, kötülük de Tanrı’dan mı kaynaklıdır? 

İtiraflar’da, teolojiyi yüzyıllarca meşgul eden kötülük sorununa dair şunları söyler: 

Beni yaratan kim? Yalnız iyi değil ama iyiliğin de kendisi olan Tanrım değil 
mi? Kötülüğü istemem ve iyiliği istememem nereden geliyor? Haklı cezalara 
çarpılmak için mi bu böyle oluyor? Ben çok tatlı Tanrı’mın bir eseri değil 
miyim? Bu acı tohumları kim içime ekti? Beni şeytan yarattıysa, o zaman 
şeytanın kendisi nereden geliyor? Bu iyilik meleği kendi iradesiyle aldığı 
kötü bir kararla şeytan olmuşsa, peki o zaman onu şeytana dönüştüren bu 
kötü irade nereden geliyor, çünkü o çok iyi bir Yaratıcı tarafından tamamıyla 
melek olarak yaratılmamış mıydı? (Augustine, 1999: 142-143) 

Augustine, saf iyilik olan Tanrı’nın, kötülüğün kaynağı olamayacağı 

düşüncesindedir. O halde her şeyin yaratıcısı olan Tanrı kötülüğü neden yok etmez? 

(Augustine, 1999: 145) Sorgulamasını, başta da belirttiğimiz üzere, özgür istenç ile 

ilişkilendirir. Buna göre kötülük, Tanrı tarafından yaratılan özgür istenç için 

gereklidir. Çünkü özgür istencin sahibi ruh ya da anlık, hep iyilik içinde olsaydı, 

özgürlüğün ya da seçimin bir anlamı olamayacaktı. Augustine, her ne kadar bütün 

varolanları, Tanrı’dan dolayı iyi olarak düşünse de, ona göre anlık sahibi özgür 

insanın günahının sorumluluğu Tanrı’dan bağımsızdır. Bu konuda şunları söyler: 

Nesneler var oldukça iyidirler. Şu hâlde, var olan herşey iyidir; kökenini 
aramakta olduğun kötü ise bir töz değildir. Çünkü bir töz olsaydı, iyi olurdu. 
(Augustine, 1999: 154)  

O halde, kötülük, iyi olan tözden, yani bütünden uzaklaşma, bu tözün 

eksilmesidir. “Her varlık iyi olduğundan bütünü daha iyidir, çünkü Tanrı herşeyi iyi 

olarak yarattı.” (ibid) Kötülük, Tanrının yarattığı iyi düzenin bozulması, tersine 

çevrilmesidir. Bunun sorumlusu da insandır. Kötüler, Tanrının düzeninden uzakta, 

aşağıda, kötü olanda, iyiliğin eksikliğinde yaşarlar: 
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Kötünün ne olduğunu aradım ve onun bir töz olmadığını keşfettim, kötülük 
yüce tözden, yani Tanrı’m senden yüz çeviren, bu içten zenginlikleri 
reddeden, daha aşağı seviyedeki şeylere dönerek dışarıda gururla şişinen bir 
irâdenin ahlâk bozukluğudur. (ibid: 156) 

İyilik ve erdemlilik bizi Tanrıya yaklaştıran yoldur. Augustine bunları söylerken 

Platon’un izinden gitmektedir. (bkz. Platon, 1995, Theaitetos: 176a-b) İnsanlar, 

doğaları gereği, özleri iyi olduğu için, mutlak iyiliğin yolunu izlemek onları mutlu 

eder: 

Ve sadece ben ve onu arzulayan birkaç kişi değil; ama hepimiz, istisnasız 
hepimiz mutlu olmak istiyoruz. [...] Değişik yollarla arasalar bile herkesin 
ulaşmak istediği ortak bir amaç vardır; o da sevinçtir. (Augustine, 1999: 156)  

İnsan kendi başına mutlu olamaz. Mutluluk ancak Tanrı katında mümkündür. 

(Kent, 2003: 232) Öyleyse, insanın yaşamında izlemesi gereken, özü gereği izlemeyi 

arzuladığı yol, Tanrı yoludur.  

Augustine, çağdaş felsefe dünyasında, öznenin itkilerinden birisi olarak arzuyu 

yerleştiren düşünürlere, örneğin Levinas’a ve Lacan’a öncülük etmektedir. “[İ]nsan 

mutluluğu, eksikli ve kusurlu oluşundan, sonlu oluşundan dolayı, tamamlanmak 

arzusuyla arar.” (Cevizci, 2001: 65) Levinas’ta insan bencil dünyası içinde bir 

eksiklik içindedir. Benzer bir şekilde, Lacan’da da insan, dünyaya gelişi ile birlikte, 

bir eksiklik içinde yaşamını sürdürür. Bu eksikliği kapatma arzusu, yaşamın en temel 

itkisidir. 

Augustine’in formüle ettiği özgür istenç problemi ve insanın yaşamsal itkisi 

olarak arzu, ileride de görüleceği üzere, Sartre’dan Levinas’a kadar pek çok yirminci 

yüzyıl düşünürünü bile uğraştırmıştır. Augustine, Tanrısal bir yasanın yönetimi ile 
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bireyselin kesiştiği noktada insana belirli özgürlük payeleri biçerek, insan merkezli 

felsefelere öncüllük eder.  

2.4 Descartes: 

Felsefe tarihine günümüzdeki hali ile modern özne fikrini sokan düşünür 

Descartes’tır. Buna göre insan, doğru yöntemler izlerse matematiksel bir kesinliğe 

erişebilir. Descartes, hem insan uslamlamasının kesin bilgiye erişmek için yeterli 

olduğunu savunmakta, hem de felsefe yapmanın bir yöntem sorunu olduğunu 

düşünmektedir. Bu amaçla da matematikte kullanılana benzer bir yöntemi felsefe ve 

doğa bilimlerinde uygulamayı amaçlamaktadır.  

Descartes’a göre maddi dünyayı duyular ve matematiksel soyutlamalar yoluyla 

kavrarız. Duyular her zaman şüpheye açıktırlar. (Sorell, 2002:11) O halde doğru 

bilginin tartışmasız kaynağı, ilk adımı atan, matematiksel bir yöntemle düşünen 

ustur. (Caton, 1973: 30)  

Matematiksel yöntem bilinenlerden bilinmeyenlerin türetilmesini sağlar. 

Descartes’a göre her problem, ister felsefi olsun, isterse doğa bilimleri ile ilişkili 

olsun, matematiğin bilinenlerden bilinmeyenleri çıkartma yöntemine uyarlanabilir. 

Bir başka deyişle, yaşamda doğruyu ararken, sorunu adeta bir denkleme 

dönüştürmeyi önerir. Böylece denklemin çözümü sadece bir yöntem sorunu halini 

alır: bilinenlerin tespiti ve arkasından doğru yöntemle bilinmeyenlerin değerlerinin 

tespit edilmesi. (Sorell, 2002: 24-25) 

Descartes’a göre us ben’in (cogito) usudur. Doğru yöntemin ilk adımı evrensel 

bir ustan değil de, ben’in kendi usunda aranmalıdır. Ancak, bu düşünce bütünüyle 
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Tanrısaldan uzak değildir. Descartes, insandan yola çıkışını metafizik bir düşünce ile 

de örtüştürür. Buna göre, Tanrı bizi yanıltmayacak kadar iyidir. (Sorell, 2002: 69) O 

halde, doğru bilgiye ulaşmak, insanın kapasitesini aşan bir şey değildir.  

Descartes, Söylem’de, bireysel olanı, toplumsal olandan üste koyar. Mademki 

yöntem olarak matematiksel bir yöntem seçilmiştir, o halde bu yöntemi uygulayacak 

us, hassas bir çalışma için diğer insanlardan yalıtılmış olmalıdır:  

Aklıma gelen ilk düşüncelerden biri birçok parçadan oluşan ve değişik 
ustaların ellerinden çıkan yapıtların çoğu kez üzerinde tek bir bireyin yalnız 
başına çalışmış olduğu yapıtlardan daha az eksiksiz olduğuydu. (Descartes, 
1998: 13) 

Bu bireysel yalıtılmışlıkla hazırlığını yaptığı doğru yöntem, her tür dış dünya 

deneyimini şüphe ile karşılamakla işe başlar. Şüphe, genel bir problem çözme 

yönteminin ilk adımı olacaktır. Bu nokta tarihsel olarak keskin bir kopuşa işaret eder. 

Antik Yunan düşüncesinden beri gelenek, usun bir ben’e ait us olmasını kabul 

etmemiştir. Platon ve Aristoteles’te us, nesnel ve kutsal bir ustur. Oysa Descartes’ta, 

dünyayı Tanrısal bir şekilde yöneten, her şeyin ilk nedeni olan bir us yoktur. (Caton, 

1973: 34) Madem nesnel ve Tanrısal bir us yoktur, o halde Descartes, bireyin 

usundan yola çıkmak zorundadır. Onun felsefesinde Tanrı merkezli bir düşünüşten 

insan merkezli bir düşünüşe geçiş, Augustine’dekine göre çok daha nettir.  

Kartezyen düşüncedeki bireysel usa güven sonsuz değildir, çünkü onda geçmişin 

izlerine ve bu geçmişten kaynaklı önyargılara rastlanır. Usun öncelikli olarak 

önyargılarından arındırılması gereklidir. Yapılması gereken, doğruluğundan emin 

olunmayan verileri şüphe ile karşılayıp, geride şüphe edilemeyecek yalın bir gerçek 

kalana dek bu şüpheyi sürdürmektir.  
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Metafizik Düşünceler’de, bu şüpheci yöntemi uygulayarak kesin bilgiye ulaşma 

çabasını, kurgusal bir yalnız kalma senaryosu etrafında birleştirerek aktarır. 

Şüpheleriyle çıktığı yolda vardığı ilk sonuç şüphe ettiğinden şüphe etmemesi olur. 

Varılan bu sonuç filozofun ilk mutlak bilgiye ulaşması demektir. Böylece düşünür, 

düşünüyor olduğundan ve dolayısıyla da var olduğundan emindir. (Descartes, 1967: 

147) Aslında Descartes için bu önerme, somut herhangi bir şeyin sonucundaki 

çıkarımdan çok dolayımsız yalın, kesin bilginin kendisidir. (Gökberk, 1990, 263) 

Descartes’a göre üç çeşit düşünce vardır. Bunlardan birincisi öğrenilen 

düşüncelerdir. İkincisi, imgelem yoluyla hayal ettiğim düşüncelerdir. Üçüncüsü ise 

doğuştan gelen düşüncelerdir. Bunlar hiç şüphesiz beni kesin doğruluğa götürecek 

olan düşüncelerdir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz üzere Tanrı aldatıcı olamaz, bu 

nedenle de doğuştan gelen düşünceler Tanrı’dan geldiği için en güvenilir olanlarıdır. 

İşte yönteminin ana dokusunu da bu tür doğuştan gelen ve dolayısıyla matematiksel 

bir kesinlik içeren düşüncelere ulaşmak olarak özetleyebiliriz. 

Descartes felsefesinde açıklığa ve kesinliğe doğru yöntemle ulaşılır. Descartes, 

hem insan anlığından yola çıkması, hem de doğruluğu evrenselde araması 

bakımından Platon’un yolunu takip eder. İşte bu insan merkezli felsefe, Batı 

felsefesinin en merkezdeki akımlarından biridir 

2.5 Hume: 

Kant’ı dogmatik uykusundan uyandıran ama öte yandan kendisi bir Kant düşmanı 

olan Deleuze’ü etkileyen, Husserl gibi bir başka aşkınsal gelenek düşünürünü 

kendisine hayran bırakan, diğer taraftan analitik felsefe geleneğinin temellerini attığı 

kabul edilen Hume’un felsefe tarihindeki önemi sadece etkilediği düşünürlerle sınırlı 
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değildir. Hume, döneminin en baskın felsefi akımlarından biri olan ussalcılığı 

eleştirip, onun yerine radikal bir görgücülük önerirken, sadece Descartes’ın 

cogito’sunun ussal yapısını eleştirmekle kalmaz, aynı zamanda dış dünyadan 

bağımsız bir cogito’nun olanaklılığını da sorgular.  

Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme’nin [A Treatise on Human 

Understanding] girişinde, temel amacının, insan doğasını deneysel veriler ve gözlem 

yoluyla inceleyen bir bilim inşa etmek olduğundan bahseder: 

[İ]nsan doğasının ilkelerini açıklamayı öne sürerken, gerçekte bilimlerin 
hemen hemen bütünüyle yeni ve üzerinde herhangi bir güvenlikle 
durabilecekleri bir temel üzerine kurulmuş tam bir dizgesini öneriyoruz. 
(Hume, 1997: 41) 

İnsan Anlağı Üzerine Bir Sorgulama [An Enquiry Concerning Human 

Understanding] adlı eserinin ilk bölümü, iki adet metafizik yaklaşımın eleştirisi ile 

başlar. Birincisi, insanı, arzular ve duygular bütünü olarak ele alan ve bunlarca 

yönlendirilen bir varlık olarak ele alan “duyumsayışçılık”tır. İkincisi ise, Descartes 

ile doruk noktasına ulaşan, insan usunu öne çıkartan “anlıkçılık”tır. Hume’a göre 

anlıkçılık, insanı gerçeklikle bağlarından kopartıp, onu bütünüyle soyutlarken, 

duyumsayışçılık da, insan eylemliliğinde usun rolünü görmezlikten gelir. Hume, bu 

ikilinin dışında düşünebilmek için öncelikle insan yetilerinin sınırlarının 

araştırılmasının gerekliliği üzerinde durur ve kendi felsefesini de bu temel üzerinden 

şekillendirir. (Hume, 2000: 5) Bu amaçla, aynı eserin ikinci bölümünde, bize dış 

dünyaya dair bilgi sağlayan algıların kökenlerini inceler. Buna göre algılar, duyumlar 

ya da dışsal hisler ve derin düşünme ya da içsel hisler olarak iki ayrı kökene 

sahiptirler. Algılar da, kökenleri gibi ikiye ayrılırlar: izlenimler ve bunların birer 
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kopyası olan ve bunlara göre daha zayıf kalan ve izlenimlerden türeyen düşünceler. 

(ibid: 13 ve Hume, 1997: 546-547) 

Düşünceler, izlenimler gibi yalın olmak zorunda değildirler. Bunlar, yer 

değiştirerek ve hayal gücü tarafından dönüştürülerek daha karmaşık düşüncelere 

erişilebilir. Böylece, deneyimlemediğimiz ve hatta olmayan şeylere dair bile 

düşünceler hayal edebiliriz. Gene de yaratıcılığımızın ve hayal gücümüzün sınırları 

deneyimlerimizle çizilmiştir. Eninde sonunda karmaşık düşünceler, yalın 

düşüncelerin birleşiminden ibarettirler. Yalın düşünceler de, deneyimden türeyen 

izlenimlerin birer kopyasından ibarettir. Düşünceler birbiri ile birleşebilseler de, 

karışamazlar. İzlenimler ise, bir araya gelip karışımlar oluşturabilirler ve bu 

karışımların sonucunda yepyeni izlenimler ortaya çıkabilir. (Hume, 2000: 50) 

Hume, düşüncenin en yalın halinin bile, dış dünyadan bağımsız olmadığını 

söylerken asıl amacı, Descartes’ın ussalcılığını eleştirmektir. Öyle ki, “düşünüyorum 

öyleyse varım” diyen cogito’nun düşüncesi ne kadar dünyevi verilerden arındırılırsa 

arındırılsın, gene de deneyimlerden çıkan bir düşüncedir. Descartes, şüphe ederek 

aradığı mutlak bilgiye, tüm deneyimlerden arındırılmış bir düşünen öznede ulaştığını 

düşünür. Oysa, bu öznenin düşüncesi de deneyimden kaçamaz, öyle ki “deneyimsiz 

bir uslamlamacı, zaten uslamlamacı olamaz [...]” (Hume, 2000: 38n) 

Hume, düşünceleri deneyimle ilişkilendirdikten sonra, düşüncelerin ve 

kavramların anlamlarının sorgulanmasında gene deneyime başvurur. Böylelikle yıllar 

sonra çözümleyici felsefe adını alacak akımın temellerini atığı söylenebilir. Hume, 

bir kavramın anlamlı olabilmesi için onun deneyimle ilişkisini çözümlemenin 

gerekliliğini savunur. Buna göre, bir kavramın anlamı, deneyimlenmiş bir içerikle 
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ilişkisine bağlıdır. Felsefe tarihinin temel sorunlarından pek çoğu, kavramları 

kavramlarla açıklamaktan kaynaklanmaktadır. Bu tanımlama döngüsünden 

kurtulmanın yegane yolu, deneyime başvurmaktır. Bir kavram, eğer karmaşık 

düşüncelere tekabül ediyorsa, bu düşüncelerin her birini, onu oluşturan yalın 

parçalara bölmek gerekir. En sonunda, bu yalın düşüncelerin hangi izlenimlerden 

doğduğu araştırılmalıdır:  

[D]üşünceleri ilgilendiren tüm tartışmaları bir karara bağlamada şundan daha 
sevindirici hiçbir buluş yapılamazdı: İzlenimlerin her zaman onlara karşılık 
öncelikleri vardır, ve imgeleme verili her düşünce kendini ilkin karşılık düşen 
bir izlenimde gösterir. Bu son algılar tümüyle öylesine duru ve açıktır ki, 
hiçbir tartışmaya izin vermezler; ama düşüncelerimizin bir çoğu öylesine 
bulanıktır ki, onları oluşturan anlığın bile tam olarak doğa ve bileşimlerini 
söylemesi hemen hemen olanaksızdır. [...] Buna göre nerede bir düşünce 
ikircimli ise, yazarın her zaman onu duru ve sağın kılması gereken izlenime 
başvurması gerekir. Ve herhangi bir felsefi terimin ona ekli hiçbir 
düşüncesinin olmadığından kuşkulandığında (çok sık olduğu gibi), her zaman 
sorduğu soru ileri sürülen düşüncenin hangi izlenimden türediğidir. Ve eğer 
hiçbir izlenim sunulamazsa, terimin bütünüyle imlemsiz olduğu vargısını 
çıkarır. (Hume, 1997: 547-548)  

Hume, tüm yöntemini izlenimlerle temellendirirken, apaçıktır ki izlenimlerin ve 

düşüncelerin insan anlığında ne şekilde birleştiği sorununu da çözmek zorundadır. 

Hiç bir genel ilke altında toplanmayan, birbirinden bütünüyle bağımsız izlenimleri 

bir arada tutan bağın ne olduğu, Hume felsefesi için can alıcı önem taşımaktadır. 

(ibid: 557 ve Hume, 2000: 17) İzlenimler ve düşünceler nasıl oluyor da birbiri ile 

ilişkili ve çoğunlukla arka arkaya dizilmektedirler? Ussalcılıkta olduğu gibi, 

izlenimleri ve düşünceleri bir araya getiren ilkenin us olduğu sonucuna ulaşmak, 

Hume felsefesini yeniden Kartezyen felsefenin yönelimlerine yakınlaştırır. Oysa bu 

yaklaşım Hume’un bütün felsefi çabası ile çelişmektedir. Hume bu problemin 

üstesinden düşünceleri izlenimlere bağlayarak gelir. Buna göre düşüncelerimizi 
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birleştiren teorik ya da ussal ilkeler değildir. Düşünce, içsel duyum yoluyla yeniden 

duyumlanan izlenimden başka bir şey değildir. Buna göre düşünceleri bir arada tutan, 

onları ilişkilendirip birleştiren üç adet çağrışım (association) ilkesi söz konusudur:  

1. Andırım: Bir şeyin, bir benzerini veya sembolize ettiği aslını çağrıştırmasıdır. 

Örneğin bir resim bize o resme sebep olan doğayı veya kişileri düşündürür. (Hume, 

2000: 17 ve Hume, 1997:557) 

2. Bitişiklik: Bir şeyin, hemen yanı başında olan başka bir şeyi çağrıştırması 

ilkesidir. Bir yöreden söz edildiğinde, örneğin St. Dennis bize Paris’i düşündürür 

(Hume, 1997: 557) veya bir binanın içindeki bir daire bize bu daireye komşu 

daireleri çağrıştırır. (Hume, 2000: 17) 

3. Nedensellik: Bir şeyi düşündüğümüzde, bunun yol açabileceği ya da buna yol 

açan şeyleri de düşünmemizdir. Örneğin, bir yarayı düşündüğümüzde, onun yol 

açacağı acıyı da düşünürüz. (Hume, 2000: 17) 

Bu ilkeler, “düşüncelerimizin biricik bağları olduğu için, gerçekte bizim için 

evrenin çimentosudurlar, ve anlığın tüm işlemleri, büyük ölçüde, onlara bağımlı 

olmalıdır.” (Hume, 1997: 557)  

Nedensellik ilkesi, bu üçü arasında bizi hafıza ve duyumlarımızın ötesine taşır, 

geçmişte yaşadıklarımızdan geleceğe dair beklentiler türetmemizi sağlar. (Hume, 

2000: 39) Geçmiş ve şimdi arasındaki bağ bu ilke ile kurulur. Buna göre Descartes’ın 

düşünen cogito’su, tüm deneyimden ayrıştırılmış uslamlama yoluyla neden sonuç 

ilişkileri kuramaz. Nedenselci uslamlama, a priori olarak var olamaz. Aksine, 
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nedensellik deneyimlerle kurulur. Nedenlerden sonuç çıkartmak anlığın bir işlevi 

değildir: 

Bizi etkiyi çıkarsamaya götüren şey usun nedende gördüğü herhangi bir şey 
değildir. Böyle bir çıkarsama, eğer olanaklı olsaydı, yalnızca düşüncelerin 
karşılaştırılması üzerine dayalı olmakla bir tanıtlamaya varırdı. Ama 
nedenden etkiye [sonuca] hiçbir çıkarsama bir tanıtlamaya varmaz. Bunun 
şöyle bir açık tanıtı vardır. Anlık her zaman herhangi bir etkinin herhangi bir 
nedenden doğabileceğini, ve aslında herhangi bir olayın bir başkası üzerine 
doğabileceğini tasarlayabilir: tasarladığımız herşey olanaklıdır, en azından 
metafiziksel anlamda: ama nerede bir tanıtlama yer alsa, aykırısı olanaksızdır, 
ve bir çelişki imler. Öyleyse neden ve etkinin herhangi bir birlikteliği için 
hiçbir tanıtlama yoktur. (Hume, 1997: 549)  

Hume’a göre, geçmişte bir şekilde arka arkaya olan iki olayın gelecekte de 

birbirini takip edeceğinin ispatı imkansızdır. Ancak, bazı olaylar, başka bazılarını o 

kadar çok kere takip ederler ki, böyle bir ispata ihtiyaç duymadan, iki olay arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurarız. Bu ilişkiler, uslamlama yoluyla değilse, ne şekilde 

kurulmaktadır? Hume’un felsefesinin en can alıcı kısımlarından birisi de bu noktada 

ortaya çıkar. Hume, neden-sonuç ilişkilerini, birbirini takip eden olayların defalarca 

aynı sıra ile tekrar etmesi sonucu, bunların birbirini takip ettiği düşüncesinin bir 

alışkanlık halini alması ile açıklamaktadır. Hume, nedensellik ilkesini anlığa içkin 

veya metafizik herhangi bir ilke ya da öz ile ilişkilendirmek yerine, gene dış dünya 

ile ilişki içinde, deneyimle oluşan bir tavırla açıklar. (Hume, 2000: 36-38) Buna göre 

alışkanlık, “insan hayatının en temel kılavuzudur.” (ibid: 38) Alışkanlıklar sayesinde, 

deneyimlerimiz bizim için işe yarar bir hal alır. Onlarla, geçmiş deneyimlerimizden, 

geleceğe dair beklentilerimizi oluşturur, belirli koşullarda, belirli şeyleri takiben gene 

belirli şeylerin oluşacağına inanırız. “Belirli bir olguya ya da gerçek bir varlığa 

inanma, hafızada ya da algıda mevcut bir nesnenin, bu ve başka nesnelerle 

alışkanlıklar vasıtası ile birleştirilmesinden türetilir.” (Hume, 2000: 39)  
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Hume, “özne” sözcüğünü kullanmasa da, insan doğası üzerine çalıştığını ve bu 

konunun biliminin temellerini atmaya çalıştığını söyleyerek, Batı felsefesi tarihindeki 

özne kuramcıları arasında önemli bir yere yerleşir. Öncelikle, aşkınsal felsefe 

geleneğinin kökeninde yatan bilinç, Hume felsefesinde ikincil önemdedir. 

Heidegger’in, Dasein’ın dünya ile kurduğu en temel ilişkinin bilme ilişkisi 

olmadığını söylemesi gibi, Hume da insanın eylemliliğinde temel olanın bilme değil 

deneyim ve deneyim sonucu oluşan alışkanlık ve inanma olduğunu söyler. İnsan, ilk 

önce deneyimler, deneyimlerini birleştirir ve bunlardan yeni deneyimlere dair bir 

ufuk sahibi olur, yeni deneyimlerin nasıl olacağına dair inançlar besler. Özne bu hali 

ile doğuştan olmadığı gibi, herhangi bir metafizik ilkeden de temellenmez. Özne, bu 

hali ile tamamlanmış bir ben’de belirmez; sürekli bir devinim ve değişim içindedir.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, şeylerin ve olguların özdeşliği ve sürekliliği 

ispatlanamazken ve bunları bir arada tutan ilkeler gene dış dünyanın deneyimlenmesi 

ile oluşuyorken, kişinin özdeşliği sorunu, yani bireyin tüm bu olup bitenleri 

algılarken kendi ile özdeş kalması, Hume tarafından, İnsan Doğası Üzerine Bir 

İnceleme’nin I. Kitap, Bölüm IV., VI. Kesiminde detaylıca ele alınır. Buna göre, 

kişinin özdeşliği tıpkı nedensellik ilkesi gibi, tanıtlanmamış bir şekilde pek çok 

düşünürce kabul edilen bir ilk ilkedir. (Hume, 1997: 235-236) Ancak, bu türden 

herhangi bir ben düşüncesi, Hume’un kurmaya çalıştığı radikal görgücülük ile çelişir.  

Hume’un bir kavramın anlamını araştırmak için öncelikle o anlamın karşılığı olan 

izlenimlere ulaşmanın temel olduğu bir çözümleme yöntemi önerdiğini söylemiştik. 

Aynı şekilde, bir ben düşüncesinin de hangi olgusal izlenimden kaynaklandığını 
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bulmak, onun gerçek içeriğinin anlaşılmasını sağlar. Ancak ben, diğer olgulardan 

farklı olarak, olguların hepsinin ilişkide olduğu bir şeydir.  

Eğer herhangi bir izlenim ‘kendi’ [ya da ben] düşüncesini ortaya çıkarıyorsa, 
o izlenim yaşamlarımızın bütün bir geçeği [course] boyunca sürekli olarak 
aynı kalmalıdır; çünkü ‘kendi’nin bu yolda varolması gerekir. Ama değişmez 
ve durağan hiçbir izlenim yoktur. Acı ve haz, üzüntü ve sevinç, tutkular ve 
duyumlar birbirini izler, ve hiçbir zaman tümü de aynı zamanda varolmazlar. 
Öyleyse ‘kendi’ düşüncesi bu izlenimlerden herhangi birinden ya da herhangi 
bir başkasından türetiliyor olamaz; ve buna göre böyle bir düşünce yoktur. 
(ibid: 236) 

Hume’a göre ben fikrinden her bahsettiğimizde, aslında söz konusu edilen dış 

dünyaya ait bir tekil algıdır. “Hiç bir zaman kendimi bir algı olmaksızın 

yakalayamam” (ibid) derken, ben’i, tekil algıların birbirinden bağımsız bir demeti 

olarak ele almaktadır. Algılar olmadan ben duyumsanamaz.  

Bu noktada, Hume’un, yıllar sonra Husserl’in yönelimsellik ile kurmaya çalıştığı 

bilinç ile dış dünya arası ilişkinin bir benzerini kurmaya çalıştığı düşünülebilir. 

Husserl, bilincin daima bir şeye dair bilinç olduğunu söylerken, Hume da, ben’in hep 

tekil algıların bir demetinden öte bir şey olmadığını, mutlak ve kendi ile özdeş bir 

ben fikrinin bir yanılgı olduğunu söyler. Her ne kadar Husserl aşkınsal bir ben’in 

varlığını kabul etse de, bilinci tek başına bir varlık olarak ele almayarak Hume’a 

yaklaşır. Gene Murphy’nin alıntıladığına göre Husserl, Hume’un İnsan Doğası 

Üzerine İnceleme’sini, “saf fenomenolojinin ilk taslağı” olarak nitelendirir. 

(Husserl’den alıntılayan Murphy, 1980: 2) Hep metafizik bir ilke ile ilişkilendirilerek 

ele alınan bilinç ve ben, Hume’la birlikte dış dünyanın algısının bir sonucu olmaya 

başladığına göre Husserl bu sözlerinde haksız sayılmaz.  
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2.6 Kant: 

Bir önceki kısımda ele alındığı üzere, Hume’un kartezyen geleneğin takipçilerine 

yönelttiği eleştiriler, Kant’ın düşünsel gelişiminde son derece etkili olur. Kendi tabiri 

ile dogmatik uykusundan Hume’un eserleri ile uyanır.  

Ussalcılıkla görgücülük arasında bir tür senteze girişen Kant’ın felsefesinde us 

yine merkezdedir: Ancak Kant, Descartes’ın aksine, bilebileceklerimizin sınırları 

olduğunu düşünür.  

Kant, özünde bir ve tek olan usu, ilgi alanlarına göre ikiye ayırır ve tüm 

çalışmalarını da buna göre düzenler. Bu ayrımın sonucunda ortaya çıkan “salt us” ve 

“pratik us” iki farklı alana ışık tutmayı hedeflemektedir: Salt us, “neyi bilebiliriz?” 

sorusunu yanıtlamaya çalışırken, pratik us “ne yapmalıyız?”a yanıt bulmaya çalışır. 

Bu iki us, ayrı yasalara tâbi olmakla birlikte aynı ve tektir.  

Newton fiziğindeki kesinliğe ve genelliğe olan hayranlığı, Kant’ı metafiziği de 

bir bilim olarak temellendirme çabasına sokmuştur. Kant bunun için öncelikli olarak 

yargıları iki farklı kategoriye göre sınıflandırır. Bunlardan ilki olan “a priori 

yargılar”, deneye dayanmayan, saf aklın birer ürünüdürler. Diğeri ise “a posteriori 

yargılar”dır ve bunlar duyumlarla elde edilirler. Kant, bu iki yargı türünün yanında, 

önermeleri de ikiye ayırır: “Analitik önermeler”, öznede var olan kavramın bilgisine 

yüklemde ek bir bilginin verilmediği türden önermelerdir, yani özne, yüklemde 

verilen bilgiyi de içerir. Örneğin, “bütün cisimler, mekânda yer kaplar” önermesi, 

“cisim” kavramında “mekânda yer kaplama” özelliğinin bulunması dolayısıyla 

analitiktir. Bunlar bilgimize yeni bir bilgi katmazlar. İkinci türden önermeler ise 
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“sentetik önermeler”dir. Bunlarda ise yüklem özneye dair yeni bir bilgi içerir, ya da 

adından da anlaşılacağı üzere, iki farklı kavramın sentezine olanak sağlar.  

A priori yargılar, hem genellik, hem de zorunluluk içerirler. Deneyim sonucu elde 

edilen a posteriori yargılar, bütün özneleri kapsayan bir evrensellik içeremezler, 

çünkü deneyim yanıltıcı ve değişkendir: 

Duyum, birey olarak süjenin [öznenin] andan ana değişen durumlarının bir 
ifadesidir; o olaydan olaya, süjeden süjeye değişen rastlantısal bir şeydir ve 
bu haliyle hiç bir kesin kural içinde belirlenebilir değildir. (Cassirer, 1996: 
252) 

Kesin ve yanılmaz olan, evrensellik içeren ve aynı zamanda bilgimizi genişleten, 

farklı kavramların birbirine bağlanmasını sağlayan yargılar ise a priori sentetik 

yargılardır. Bu bakımdan, Kant’ın temel sorunsalı, a priori sentetik yargıların 

mümkün olup olmadığıdır. Kant’a göre matematiksel fizik ve geometrinin yargıları, 

sentetik a priori yargılara örnek teşkil ederler.(Kant, 1995a: 15)  

Kant Salt Us’un Eleştirisi’nde , a priori sentetik yargıların, metafizikte de 

bulunup bulunamayacağını inceler. Bu nedenle Kant, sentetik a priori yargıların 

doğasını inceleme ile işe başlar. Böylece matematik ve fizikteki sentetik a priori 

yargıların neden ve nasıl kurulduğu ve bu türden yargıların nasıl mümkün olduğu 

sorusunu aydınlatmaya çalışmıştır. Kant’a göre bu sorunsal bizi usun yasalarına 

götürür. 

Usun yasalarına geçmeden önce, Kant’ta bulunan bir ayrıma daha değinmemizin 

yararlı olacağını düşünüyoruz. Deleuze’e göre Kant, yüzyıllardır süregelen kendinde 

şey ve onun görüntüsü olarak anılan fenomen ayrımına büyük bir yenilik getirmiştir. 

Buna göre öz (ya da kendinde şey) ile görünüş ayrımı yerine, fenomen yani beliriş ile 
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beliriş koşulları ayrımı öne çıkmaktadır. Beliriş, bizi öze götürmez, bunun yerine bu 

belirişin koşullarına götürür. Deleuze haklı olarak Kant’ın bu yeniliğini, 

“fenomenolojinin kuruluşu” olarak adlandırır. Bu durumda özne, beliriş koşullarının 

kurucusudur, yani usçuluk ve görgücülükten ayrılan en önemli nokta, varlığın beliriş 

yani bir fenomen oluş koşullarını belirleyenin ve kuranın özne oluşudur. (Deleuze, 

2000: 21) Kant, Prolegomena’da da bu konuyu ele alır ve şunları söyler: “Eğer 

görümüz, şeyleri kendi başlarına oldukları gibi tasarımlayacak türden olsaydı, o 

zaman, a priori görü diye bir şey olmazdı ve görü hep deneysel olurdu.” (Kant, 

1995a: 31) Yani Kant’ta bilgiyi a priori kılan “saf görü kavramları” ve “anlama 

yetisinin kategorileri”dir. Her algı a priori olarak saf anlama yetisinde bulunan 

kavramların eklenmesiyle gerçekleşir. Algılar ilk olarak bu kavramların altına konur 

ve saf anlama yetisinin kavramlarıyla deneye dönüştürülür. (ibid: 48)  

Buna ek olarak, zaman ve mekân insan usundaki temel ve zorunlu formlardır 

ancak dış gerçeklikleri de mevcuttur. (Heimsoeth, 1993: 83) Anlama yetisinin 

kavramlarından farklı olarak “zaman” ve “mekân” algımızı ilk düzenleyen ve hattâ 

onu mümkün kılan zorunlu koşullardır. “Dıştan gelen her türlü bilgi bize bir mekânla 

gelir ya da içten gelen her bilgi bize mekânda gelir.”(ibid: 80) Zaman ve mekân dış 

dünyanın tasarımını sağlar. Zaman ve mekân şeyler değil sadece tasarımlama 

biçimleridir, ayrıca kendi başlarına olan belirlenmeler değildirler (Kant, 1995a: 43). 

Yani anlama yetisinin kategorilerinden farklı olan görü kavramlarıyla duyularımızı 

mümkün kılarken onlar arasındaki bağı da anlama yetimizin kategorileri oluşturur. 

Zaman ve mekân ancak dış gerçeklikle bir anlam kazanmaktadırlar. 
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Zaman ve mekân içinde algılanıp, kategorilerin içine yerleştirilen fenomenden 

ötesini bilmek ve hakkında konuşmak, imkansızdır; bunlar sadece düşünülebilir 

ancak bilinemezler. Ancak, Kant’ta da, tıpkı Descartes’da olduğu gibi, algının 

temellendiği nokta ben’dir. Dışarıdan algıladığım her şeye bir “düşünüyorum” eşlik 

etmektedir. Kant’ın eyleyen, aktif öznesi için, pasif bir algılama yoktur.  

‘Düşünüyorum’ tüm tasarımlarıma eşlik edebiliyor olmalıdır; yoksa bende 
hiçbir biçimde düşünülemeyecek birşey tasarımlanıyor olacaktır, ki tasarımın 
ya olanaksız ya da en azından benim için bir hiç olduğunu söylemeye 
varır.(Kant, 1993: B131-132)  

Farklı farklı algılar tek ve aynı bilinçte toplanırlar, ben’in bilincinde temsil 

edilirler. Onların temsiliyeti, kendiliğinden ve dolayımsız değildir. Aksine ben’in 

aktif yapısıyla sağlanır. (Mansfield, 2000: 18-19) Herhangi bir şey algılamadan önce 

ben kendisini bir birlik olarak düşünür. Dünya ile kurulan ilişkinin olanaklılığı, 

ben’deki algıların birliğine ve ben’in bu birliğin farkında olmasına bağlıdır.  

Ben, Kant’ta düşüncelerin, algıların ve bütünlüğün sağlandığı yerdir. Dolayısıyla, 

dünya ile kurulan her ilişkinin anlamlandığı noktadır. Ben, bu biçimi ile kurucudur.  

Bu özne olmadığı taktirde deneyimin belirli bir sıralılık, bir bütünlük sağlaması 

imkansızdır. (Kant, 1993: A 111) Öyleyse deneyimin olabilmesi için kendine özdeş 

bir öznenin deneyimi öncelemesi gerekir:  

Tamalgının Beninin ve dolayısıyla her düşünme edimindeki Benin tekil 
birşey olması bir özneler çokluğuna çözülememesi ve buna göre mantıksal 
olarak yalın bir özneyi göstermesi daha şimdiden düşüncenin kavramında 
yatmaktadır [...] (ibid: B407)  

Açıktır ki Hume’un aksine Kant, tekil deneyimleri bir öznede birleştirir. Bu 

konuda Descartes’ın yolunu takip eder. Ben, her türlü algıdan önce kurulmuştur. 

Öncelikle kendini ve sonrasında algıladıklarının birliğini kuran Kant’çı öznede 
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algıların öncesinde, dünyanın bir bütün olduğu tasarlanır ve algılar bu perspektifle 

algılanır. Böyle bir tasarım olmaksızın, herhangi bir deneyimden bahsetmek 

olanaksızdır. (Reyhani, 2005: 101) Aksi taktirde dünya insana kopuk, birbirinden 

bağımsız bir çokluk olarak görünecektir. Hume’un da belirttiği gibi, bu çokluk 

içinde, A’nın B’nin nedeni olduğunu düşünmemiz olanaksızdır. Hume, A’nın B’nin 

nedeni olarak görülmesini alışkanlık olarak tanımlarken, Kant bunu “nedensellik” 

ilkesinin temellendiği öznenin birleştirme yetisine bağlar. Dünyanın birliği ve şeyler 

arasındaki nedensellik, şüphesiz dış dünyada varolan apaçık bir durum değildir. Özne 

tarafından, birbirinden tamamıyla kopuk fenomenlerin, tek bir dünyaya ait olduğunu 

düşünmek, onlar arasındaki bağları kurmak, anlamlandırmanın bir gerekliliğidir. 

Dünyanın birlik olduğu düşüncesi, algıdan farklıdır. Birlik bilinci ya da bilinç, daha 

önce de söylediğimiz üzere, algının öncesindedir. Aslında, algılar birbirilerinden 

kopuk çokluklardır. “İnsanda görünün işlevi, çokluğu çokluk olarak temsil etmekle 

sınırlıdır. Bu çokluğa, ilkin düşünme bir birlik getirir.” (ibid: 102) 

Kant için asıl problem, salt aklın sınırları içinde antinomiler olmaksızın 

temellendirilemeyen metafizik sorunları, tıpkı matematik ve fizikteki gibi 

temellendirebilmektir. Ancak usda kaçınılmaz olarak var olan Tanrı, evren ve 

özgürlük ideleri salt us yoluyla da antinomilerden arındırılamazlar. Fenomenler gibi 

dış dünyada varlığı bulunmayan ya da bizim duyularımıza hitap etmeyen bu idelere 

ait bilgi, bu antinomiler nedeniyle olanaksızdır. Deney alanının ötesinde var 

olmalarından dolayı, bunlar “numen”dirler.  

Kant, bunlardan “özgürlük idesi”ni, pratik aklın alanında çözüme ulaştırmaya 

çalışacaktır. Böylelikle Kant, özgürlük idesi yoluyla da, salt us ve pratik us arasında 



 46 

bağ kurmayı da amaçlamaktadır. Bu ahlak metafiziğinin bir bilim olarak pratik usda 

serimlenmesinin koşuludur: 

Bilimsel bir metafiziğin olup olamayacağı konusunda, Kant’ın birbirleriyle 
tam olarak denkleştirilemeyen iki davranışı vardır: Bir yandan metafizik 
düşmanı bir anlayış, öbür yandan da pratik akıl temeli üzerinde, akıl 
bakımından zorunlu olan yeni bir metafizik kurmak denemesi. (Gökberk, 
1990: 405)  

Bu ayrım veya kopukluk, Kant felsefesinin en sorunlu ve en çok eleştirilecek 

noktasıdır. Hegel, Kant’tan olağanüstü etkilenmiş olmakla beraber, bu ikiliği, aklın 

bu iki farklı kategorizasyonunu hatalı bulmuştur.  

Nasıl bilginin evrensel birliği usta bulunan zaman, mekân ve kategorilerle 

mümkün kılınıyorsa, ahlaki evrensellik de bireysel haz ve arzu yoluyla kurulamaz; 

bu türden bir evrenselliğin kuruluşu ancak pratik us yoluyla temellendirilen yeni bir 

metafizikle mümkündür. Bu metafiziğin başlangıç noktası evrensel ve zorunlu bir 

ilke olmalıdır. Bu ilkeyi Kant “ahlak yasası” diye adlandırır. Ahlak alanı hiç bir 

biçimde deneysel bir ilkeyi barındırmaz. Artık burada us kendi üzerine yönelmiştir. 

Temelini kendinden oluşturduğu bu yasaya us yine kendi uyacaktır. Usun 

temellendireceği bu yasanın sınırları bir temel ilke (maxim) ile çizilmiştir: 

Etkilerin ona göre çıktığı yasanın genelliği, en genel anlamda (biçim 
bakımından) asıl doğa denen şeyi, yani genel yasalarca belirlenen şeylerin 
varoluşunu meydana getirdiğinden, genel ödev buyruğu şöyle dile 
getirilebilir: Eyleminin maksimi sanki senin istemenle genel bir doğa yasası 
olacakmış gibi eylemde bulun. (Kant, 1995b: 38)  

Bu yasa, Kant’a göre temelini Tanrı’dan değil, bizzat akıldan alır ve kendini bir 

buyruk olarak sunar. Ancak doğa yasalarının genel geçerliğini taşıyan bu yasa, 

koşulsuz olacaktır. Çünkü, koşullu buyrukta sonuç önemliyken, koşulsuz buyruk 

sadece yasa ile mümkün olup niyete dayanmaktadır. Dikkat edilirse Kant’ın burada 



 47 

yapmaya çalıştığı şey, salt usta bulunan evrensellik ve zorunluluk ilişkilerini, bu 

buyruk yoluyla ahlak metafiziğine de taşımaktır. A priori sentetik yargıların doğaları 

gereği sahip oldukları bu iki özellik (evrensellik ve zorunluluk), ancak bir buyurma 

yoluyla pratik us alanına taşınabilir. 

Ahlak yasasına uyma, iyiyi isteme ile başlar. Artık burada us, iyiyi isteyen iradeyi 

kendi yasaları ile yönetir. “Ahlaklı isteme, ‘akıl sahibi bir varlık olma onuru’na 

dayanır. Bunun anlamı, onun kendi yasasını kendisinin koyması, autonom 

olmasıdır.” (Heimsoeth, 1993: 136)  

Ahlak alanında iyiyi isteyen insan, sadece yasaya uymakla yükümlüdür. Ancak 

bu isteme aklın kendi koyduğu yasaya uyma isteğidir ki bu da özgürlüktür. Artık 

özgürlük istemede yasaya uygun davranmaktır. Böylece Kant önce pratik usu 

bağlantısız (otonom) bir noktaya çeker ve bu bağlantısız noktadan ortaya çıkan 

yasaya uymak isteyen insan da bu bağımsızlıkla bütünleşir. İsteme yasaya uyma ile 

tanımlanır, yasaya uymayan eylemler ise eğilim ya da güdüdürler. Bunlarda akıl 

zorunluluğu yerine doğal zorunluluk geçerlidir. Doğaya aykırı ve doğal eğilimlerle 

davranmamayı biz yasaya uyma ve yasayı isteme özgürlüğümüzle 

gerçekleştirebiliriz: 

İsteme, akıl sahibi olmaları bakımından, canlı varlıkların bir tür 
nedenselliğidir ve özgürlük bu nedenselliğin, onu belirleyen yabancı 
nedenlerden bağımsız olarak etkili olabilme özelliği olur; nasıl ki doğa 
zorunluluğu, akıl sahibi olmayan bütün varlıkların nedenselliğinin, yabancı 
nedenlerin etkilemesi ile etkin olmaya belirlenmesi özelliğidir. (Kant, 1995b: 
64)  

İsteme böylece salt akılda görülen nedenselliğin pratik akıldaki bir benzeri 

gibidir. Kendinde bir neden olarak istenç, özgürlüğün başlangıç noktasıdır. İstencin 

özgürlüğü, doğal nedenlerden bağımsız bir belirleyicidir. İstenç özgür olduğu için, 
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doğa zorunluluğu değildir. Bu bakımdan doğa nedenselliğinden farklı bir 

nedenselliğe tekabül eder. 

Ancak özgürlük, Kant’ta doğal bir özgürlük değildir. Zaten, doğal olan, doğa 

yasaları ile belirlenmiştir ki, Kant buna özgürlük dememektedir. Diğer taraftan, 

özgürlük bağımsız olmak da değildir. Bilakis, aklın yasası altında durmak, onu bir 

ödev olarak kabul etmek, ona istenç ile bağımlı olmaktır.  

Ahlakı özgürlük ile kuran Kant için artık özgürlük, en önemli idelerden biri halini 

almaktadır. Salt akılda anlaşılmaya çalışıldığında, antinomi ile sonuçlanan özgürlük, 

pratik akılda ahlakı olanaklı kılandır.  

2.7 Hegel:  

Kant öznenin bilebileceklerini sınırlarken, Hegel bu sınırları tarihsel bir akışla 

ilişkilendirir. Ona göre kendinde şeyler Kant’ın aksine bilinebilirler. Bu noktada 

sadece sınırları tarihsellikle ilişkilendirmekle kalmaz, tarihin belirli bir anında, bir 

erekte, bu sınırların ortadan kalkacağını da iddia eder: 

Kant’ın belirlediği biçimiyle bilinç bakış açısına yerleştirildiğinde dünya 
indirgenemez başkalığıyla ve yabancılığıyla, öznenin karşısında, onun 
erişemeyeceği bir şey olarak duracaktır. Mutlak, asla bilgisine 
ulaşamayacağımız bir başkalık, insan bilgisi de mutlağı hiçbir zaman 
yakalayamayacak bir öznellik olarak kalacaktır. Kant’ın fenomenal bilgiyle 
mutlak arasında var olduğunu gösterdiği uçurumun bulunduğu yerde Hegel 
zorunlu bir bağı kurmak amacındadır; ona göre fenomenal bilgi zorunlu 
olarak ve kendiliğinden mutlak bilgiye doğru gelişir. (Bumin, 2001: 96-97) 

Hegel, iddiasını tutarlı bir kurama oturtabilmek için, felsefi sisteminin bir 

bütünlük içermesi gerektiğinin farkındadır. Böylece tarihin akışını Tin’in kendi öz-

bilincine erişme süreci olduğunu iddia ederken, diğer taraftan doğayı ve kendinde 

şeyi de gene aynı Tin’in bir ürünü olarak düşünür. Böylece, Tin ereğine doğru 
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ilerledikçe, hem kendi bilinci gittikçe kendi gerçekliğine doğru açılmakta, kendi 

gerçekliğini anlamaya başlamaktadır, hem de bunun bir sonucu olarak doğaya ve 

gerçekliğe dair bilgisi de gelişmektedir. Bir başka deyişle, kendinde şey de, insan usu 

da aynı şeyden, Tin’den türemiştir. Tin’in tarihsel yolunun evreleri, gerçekliğin 

kendisinin kademeli olarak ortaya çıkartılmasından ibarettir. Tarihin yönü ve tarihsel 

ilerlemenin ulaşacağı en son nokta Mutlak Bilgidir (Absolute Knowledge). Tarihsel 

ilerleme boyunca insan Mutlak Bilgi’ye erişirken, Tin de kendi öz-bilincine erişir. 

Copleston’ın da belirttiği üzere, aslında Hegel’e göre hem Tin, hem de insan, aynı 

gerçeğin iki yanıdır. (Copleston, 1985: 35)  

Hegel için felsefe Mutlak’ı aramaktır. Mutlak, gerçeğin bütünlüklü yapısıdır: 

“Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi gelişimi yoluyla kendini tümleyen özdür.” 

(Hegel, 1986: 31) O halde felsefenin ulaşacağı en son nokta Mutlak’ın bu bütünlüklü 

yapısını ortaya çıkartmaktır. Mutlak bir töz olduğu kadar bir Özne’dir de. (ibid: 30) 

Böylece hem kendi kendisinin nesnesi, hem de kendi kendisinin öznesidir. Tin, 

Mutlaktır. Birisi özne, diğeri töz olarak ortaya çıkan bir bütünlüktür.  

Hegel’deki Mutlak üç ana ilkeden ibarettir: Birinci ilke Mutlak’ın kendisidir. 

İkinci ilke, Mutlak’ın nesneleşmesidir ki bundan fenomenal dünya oluşur. Üçüncüsü 

de, Mutlak’ın kendisini kavrayacak bir bilinçtir ki bundan da tarihi yapan, bilimsel 

ve felsefi bilgiyi geliştiren insan oluşur. (Inwood, 1992: 27) Bu üçlemenin birbiri ile 

iç içeliği ve bütünlüğü dolayısıyla Hegel felsefesinin hiç bir katmanı birbirinden 

ayrılamaz ve aynı anlatının birer parçasıdır. Böylece doğanın kendi yasaları, insani 

olanın yasaları ile aynı kaynaktan beslenir. Tarihsel ilerleme, mantığın varlık üzerine 

düşünmesi, insanın bilinci, insanlar arasındaki ilişkiler hepsi temel bir ilkeyle, 
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diyalektikle işlerler. Bunların arasında en önemlisi ve tüm bunları kuşatan tarihsel 

ilerleme fikridir. Tarih insanın adım adım kendisinin ve Tin’in öz-bilince 

ulaşmasının, hikayesidir. Felsefe bu hikayenin anlaşılması ve dolayısıyla Mutlak 

Bilgi’ye ulaşılmasının bir aracıdır.  

Tarih içinde bilginin ve Tin’in bu ilerleyişinde insan bilincinin gelişmesi de gene 

diyalektiğin adımlarıyla incelenir:  

Bilinç öncelikli olarak doğal ihtiyaçların giderilmesini sağlayan şeyleri arzu eder. 

Bu, hayvani ve doğal bir bilinçtir. Kökeninde yaşam dürtüsü yatar. Burada ben’in 

karşılaştığı ben-olmayan (non-I) doğal bir nesnedir. Bir doğal nesneyi arzulamak, 

ben sözcüğünün ilk telaffuz ediliş şeklidir. Hayvani ben, tek başına öz-bilinç için 

yeterli olmaz. Bunun için bir sonraki adım, ben’i arzulayan bir başka ben’in 

gerekliliğidir. “[B]ir başka ‘kendi’ [ben] ile karşılaşan bir ‘kendi’nin ilk 

kendiliğinden tepkisi kendisinin ötekine karşın bir ‘kendi’ olarak varoluşunu öne 

sürmektir.” (Copleston, 1985: 39) Bu öne sürüş, aslında bir kabul edilme arzusudur. 

Diğer ben’e kendi ben’ini zorla da olsa kabul ettirmek ister ben. Toplumsallığın 

kuruluş ilkeleri buna bağlıdır. Bu karşılıklı kabul ettirme çabası sonucunda bir taraf 

kendini diğerine kabul ettirir ve efendi olur, diğer taraf ise köle olarak yerini bu 

ilişkide alır: 

Efendi, kendisini [Öteki’nin] değeri olarak dayatıyor olması anlamında, 
[Öteki] tarafından tanınmayı başarmış olandır. Köle ise kendi gerçek 
‘kendi’sini başkasında gören olmaktadır. (ibid) 

Bu çatışmadan efendi kendisini zorla kabul ettirdiği Öteki’yi köleleştirerek, 

dolayısıyla da ilişkiden tatmin olmadan çıkar. Köle ise, emek yoluyla kendi 

gerçekliğinin farkına varır, dolayısıyla da özgürleşmeye adım adım yaklaşır. Efendi 
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hiç bir şekilde kendisini arzulayanın arzusundan tatmin olamaz. Çünkü kendisini 

kabul ettirdiği kişi bir köledir. Ancak köle, efendisinin kendisini köle yaptığının 

farkına vararak ona karşı çıkabilir. Tarihsel ilerleme devam eder ve bir üst aşamaya; 

stoacı bilince geçilir. Kölelik ve efendiliğin dış dünyada, doğada bulunan halinden 

artık iç dünyaya geçiş yaşanır. Kölelik de, efendilik de, dışsal bir çatışma ile 

kendilerini göstermek yerine artık, içsel bir çatışmaya dönüşmüşlerdir. Bu noktada 

özgürlük dış dünyada bir kazanımdan çok, içsel bir özgürlük ideali halini alır. İçsel 

çatışma, bir sonraki aşama olan kuşkucu bilince geçişe yol açar. Bu adımda, bilinç 

artık çevresindeki her şeye kuşku ile bakarken, yalnızca kendisini bu kuşkuculuktan 

arındırır. Kuşkucu bilincin kendi bilinci ile dış dünya arasındaki yaşadığı gerilim ve 

çatışma bir sonraki adıma, mutsuz bilince yol açar. Burada söz konusu olan, 

bölünmüş bir bilinçtir. Köle-efendi diyalektiğinde iki ben arasındaki bölünme bu kez 

tek bir ben’de görülür. Bir tarafta ideal, sabit bir ben, diğer tarafta değişim isteyen, 

halinden rahatsız bir ben vardır. Bu bilinç içi veya bilinçler arası çatışmalar en 

sonunda Tin’le bir bütünleşmeyle, bir başka deyişle öz-bilince erişmeyle son bulur.  

Benzer bir öykü devlet için geçerlidir. İnsanlar arasındaki sorunlar, en 

nihayetinde, Tin’in öz-bilince eriştiği ussal devlet ile ortadan kalkar. İnsanların 

ödevleri, bu ussal devlete sadakatle bağlanmaktır. Böylece insanlar da ussalla 

bütünleşerek birbirleri ile çelişkilerinin ötesine geçerler.  

Hegel, apaçıktır ki her farklılığı bir aynılık altında toplamaya çalışır. Karşıtlıklar 

bir bütünleşme, bir sentez ile eritilirler. Hegel, Levinas’ın Batı felsefesi tarihinde 

gördüğü, farklılıkları aynılık altında eritme ve yok etme hastalığının şüphesiz en 

büyük temsilcilerinden birisidir. Bu konuya ileride daha detaylı değilinecektir.  
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2.8 Bakhtin:  

Felsefe tarihinin henüz yeterince incelenmemiş, biraz kıyıda-köşede kalmış bir 

düşünürü olan Bakhtin, kendi adıyla ve arkadaşlarının adıyla yayınladığı eserleri ile, 

Batı felsefesi tarihinde son derece özgün bir yer tutmaktadır. Sanıyoruz, henüz 

eserlerinin sadece çok küçük bir bölümünün Batı dillerine çevrilmiş olması, onun 

hak ettiği öneme erişememesinin en önemli sebeplerinden birisidir. Bu bölümde, 

Levinas felsefesiyle son derece benzerlikler içeren, ama bir o kadar da farklılıkları 

olan Bakhtin’in özne ve Öteki ilişkisine nasıl baktığını ele alacağız. Bunun için 

öncelikle onun düşünsel gelişimine çok kısa değinilecek ve daha sonra, göreli bir 

özne kuramını, Öteki’yle ilişkisi içinde nasıl ele aldığı incelenecektir.  

Gençliğinde kendisini Yeni-Kantçı olarak tanımlayan Bakhtin’in felsefi 

gelişiminde, Kant, Buber gibi Alman düşünürlerin dışında Kierkegaard da son derece 

önemli bir yer tutar. Eğitim aldığı Marburg okulu ve özellikle Herman Cohen’in 

Bakhtin’in düşünsel gelişiminde büyük katkıları olmuştur.  

Bakhtin, Kant’ın, dış dünya ile anlık arasındaki etkileşim ilişkisinden esinlenerek, 

ileride de göreceğimiz üzere, kendi diyalog kuramını geliştirir. Marburg okulunun 

bilimsel buluşlarla Kant’ın kuramını birleştirme çabası, Bakhtin’i son derece etkiler. 

O da özne ve Öteki ilişkisini kuramsallaştırırken, ilişkiyi taraflara göreli olarak 

tasarlarken, Einstein’ın görelilik kuramından esinlenmiştir. (Holquist, 1990: 3-4 ve 

ayrıca Todorov, 1984: 14) 

Aslen bir roman kuramcısı olan Bakhtin, Kant’ın da etkisi ile algılamanın bir tür 

yazarlık olduğunu söyler. (Holquist, 1990: 7) Bakhtin’e göre algılama, çevrede bir 
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yığın olarak duran maddi gerçekliği, tıpkı bir heykeltıraşın taş yığınlarından heykel 

yapması ya da bir yazarın sözcük yığınlarından bir roman üretmesi gibi bir 

anlamlandırma etkinliğidir. Bu noktada Kantçılığı, estetik ve roman kuramı ile 

ilişkilendirerek, son derece özgün bir yaratıcılık sergiler. Ona göre roman kuramı, 

dilbilim veya edebiyat, hepsi bir tür antropoloji ile bütünlük içindedir. İnsan ancak 

ilişkileri içinde anlaşılabilir. Bu nedenle de, Dostoyevski üzerine ya da dil üzerine 

yazsa bile, her zaman bunların sınırlarının dışına çıkıp, bir tür genel beşeri bilim 

yapmaktadır. (Todorov, 1984: x-xi) 

30’ların sonları ve 40’larla birlikte, Bakhtin, Freud ve Saussure’u eleştiren yazılar 

yazar. Freud, Bakhtin’e göre, kolektif bir özne kuramı geliştirememiştir ve en büyük 

hatası da budur. Saussure’un yapısalcılığı ise, tarihsellikten yoksundur ve bütünüyle 

nesnelciliğin içine hapsolmuştur. (Gardiner, 1992: 190) Bakhtin bir taraftan bu 

eleştirileri kaleme alırken, diğer taraftan da, dış dünya ile ilişki içinde, başka 

insanlarla bir arada yaşayan, kendi öznel dünyasını dışında kalanlarla diyalog içinde 

anlamlandıran bir birey anlayışı tasarlamaya çalışır. Buna göre, öncelikle bilinci bir 

başkalık olarak tasavvur eder: “[bilinç], bir merkez ve bu merkezin dışında kalan her 

şeyin ayrıştırıcı ilişkisidir.” (Holquist, 1990: 18)  

Bakhtin, merkez olarak sabit bir modernist özneyi düşünmez. Merkez, her ilişki 

ve diyalog içinde yeni baştan kurulan, kendine her durumda yeniden bir tavır tespit 

eden, kendisini Öteki olmadan kuramayan, geçici ve değişken bir merkezdir. Öyleyse 

özne ancak bir Öteki’yle ilişki içinde varolabilir.  

İkili ilişki, doğası gereği iki ayrı konuma sahiptir. Ben, Öteki’yle konuşurken 

onun görmediği, örneğin onun arkasında duran şeyleri görür. Benzer şekilde, Öteki 
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de, ben’in göremediklerini görür. Diyalog sırasında, hem ben’in kendine dair fikri, 

Öteki’nin sayesinde değişir ve gelişir hem de ben Öteki’yi modeller. Bu modelleme 

sırasında, ben, Öteki’yi bitmiş bir zamanın içine hapseder. Öteki’yle diyalog 

içindeyken ben’in zamanı ilerler ama Öteki’nin zamanı durur. (Holquist, 1990: 21-

22) Öyle ki, Öteki hiç değişmezmiş gibi algılanır. Bu, algılamanın kaçınılmaz bir ön 

koşuludur. Diğer taraftan ben kendindeki değişimleri fark eder, yani, ben’in zamanı 

ucu açık bir şekilde geleceğe doğru ilerler. Bu değişim, bu ucu açıklık ve ben’in 

bitmemişliği, ancak Öteki varken mümkündür. Ben, Öteki’yi durmuş bir zaman içine 

hapsederken, Öteki’den kendine dair algıladıkları ile kendisi bir dönüşüme açıktır.  

Bakhtin’e göre ben, bir zamansallık belirleyicisi olarak ortaya çıkar. Ben ile 

şimdi ve sonrasının, burası ve orasının sınırları çizilir. Ben Öteki’ye bakarken, 

onunla diyalog içindeyken, onu bir konuma ve zamana yerleştirmekten kendini 

alamaz. Ben’in durumu ve konumu, onun Öteki’yle ilişkisini belirler ancak, ben, 

içinde bulunduğu, ona verili olan durumdan dışarıya çıkmaya da mecburdur: “Ben’in 

durumsallığı çoklu bir olgudur: ona, kendisine verili olan olmaması verilmiştir.” 

(Holquist, 1990: 22)  

Her ne kadar ben, zaman ve durumu açısından belirleyici ise de, Öteki’ye ihtiyaç 

duyar. Öteki de aynı göreli bakış açısına sahiptir. Öteki’yle ben arasındaki ilişkide, 

Öteki’nin ben tarafından izlenmesi ve onunla diyaloğa girmesi ilişkide belirleyicidir. 

Böylece, bu diyalog sırasında, her iki taraf ta sürekli bir oluş hali içinde olur. Tek 

başına, Öteki olmadan, diyalogsuz bir oluş mümkün değildir: “Bir başkası [Öteki] 

olmadan yapamam, bir başkası olmadan kendim olamam; bir başkasını kendimde 

bularak kendimi bir başkasında bulmam gerekir [...].” (Bakhtin, 2004: 376) Öteki de 
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ben’i belirleyen, modelleyendir. Her modellemede olduğu gibi ben bir merkezdir, 

ama bu merkez, her diyalogla biçim değiştirir, bozulur ve yeniden konumlanır. 

Mutlak bir merkezsizlik ya da mutlak bir Öteki yerine, bir merkez etrafında 

aynılaştırma ve sonra da merkezin çözülmesi söz konusudur: 

Ben her ne kadar zamanı ucu açık ve henüz tamamlanmamış olarak 
deneyimlesem ve her zaman uzayın merkezinde olsam da, başkası [Öteki] 
tamamlanmışlığın alanı içindedir.Bu durum kendine has üstünlüklere sahiptir: 
kişisellikten uzak ve belirleyici toplumsal güçle dolu bir dünyada, 
özgürlüklere kaynaklık edebilecek potansiyeller içerir [...] (Holquist, 1990: 
26) 

Her ben’in kendine has bir merkezi olması, toplumsallıkla dayatılana karşı bir tür 

muhalefet alanı içerir. Bu açıdan, ben’in merkeze kendisini koyarak dünyayı 

gözlemesi, dünyanın ona dayattıklarına karşı bir nefes alma noktası gibidir. Ben, 

zamanı sonlanmamış olduğundan, bitmemiş bir ben’dir.  

Diyalog üç ana katmandan oluşur: 

1. Merkez, ya da Bakhtin’in verdiği adla kendim-için-ben [the-I-for-myself] 

2. Merkez dışı ya da benim-içimdeki-ben-olmayan [the-not-I-in-me] 

3. Bu ikisi arasındaki ilişki. (Holquist, 1990: 29) 

Ben, hem merkez hem de bu merkezi bozan, çözen ve yeniden kuran bir 

Öteki’yle ilişkide olduğundan bitmemiştir. Ben, Öteki’nin varlığı ile sürekli ve 

yeniden oluşur. Ben kendisini tek başına gözleyemez. Bu bakımdan Bakhtin de, 

kendini dünyadan soyutlayarak öz-bilince ulaşan bir özne kuramına karşıt düşünürler 

listesine alınabilir. Bakhtin’e göre ben kendine dair bilebileceği herşeyi, Öteki’yle 

diyalog sırasında bilebilir. Bir başka deyişle, ben’in kendine dair bilgisi, Öteki’nin 
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kendine yönelmiş bakışları ile sınırlıdır. Ben’in kendini bilebilmesi için Öteki’nin 

kategorilerine bakması gerekir. Ben, kendisine, Öteki’ye yaptığı gibi bir modelle 

yaklaşamaz. Ben’in kendine yaklaşabilmesinin yegane yolu, Öteki’nin modelleridir; 

onun gözleridir: 

Kendimi ancak bir [Öteki] için, bir [Öteki] aracılığıyla ve bir [Öteki’nin] 
yardımıyla açığa vururken kendimin bilincinde olabilirim. Öz-bilinci 
oluşturan en önemli edimler, bir başka bilince (bir sen’e) yönelik bir ilişkiyle 
belirlenir. [...] İnsanın varlığı (hem içsel hem dışsal varlığı) tam da en derin 
etkileşimdir. Olmak iletişimde bulunmak demektir. [...] Olmak bir [Öteki] için 
olmak ve [Öteki] aracılığıyla kişinin kendisi için olması demektir. Kişinin 
kendisine ait bir özerklik alanı yoktur; bütünüyle ve daima sınırdadır; kendi 
içine bakarken bir [Öteki’nin] gözüne veya bir [Öteki’nin] gözü ile bakar. 
(Bakhtin, 2004: 375) 

Levinas felsefesi ile karşılaştırıldığında, her ikisinde de, öznenin, Öteki tarafından 

kurulması en temel benzerlikleridir. Ancak, Bakhtin’de, ne bir ilk felsefe olarak etik 

bulunur ve Öteki’yle ilk ilişki etik bir ilişkidir. Ne de, Öteki’ye karşı sonsuz bir 

sorumluluktan bahsedilebilir. Öteki’yle özne arasındaki ilişki temelde yazınsal bir 

ilişkidir. Ben, Öteki’yi modeller ve Öteki’nin kendisini modellemesinden, kendisine 

dair bir model çıkartabilir. Ben, Levinas’ın şiddetle karşı çıkacağı bir şekilde, 

Öteki’yi kendi zamansallığı içinde dondurur, onu aynılaştırır, ama diyalog içinde bu 

aynılaştırma sıkça çözülür ve yeniden kurulur. Oysa, Levinas düşüncesinde, 

aynılaştırma, Öteki’yi öldürmektir. Bakhtin’e göre ise aynılaştırma ve farklılaştırma, 

diyaloğun ve Öteki’nin algılanmasının en temel koşullarıdır. Ben ve Öteki arasındaki 

bu ilişkide, sürekli bir oransallık vardır ve bu açıdan da bu ilişkinin incelenmesi 

estetiğin işidir. İlişkide olmak bir yazarlık edimidir. Yaşamak ve varolmak, sadece 

benim sahip olduğum bir alandan yanıt verebilmektir. Ben’in varoluşu ile girdiği 

diyalog, varoluşa verdiği yanıtlar, belirli bir içerik ve belirli bir yazınsallıktan oluşur. 
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Yorumlama, mutlaka bir yanıt verme içerir, her yorum, bir yanıt içeren anlamadır. 

(Todorov, 1984: ix) Her yanıt ise, ben’in zamansallığı içinden verilebilir.  

2.9 Husserl:  

19. Yüzyıl sonlarında ve 20. Yüzyıl başlarında fenomenolojik yöntem, 

felsefedeki en temel yeniliklerden biri olarak ortaya çıkar. Levinas için de 

fenomenoloji, Freiburg Üniversitesinde, Husserl ve Heidegger’le çalıştığı sıralarda 

büyüsüne kapıldığı bir düşünce akımıdır. Bu nedenle Levinas, Husserl 

fenomenolojisinin Fransa’da tanınmasının en önemli aracılarından biridir. 

Levinas’ın, Heidegger’le tanıştıktan sonra Husserl felsefesine olan hayranlığı, 

Heidegger’in Husserl eleştirilerinin etkisiyle yön değiştirir. Dolayısıyla, Levinas’ın 

sonraki Husserl okumalarında, Heidegger’in yorumlarının etkileri yoğun bir şekilde 

görülür. 

Husserl felsefesi, Descartes’ın şüpheciliğine benzer ilkelerden yola çıkar. Ancak 

son derece önemli bir farkla: Husserl’de bilinç, Descartes’ın aksine, dünyadan 

yalıtılmış bir bilinç değildir. Husserl’in yönelimsellik ilkesine göre bilinç mutlaka bir 

şeyin bilincidir. 

Bilinç iki ana unsurdan oluşur: edim ve nesne Her bilinç edimi mutlaka bir 

nesneye yönelmiştir. Bir başka deyişle bilinç, dış dünya ile aşkınsal ben arasında 

köprü vazifesi görür. Ancak, tek başına yönelimsellik de yönelinen nesnenin 

varlığını kanıtlayan bir şey değildir. Yönelimsellik, dış dünyayla ilişkiyi vurgular, 

fakat bu ilişkinin varlığı dış dünyanın varlığını kanıtlamaz. (Davis,1996:10) Dış 

dünyaya dair bilginin kesinliğine ancak bilincin içeriğini inceleyerek ulaşılabilir.  
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Felsefeyi kesin bir bilim haline getirmeyi amaçlayan Husserl, bilinç 

içeriklerinden kesin ve değişmez olan bilgiyi arıtabilmek için çeşitli yöntemler 

geliştirir. Bu yöntemlerin genel ilkesi, bilinç içeriği oluşturulurken, Husserl’in doğal 

tavırlar adını verdiği, “gündelik yaşantımızda, kendimize ve dünyaya dair örtülü bir 

şekilde sahip olduğumuz tüm doğal inanışlarımızın toplamı”nın (Philipse, 1995: 249) 

paranteze alınmasıdır. Doğal tavırlardan arta kalanlar bizim dış dünyaya dair kesin 

bilgilerimizi oluştururlar. 

Paranteze alma düşüncesi Kartezyen şüpheyi andırır, ancak Husserl bunu son 

derece özgün bir yöntem haline getirir ve ikisi arasında bir fark olduğunu vurgular. 

Husserl’e göre şüphe de dünyaya dair doğal bir tavırdır. Paranteze alma, şüpheden 

bile vazgeçerek, doğal tüm tavırların askıya alınmasıdır..  

Husserl felsefesinde dört adet indirgeme vardır. İndirgeme, belirli bir varlık 

alanına ilişkin yargıda bulunmaktan çekinmek, yargıyı ertelemek demektir. Farklı 

varlık alanlarına uygulanması bakımından ayrışan bu dört adet indirgeme yöntemi 

şunlardır:  

1) Aşkınsal indirgeme: Fiziksel nesnelerin algısından doğal tavrı ayıklamak için 

kullanılır.  

2) Psikolojik indirgeme: Özellikle zihin edimlerine uygulanır. Bilince, bilinçaltı 

veya bilinçdışı faktörlerin etkilerini arındırdıktan sonra, zihin edimlerini incelemek 

amacı ile geliştirilmiştir.  
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3) Felsefi indirgeme: Felsefi görüşlerden bahsetmeyi ertelemektir. Pek çok 

büyük düşünür bunu yapmıştır, ancak Husserl bir anlamı ile felsefi geleneğe karşı 

çıkmayı teorize eder.  

4) Özsel indirgeme: Özellikle duyumlar dışında verili olana, özellikle de özlere 

odaklanır. Öze ya da evrensele dair olan sezgileri, tikele dair olanlardan ayrıştırma 

ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir. (Hintikka, 1995:101) 

Temelde bu indirgeme yöntemlerinin hepsinin ortak amacı kesin bir bilgiye 

ulaşmaktır. Bu yöntemlerin dikkatli bir şekilde uygulanması sonucunda, değişken ve 

olumsal olan her şeyin, bilinç içeriğinden temizlenmesi ile birlikte dünya, kendisini 

bilince açacaktır.  

Doğal tavırdan arındırılmış bu teorik tavır Husserl fenomenolojisinin her 

noktasına damgasını vurmuştur. Öyle ki şeyler, gündelik yaşam içinde değil, 

bütünüyle teorik birer kurgu içinde ele alınırlar. Husserl, Heidegger’in Varlık ve 

Zaman’daki yoğun eleştirilerinden sonra bu sorunun farkına varsa bile, bu konuda 

tam olarak teorik dünyanın önceliğinden felsefesini kurtaramaz.  

Bu noktada akla hemen dünyaya dair tüm doğal tavrın askıya alınması ile 

aşkınsal ben’in tekbenciliğin içine düşüp düşmeyeceği sorusu gelir. Husserl de bu 

sorunun farkındadır: 

Ne zaman ki düşünen ben, kendimi fenomenolojik epokhé yoluyla mutlak 
aşkınsal bir ben’e indirgersem, bir solus ipse [yalnız ben] haline gelmiş olmaz 
mıyım? (Husserl, 1973: 89)  

Husserl buna yanıt olarak başka birisinin ben’inin diğer herhangi bir nesne gibi 

bana verili olmadığını söyler. Ben sadece diğer insanların bedenlerini algılayıp, 
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sezebilirim. Ancak benim diğer insanların ben’lerini algılamam empati ile olabilir. 

Bir başka deyişle, diğer insanları benim birer benzerim olarak algılarım.  

Husserl’e göre diğer-benler de tıpkı aşkınsal ben gibi, kurucudurlar. Aşkınsal 

ben, içinde diğer kurucu benlerin de bulunduğu bir dünyada yaşar. Ancak ben onları 

diğer nesnelerden ayırırken, yalnızca kendine benzerliklerini düşünür. (Uygur, 1998: 

50 ve 76)  

Husserl’in diğer-ben’i benzeşim üzerinden kurarak onun farklılığını göz ardı 

etmesi Levinas’ın Husserl’e yönelttiği diğer bir eleştirinin sebebidir. Çünkü 

Husserl’de diğer-ben bütünüyle aşkınsal ben tarafından anlamlandırılır. Bu da, 

Levinas’a göre Aynı’nın mantığı içine düşmektir.  

2.10 Heidegger:  

Yirminci yüzyılın belki de en etkili düşünürü olan Heidegger, Husserl 

fenomenolojisinden yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Ancak ilk büyük eseri olan 

Varlık ve Zaman ile birlikte, Husserl’le yollarını ayırmaya başlar. Heidegger’le 

birlikte fenomenoloji, bambaşka bir yönde ilerler; bir bilinç içeriği inceleme yöntemi 

olmaktan çok, varolan-şeylerin [beings, die Seiendes] Varlığına [Being, Sein] dair bir 

araştırma yöntemi halini alır.  

Husserl için fenomenoloji, şeylerin kendisine dönmek olarak tanımlanır. 

Heidegger de bu tanımlamayı kabul eder : 

“Fenomenoloji” kavramı, şöyle bir deyişi vurgular: ‘Şeylerin kendisine 
doğru!’. Bu, her türden serbest-salınımla inşa edilmiş yapıya ve rastlantısal 
bulgulara karşıdır; sadece görünüşte çözümlenmiş kavramlara da, ve aynı 
zamanda, kuşaklar boyunca ortalıkta ‘sorunlar’ diye dolaşıp duran yalancı-
sorulara da karşıdır. (Heidegger, 1996: 24) 



 61 

Ancak Heidegger, Husserl’den farklı olarak, doğal tavırlarından epokhé ya da 

başka yöntemlerle arındırılmış bilinç içeriğinden yola çıkmaz. Aksine, böyle bir 

bilinç incelemesinin olabilirliğine radikal bir eleştiri yöneltir. Onun araştırma 

nesnesi, gündelik yaşantısı içinde atılmış olan Dasein’dır. Dasein, Husserl’in de 

içinde bulunduğu aşkınsal gelenekte görüldüğü gibi dünyadan izole bir ben değildir.  

Heidegger, kendi özgün düşünce yöntemini Dasein’ın dünyada olmaklığı ile 

kurarken, Husserl’in teorik bir içeriğe ulaşmak için kullandığı indirgeme 

yöntemlerini de eleştirir. Buna göre, dünya ile kurduğumuz temel ilişki teorik bir 

ilişki değildir. Varolan-şeylerle ilk ilişkimiz, onların Varlıklarına dair bir sezgidir. O 

halde ilk soru Varlığın ne olduğu sorusudur ve dolayısıyla da ontoloji, epistemoloji 

ve metafiziği önceler. Heidegger varolan-şeyleri Varlık ile ilişkileri içinde inceler. 

Heidegger Batı metafiziğinin Varlık sorusunu unuttuğunu iddia eder ve kendi felsefi 

yöntemini temel ontoloji olarak adlandırır. Epistemolojinin bilme sorusu, “Neden 

varolan-şeyler vardır da hiç yoktur?” sorusuna göre ikincildir.  

Heidegger Kartezyen geleneğin temel varsayımı olan özne ve nesne ayrımını da 

sorunlu görür. Daha önce de söylediğimiz gibi, Dasein, dünyadan yalıtılmış bir 

şekilde ele alınamaz. Dünyada olmaklık bir bilgi kirliliği değil, aksine Dasein’ın 

varolmasının kiplerinden biridir. Husserl’in bilinç içeriği incelemeleri bu gerçeği 

görmezden gelir ve bir anlıkçılığın içine düşer.  

Varlık sorusunu araştırmak, bu soruyu kendisine sorun etmiş Dasein’ın işidir. 

Dasein’ın gündelik yaşantısında Varlığa dair ontoloji-öncesi bir sezgi bulunur ve bu 

sezgi yoluyladır ki Dasein, varolan-şeylerle bütünüyle pratik bir ilişki 
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kurar.(Heidegger, 2004: 37) Öyleyse felsefe, bilgiye erişmek için, gündelik 

yaşantımızdan yola çıkmalı, onun detaylı bir analizini yapmalıdır.  

Heidegger, gündelik yaşantısında Dasein’ın sıradanlaşmasını, onun herhangi 

birisi halini almasını Onlar [Das Man] kavramıyla açıklar. Dasein, ileride ele 

alınacak bazı duygulanımlarla, kendi Varlığına dair özgün [authentic] bir bakış elde 

edebilir. Böylelikle, kendi yaşamına dair yapabileceklerine ve yaşamının 

olanaklarına Onlar’dan farklı bir bakış geliştirebilir.  

Levinas’ın Heidegger’e yönelttiği eleştirilere ileride detaylıca değinilecektir.  

2.11 Sartre: 

Fransız felsefesinin en önemli düşünürlerinden birisi olan Sartre, tıpkı Heidegger 

ve Levinas gibi fenomenolojik gelenekten son derece etkilenir. Genç yaşında 

Heidegger ve Husserl’in eserlerinin detaylı bir okumasını yapan Sartre, daha ilk 

felsefi yazılarından itibaren kendine özgün bir felsefi çizgi tutturmaya çalışır.  

İlk önemli eserlerinden birisi olan 1936 tarihli Ben’in Aşkınlığı’nda (The 

Transcendence of Ego: An Existentialist Theory of Consciousness; La 

Transcendance de L’Ego: Esquisse d’une description phénoménologique) Husserl’in 

yönelimsellik ilkesini, ben’den bağımsız bir bilinç kuramı için kullanır. Bilinç, 

Husserl felsefesinde olduğu gibi mutlaka bir şeyin bilincidir. Ancak, bilinç ben’i 

içermez. Ben, tıpkı bilincin yöneldiği şeyler gibi bilince aşkındır. Bu nedenle ilk 

bilinç edimi nesnelerin farkında olmaktır. Bu doğal farkındalık halinde ben’e henüz 

yer yoktur. Bilincin bu türden, bir nesneye yönelmiş haline konumlu (thetic) bilinç 

denir. Bu bir düşünme-öncesi (pre-reflexive) bilinç halidir. Bu yönelme, bir tarafta 
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da bir öz-bilinci içerir. Bu, herhangi bir nesneye yönelmiş bir öz-bilinç hali değildir. 

Sadece bir şeyin farkında olunması ile birlikte o farkında olan şeye dair bir 

farkındalık halidir. Henüz ben ortaya çıkmadığından bunda yönelimselliğin yöneldiği 

herhangi bir nesne yoktur. Bu tür bilince konumsuz [non-thetic] bilinç adını verir. 

Ancak, bu ikinci tür bilincin ortaya çıkması, bir başka bilincin ortaya çıkmasına 

sebep olur. Bu sefer ortaya çıkan, konumsuz bilinç ile ortaya çıkan ben’in üzerine 

yönelmiş bir başka öz-bilinçtir. Bunda artık bir nesne olarak ben içerilir. Bu yüzden 

konumlu bir bilinçtir. Sartre bu ikinci tür öz-bilince düşünen-bilinç adını verir. 

Örneğin, ben yanımdan geçen arabanın farkındaysam, burada düşünme-öncesi 

bilincin nesnesi yanımdan geçen arabadır. Oysa düşünen bilinçte nesne, yanımdan 

geçen arabanın farkında olan benimdir. Bir başka deyişle, “düşünen bilinç, üzerinde 

düşünülen bilinci nesnesi olarak ihtiva eder.” (Sartre, 1984: 12)  

Ben, düşünme-öncesi bilincin dış dünya ile buluştuğu noktadır. Öyle ki ben, 

deneyimin birleştiği, arzu ve eylemlerin maddi kaynağı olan bir ilkedir. (Caws, 1984: 

51) Husserl’de dünya ile aşkınsal ben birbiri ile temas etmeyen, doğal tavrın 

paranteze alınması ile birbiri ile ilişkisi kesilmiş iki alana işaret ederken, Sartre için 

ben, dünyanın içindedir. (ibid: 52) Sartre’ın ben tasarımı, bu biçimiyle hiç şüphesiz 

Dasein’ı dünyada-olmaklığı ile ele alan Heidegger’in yolunu takip etmektedir.  

Sartre, dış dünyanın Husserl fenomenolojisindeki gibi bilinçte oluşması anlayışını 

reddeder. Ona göre eğer bir şeyin farkındaysam, o şey orada, uzay içinde vardır. “Bir 

masa bilincin içinde değildir—hatta temsilin kapasitesinde bile değildir. Bir masa 

uzaydadır, pencerenin yanında vs.” (Sartre, 1984: 11)  
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Bilinç, algılama, duygusal ve imgesel bilinç olmak üzere üç kategoride incelenir. 

Algılamanın nesnesi, aşkındır ve dünyada, uzayda yer kaplamış bir varlıktır. 

Duygusal ve imgesel bilinçlerde ise gene gerçek bir nesneye, farklı şekillerde 

yönelmiş bilinç edimleri söz konusudur. İmgesel bilinç, dünyanın var olan halinin 

bozulmasına veya değillemesine olanak sağlarken, dünyadan kaçışı olanaklı kılar. 

Benzer bir şekilde, duygusal bilinç de, dünyanın farklı şekillerde anlaşılmasını 

sağlar. (Copleston, 1990: 16-18)  

Sartre’a göre, nesnelerle kurulan bilinç ilişkisi, insanlar arası ilişkiyi açıklamak 

için yeterli değildir. Bir insanla karşılaşma sırasında, bir an, o insanın da bir bilince 

sahip olduğu ve beni bilincinin nesnesi yaptığının farkına varabilirim. İşte bu an, 

genelde utanmayla açığa çıkar. Bir öteki bilinç tarafından nesne haline getirilmiş 

olmam sonucunda Öteki için ne olduğumun farkına varırım ve Öteki’nin de bir 

bilinci olduğunu anlarım. Öteki, bana yönelmiş ve beni dilediğince yorumlayan bir 

başka özgürlüktür ve benim özgür dünyamdaki tüm nesneleri ve beni dilediğince 

yorumlayabildiği için benim rakibimdir. (Gutting, 2001: 145)  

Öteki beni nesneye dönüştürüyorsa, ben de onun özgürlüğünü emip, yok etmeye 

çalışırım ki bu aşkta böyledir. Bir başka tavır ise, ben de Öteki’yi nesneleştirmeye 

çalışırım ki, örneğin cinsel ilişki böyledir. Ancak, Öteki’yi bütünüyle bir nesne 

olarak ele geçirmek ancak onu öldürmekle mümkündür. (ibid: 146) 

Sartre, özellikle ben ve Öteki ilişkisini çatışma temelinde kurması bakımından 

Hegel’in bir devamcısı olmasının yanı sıra, Husserl’in yöntemini de geliştirmeye 

çalışır. Bunun yanı sıra, Heidegger’in Dasein merkezli analizlerinin yerine, insan 

merkezli, hümanist bir fenomenoloji koymaya çalışan Sartre’ın felsefesi, günümüzde 
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eski önemini yitirmiş olsa bile, Husserl’e yönelttiği eleştiriler ile ve insanın dünyada 

olmasının özgürlük ile ilişkisini incelediği yapıtları halen Batı felsefesi tarihinde 

özgün bir yer tutmaktadırlar. Levinas’la insanın dünyada diğer insanlarla ilişkisine 

yaptıkları vurgu açısından benzeşseler de, Levinas için hiç bir zaman Öteki’yle ilişki 

bir çatışmayla başlamaz. Aksine, ileride de gösterileceği üzere, Levinas için 

başlangıçta barış vardır.  

2.12 Lacan 

Freud psikanalitik kuramıyla bireyin yaşamında bilinç düzeyi kadar, bilinçdışı 

adını verdiği düzlemin de etkili olduğunu iddia etmiştir. Bilinçdışı Freud için insan 

yaşantısını anlamanın temel araçlarından birisidir. Freud’un bir ömürlük çalışmasının 

temel amacı, yapısı son derece karmaşık ve bilinç düzlemindekinden farklı 

sembollerle işleyen bu yapının aydınlatılmasıdır. 

Fransız psikanalist Jacques Lacan, Freud’un psikanalizinin ilkelerini, 

Heidegger’in temel ontolojisi, Hegel’in köle-efendi diyalektiği ve tarihselciliği ve 

Saussure’un dilbilimi ile harmanlayarak yepyeni bir kuram oluşturmuştur. Bu 

bölümde çok geniş bir literatürü kapsayan ve son derece karmaşık olan Lacan’ın 

düşüncelerinin tamamını incelemek yerine, onun özne kuramını ele almaya 

çalışacağız.  

Lacan’a göre insan erken ve gelişmemiş bir varlık olarak dünyaya gelir. Öyle ki, 

herhangi bir bakım almazsa ölmesi kaçınılmazdır. Bu erken doğumun bir başka 

sonucu da bebeklerin doğduklarında bedenlerini kullanmaya hakim olamayışlarıdır. 

Lacan bu döneme “odipal-öncesi” adını veriyor. Bu dönemde bir benlik 

gelişmemiştir. 
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Lacan’a göre,bebekler doğumlarından altı ile on sekiz ay arasında bir süre sonra, 

“ayna evresi” adını verdiği bir evreye girerler. Bu evre, bebeğin dünyasında bir 

yarılmaya sebep olurken, aynı zamanda da öznenin ortaya çıktığı bir andır: 

Aynada kendi kendini tanıma [...] birbirini izleyen üç ayrı aşamada 
gerçekleşir. İlk aşamada, aynanın önünde bir yetişkinle birlikte duran çocuk 
aynadaki kendi görüntüsüyle yanındakinin görüntüsünü karıştırır. İkinci 
aşamada, görüntü düşününe sahip olan çocuk aynadaki görüntüsünün gerçek 
olmadığını anlar. Son olarak üçüncü aşamada, görüntünün yalnızca bir 
görüntü olmadığını aynı zamanda aynadaki görüntünün kendi imgesi 
olduğunu ve Başkası’nın imgesinden de ayrı olduğunu kavrar. (Sarup, 1995: 
11)  

Lacan bu anlatıyla özne ve ben’in oluşumunu açıklamaya çalışır. Buna göre 

bebeğin aynada gördüğü imgesi ile özdeş olduğunu fark etmesi bir travmaya yol 

açar. Kendi dışında bir Öteki’yle özdeş olması bir yarılmaya sebebiyet verir. 

Lacan’da ben’in özdeşliği, imgesel ve yarım bir özdeşliktir. Bebek, kendisi dışında 

olan bir şey ile bütünlüğe erişmeye çalışmaktadır. Bu imgesel ben’in 

deneyimlenmesi haline, İmgesel düzen adı verilir. (Mansfield, 2000: 42) Bu denetim, 

imgesel ben’in yanı sıra, bebeğin içine doğduğu dünyanın simgeleri ile de ilişki 

içindedir. Bunların ilki de hiç şüphesiz kendi dışındaki imgesel ben’dir. 

Anlamlandırma, ancak Lacan’ın Sembolik düzen adını verdiği bu düzenle başlar. 

Bebek, Sembolik düzen sayesinde çevresinde olup bitenlere ve kendi aynadaki 

yansısına anlamlar atfetmeye başlar. Buradaki temel sorun, bebeğin özne haline 

gelmesi hep kendisinin dışındaki şeylere, Lacan’ın tabiri ile Başkası’nın4 söylemine 

bağlı olmasıdır. Bu yüzden özne hiç bir zaman kendi başına ve bitmiş bir özne 

değildir. Hep kendi dışında bir şeylere bağımlı olmaktan kaynaklı bir bütün olamama 

yoksunluğu yaşayacaktır. (ibid)  

                                                 
4 Burada Lacan’ın kastettiği hem bebeğin aynadaki imgesi, hem de dış dünyanın sembolik yapısı 
olduğundan, Öteki yerine Başkası’nı kullanmayı tercih ettik.  
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Bu yoksunluk, sürekli bir arzuya yol açar. Aranan şey, yoksunluğu giderecek bir 

Başkası’dır. Bu arayış, hiç bir zaman bulunamayacak bu Başkası’nın yerini tutacak 

nesnelerle sonuçlanır. Lacan bunlara objet petit a adını verir. İnsanların yaşantılarını 

sürdürmelerini sağlayan şey, bu hiç bir zaman doyurulamayan arzular ve objet petit 

a’ların bulunmasıdır.  

Lacan’ın kuramında, bu iki düzenin dışında, üçüncü bir düzen daha vardır: 

Gerçek. Gerçek, asla bilinemeyecek, hiç bir zaman sembolleştirilemeyecek olandır. 

(Sarup, 1995: 33) İnsanın tüm yaşam alanı bu üç düzenle şekillenir. Anlamlandırma 

ancak Öteki’yle ilişki sırasında kurulan Simgesel’le olur.  

Lacan’ın özne kuramında en temel vurgu, öznenin ben’in dışında 

tanımlanmasıdır. Bir taraftan sembolik düzen’le insanı insan yapan her türlü dış etki 

ve anlamlandırma mekanizması öznenin oluşumunda etkili olurken, diğer taraftan 

imgesel bütünlüğün elden kaçmış olması, özneyi sürekli bir mahrumiyet duygusu ve 

bu duygunun doyurulması çabasının içine itmektedir. Lacan böylece hiç bir zaman 

bir bütün olamayan, hep bir arayış ve kendini tamamlama çabası içinde bir özne 

tasviri yapmaktadır.  

Lacan’daki üç farklı düzen, Levinas’ın varlığa atfettiği üç farklı duruma benzer. 

Lacan için Gerçek, sembolleştirmeden kaçandır. Bu bakımdan Levinas’ın var’ıyla 

benzerlikler gösterir. İmgesel ise, bir tür sanal bütünlük hali olarak Levinas’ın bencil 

ben’ini andırır. Lacan’da ben İmgesel düzendedir. Bunun yanı sıra, Sembolik, 

Öteki’yle karşılaşmayla birlikte öznenin oluştuğu düzendir. Bu da Levinas’taki etik 

karşılaşmayı çağrıştırır. Bu benzerliklerin yanında, iki düşünür arasında temel bir 

farklılık da vardır: Levinas’ta hayatın herhangi bir anında, Öteki’yle karşılaşma ile 
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ortaya çıkan özne olma hali, Lacan için, çocukluğun belirli bir dönemine karşılık 

gelen ayna evresiyle ilişkilidir.  
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3 Levinas Felsefesinin Temelleri: 

3.1 Bütüncüllük, Anarşi ve Farklılık:  

Levinas’ın tüm hayatı boyunca yaptığı çalışmalar temelde Batı felsefesinin 

özneyi ele alışından ve bu öznenin Öteki’yle ilişkisinden yola çıkar. Buna göre, 

klasik Batı felsefesinde özne, ya insani ilişkiler kurmayan, tüm eleştirilere kulaklarını 

tıkamış ve kendi ahlakını tek başına oluşturan anarşist, otonom bir özne, ya da 

kendini bütüncül yapılar altında eriten ussal bir öznedir. Anarşist özne olarak 

tanımlananın kökeninde bireysellik ön planda iken, ussal öznede bütün, tekil olandan 

veya bireyden daha önemlidir. John Wild, bu iki yapıyı sırasıyla “anarşi” ve 

“tiranlık” olarak adlandırıyor. (Wild, 1991: 15)  

Bütüncül anlayışa (tiranlığa) göre bireyin inançları, algıları, düşünceleri, başka 

bireylerin düşünceleri ile sınanmadığında güvenilmezlik taşır. Bu kaotik ve 

güvenilmez çoğulluk ortamının bir düzene sokulması ancak tüm bireylerin 

farlılıklarının bir ‘Aynı’da eritilmesi ile mümkündür. Bireyin değil bütünün önemli 

olduğu bütüncül düşüncelerde, ussallık ancak bütüne entegrasyonla mümkündür. 

Böylece farklılıklardan doğabilecek anarşi, aynılığın içinde ortadan kalkar.  

Levinas’a göre, ne anarşi, ne de tiranlık insanidir. Kendi felsefi arayışında, 

birincisindeki insanlar arası ilişkisizliği ve ikincisindeki farklılığın yok edilmesini 

eleştirerek, bunların dışında, hem farklılığın korunduğu, hem de ilişkinin temel 

alındığı bir noktadan yola çıkmayı amaçlar. Levinas, 1940’ların sonuna doğru 

yazdığı Varoluştan Varolana’da (Existence and Existents; De l’existence à 

l’existant), bir cemaatin, bir sosyal birlikteliğin aslında bireyciliği ve bencilliği 
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sürdüren bir ortam olduğunu söyleyerek, yukarıda bahsi geçen iki ayrı durumun, 

anarşi ve tiranlığın, birbiri ile iç içeliğine vurgu yapar: 

Dünyadaki sosyal yaşam, iletişim veya cemaattir. Birisiyle uyuşmazlık 
yaşamak, onunla ortak hiçbir şeyin bulunmadığını anlamaktır. Ortak bir 
şeyle, bir fikirle, bir çıkarla, bir işle, bir yemekle, “üçüncü” bir şahısla katılım 
yoluyla  ilişki kurulabilir. Kişiler birbiri ile karşı karşıya değillerdir; bir şeyin 
çevresinde yan yanadırlar. […] Benlik, bu ilişkide bireyselliğinden [ipseity] 
bir şey kaybetmez. Bu yüzden insanlar arası bir ilişki olan uygarlık, hep 
saygınlık ile yan yana olagelmiştir ve hiçbir zaman bireyciliğin ötesine 
geçememiştir: Birey, hep bana olarak kalmıştır. (Levinas, 1995a: 41) 

Birey, bireyliğini sürdürebildiği sürece o cemaatte kalmayı tercih eder, ama, 

cemaatin diğer üyelerinin farklılıkları, bu birliktelikte gündeme gelmez. Bireyler, 

birbirlerine değil, onları bir arada tutan çıkarlarının aynılığına odaklanırlar. Aynılık 

ise bencil bir dünyanın taleplerinin devamcısıdır. Şöyle ki, aynılığa odaklanılan 

cemaat içerisinde asıl amaç, bireyin bütün bireyciliği ve bencilliği ile, farklı olanın 

kendisi ile çelişen çıkarlarına karşı ve farklı olanı yok edebilmek için, kendine 

taraftar toplayışından başka bir şey değildir. “Her komşu bir suç ortağıdır.” (ibid) 

Her cemaat bir dışlama ilişkisinden başlar. Böylece, cemaatin sesini dinlemediği, 

varlığını görmezden geldiği bir dışarıdakiler, cemaatin kuruluşunda kaçınılmazdır. 

Her cemaat kendisine sınır çizer ve mutlaka birilerini dışarıda bırakır. Levinas ise, bu 

göz ardı edilen, dışarıda bırakılan farklılıktaki özgürlük ve yaratıcılığı, ayrıca bu 

farklılıkla etik ve barışçıl ilişki olanaklarını açığa çıkarma gayretindedir.  

Bütüncül düşüncelerde özne, bütüne ait olmaktan kaynaklı çıkarları için 

farklılıklarından feragat eder veya onları bütün içinde ifade etmez. Öte yandan, 

farklılığını korumaya çalışanlar veya çıkarları cemaat çıkarları ile çatışanlar cemaatin 

dışında bırakılırlar. Aynılık, Levinas’a göre hem cemaatin içindekilere, hem de 

dışındakilere yöneltilmiş bir şiddettir. Cemaat içinde insanlar farklılıkları ile değil, 
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aynılıkları ile varolurlarken, dışarıdakiler de gene tek bir kümede (bir dışarıdakiler 

kümesinde) ele alınıp aynılaştırılırlar. Çoğunlukla da aynılaştırma ve yok etme yan 

yana sürer yani aynılaştırılmaya direnenler yok edilir. Bir başka deyişle, aynılığı 

temel alan bütüncül düşünce sistemlerinde nesnellik, öznellikten, yani grup 

düşüncesi bireyden daha önemlidir. Birey, grup için feda edilebilir. Öznenin 

özgürlüğü, kendini bu nesnel düşünceyle uyum içinde tutmaktır. (Wild,1991:17) 

Levinas’ın kuramında ise etik özne, Öteki’yle karşılaşma ile kurulur. 

Karşılaşmanın temel yaptırımı, öznenin Öteki’ye karşı sonsuz ve bakışımsız bir 

sorumluluğa sahip olmasıdır. Böylece hem Öteki farklılığını korur, hem de özne, 

Öteki’den bağımsız bir yalnızlık içinde kurulmadığından, bencil bir dünyanın içine 

düşmez. Özne, ne bir kolektiflik içinde kendi farklılığını yok etmek zorundadır, ne de 

kendi bireyciliğini Öteki’ye dayatmaktadır Levinas, kurduğu etik yapıda, bir grup 

içinde ya da bireyci bir yalıtılmış dünyadaki özgürlük yerine, Öteki’ye karşı adalet ve 

sorumluluk fikrini koymuştur. Bu kavramlara ileride daha detaylı değinilecektir. 

3.2 Levinas’ın Batı Felsefesine Yönelttiği Eleştiriler:  

Nazizm gibi son derece acı bir deneyimin sonrasında Levinas, pek çok düşünür 

gibi, Avrupa’nın göbeğinde böyle bir vahşetin nasıl yaşandığını sorgulamaya başlar. 

Bu sorgulama onu, varolmayı ya da bilmeyi etik ilişkinin öncesine koyan Batı 

felsefesi tarihinin eleştirisine yönlendirir. Bu eleştirinin en temel hedefi ontolojidir.  

Batı felsefesi çoğunlukla bir ontoloji olagelmiştir: Başkası’nın varlığın 
anlaşılmasını sağlamayan bir ara ya da yansız terim eklenmesi ile aynıya 
indirgenmesi. (Levinas, 1991: 43)  
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Levinas eleştirilerini sadece ontoloji ile de sınırlandırmaz. Epistemoloji de tıpkı 

ontoloji gibi aynılığın şiddetini sürdürür. Levinas’a göre anlamaya çalışmak, Öteki’yi 

değiştirmeye çabalamak, onu ben’in, Aynı’nın bilgisinin içine hapsetmek demektir. 

Levinas, radikal bir iddiada bulunur; ilk felsefenin etik olduğunu söyler. Bu o ana 

dek felsefe tarihinde ilk kez dile getirilen bir iddiadır.  

Levinas, evrensele başvuran bir bilme ve anlama geleneğinin Platon’dan beri 

devam ettiğini düşünür. Bunda sorunlu bulduğu temel nokta varolan-şeylerle kurulan 

birincil ilişkinin bilme ilişkisi olmasıdır. Bu bakımdan Heidegger’e benzer. Ancak, 

bununla da kalmaz. Heidegger’in varlıkbilim-öncesi ilişki dediği varolan-şeylerin 

Varlığıyla Dasein’ın ilişkisini de birincil olarak kabul etmez.  

“Ben, ben olmaklığımla bir monad’ım” (Levinas, 2005: 63) der Levinas. 

Öteki’yi, herhangi bir Varlık kategorisi içinde ele alan ontolojinin ve herhangi bir 

bilinebilir nesne olarak kabul eden epistemolojinin göremediği de budur. Öteki 

biriciktir, tekildir ve bir benzeri yoktur, herhangi bir başka varolan-şeyle ilişki içinde 

ele alınamaz ve onunla karşılaştırılamaz, fenomenolojik yöntemdeki gibi 

yönelimsellikle bilinç içeriği yapılamaz.  

Levinas, Zaman ve Başka’da (Time and The Other; Le temps et l’autre) 

Parmenides’in monizmine yaptığı göndermede, Varlığı “bir”e indirgemenin 

olanaksızlığından bahseder: “Varolmayı varolanda ele almak, onu birliğe 

hapsetmektir.” (Levinas, 2005: 63) Platon için ise farklılık, mutlaka varolan-şeylerle 

ilişkilidir. (Platon, 1995, Sofist: 257d-e ve ayrıca 258 a-e) Bir başka deyişle, 



 73 

Platon’da başkası5, “bir şeyden başkası”dır, kendi başına ele alınmaz. Aynılıkla 

ilişkisinden bağımsız bir başkalıktan bahsedilmez. Buna göre Platon, Başkası ve 

dolayısıyla da Öteki’yi, Aynı ile birlikte Varlık kategorisi altında inceler.  

Levinas, Platon’un İdealar kuramında, her tikel’in evrenselle ilişkili ele alınışını 

da Başkası’nın farklılıklarının Aynı içinde eritilmesinin bir örneği olarak görür: 

Öyle görünüyor ki, düşünmeye başladığımız anda, Platon’dan beri tikelin 
duyumunu evrenselin bilgisine tâbi kılan nedenlerden dolayı, olanlar 
arasındaki ilişkileri varlığın yapılarına, metafiziği varlıkbilime, egzistansiyeli 
[existentiell] egzistansiyale [existential] tâbi kılmış oluyoruz. (Levinas, 
2003a: 80) 

Levinas aynılık sorununu sadece Platon’da bulmaz. Örneğin Plotinos, ruhsal 

düzlemi üç ayrı kategoride ele alır. Bunlar sırasıyla hipostaz ruh, dünyevi ruh ve 

bireysel ruhtur. Hipostaz ruh, düşünülür dünyaya aitken, diğerleri duyumlanır 

dünyada, bedensel olanla, cansız olan arasındaki geçişleri açıklamakta kullanılır. 

Burada asıl önemli olan, tüm ruhların nihayetinde hipostaz ruhla özdeşleşmesidir. 

(Emilsson, 1998: §4) Yani, dünyevi ruhların farklılıkları, bir üst katmanda yok olur. 

“Ruh, Platon için İdealar’la akrabadır, Plotinos’ta bir hipostazdır.” (Levinas, 2003a: 

115) Plotinos’ta da, Platon’da olduğu gibi, insan ruhu değişmez bir özden türemiştir 

ve onsuz düşünülemez. Bu değişmez öz, değişmezliğiyle ve başkalıkların hepsinde 

varoluşuyla, Aynı’nın mantığının içine düşen başka bir noktadır.  

Hume, radikal bir biçimde özneyi, deneyimin dışındaki her tür birlik fikrini 

reddederek, bir oluşa bırakır. Bu hali ile Descartes, Kant ve Husserl’den ayrı bir 

yerde durur. Her ne kadar Hume, insan olana, öteki’ye özel bir yer vermese de, 

                                                 
5 Platon ve başka bazı düşünürlerde “başkası” sözcüğü Tanrısal bir anlam taşımadığı için küçük harfle 
yazılmıştır.  
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dışarıdan gelene olan açıklığı, başkalığın kuruculuğuna vurgusu ile ve bilgiyi bir 

bilinç içeriği ile sınırlandırmamasıyla, Levinas’ı öncelediği söylenebilir.  

Bilme ve anlama, Öteki’yi ben’in egemenliği altına almaktır. Bu bir 

aynılaştırmadır. Kant, Hume’un yapmadığını yapar ve duyu verilerinin birleştirilmesi 

için bir bütünlüğün olduğunu varsayar. Özne deneyimle oluş halinde değildir, aksine 

deneyime önceldir. Zaman, mekân ve kategoriler, deneyimi olanaklı kılarlar. Tüm bu 

anlayış içinde, Kant’ın öznesine Öteki göründüğü anda, zaten zaman, mekân ve 

kategorilerle hem kavramsallaştırılmış, hem de tematize edilmiştir: 

Bu Başkası ile olduğu gibi bir ilişki değil, Başkası’nı Aynı’ya indirgemektir. 
Bu özgürlüğün de tanımıdır: Başkası ile olan her tür ilişkiye rağmen kendini 
ben’in egemenliği için Başkası’na karşıt olarak belirlemek. Tematize etme ve 
kavramlaştırma, birbirlerinden ayrıştırılamazlar ve bunlar Başkası ile barış 
içinde olmak değil, onu ezmek ve sahiplenmektir. (Levinas, 1991: 46) 

Levinas, bu noktada sadece Öteki’nin anlaşılamazlığını değil, onun bir kavrama 

mahkum edilme ile nasıl şiddete maruz kaldığını da bize anlatmaya çalışmaktadır. 

Öteki’yi, bir ben’in sınırları içinde düşünen tüm kuramlarda böyle bir şiddet vardır. 

Belki de bu nedenle, Levinas’ın Heidegger’den sonra en sert eleştirdiği düşünür, 

Hegel’dir. (Bernasconi, 2005: 49)  

Farklılıkların bir aynılık içinde eritilmesi konusunda belki de Batı felsefesinin 

doruk noktası, Hegel felsefesidir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, tarihsel 

ilerlemenin kökeninde karşıtların çatışması yatar. Her çatışma bir sentezle ortadan 

kalkar. Bu sentez, hem geçmiş çatışmanın izlerini taşır, hem de bunlardan ötede bir 

şeydir. Bu hali ile Hegel’de her karşılaşma, bir ben ile ben-olmayan arasında çatışma 

şeklinde ele alınır. Ancak bu çatışma hali, ben’in ben-olmayan ile özdeşliğini 

anlaması ile bir başka aşamaya geçer.  
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Her ne kadar Bernasconi Levinas’ın, özellikle Öteki’yle ilişkinin ben’in bir 

mecburiyeti olduğunu iddia eden Hegel’den etkilendiğini söylese de, bu etkilenme 

son derece sınırlıdır. (ibid: 53) Levinas için Öteki’nin ben’le çelişme ya da çatışma 

ilişkisi içinde ele alınması, bir aynılaştırmadır. Ben, Hegel’e göre ben-olmayan’la 

karşıt olsa da, bunlar birbirlerine bağımlıdırlar. Bu da Öteki’nin başkalığını yok 

etmek demektir. Levinas, Bütünlük ve Sonsuz’da Hegel’den şu alıntıyı yapar: 

Kendimi kendimden ayırdederim, ve bunu yapmakla bu benden ayırdedilenin 
[benden] ayırdedilmediği benim için dolaysızca belirtiktir. Ben, yani kendine-
benzeş, kendimi kendimden iterim; ama bu benden ayırdedilen ya da bana 
özdeş-olmayan olarak koyulan şey, böyle ayırdedilmiş olmakla, benim için 
dolaysızca bir ayrım değildir. (Hegel, 1986: §164; alıntılayan Levinas, 1991: 
36-37) 

Descartes veya Kant’tan farklı olarak Hegel’de ben, dünyadan yalıtılmış bir ben 

değildir. Dünyanın içindedir ve ben-olmayan’la (Öteki) çatışmaya mecburdur. Bu 

çatışmayı aşar ve ben-olmayan’la özdeşleşir. Başlangıçta ben-olmayan ben’in 

dışındadır, ama diyalektik yasaları uyarınca ben onu içselleştirir. Daha önce de 

belirttiğimiz üzere, Hegel sistemine göre Tin’in nihai hedefi mutlak bir bütünlüktür. 

Bu ise Levinas’ın fark öncelikli etiği ile uyumsuzdur.  

Levinas’ın farklılığı Aynı’ya indirgediğini iddia ettiği diğer düşünürler de 

Husserl ve Heidegger’dir. 1928-1929 yıllarında Freiburg üniversitesinde Husserl’in 

öğrencisi olarak bulunan Levinas’ın, 1930 yılında Fransa’da fenomenoloji üzerine ilk 

kitabı yayınlanır: Husserl Fenomenolojisinde Sezgi Kuramı (The Theory of Intuition 

in Husserl’s Phenomenology, Théorie de l’intuition dans la phénomenologie de 

Husserl) Benzer bir şekilde, son eserlerinden biri de Husserl Üzerinedir: Öznenin 

Dışında (Outside The Subject, Hors Sujet). Levinas, çevirileriyle ve yazdığı bu 
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eserlerle, Husserl fenomenolojisinin Fransa’daki kurucusu olarak kabul edilir. 

(Davis, 1996: 8)  

Heidegger için olduğu gibi, Levinas için de, Husserl fenomenolojisinin en büyük 

açmazlarından biri, anlıkçılığın6 içine düşmesidir:  

Öncelikli olarak, şunu gözlememiz gerekir ki Husserl için varlık, 
nesneleştirici bir edimin delili olarak sezgisel bir yaşam ile karşılıklı ilişki 
içindedir. İşte Husserlci sezgi kavramının anlıkçılık ve fazlasıyla dar olmakla 
suçlanması bu nedendendir. Husserl’in, teorik bir yaşamdan kaynaklı olmayıp 
da teorik tavrın birincilliğini ve evrenselliğini ezmesi için varlık kategorilerini 
tanımlama çabalarından hiç birisi başarılı olamamıştır. (Levinas, 1995b: 94)  

Levinas, sadece bu teorik tavrı değil, Husserl’in özellikle dünyayı öncelikli olarak 

algılanabilir bir dünya olarak görmesini de eleştirir. Heidegger’den esinlenerek 

yaptığı bu eleştiriyle de yetinmez ve kendi etik anlayışını anlıkçılıktan arındırmaya 

özen gösterir. Buna göre Öteki’yle karşılaşma, teorik tavırlarla değil, dünyeviliği 

içinde incelenir. 

Levinas’ın Husserl’de gördüğü bir başka açmaz da, Husserl’in bilinci 

zamansallığın dışında ele almasıdır. Daha doğrusu bilinç, öncelikli olarak kendi 

edimleri üzerine düşünür. Zamansallık bu bağlamda ikincildir:  

Gerçekliğin temelini, algının nesnelerinin temelini ve bunun yanında bilimin 
temelini, yaşamın içinde aramalıyız.“Her insanın bir tarihi vardır” 
deyişindeki anlamda, bu yaşam tarihsel bir karaktere sahiptir. […] Bunun 
yanında bu tarihsellik, sanki insan önce varolmuş, sonra da tarihsel ve 
zamansal olmuş gibi, insanın ikincil bir özelliği değildir. (Levinas, 1995b: 
156) 

Levinas, tam da yaşamdan bu kopukluğu yüzünden Husserl felsefesinde 

Öteki’nin varlığına yeterince yer verilmediğini savunur. Çünkü bilinç üzerine 

                                                 
6 Levinas, anlıkçılık eleştirisini sadece Husserl’le sınırlı tutmaz. Platon’dan Hume’a, hatta mantıkçı 
deneycilere kadar pek çok düşünür ve düşünce akımının bu yanlışa düştüğünü iddia eder. (Levinas, 
1996: 35) 
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yaşamdan bağımsızca düşünmek ve bunun üzerinden bir bilim inşa etmeye 

çalışmakla Husserl, sadece yaşamda karşılaştıklarımızı soyut ve teorik bir düzleme 

indirgemiştir. Buna bağlı olarak Öteki, Husserl felsefesinde yaşamda ilişki kurulan 

olarak değil, gene bir başka bilinç olarak kurulur. Oysa bu, Öteki’yi bir ben’le 

benzerliği içinde ele almaktır. Levinas, yalıtılmış bir ben’den yola çıkıp Öteki’yi 

anlamaya çalışmak yerine, ilk felsefeye zaten Öteki’yle ilişkiyi koyarak bu açmaza 

düşmez:  

Somut yaşam kendi içine kapalı bilinciyle bir tekbencinin yaşamı değildir. 
Somut yaşam, sadece bir bilinç için var olanlar da değildir. Somut varlık 
düşüncesinde, öznelerarası bir dünya düşüncesi de bulunur. Kendimizi sadece 
bir tek bilinçte, bir tek bende [ego] nesnelerin oluşmasını tanımlamakla 
sınırlandırırsak, nesnelerin somut yaşamdaki hallerine değil, sadece 
soyutlamalarına ulaşabiliriz. Bir bene indirgeme, ben-merkezli indirgeme 
[egological reduction], sadece fenomenolojiye doğru bir ilk adım olabilir. 
Bunun yanı sıra, “Ötekileri” ve öznelerarası dünyayı da keşfetmemiz gerekir. 
(Levinas, 1995b: 150) 

Levinas, Husserl’in yaşamdan kopuk, bütünüyle teorik fenomenolojisine dair tüm 

bu eleştirileri Heidegger’den esinlenerek yapar. Bunlar arasında sadece Husserl’in 

Öteki’yi ben’in bir benzeri olarak ele almasına yönelttiği eleştiri, onun kendine özgü 

etik anlayışının izlerini taşır. Levinas Husserl’e nazaran kendine daha yakın bulduğu 

Heidegger’e de benzer eleştirileri yöneltmekten geri durmaz. 

Levinas, sadece Heidegger’i yakından tanıdığı gençlik döneminde değil, onun 

nazizmle olan ilişkisi açığa çıktıktan sonra bile ona olan hayranlığını, her ne kadar 

derin bir hayal kırıklığına uğramış olsa da, gizlemez. Heidegger’in başyapıtı Varlık 

ve Zaman hakkında şunları söyler: 

Sein und Zeit’ın entelektüel gücüne gelince, 1927 tarihli bu sıra dışı kitabı 
takip eden tüm büyük yapıtların ışığında bu esere duyulan hayranlığı ölçmek 
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olanaksızdır. Hâkim sarsılmazlığı bu esere durmaksızın mührünü vurur. 
(Levinas, 2003a: 90) 

Ancak, tüm hayranlığına rağmen, Heidegger de Levinas’ın Batı felsefesinin 

geneline yönelttiği eleştirilerden nasibini alır. Heidegger felsefesinin merkezi 

kavramı olan Varlık, Levinas’a göre evrensel bir yasa gibidir. Anlama, ancak Varlık 

ufkunda gerçekleşebilir, ya da Heidegger’in terminolojisini kullanırsak, anlama, 

Varlığın ufkunda yapılan bir yorumlamadır. Levinas’a göre bu görüş, Öteki’nin 

biricikliğini göz ardı eder.  

Heidegger için Dasein’ın diğer varolan-şeylerden farklı bir anlamı vardır. Ama 

bu anlam sadece Dasein’ın Varlık ile ilişki kurmasından, Varlığı dert edinmesinden 

kaynaklıdır. Dasein’ın, Ötekilerle bir arada yaşadığı dünyada, Ötekilerle kurduğu 

ilişkinin özel bir yanı yoktur. Öteki, Dasein için diğer varolan-şeyler gibidir. 

Öteki’nin kırılganlığı ve ölümlülüğü onun Varlığı yanında ikinci plandadır. Öteki, 

Varlık çatısı altında aynılaştırılır. Levinas, bunun sebebini Öteki’yle kurulan ilişkinin 

anlama ilişkisi olmasında bulur: “Tikel varlığı anlamak, tikelin ötesine geçmektir 

çoktan –anlamak varolan tikele, daima evrenselin bilgisi olan bilgiyle yaklaşmaktır.” 

(Levinas 2003a: 80) 

Aynılaştırma sadece anlamada gizli değildir. Levinas’a göre, Heidegger’in nazi 

yanlısı düşüncelerinin tohumlarını filozofun özgünlük7 kavramında da bulmak 

mümkündür. Dasein, varoluşu gereği Onlar’ın içine gömülü ve Onlar’dan herhangi 

birisi olarak yaşar: 

Ben, dünyada herhangi birisi gibi davranır ve onu herhangi birisi gibi 
anlarım. Örneğin, elbiselerimi seçerken modaya uymayan biri gibi 

                                                 
7 Aziz Yardımlı, Varlık ve Zaman çevirisinde bu kavramı “asıllık” veya “asıl” olarak çevirmiş. Biz 
“özgünlük” demeyi tercih ettik.  
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görünmemeye çalışırım, bunun için de kendi tarzıma uygun olmasına dikkat 
ederim. Ama buradaki tarz, aslında “kendimin” değildir. Aslında herhangi 
birinin veya Onlar’ın toplum içinde giyinişidir bu [...]. (Polt, 1999: 62)  

Özgünlük, bu sıradanlaşmış kitlelerden kopuş ve onların arasından çıkıştır. Oysa 

Levinas’ın kendi felsefesinde Öteki, bir bütünlük olarak ele alınmaz. Çünkü Öteki, 

Onlar şemsiyesi altında ele alındığında tüm tekilliğini yitirecektir. Heidegger’de 

özgünlük, “sıradan olan” diğer insanlarla araya bir set çekmek, onlardan kopmak ve 

onların sıradanlığının dışına çıkmak iken, Levinas’ta temel olan, Öteki’den 

uzaklaşmak yerine, onunla sorumluluk temelli bir ilişki kurmaktır. (Levinas, 1998: 

225-227) Heidegger’e göre gündelik hayat içinde insanların birlikteliği, bir Aynı’lık 

ilişkisi içinde boğulmaktır. Oysa Levinas’ta gündelik hayattaki Öteki’yle her 

karşılaşma, ben’i, bencil yaşamın bağımlılığından kurtarıp Öteki’ye karşı sonsuz 

sorumluluğa taşır. Heidegger özgünlük kavramı ile ilişkisizliğe çağırırken, Levinas 

ilişkiyi en başa koyar.  

Levinas her ne kadar Heidegger’in özne-nesne ayrımını eleştirmesinden etkilense 

de, felsefesinin bütünlüğü içinde bir özne kuramına ihtiyaç duyar. Bu özne, Batı 

metafiziğinin, Heidegger tarafından eleştirilen öznesinden farklı olduğu gibi, 

Dasein’dan da farklı olacaktır. Levinas’a göre Dasein, Batı metafiziğinin yukarıdan 

bakan, yalıtılmış öznesi gibi Aynı’ya tabidir.  

Heidegger ile birlikte, varolan-şeylerin Varlıklarının, birbiriyle ilişkileri 

bağlamında ele alınması, fenomenolojiyi ontolojik bir yöne yöneltir. Levinas, 

Heidegger’in yeniliğini şöyle açıklar: 

Olumsallık ve olgusallığı, kavrayışa sunulmuş olgular olarak değil de 
kavrayış ediminin ta kendisi olarak anlama olanağı; olgunun ve verili 
içeriklerin hoyratlığında anlamanın geçişliliğini ve bir “anlam veren 
yönelimi” gösterme olanağı –Husserl tarafından keşfedilen ve Heidegger’in 
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genel olarak varlığı kavrayışıyla ilişkilendirdiği bu olanak- günümüz 
varlıkbiliminin en büyük yeniliğidir. Bundan böyle varlığı anlama, yalnızca 
kuramsal bir tavra değil, insanın her türlü davranışına dayanacaktır. (Levinas, 
2003a: 77) 

Varlık, zamanın dışında sabit bir öz değildir. Sürekli bir oluştur ve bu tek başına 

bir varoluş değildir. Varlık, varolan-şeylerle ilişki içinde tanımlanamadığı gibi, 

bunlardan ayrı soyut bir şey de değildir. (Davis,1996: 14-17) Levinas, buraya kadar 

Heidegger’le hemfikirdir. Ancak, Levinas’a göre Varlık, bütüncülleştirmeyen bir öğe 

de değildir. (Peperzak, 1993: 16-17) Levinas için varolan-şeylerin her biri kendi 

özgünlükleri içinde korunup, kesinlikle Varlık altında incelenmemelidirler. Aksi 

taktirde, bahsi geçen bütüncüllüğün içinde özgüllüklerini kaybederler.  

Heidegger, her tür ilişkiyi Varlık üzerinden kurmaya çalıştığı için, ona göre 

Varlık sorusunu unutmuş olmak bile, Dasein’ın varolma kiplerinden birisidir. 

Dolayısıyla, Batı felsefesi geleneğinin içine düştüğü “Varlığı unutuş”, yani Varlığa 

dair soru sormama, Varlıktan bir kaçış değil, tersine Varlığın içine düşüştür. Oysa 

Levinas için, Varlıktan kaçışın ya da Varlığı öncelemenin bir yolu olmak zorundadır. 

Çünkü onun için ilk felsefe ontoloji değil etiktik.  

Tüm bunlara ek olarak Heidegger, nesneleri, Dasein ile aralarındaki pratik 

kullanma ilişkisi [practical care] bağlamında ele alır. Oysa nesnelerle, salt pratik bir 

çıkar ya da kullanma türünden bir ilişki, Levinas’a göre, ben’in bencil dünyasında 

vardır. Ancak Öteki’yle karşılaşma, bu ilişkiler temelinde ele alınırsa, Öteki aynılık 

zeminine taşınır. (Bernet, 2002: 87) Oysa Heidegger’in görmediği, çıkar ve kullanma 

ilişkileri dışında da ilişkiler kurmanın mümkün olduğudur. Öteki, ben ile 

karşılaştığında, ben’in onu kullanmasına ve bencil dünyasına hapsetmesine direnir. 
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Öteki’nin bu direnişi, ben’in kendi adaletsizliğini görmeye başlamasını sağlar. 

Heidegger’in ontolojisi sadece ben’in bencil dünyası ile sınırlı kalmıştır.  

Heidegger’in düştüğü hata, Husserl’in düştüğü ile özdeştir: Her iki düşünür de 

Öteki’yi, Husserl’de bilinçte ve Heidegger’de Varlıkta ortaya çıkan Aynı’nın yetkesi 

altına almışlardır. (Davis, 1996, s.21) Levinas düşüncesinin yeniliği de bu noktada 

ortaya çıkar. Bir sonraki kısımda da görüleceği üzere, insan yaşantısı, Öteki’yle 

karşılaşma sonucunda anlam kazanır. Bu karşılaşmanın öncesinde ne zaman, ne de 

anlamlandırma vardır. Batı felsefesi geleneği, Öteki’yle karşılaşmanın bu kurucu 

yanını ihmal etmekle kalmaz, evrensel kategorilerle, bilinç ile, anlık ile, Öteki’nin 

farklılığını umursamadan onu herhangi bir sıradan varolan-şeyle aynı kategoride, ya 

da onunla ilişki içinde ele alır. Levinas ise Öteki’yi, bunlardan bütünüyle arınmış, 

kendi başınalığıyla ve farklılığıyla düşünür.  
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3.3 Levinas Felsefesi’nin Temel Kavramları: 

3.3.1 Bir İlk Felsefe Olarak Etik: 

Levinas’a kadar Batı felsefesinde, Öteki’nin Aynı’dan farklılığı ve kendine has 

bir anlamı olduğu görmezlikten gelinir. Yani Aynı ve Öteki arasındaki fark, eninde 

sonunda uzlaştırılabileceği düşünülen, evrenselin şemsiyesi altında 

birleştirilebileceğine inanılan, üstesinden gelinebilir bir farktır. Bu noktadan 

hareketle Levinas’ın en temel çalışma alanı, başka olanı, Aynı’nın şiddetinden ve 

dayatmalarından kurtarmak olur. (Davis, 1996: 3) Levinas kendinden önceki 

filozoflardan farklı olarak felsefesini ben ve Öteki arasındaki etik ilişkiyle 

temellendirir. Ben, Öteki’ye yönelirken, Kartezyen öznede olduğu gibi arınmış, 

soyutlanmış ve dünyadan yalıtılmış bir özne olmadığı gibi, Kantçı kategorilere 

benzer, dünyayı anlamlandıran, değişmez ve önsel kavramlara da sahip değildir. 

Benzer bir şekilde, ilk felsefe olarak kabul ettiği etik de Kant’ın felsefesinde olduğu 

gibi evrensel bir buyruktan da yola çıkmaz. Levinas’ın felsefesinde, Öteki’nin 

farklılığı ile temellenen etik, bu farklılığın getirdiği dinamizmden ve Öteki’nin 

kavramlara sığmayan, ele geçirilemeyen yanından dolayı normlarla bezeli her türden 

etikle taban tabana zıttır.  

Levinas, Öteki ve ben ilişkisine bunca öncelik tanırken, Hegel felsefesinin temel 

kavramlarından olan Efendi-Köle diyalektiğindeki türden bir karşıtlık ilişkisine de 

başvurmaz. Öteki, ben’in değillemesi olmadığı gibi, onunla bir çatışma halinde de 

değildir. Çünkü, Hegel sisteminin en temel kavramlarından biri olan değilleme, karşıt 

olunan ile eninde sonunda bir bütünlük, bir sentez [sublation, Aufhebung] altında 

birleşir. Değilleme, “tüm terimlerini tarafsız bir sistem içinde bir araya getiren, 
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onların tarafsızca anlaşılmasına olanak kılan mantıksal bir ilişkidir.” (Wild, 1991:12) 

Oysa bu tarafsızlık, farklılığı dengeler ve eşitler. Mantıksal bir sistem, farklı olanın 

dışında kurulduğundan, onun farklılığını dikkate alamaz. Değilleme, iki zıt kutup 

olarak ele aldığı Öteki ve ben’i birbirine bağımlı kılar. Öteki’nin ben’den 

bağımsızlığı yok olur. (Levinas, 1991:194) 

Levinas, normatif etik anlayışlardan, her tür aşkın ve belirleyici ustan, ön 

kabulden veya buyruktan felsefesini arındırırken, bir yandan da göreliliğin içine 

düşmemeye özen gösterir. Ona göre, göreliliğin merkezinde ben vardır. Göreli bir 

etik anlayış, her ben’in bencilce kendi etik inanışlarını dayatması anlamına gelir. 

Levinas’a göre, Öteki’yle kurulan her ilişkide tarafların farklılığı göz önünde 

bulundurulduğunda her ilişki kendine özgü olacaktır; ancak göreli olmayacaktır. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, ilk bölümde Bauman’dan alıntılayarak 

belirttiğimiz etik arayışlara, Levinas felsefesi yanıt veriyor gibidir.  

3.3.2 Var [Il y a]: 

Lawton, Levinas’ta varolmanın üç farklı hali olduğunu söyler: Birincisi var, 

ikincisi hipostaz ve üçüncüsü de Öteki’yle karşılaşmadır. (Lawton, 2005: 249) 

Levinas felsefesinin önemli ve kritik kavramlarından bir tanesi, işte bu varlık 

hallerinden ilki olan var’dır.  

Zamansallığın, tematize etmenin ve tanımlamanın gerçekleşmesinden önce her 

şey karışık, ayrışmamış ve anonimdir. Bu duruma, Levinas, “var” adını verir. Var 

yalnızca bir bütünlüğü açıklamaz, aynı zamanda maddiliğin boğucu, sıkıcı 

egemenliğini de açıklar. (Peperzak, 1997: 196) Çünkü var hali, hiçbir cazibeye sahip 

değildir. Hiçbir şey henüz anlamlandırılmamıştır. Örneğin ben’in anlamlandırdığı 
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dünyanın ona göre bir çekiciliği vardır: su onun susuzluğunu gideren olarak 

anlamlıdır ya da ateş ben’i ısıtan olarak ben’in dünyasında anlam taşır. Oysa var hali 

tam bir kargaşadır. Var halini Levinas, en uygun şekilde şöyle ifade eder: 

“varolansız8 varoluş [existing without existents]” (Levinas, 1985: 45-46) Bu ifade 

var kavramına paradoksal bir anlam atfeder. Var, yokluktaki mevcudiyet, sesini 

sessizlikte duyabildiğin varlıksız varoluş, boşluğun doluluğudur. (Davis, 1996: 23) 

Henüz bir ben ya da etik özne yokken, herhangi bir anlamlandırma da mümkün 

değildir. Bu noktada varoluş, her tür Varlıktan ve anlamdan yoksun, bir akış halidir. 

Var, ben’in bilebildiği herhangi bir şeyi önceler. 

Var, Levinas’a göre en tehditkar bütünlüktür. Bu öylesine bir bütünlüktür ki her 

şey anonimdir. Sanki her şey gecenin karanlığındaki, belirsizliğindeki bir kaotiklik 

halindedir. Her şey aslında hiçbir şeydir [no thing]. Her şeyin hiçbir şey olması hiçlik 

değildir; herkes de hiç kimsedir [no one]. Varolan, hiçbir şeyliktir [no-thingness]. 

(Burggraeve, 2002: 47) Var’da ben; salt varlığın, farklılaşmamış, ayrışmamış 

maddiliğin güçlü kontrolü altında yeniktir. (Levinas, 2003a: 51-52) Var’da ben 

yoktur.  

Var, bir başlangıç öncesi bulanıklık değildir. İleride de değinileceği üzere, var, 

ben ve etik özne, doğrusal bir zamana yerleştirilemezler. Var, her tür 

anlamlandırmanın bir ön koşuludur.  

Ben’in bencil dünyasına geçmeden önce, hipostaz kavramını da açıklığa 

kavuşturmak gerekmektedir. Anonim varolma hali olan var’ın varolan-şeylerin 

                                                 
8 Burada Levinas, ‘existents’ sözcüğünü, Heidegger’deki ‘beings’le benzer anlamda kullanıyor. Daha 
önce, ‘beings’ için, Aziz Yardımlı’nın Varlık ve Zaman çevirisinde kullanmayı tercih ettiği ‘varolan-
şey’i kullanmıştık. Bu noktada, iki sözcük arasındaki fark anlaşılabilsin diye, ‘varolan’ı, existent için 
kullanmayı tercih ettik.  
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varoluşunun bir önkoşulu olduğu daha önce belirtilmişti. Hipostaz, anonimliğin 

içinde bir varolan-şeyin kendi varoluşunu üstlenmesidir ve böylelikle varoluşun ilk 

kez adlandırıldığı andır. (Levinas, 1995a: 81-82) Bu adlandırma ve ortaya çıkış hali, 

aynı zamanda varolan-şeyin kendi varoluşuna egemen olmasıdır. Var’dan kurtuluş, 

bir ilk özgürlüktür. Ben’in kendini, kendi başlangıcını kendi yaratmışçasına, sürekli 

olarak oluşturması, en derindeki gizli özgürlüğün bir tür gösterimidir. Ancak 

özgürlüğün açıkça deneyimlendiği somut bir durumdan bahsedilmesi olanaksızdır. 

Çünkü ben’in gerçek anlamda özgürlüğünü açığa çıkardığı an, Öteki karşısındaki 

seçim anıdır. Ama yine de Levinas bu gizli özgürlüğe “başlangıç özgürlüğü” adını 

verir. Levinas bu “başlangıç özgürlüğü” konusunda şunları yazıyor: 

İlk özgürlük. Henüz özgür iradenin özgürlüğü değil, başlangıcın 
özgürlüğüdür o. Varoluş şu an varolan bir şeyden itibaren vardır. Her öznede 
içerilen özgürlük, bir öznenin, olanın olması olgusunun ta kendisine dahildir. 
Varolanın varolmaya tam da el koymasının özgürlüğüdür. (Levinas, 2005: 
74) 

Ancak başlangıcın özgürlüğü, mademki özgür iradenin özgürlüğü değildir, o 

halde, ben’in geleceğini belirleyemez. Bu başlangıcın özgürlüğü, daha sonra, kendi 

için sorumluluk alacak olan ben’in açığa çıkış mücadelesidir. Burada Levinas için 

sorumluluktan kastedilen şey, ben’in bencil dünyasında varolma mücadelesi içindeki 

kendine karşı olan sorumluluğudur, yani ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Ben, evinde 

yapayalnızdır.  

3.3.3 Bencil Dünyasına Gömülmüş Bir Ben:  

Ben’in kendini durmaksızın oluşturma çabası, var’dan kurtuluş mücadelesi, 

ben’deki dinamizmin kanıtıdır. Yani ben, hareketsiz ve değişmeyen bir varlık olarak 

tanımlanmaz. Ben, sürekli olarak kendini yenileme çabası içindedir. Kendini 



 86 

tamamlama sürecinde ben, çıkarcıdır. Levinas ben’in çıkarcı oluşu ya da ben 

merkezci yapısına olumsuz bir anlam yüklemez. Ben merkezcilik, ben’in kendi 

varlığına, kendi çıkarı için bağlılığıdır -ki bu onun doğal halidir. (Burggraeve, 2002: 

43) 

Levinas, ben’in var’dan kopup dünyayı keyfince kullanacağı hale getirme 

sürecini, Spinoza’dan aldığı kavram “conatus essendi” ve “varlığın çabası” [effort of 

being] ile tanımlar. (Levinas, 1985: 121) Buna göre ben, kendi ile aynı, yani A eşittir 

A biçiminde gösterilebilen bir aynılık değildir. (Levinas, 1991: 37) Tersine, 

karşılaştığı her şeye göre kendi kendini yeniden tanımlayan, hareket halinde bir 

varlıktır. (Levinas, 1988: 89) Ben’i aynı kılan şey, klasik özcülükteki gibi mutlak ve 

değişmez bir öz değildir. Levinas, değişmez bir öz yerine, ben’deki dinamizmi, ben’i 

ben yapan olarak tanımlamaktadır. Eğer ben, onu ben yapan değişmez, sabit özü ile 

tanımlansa idi, Öteki’yle karşılaşması onda temel bir değişiklik yaratamayacaktı. 

İleride açıklanacağı üzere ben, Öteki’ye karşı bakışımsız bir sorumluluğa mecburdur. 

Eğer ben’in bir özü olsaydı, bu öz aynı zamanda Öteki’nin de özü olmak zorunda 

kalırdı. Bir başka deyişle, Öteki sadece bir başka-ben olarak ele alınmak zorunda 

kalınacaktı. Oysa bu durumda da bakışımsızlık, mümkün olamazdı. (Burggraeve, 

2002: 43) 9  

Ben’in Öteki’yle karşılaşmamış bencil hali, kendi varlığına sımsıkı bağlanmıştır. 

“[Ö]z, çıkardır”. (Levinas, 2002: 4) Farklı bir şekilde söylersek, Levinas için, eğer öz 

diye bir şey varsa, bu, ben’in kendini var etme mücadelesinden başka bir şey 

değildir.  

                                                 
9 Bu konuda, ileride Derrida’nın, Husserl’den ödünç aldığı diğer-ben kavramından yola çıkarak 
Levinas’a yönelttiği eleştiriye değinilecektir.  
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Levinas, ben’in çıkarcı varoluşunu, bitkiler ve hayvanlarla özdeşleştirir. Nasıl 

bitkiler büyürlerken etraflarındaki küçük bitkileri bir kenara itip büyüyorlarsa ya da 

hayvanlar hayatta kalma mücadelelerinde, önlerine çıkan engelleri yok ediyorlarsa, 

insan da ilk halinde böyledir ve insanın bu hali Levinas tarafından “içgüdüsel 

ontoloji” [instinctive ontology] olarak adlandırılır. Bu yapısıyla ben, diğer varlıklarla 

eşittir. Nasıl hayvanlar ve bitkiler arasında bir saygıdan bahsetmek mümkün değilse, 

ben’in diğer varlıklarla ilişkisinde karşılıklı saygıdan bahsetmek mümkün değildir. 

(Burggraeve, 2002:45) 

Ben bu haliyle dünyaya bağımlı yaşar. Ancak dünyaya bağımlılık, bencilce bir 

ihtiyaçtan dolayı olduğundan, ben aynı zamanda başka kimseye hesap vermek 

zorunda olmayan, bağımsız, bencil bir varlıktır. Dünyayı ihtiyaçlarını karşılamak için 

tüketen ben, bu bağımlılıktan dolayı mutsuz değildir, aksine, ben yalnızlığıyla 

mutludur ve dünyasına hükmetmektedir. (Levinas, 1991: 114-116)  

Levinas, hipostazla ortaya çıkan halin, yalnızca kendi için yaşayan bencil bir 

ben’in kendi evinde kendisine çakılı kaldığı bir hal olduğunu belirtir. Bu evinde olma 

hali, Levinas’a göre, ben’in bencilce kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışma halidir. 

İhtiyaç kavramı, Levinas için, gündelik yaşantının sürdürülebilmesi için gerekli olan 

ve tüketilebilir şeylere duyulan isteği anlatmak için kullanılır. İhtiyaç, Öteki’ye 

duyulan bir arzudan farklıdır ve sonlu nesnelere yönelmiş olduğundan tatmin 

edilebilir.  

“Arzu” ve “ihtiyaç” arasıdaki ayrım, bu noktada ben’in içine gömüldüğü bencil 

dünya ile Öteki’yle karşılaşmasıyla mecbur edildiği sorumluluk arasındaki çizginin 
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belirleyicisidir. İhtiyaç duyulan nesneler, ben’in aynılık dünyası için tüketilebilir 

veya mülk olarak edinilebilir başkalıklardır. : 

Metafiziksel olarak arzulanan Başkası, bir ekmeği yememdeki, bir toprağa 
yerleşmemdeki, bir manzarayı düşünmemdeki Başkası değildir. […] Bu 
gerçekliklerle kendimi besleyebilirim ve genellikle de tatmin edebilirim, 
basitçe onlara aç olduğumdan dolayı. Onların farklılığı [alterity] bir düşünür 
ya da mülk sahibi olarak bende emilir. (Levinas, 1991: 33) 

Arzu ve ihtiyaç arasındaki ortak olan tek yan, ikisinin de açlıktan ve 

yoksunluktan kaynaklanmasıdır. Ancak iki edim, Levinas tarafından çok net bir 

şekilde birbirinden ayrılır. İhtiyaçta ben, dünya nimetlerini tüketir, kullanır ve 

bunlardan keyif alır. Tüketmek, sadece yeme, içme ya da mülk edinme şeklinde 

gerçekleşmez. Bazen ihtiyaç duyulan şeyi bilmek de, bir başka tüketim türüdür.  

Levinas, elde etme, sahip olma ve tüketme üzerine kurulu bu ilişkiler biçimine, 

“Aynı’nın ekonomisi” adını verir. Aynı’nın ekonomisi içindeki ben, dünyayı kendi 

ihtiyaçları yönünde, en keyifli biçimiyle tüketir. Bu dünyada, sadece ben ve ben’in 

hazları vardır. Kendi ihtiyaçlarını bu dünyaya dayatan ben ve dünyanın ilişkisi, tek 

taraflı haz ve hoşnutluk ilişkisidir.  

Dünya ile bencil ben’in kurduğu bu ilişki, ben’in kendine duyduğu kaygıdan, 

varoluşuna sahip çıkmasından kaynaklıdır. Varolmak için, ihtiyaçların giderilmesi 

gerekir:  

İhtiyaç benim için olan bir dünyaya [a world that is for me] açılır […] İhtiyaç, 
Ben’in kendine yönelik kaygısına, bencilliğe, orijinal belirlenmişliğe, 
dünyanın ben ile çakışması için özümsenmesine [assimilation] tam anlamıyla 
bir dönüştür. (Levinas, 2003b: 29) 

Ben’in ihtiyaç duyduğu şeylerle kurduğu ilişki bir bağımlılık ilişkisidir. Bana 

keyif veren dünya, ilk olarak maddi dünyadır. Bu tüketme ilişkisi, maddi olana 
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bağımlılık ve onun içine gömülmüşlüktür. Ben, bu gömülmüşlük içinde tek başına, 

evinde gibidir. (Levinas, 1991: 156-158) Dünya nimetlerini dilediği gibi tüketmesi, 

onun üzerindeki hakimiyeti, onu sözde özgür kılar. Oysa tersine ben, dünyevi 

ihtiyaçlarının kölesi halindedir.  

Levinas, 1954’te yazdığı Varoluştan Varolana’da bu bencil dünya ile kapitalizm 

arasında bağlar kurar ve her ne kadar materyalizmine katılmasa da, Marksist analizin 

önemine vurgu yapar. Ayrıca gündelik yaşamın özgün-olmayan [inauthentic] olarak 

nitelendirerek ekonomik yanını göz ardı eden Heidegger’i de eleştirir:  

Açlık ve susuzluğu, sıradan diye adlandırmak ve özgün-olmayan diye 
aşağılamak, bunların iki yüzlülükten uzak yanını görmezlikten gelmektir. 
[…] Çıkış noktasını insanın ekonomik yaşantısından alan Marksist felsefenin 
büyüklüğü, kendisini bütünüyle vaazların iki yüzlülüğüne kapatma 
yeteneğinde gizlidir. (Levinas, 1995a: 45) 

Aynı’nın ekonomisi, dünya ile ilişkide olan ben’in kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda gündelik değiş-tokuş ve tüketim etkinlikleriyle sınırlıdır. Burada 

Öteki, Aynı’nın ekonomisi içinde tüketilebilir olan değildir. “Öteki’nin farklılığı 

sonsuzdur.” (Robbins, 1991: 136)  

Öteki ben ile karşılaştığında ben’in tüm bencilliği sorgulanır. Sorgulamanın 

kaynağı Öteki olmakla beraber, sorgulayan Öteki değildir; ben’in Öteki karşısındaki 

utancıdır. Ben’i utandıran yabancı, ben’in bilmediği ve daha önce hiçbir biçimde 

birlikte olmadığıdır. Ona dış dünyadan gelen, ama onun bencilliğini yüzüne vurandır. 

Öteki bütünüyle yeni olandır. Daha önce ben’in yaşadığı hiç bir deneyime benzemez. 

Bu yenilik ben’e, alışkın olduğu, bildiği bencil dünyanın dışında da bir dünyanın 

varolduğunu anlatır.  
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Öteki’yle karşılaşma, Heidegger’deki gibi ötekilerle-birlikte-olma [being-with-

others, Mitsein] değildir.10 (Peperzak, 1997: 66) Çünkü Heidegger’in felsefesinde, 

daha önce de belirtildiği üzere, Öteki’nin Varlık tarafından emilmesi, aynılaştırılması 

söz konusudur. Öteki, Sartre’da olduğu gibi ben’in cehennemi de değildir. Tersine, 

ben’in gücünün ve özgürlüğünün sınırlılığına dikkati çeken bu karşılaşma, ben’i yok 

etmez. Öteki’nin olmadığı bir özgürlük amaçsız ya da temelsizdir, bu bir ilk 

özgürlüktür ama daha önce de belirttiğimiz üzere sınırlıdır. Oysa Öteki’yle 

karşılaşma, tüm anlamlandırmaların ve zamanın başladığı noktadır.  

Öteki’nin sonsuzluğu ben’i içine battığı sonlu bağımlılık ilişkilerinden çıkartır. 

Öteki’yle karşılaşma ben’in bencil dünyasını sorgularken özgürlüğünü yok etmez, 

özgürlük biçimini değiştirir .(Levinas, 1991: 196) Yüz yüze bir ilişkide, özgürlüğün 

gerçek anlamı açığa çıkar. Bu ilişki ben’i, özgürlüğü tanımlayacak olan bir seçim 

yapmaya iter: ya Öteki’ye karşı sorumlu olmak, ya da bu sorumluluğu reddetmek. 

3.3.4 Sonsuz:  

Levinas felsefesinde arzu, ihtiyaçtan farklı olarak etik ilişkide açığa çıkar. Bu 

nedenle arzu, ben’in dışındaki, bilemediği yabancıya doğrudur. Arzunun kaynağı 

ihtiyaç gibi içsel bir eksiklik değildir. İhtiyaç ben’in bildiği, gördüğü, tüketmek 

istediği nesneye doğru iken arzu görünemez olana doğrudur. Öteki öyle bir 

bilinemezdir ki, bende ona doğru açığa çıkan arzuyu aşar. Öteki’ye dair 

bilebileceğim tek şey ona karşı hissettiğim sonsuz arzudur. Bunun dışında Öteki’ye 

dair söyleyebileceğim hiçbir şey yoktur. Levinas için arzunun hiç bir biçimde tatmin 

edilemez ya da tamamlanamaz oluşu Öteki’nin sonsuzluğuyla ilgilidir. Bendeki 

                                                 
10 İleride, Levinas’ın dile dair görüşleri belirtilirken, birlikte-olma’ya, yönelik dilin ortaklaşma, uyum 
ve konsensüs aracı olarak kurgulanmasını eleştirmesine detaylı bir şekilde değinilecektir.  
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sonsuz arzu fikri, Öteki’nin sonsuzluğundan kaynaklıdır ve bu nedenle de her zaman 

Öteki’nin sonsuzluğu karşısında eksiktir.  

Levinas’ın Öteki’yle ilişkilendirdiği bu sonsuzluk düşüncesi Descartes’ın üçüncü 

meditasyonundaki Tanrı-sonsuz düşüncesinden esinlenmiştir. Descartes için 

sonsuzluk cogito’nun varlığını kanıtlayan bir fikir olarak düşünülür. Descartes’a göre 

cogito’nun kendine dair şüphesinin ve kendini eksik bir varlık olarak düşünmesinin 

temelinde cogito’da var olan mükemmel ve sonsuz Tanrı düşüncesi yatar. Levinas, 

Descrates’tan açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz şu alıntıyı yapar:  

[B]enim sonsuzluğun farkında olmam, sonluluğun farkında olmama bir 
şekilde öncel olmalıdır, bir başka deyişle, Tanrı’nın farkında olmam, 
kendimin farkında olmamı önceler. (Descartes’tan alıntılatan Levinas, 1991: 
121) 

Levinas için sonsuzluk fikri Öteki’yle ilişkiyi etik bir boyuta taşıması bakımından 

önemlidir. Çünkü Öteki’nin sonsuz olduğu düşüncesi onu bilmemi, temalaştırmamı 

engeller. Öteki’nin sonsuzluğu ben’in bencil tarafını törpüleyip, Öteki’yle sınırlı 

dünyadaki ilişkisinden farklı bir ilişkiye girmesine olanak tanır. Sonsuz fikri 

karşısında ben Öteki’yi nesneleştirmeye kalkışmaz. Sonsuzluk, sınırlı ve sonlu bir 

varlıkla ilişki içinde düşünülemez. Levinas sonsuz’un Öteki’nin yüksekliğinin 

ben’deki yansıması gibi düşünür. Öyle ki, Öteki ben’de sonsuz fikri ile içselleşip 

ben’e oradan emreder. 

Descartes’ta onu içermeyen bir düşüncede barınan Sonsuz fikri, bu ihtişam ile 
şimdi’nin oransızlığını ifade eder ki bu oransızlık esinin ta kendisidir. 
Gücümü aşan ağırlığın altında, edimlerin bağlılaşığı olan her türlü 
edilginlikten daha edilgin bir edilginlik olan edilginliğim ‘efendim!’ diyerek 
patlar. Sonsuz’un dışsallığı, tanıklığın içtenliğinde bir tür içselliğe dönüşür. 
(Levinas, 2003a: 337) 
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Levinas’a göre bu durumda Öteki’yi ben’e yakınlaştıran tek şeyin sonsuzluk fikri 

olduğu açıktır. Aslında ben ve Öteki arasındaki fark o denli büyüktür ki, farkın 

kapatılmazlığı ancak bendeki sonsuz düşüncesiyle kavranır. Levinas için ben’deki 

sonsuz fikri sonsuzca dışsal olanın içselleşmesidir, bu fikir ben’in kendi ağzıyla 

kendine emretmesini sağlar. (ibid: 338) 

Ancak Levinas’a göre sonsuzluğun içselleştirilmesi onun bir tür bilgi olduğu 

anlamına gelmez. Bu biçimiyle Descartes’ten farklı olarak sonsuz fikri 

teorikleştirilemez, yalnızca arzulanır. Levinas’ta sonsuzluk fikri ben’e kendi 

sıradanlığını, mükemmel olmayışını sorgulatan bir fikir olmaktan çok, Öteki’yle 

aradaki uzaklığı belirtir. (Atıcı, 1996: 481) Buna göre sonsuzluk fikri Öteki’ye karşı 

arzunun koşulu olarak düşünülebilir. Ancak bu bir önkoşul olamaz, çünkü fikir 

Öteki’yle oluşur, Öteki’yi önceleyemez. Sonsuzluk ben’i kendi sınırlılığının dışına 

taşır. Ayrıca Öteki’nin aşkınlığını vurgulayan sonsuzluk fikri ile ben 

tanımlayamadığı bir ilişkiye girer. Aşkın olan ile ilişki ben’in sınırlı dünyasındaki 

özgürlüğünün sınırlarını da ortadan kaldırır. Sonsuzluk bu anlamıyla diğer tüm 

fikirlerden farklı olarak aşkınlığı, yakalanamazı, uzaklığı, sınırsızlığı ifade eden 

biricik fikirdir. 

3.3.5 Yüz:  

Karşılaşma öncesine dair yukarıda anlatılanlar, bir ontolojiyi andırmaktadır. 

Oysa, Levinas’ın etiği ilk felsefe yapmak istediğini yazmıştık. Bu çelişik durumu 

açıklamak için, öncelikle karşılaşmanın neyi ifade ettiğine bakmak gerekir. Levinas’a 

göre karşılaşma, anlamın başlangıcıdır:  
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[A]nlamın düzeni, ki benim için ilk olandır, bize tam da insanlararası 
ilişkiden gelir ve bundan sonra Yüz, anlamca çözümlenmesinin sonucunda 
ortaya çıkabilecek tüm yönleriyle, düşünülürlüğün başlangıcıdır. (Levinas, 
2003a: 241) 

Öyleyse, var’ın soğukluğu ve belirsizliği, ben’in yalnızlığı ve bencilliği, ancak 

Öteki’yle karşılaşma sonucunda anlam kazanır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta 

ise, var, hipostaz ve Öteki’yle karşılaşmayı bir tarihsel sıraya, doğrusal bir zamana 

oturtmamaktır. Öteki’yle karşılaşma, zamanın başlangıcıdır. Öyleyse, bu 

karşılaşmanın öncesi yoktur. Var ve hipostaz karşılaşma öncesine ait değildir.  

Daha önce de söylediğimiz gibi, Öteki’yle karşılaşma zamanın, dilin ve 

anlamlandırmanın başladığı noktadır. Var’da ve bencil ben’in dünyasında 

zamansallık yoktur. Var’da, anlamın olmadığı, varolan-şeylerin belirmediği bir akış 

varken, bencil ben’in dünyasında, aynılık, dolayısıyla değişimin olmadığı bir durum 

vardır. Öteki ise, değiştirendir.  

Öteki’yle karşılaşma, bu anlamlandırmanın gücüyle ve zamanın başlamasıyla 

var’dan varolan-şeylerin belirmesini sağlar ve dolayısıyla hipostaza yol açar. Bu üç 

hal, insan yaşantısının her anında yan yanadır. Bencil dünyasındaki ben, şeyleri 

tüketirken bile yalnız değildir. Tükettiği şeylere verdiği anlam, Öteki’den gelir. 

Öteki’yle karşılaşmanın öncesi bu yüzden yoktur. Benin yalnız dünyasındaki şeyler 

bile, örneğin tek başına bir elmayı tüketmesi, o elmanın tüketilebilir bir nesne 

olmasından, o elmaya duyduğu ihtiyaca kadar herşey, Öteki’yle karşılaşma 

sonucunda anlam kazanır. Bir karşılaşma olmadan ben’in yalnız dünyasında anlam 

yoktur.  

Levinas Öteki’ye dair yazarken, herhangi bir felsefi metinde görülebileceği 

türden kavramsal bir altyapı kurarak yola çıkmaz. Öteki, Levinas’a göre varolan tüm 
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kavramlarla ilişkilendirilemeyecek denli yabancıdır. Bu yüzden ben, onu hiçbir 

kavramın içine yerleştirerek anlayamaz. Levinas için dilin çerçevesini oluşturan 

kavramlar, Öteki’yi anlamakta sadece birer ön yargıdırlar. Ben’in Öteki’yle ilişkisi, 

ne “özgürlük”, ne “benzerlik”, ne “eşitlik”, ne de “karşıtlık” kavramları temelinde 

açıklanabilir. Öteki, tüm kavramsallaştırmalara direnen bir şekilde yüzüyle belirir.  

Yüz, bendeki Başkası düşüncesini aşandır. (Levinas, 1991: 50)  

Levinas, gündelik yaşantımızda başkalığı tanımlarken kullandığımız ifadelerin, 

Öteki’yi tanımlamakta yetersiz kaldığını söyler. Öteki çoğunlukla farklı saç, farklı 

duruş, farklı bir sosyal konum, farklı karakter ve estetik özelliklerle ifade edilir. 

Bunlara göre, Öteki kendine has özellikler taşıyan, kendine ait duygu ve düşünceleri 

olan bir varlıktır. Ancak bunların hiçbiri Öteki’yi tanımlamak için yeterli değildir. 

(Levinas, 1991: 194)  

Burggraeve, Levinas’ın anlayışındaki Öteki’nin, herhangi bir sıralama 

ilişkisindeki gibi, a’nın b’den, b’nin c’den farklılığına indirgenemeyeceğini, yani 

karşılaştırmalı bir farklılıkla açıklanamayacağını söyler. Öteki tektir ve onu 

tanımlamak için herhangi başka bir şeyle yapılan karşılaştırma da tıpkı onun dış 

görünüşüne dair tanımlamalarda olduğu gibi yetersizdir. Böylece Levinas’ın daha 

önce Platon’dan bahsederken değindiğimiz, farklı olanı hep “bir şeyden farklı” 

olarak ele alan görüşe neden karşı çıktığı da anlaşılacaktır. (Burggraeve, 2002: 88-

89) 

Ben, şeyleri kavramlarla anlar. Oysa yüz her türlü kavramsallaştırmadan kaçar. 

Bu nedenle de Öteki, ben için hep bir muamma olarak kalacaktır. Yüz, her düzenin, 

kuralın ötesinde, sıra dışı bir yabancıdır. Bütün sabit anlamları delip geçen ortaya 
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çıkışı onun kendisini en açık ifade edişidir. Yüzün kendisini ifadesi, bakışta ve sözde 

gerçekleşir. Yüz bana bakar ve beni gösterir. Öteki’nin bakışında sözün ötesinde 

bilemediğim bir anlam vardır. Yüz, biçimin ötesinde bir ifadedir. (Levinas, 1991: 65) 

92)  

Yüzün ben’in karşısına çıkışı, ben’e onun asla bilinemez bir yerlerden geldiğini, 

onun mutlak bir dışsallık ifade ettiğini öğretir. Yüz ben’in içinde bulunmayanı açığa 

çıkartır. Bu, varolanın açığa çıkmasından farklıdır. Ben için yepyeni bir şey 

yaratmaktır. Bu öyle bir yeniliktir ki, us bile yüzle ortaya çıkar. (Levinas, 1991: 219)  

Levinas, daha önce belirtildiği üzere anlamlandırmanın karşılaşma ile başladığını 

söylüyordu. Böylece karşılaşma ve yüz, anlamlandırmanın arkasından gelecek 

olanları, usu ve dili de ben’in dünyasına sokar. Levinas buradaki usu radikal bir 

şekilde tanımlar. Ona göre us, deneyime zıt değildir. “[M]utlak deneyim, [...] usun ta 

kendisidir.” (ibid) Yüz, geçmişte deneyimlenmiş olanlar gibi değildir. Yüz bu 

nedenle, herhangi bir geçmiş deneyime benzerliğiyle anlaşılamaz. O halde yüz, 

bütünüyle radikal bir deneyim olarak sadece kendi kendini anlatır, kendi kendini 

sunar. Bu yüzden yüz, Heidegger’in nesnelerle kurulan pratik ilişkileri ile, ya da 

Husserl’in bilinç içeriği incelemeleriyle de anlaşılamaz.  

Yüz aynı zamanda buyurandır: “Yüz, bir varlığın bizi haber kipinde [indicative] 

değil de emir kipinde [imperative] etkilemesidir; bu yüzdendir ki tüm kategorilerin 

dışındadır o.” (Levinas, 2004 :179) Buyuranın kötü olabileceğine dair düşünce 

ben’in dünyasına ait bir düşüncedir. Kötünün kötü olduğunun düşünülebilmesi için, 

kötü olan şeyle geçmişte bir ortaklığın, bir ilişkinin bulunmuş olması gerekir. Bu 

yüzden Levinas, Kant ve Hobbes’tan farklı olarak, ilk karşılaşmaya barışı koyar. 
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Oysa, diğer iki düşünürde insanın doğal hali savaştır. Karşılaşma, mademki her tür 

anlamın ve zamanın başladığı noktadır, kötülük de, şiddet de, bencil ihtiyaçlar da 

onun sonrasındadır. Bu barışçıl karşılaşmada, herhangi bir karşılıklılık yoktur. İlişki 

tamamıyla bakışımsızdır. Eğer ilişkide karşılıklılık var ise ben, karşılığında bir şeyler 

tüketebilme beklentisi içinde olur. Oysa karşılık beklemek, ben’in bencil dünyasına 

aittir. Öteki, ben tarafından koşulsuz bir konukseverlikle karşılanır. Levinas 

felsefesinde yüz, “beni öldürmeyeceksin” diyerek ben’in karşısına çıkar. Ben onu 

konukseverlikle karşılar. “Başkasına alerji ve ret bile, konukseverliği varsayar. [...] 

Ama, yüze karşı düşmanlık bile yüzü barışla karşılayışın izine tanıklık eder.” (Direk, 

1997: 27)11 

Yüz buyururken ben’i köleleştirmez ya da aşağılamaz. Yüzün ben’i köle 

yapabilmesi için, ben ile aynı dünyaya ait olması gerekir. Öteki yeni, yabancı ama 

aynı zamanda yoksundur da. Öteki ben’e emreden zalim bir efendi değildir. 

Öteki’nin geldiği yer ben’e son derece uzaktır. Öteki ben’in dünyasına geldiğinde, 

bütünüyle mülksüz gelir. O bu dünyada yoksun, çıplak ve çaresizdir. (Levinas, 1991: 

200 ve 215) Yüzün tüm çıplaklığı ve acizliğiyle ben’in karşısına çıkışı ve onun her 

türlü anlamın dışında oluşu, onun aşkınlığı onu aynı zamanda sonsuz yapar. Bu 

nedenledir ki, yüzün sonsuzluğu, ben’in sonlu yaşamında asla anlamlandırılamaz. 

Ben’in sonlu yaşamını, sonsuza açan tek kapı ölüm olarak düşünülebilir. Dolayısıyla, 

ben’in Başkası’nın yüzünde ölümü görüşü, sonsuzluğun yalnızca ölümle 

ilişkilendirilebilmesinden dolayıdır: 

Yüzle ilişki, aynı zamanda tamamıyla zayıf olanla, tümüyle sergilenmiş, 
çıplak ve soyunmuş olanla ilişkidir, soyunma ve bunun sonucunda da yalnız 

                                                 
11 Konukseverlik kavramına ileride daha detaylı olarak değinilecektir.  
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olanla ve ölüm diye adlandırılan en derin yalnızlığa uğrayabilecek olanla 
ilişkidir; dolayısıyla sonuçta Öteki’nin Yüzünde daima Ötekinin ölümü vardır 
ve böylece bir biçimde, cinayete kışkırtma, sonuna dek gitmeye, [Ö]tekini 
tümden göz ardı etmeye tümden eğilim vardır, aynı zamanda da Yüz, işte 
çelişkili olan da bu, ‘Öldürmeyeceksin’dir. (Levinas, 2003a: 242)  

Yüzün bu denli savunmasız ve çaresiz olarak ben’in karşısına çıkışı, ben’deki 

öldürme potansiyelini de açığa çıkartır. Başkasının gözlerindeki çaresizlik, 

yoksunluk, ben için şiddete dair açık bir kapı bırakır. Karşılaşmanın arkasından hem 

bencil dünyası ben’i geri çağırır, hem de Öteki, yalnızlığıyla tatmin olmuş ben’i 

rahatsız eder.  

Öteki ben’in onu öldürmesi ya da ona şiddet uygulaması olasılığına başkalığı ile 

karşı durur. Öteki, ben’in gücüne karşı direnir. Ben, kendi ihtiyaçları için dünyada 

varolan diğer varlıklarla ilişkisini, bir tüketme ilişkisi olarak kurabilir; onları, 

ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir. Dolayısıyla, bencil dünyasında ben’in ilişki 

kurduğu şeylere karşı apaçık olan tüketici ve kullanmaya yönelik gücüne, Öteki 

direnir. Levinas şöyle yazıyor: “Buradaki ilişki büyük bir direniş değil, bütünüyle 

başka bir şeydir: direnişi olmayanın direnişi -etik direniş.” (Levinas, 1991: 199) Bu 

direniş, her türden hükmedişe karşı, anlaşılmak, tüketilmek, bilinmek istememedir. 

Bu ilişkide bu ilişkiyi etik kılan , aynılaşmaya izin vermeyen, farklılıkta ısrar eden 

Öteki’dir.  

Öteki’nin yüzündeki ilk ifade, sözün de öncesindeki, sözsüz bir ifadedir: 

“Öldürmeyeceksin!” (Levinas, 1991: 199) Bu Levinas’a göre, olumsuzlamanın 

olumsuzlamasıdır. Yani yüz, öncelikli olarak yok eden, hegemonya kurmaya çalışan 

bencil ben’in, yüzü reddetmesini yani Öteki’yi öldürmesini reddeder. Öldürme 

eyleminin kendisi, ilk olumsuzlama iken, öldürmemek, olumsuzlamanın 
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olumsuzlamasıdır. (Levinas, 1987: 43) Öteki’nin yüzündeki “öldürmeyeceksin” 

buyruğu, Öteki’nin ilahi bir otorite olduğu anlamına gelmez. Öteki’ye itaat, ben’i ona 

saygıya zorlayan herhangi bir rasyonel argüman ya da fiziksel bir zorlamayla 

gerçekleşmez. (Davis, 1996: 50) 

Ayrıca yüz, ben’in karşısına, ben’in ona ilgisiz kalabileceği bir biçimde çıkmaz. 

Yani yüz, anlamsız, ya da tarafsız (neutral) bir şey değildir. Yüz, ben’in de tarafsız 

kalmasına izin vermez. Yüzün ifadesinde ben’i ona karşı sorumlu olmaya davet eden 

bir bakış vardır. Yüzü ile seslenen Öteki’ye karşı, kayıtsız kalınamaz, onu 

yanıtlamak ben’in kaçamayacağı bir buyruktur.  

3.3.6 Sorumluluk: 

Öteki’nin ben’e yegane buyruğu “öldürmeyeceksin” değildir. Ben, Öteki’nin 

yalvaran bakışı ve yüzün çıplaklığı karşısında, Öteki’nin yoksunluğunu görür. 

“Öteki’yi tanımak, açlığı tanımaktır. Öteki’yi tanımak, vermektir.” (Levinas, 1991: 

75) Ancak, bu vericilik, kendinden aşağıda olana değil, bir yüceliğe vermektir. Öteki, 

hep ben’den yukarıdadır.  

Yüz, ben’e sorumluluk buyurur. Bu, hiçbir karşılık beklemeyen, sonsuz ve 

bakışımsız bir sorumluluktur. Etik bu buyrukla başlar. Öteki, bir yücelik ve ben’den 

yukarıda olduğuna göre, ben’in ona duyduğu sorumluluğu ondan beklemek doğru 

olmaz. Öteki’nin nasıl davranacağı ben’i ilgilendirmez. Karşılık beklememek bunu 

gerektirir. Levinas’a göre iyilik, “Öteki’yi kendimden daha değerli bulmaktır.” (ibid: 

247)  

Levinas bir yanda ben'i, var’ın kaotikliğinden kurtulmaya yetkin, ihtiyaçlarını 

başka herhangi birinin yardımına gerek duymadan karşılayabilen, hatta acımasız ve 
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duygusuz bir dünyayı kendisi için dönüştürebilen güçte betimler. Diğer yandan ise, 

ben’in tüm iktidarı ya da gücü, Öteki karşısında elinden alınır. Öteki’yle karşılaşan 

ben yalnızca ona karşı sorumludur.  

Levinas, son derece kritik bir kavramla ben ve Öteki arasındaki etik ilişkiye 

olanak tanır. Bu kavram “vicdan” (conscience12) dır. Vicdan, ben’in bencil dünyasına 

Öteki’nin buyur edilmesini sağlayandır. Vicdan, Öteki’nin yakarışına, ben’in 

yanıtıdır. Vicdan, hem Öteki’ye ben’in evini açar, hem de ben’in kendi kendine 

çakılı kalışını, bencilliğini sorgular. “Ahlak, özgürlüğün kendi kendini haklı 

çıkartması yerine, kendini keyfi ve şiddet uygulayıcı olarak hissettiğinde başlar.” 

(ibid: 84) Yalnızlığın özgürlüğü ancak bir şeyleri Öteki’yle paylaşmayarak, onu aç 

bırakarak mümkündür. Ben, kendi dünyasını Öteki’ye kapatarak ona şiddet uygular. 

Bu yaptığının ise ancak vicdanı ile farkına varır. Öteki’ye evini açmak, ben’in, 

Öteki’ye haksızlık yaptığının farkında olmasıdır. (ibid: 86) Haksızlık, ancak ben’in 

kendi özgürlüğünden vazgeçmesiyle giderilebilir. “[Ö]zgürlüğü haklı çıkartmak, 

ancak onu adil kılmakla mümkündür.” (ibid: 83)  

Öyleyse ben, bencil dünyasındaki özgürlüğünden feragat etmeye çağrılır. Bu, 

ben’in kaçamayacağı bir sorumluluktur. Ben bu sorumluluğa Öteki tarafından 

seçilmiştir.  

Ben’in özgürlüğü ne yalıtılmış bir varolan-şeyin keyfiliğidir, ne de yalıtılmış 
bir varolan-şeyin herkesin uymaya mecbur olduğu bir ussal ve evrensel 
yasayla uyumlu olmaktır. Benim keyfi özgürlüğüm kendi utancını bana 
çevrili gözlerden okur. (ibid: 252)  

                                                 
12 Bazı kaynaklar, bu sözcüğü “merhamet” olarak çevirmişler. (bkz. Levinas, 2003a) 
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Bu utançtan ben’in kaçması mümkün olmadığına göre, Öteki’nin ben’i 

sorumluluğa çağırması bir zorlamayı beraberinde getirir. Bu zorlama sadece 

kaçılamaz bir sorumluluktur. Birileri bu sorumluluğu bambaşka yorumlayabilir, 

kimisi buna başını çevirebilir, ama bu da sorumluluktan kaçamaz. Öteki yüzünde 

Tanrı sözünü taşır.(Levinas, 2003a: 248) Bu nedenle sorumluluktan kaçılamaz. 

Başını çeviren de, umursamaz olan da sorumludur. Sorumluluk bu anlamıyla 

kaçılamaz olandır. (ibid: 218-219)  

Sorumluluğuma yanıt olarak bir tercihte bulunabilirim, ama sorumluluğu 

reddetme tercihim yoktur. “Ben her insanın yerine geçerim ama hiç kimse benim 

yerime geçemez ve bu anlamda ben, seçilmişimdir.” (Levinas, 2003a: 246)  

Başkası ile karşılaşmayı etik bir toplumun temeli kabul eden Levinas, ilişkiyi iki 

kişilik bir dünya ile sınırlamaz. Bunun için, toplumsal adaleti sağlayacak olanın, 

üçüncü kişi [the third party] olduğunu düşünür. Öteki, ben’e bütün diğerleri adına da 

bakar. Ben’e kendi varlığını anımsattığı gibi, diğer Ötekiler’in varlığını da anımsatır: 

“Üçüncü kişi bana Öteki’nin gözleri ile bakıyor […].” (Levinas, 1991: 213) 

Öteki’yle karşılaşma sonucu başlayan ilişki, Öteki ve ben’in yalnızlığına 

gömülmüş bir ilişki değildir. Ben, Öteki’yle karşılaştığı anda, ben’in dışında varolan 

bir dünyanın farkına varır.  

Öteki’yle aynı anda ortaya çıkan üçüncü kişi, Levinas’ın bakışımsızlık ve eşitliği 

sosyal ilişki içinde birleştirmesine izin verir:  

[…] benim Öteki’yle ilişkim, anlaşılamaz bir yükseklikle eşitliksiz, 
bakışımsız bir ilişkidir; ama aynı zamanda, üçüncü şahıslara ve bir bütün 
olarak insanlığa –yani, eşitlerin bakışımlı cemaatine- doğru bir açılışı sağlar. 
(Critchley, 1999a: 226) 
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Bakışımsız ilişkinin adil olmaya eşit bir şekilde ihtiyaç duyanların cemaatine 

doğru açılması, Levinas’a, iki kişilik bir karşılaşmanın etiğinden, çoğulcu bir politik 

felsefe kurabilmeyi sağlar. Üçüncü kişi, Öteki’yle etik ilişkinin toplumsal ve politik 

alanda gelişimini sağlayandır. 

3.3.7 Yalnızlık, Ölüm ve Zaman: 

Öteki’yle ilişkinin zamanı başlattığına ve bu nedenle de ilişkinin öncesine dair 

soru sormanın anlamsız olduğuna daha önce değinilmişti. Ancak, Levinas 

felsefesinde zaman kavramının detaylarına değinmemiştik. Zaman kavramını ele 

alırken, kaçınılmaz olarak yalnızlık ve ölüm kavramlarına da değinilmesi 

gerekmektedir.  

Var, Levinas için bir ebediyet halidir. Öyle ki, var, sürekli bir akıştır. Var’da 

zaman, akış herhangi bir varolanın-şey olmadığı bir akış olduğundan, bulunmaz. 

Hipostazla birlikte, bencil ben’in dünyasının açığa çıkması, beraberinde bir yalnızlığı 

da getirir. İnsan evinde, bencilce dünya nimetlerini tüketirken yalnızdır. Ben olmak 

için bir Öteki’ye ihtiyaç duyulmaz.  

Daha önce, Heidegger ile Levinas arasındaki temel farklara değinirken, 

Heidegger’in Dasein’ının dünyaya ve Onlar’ın arasına atılmış olduğunu söylemiştik. 

Ona göre özgün tavır, Onlar’dan yalıtılmış, bir yalnızlık ve hiçlik tecrübesidir. Bu 

hiçlik tecrübesiyle birlikte Varlık anlam bulmaya başlar. Ama Dasein dünyaya 

atılmışlığıyla ele alınır ve bu atılmışlık ve Onlarla bir arada olmak, yalnızlığa, 

özgünlük tecrübesine önceldir. Levinas’ta ise tam tersine, bencil dünyasındaki ben 

yalnızdır. Şöyle söyler Levinas: “Şu halde yalnızlığı [Öteki’yle] öncel bir ilişkinin 

bağrında düşünen Heideggerci tasavvuru daha işin başında reddediyoruz demektir.” 
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(Levinas, 2005: 60) Levinas’a göre anlam, yalnızlıkta değil, Öteki’yle karşılaşmada 

ortaya çıkar.  

İki düşünür ölüm konusunu da farklı ele alırlar. Heidegger için özgünlük, ölümü 

üstlenmektir. Bunaltı ile (angst), Dasein ölümle karşı karşıya gelir. Bu noktada 

özgünlük ölümü üstlenmek, ölümde kendi olanaklılıklarını görmek, kendi sınırlarını 

çözebilmektir. Ancak bazen ölüm üstlenilemez ve Dasein dünyeviliğine geri kaçar. 

Onlar’dan birisi olmaya devam eder. Heidegger hiç şüphesiz insanın kendi Varlığına 

anlam vermesinin temel koşulu olarak kendi ölümlülüğü ve sonluluğuyla 

yüzleşmesidir diye düşünür.  

Levinas için ise ölüm bir imkansızlık halidir, fenomenolojik olarak 

deneyimlenemeyendir. İnsana yalnızlığı ve çektiği acılar ölümü anımsatır. 

Heidegger’de maddi dünyadan uzaklaşmayla ölüm deneyimlenirken, Levinas’ta tam 

da maddi dünyanın acıları bencil dünyasındaki insanı deneyimlenemez ölümle karşı 

karşıya bırakır.  

Levinas sembolleştirmelerle ölümü, Öteki’yi, Tanrı’yı, diğer bilinemez, 

anlaşılamaz, fenomen olmayan herşeyi Başkası başlığının altına sıralar. Bunların 

hepsi, fenomenler dünyasının ışıkla aydınlatılabilir nesnelerinin dışındadırlar. Yüz, 

Tanrı’nın, ölümün ve Öteki’nin yüzüdür ve ben’i evinde rahatsız eder.  

Dünyevi hazlar, ben’in acılarını, yalnızlığının ıstırabını azaltmaz. Fiziksel acı, 

insana dünyevi olandan, kendi Varlığından kaçmanın, hiçliği deneyimlemenin 

imkansız olduğunu anlatır. (Levinas: 2005: 95) 

Yalnızlık ben’e ölümü anımsatır. Bu sadece acılardan kurtulmanın ölümle 

mümkün olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaz. Aksine, insanın Varlığın tüm 

ağırlığını sırtında taşıması ona ölümün deneyimlenemezliğini anımsatır. Ölüm bir 
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kurtuluş değildir, bilinemez olandır. Ama gene de acı, daha endişe verici olan ölümü 

çağrıştırır:  

Acı ölümü sanki bir doruk noktasıymışçasına içinde taşır: Sanki ıstıraptan 
daha paralayıcı bir şey peydah olacakmışçasına; sanki ıstırabı oluşturan, geri 
çekilme boyutunun bütünüyle yokluğuna rağmen bir olayın olacağı serbest 
bir alan hâlâ varmışçasına; sanki bir şeyden endişelenmeye hâlâ lüzum 
varmışçasına, sanki ıstırapta örtüsü sonuna dek kaldırılmış olan olayın 
ötesinde bir olayın arifesindeymişçesine... (ibid: 96)  

Acı, ışığı karartır, böylece fenomenolojinin ışığıyla anlaşılamaz, ben tarafından 

inşa edilemez olanı ben’in gündemine sokar.  

Heidegger’in ölüm deneyimi ile önüne özgün olmanın yollarını açtığı Dasein, 

kendi olanaklarının açığa çıkışına şahit olur. Ölüm Heidegger’e göre bir şimdide 

deneyimlenebilir. Oysa Levinas buna karşı çıkar. Onun için ölüm asla bir şimdi 

içinde ele alınamaz. Ona göre ölüm gelecekle yegane ilişkimizdir. (ibid: 98) Bu, hiç 

bir şekilde önceden planlanamaz, ne olacağı bilinemez bir gelecektir. Heidegger’de 

ise Dasein, ölüm deneyimi ile yaşamının olanaklarını anlamaya başlar. Levinas, 

deneyimlenenin ölüm değil de ölümden önceki son şans olduğunu söyler. Böylelikle 

Heidegger’in özgünlükle deneyimlenebileceğini söylediği ölüm, Levinas’a göre hiç 

bir zaman üstlenilemeyen, kontrol edilemeyen bir başkalıktır. Ölüm gelir, 

kahramanca bir tavırla da olsa deneyimlenemez. (ibid:100) 

Levinas bizi bir yanlış anlamaya karşı uyarır. Ölümün bize erişilemez olanı haber 

verdiği doğru değildir. Ben’in yaşantısının ışığında bu erişilemezler ortaya çıkarlar. 

(ibid: 100-101)Bu uyarı şaşırtıcıdır. Ben’in dünyasında Başkası’nın yeri olmadığını 

düşündürten bir yalnızlık tasvirinin üzerine bu söylenenler çelişki gibi durmaktadır. 

Oysa Levinas’ın uyarısı, bizim de “var”ı, “hipostaz”ı ve “karşılaşma”yı ele aldığımız 

bölümlerde vurguladığımız gibi, tüm düşüncesini doğrusal bir zamana yerleştirip, 
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öznenin gelişim evreleri gibi okumanın yanlış olduğunu gösterir bize. Tüm bu 

evreler, herhangi bir sıra ile değil, aynı anda ve yan yanadırlar. Ben’in bencil 

dünyasında Öteki’nin ışık altına hapsedilmiş, şiddete maruz bırakılmış bir yanı 

vardır, ama diğer taraftan Öteki’nin ele avuca sığmaz yanı da ben’i sorumluluğa 

davet etmektedir. İnsan, tüm bu evrelerin geriliminde yaşar. Bir tarafta ben, kendi 

Varlığını üstlenmeye çabalar, diğer taraftan ben’in bencilce dünya nimetlerini 

tüketmesi onu utanca sürükler. Öteki’nin yüzü hem bencil dünyada vardır, hem de 

ona karar verme şansı tanır. Öteki, bencil dünyanın içine yüzü ile yaklaştığında, hem 

ben’i tasarlanmamış bu gelişle rahatsız eder, hem de bencilliğini sorgulatır. Bunlar 

aynı anda ve hep bir arada olan şeylerdir.  

Tüm bunların yanı sıra, ölüm, tıpkı Öteki gibi, tasarlanmamış, beklenmeyen bir 

şekilde gelir. Hem ben’in dünyasının bir dışı olduğunu anlatır, hem de ben’in 

dünyasına tasarlanamaz bir gelecek getirir. Ben, çaresizce tasarlanamayanın 

karşısında dönüşür. Bu dönüşüm kuramı, Levinas’ın en özgün fikirlerinden birisidir. 

Tüm felsefe tarihi, özne olmayı etkin ve eyleyen olmayla tarif ederken, Levinas’ta 

ben geri çekilir ve edilgindir. Levinas’ın temel amacı, Öteki’nin ben üzerindeki 

hükümranlığını anlatabilmek ve bu hükümranlığa izin veren bir özne kuramı 

geliştirebilmektir. Ölüm deneyimi karşısında ben ikiye yarılmış bir şekilde bir 

taraftan tasarlayabildiği bir geleceği sürdürmeye çalışırken, diğer taraftan 

öngörülemez olan tarafından çaresizce boyun eğmeye bırakılmaktadır. 

3.3.8 Dil: 

Dil, Levinas için, Batı felsefesinin belirleyen, aynılaştıran, bir çerçevenin içinden 

bakan “panoramik görüş”ünün yerine koyduğu dinamik bir araçtır. Ona göre görüş, 
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bütün farklılıkları aynılık altında ortadan kaldıran bütüncül düşüncenin kullandığı 

araçtır. Oysa dil, Levinas’ın ifade ettiği biçimiyle, asla belirlenmiş bir yapı 

içermeyen, Öteki’yle karşılaşma anında açığa çıkan, anlık, kendini çeşitleyebilen, 

sürekli değiştiren, sonsuz yoruma olanak tanıyan bir yapıdır. Görüş, ön yargılara ve 

aynılığa tutsak ederken, dil, çok sesliliği mümkün kılar. Görüş tutucudur, kendisini 

kabule zorlar. Dil ise, her tür ön kabulün yıkılışının başladığı yerdir.13 Levinas, dilin 

bu özelliği hakkında şunları yazar:  

Aynı ve Öteki arasındaki–böyle olağandışı durumlar atfettiğimiz- ilişkinin dil 
olduğunu göstermeye çalışacağız. Çünkü dil, terimleri bu ilişkinin içiyle 
sınırlı olmayıp, Öteki, Aynı ile ilişkisine rağmen, Aynı’ya aşkın kalabilir. 
(Levinas, 1991: 39)  

Dil, ilişkinin ben tarafından tahakküm altına alınmasına izin vermeyip, Öteki’nin 

kendini ilişkinin dışında, tüm farklılıkları ile muhafaza etmesini sağlar. Ben’in 

baskısı ve aynılaştırıcılığı, her daim dinamik olan dil ile engellenebilir. Öteki’nin bu 

aynılık tahakkümüne direnme araçlarından bir tanesi dildir.  

Konuşmaya dayalı ilişkide kullanılan dil, her an kendini açan, yepyeni yorumlara 

açık kapı bırakan, tükenmeyen, önceden belirlenmişliklerin içinde boğulmayan ve 

önyargılarla belirlemeyen bir dildir. Dil ilişkiyi sonsuz kılar, dil aracılığıyla ilişki 

sonsuz olanaklılık içerir, kendini sonsuz farklı şekilde türetir ve bu nedenle 

tüketilemez. Ben tüketemediği bu ilişkide, kendini cömertçe apaçık sunar, kendini 

Öteki’nin hizmetine adar. 

                                                 
13 İleride belirtileceği üzere, Bütünlük ve Sonsuz’da dilin dinamikliğini savunurken, Derrida’nın 
eleştirilerine bir yanıt olarak yazdığı Olmaktan Başka Türlü ya da Özün Ötesinde adlı eserinde, dili de 
iki katmana ayırır. Bu katmanlardan birincisi olan söylenen, verili anlamlara, önyargılara 
sabitlenmiştir ve kanaatlerle bezelidir. Ancak ikinci katman olan söyleme diyalog sırasında gelişen, 
dinamik ve yorumu açan, özgürleştiren bir katmandır. 
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Oysa bencil dünyasında, bilme ve görüşle nesneleri kendi hizmetine alan, keyfi 

için kullanan ben, o nesnelerle ilişkisinde herhangi bir cömertlik içinde değildir. 

Aynı zamanda, bencil dünyada diyaloğa da ihtiyaç yoktur. Burada diyaloğun yerine, 

ben’in tükettiği varlıkları görüşü doğrultusunda belirlemesi vardır. Aynı olan ben, 

dünyayı tüketilebilir farklılıkların bütününden oluşmuş, bencil dünya ile sınırlanmış 

bir görüşle algılar. Görüş, içeriğini hareketsiz kılar, sabitleştirir, onu bir bütüne tabi 

kılar. Görüş, her türden sonlu farklılığı, aynının dünyasında tüketir. Buradaki ilişki, 

daha önce de bahsettiğimiz gibi, ihtiyaç ilişkisidir. Bu noktada Levinas, görüşün bir 

fikir ve nesneyi birbiri ile uyumlandırmasından [adequation] bahseder. Tüketilebilir 

nesneler, onları tüketme fikriyle uyumludurlar ki tüketilebilirler. Ancak Öteki’yle 

karşılaşma, görüşün bu uyumlandırıcı karakterini diyalog ile aşmayı sağlar:  

Görüş, fikrin ve nesnenin, anlama ile kuşatılmış bir uyumlandırılmasıdır. 
Uyumlandıramama [non-adequation] basit bir değillemeyi veya bir fikrin 
bulanıklığını göstermez, ama aydınlık ve karanlığın ötesinde, varlığı bilmenin 
ölçütünün dışında, Arzunun yasa dinlemezliğini [inordinateness] gösterir. 
Arzu, mutlak başkayı arzulamaktır. Tatmin edilebilir bir açlığın, giderilebilir 
bir susuzluğun, dindirilebilir duyguların ötesindekini, metafizik olan, tatmin 
edilemez olanı arzular […] Öyle bir tatmin edilemez arzudur ki, Başkası’nın 
uzaklığını, farklılığını ve dışsallığını kesin olarak anlar.(Levinas, 1991: 34) 

Yani ben’in diyaloğa girdiği Öteki, aynı zamanda ben’in arzuladığıdır. Bu 

bakımdan Öteki, ben’in görüşüyle uyumlandırılamaz. Çünkü yüz uyumlandırmadan 

kaçar. Oysa görüş, ben’in ihtiyaçları doğrultusunda anlamlandırmasıdır.  

Ben, Aynı’nın ekonomisi içinde, her türden nesnenin farklılığını emerek kendine 

benzetir veya kendi parçası yapar. Uyumluluk ise, tam da bu kendine benzetme, yani 

fikriyle çevresindeki şeyleri bütünleştirmedir, onları önyargılar, geçmiş bilgiler ve 

ihtiyaçların ışığında ele geçirmektir. .  
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[G]örüş, Öteki’yle ilişkinin şiddet yüklü bir şeklidir.[…] görüş, benliğin 
gündelik ekonomisinin bir türüdür; bu öyle bir ekonomidir ki, Öteki’ye adil 
davranmayı beceremez. Bu gündelik ekonominin diğer olası türleri, Öteki’yi 
temsil etmek, Öteki’yi tanımak, Öteki’yi bilmek, Öteki’yi anlamak veya her 
hangi bir teorik ilişki biçimidir.(Robbins, 1991: 137)  

Öteki’yle karşılaşma sonucunda ben, Aynı’ya ait görüşü terk eder, onun yerine 

Öteki’ye kendini sunmayı veya kendini açmayı ve onunla bir dil ilişkisi kurmayı 

koyar. Yani, Öteki’yle karşılaşma, her türden dilsel olanaklılığın kapısını açar.  

[İ]lk olarak, sadece benim bakışım [gaze] bir dönüşüme uğramaz, bunun tersi 
de doğrudur. Benim görüşüme indirgenemeyecek olan yüz, geri bakar. 
Karşılık verir. [It talks back.] Bir yüzü görmek, yüzün bakması ve karşılık 
vermesi anlamına gelir. (Robbins, 1991: 138) 

Yüz ile ilişki, sadece görme ilişkisi değil, duyma ilişkisidir de. Bir başka deyişle, 

Öteki’nin görüş altında aynılaştırılmadığı, tersine, dilin farklılaştırmalarına açılan bir 

diyalog ilişkisidir. Diyalog, Öteki’yle aramdaki ilişkiyi olanaksızlaştırmayan ama 

yine de hep var olan, eksilmeyen, tüketilemeyen bir uzaklığı koruyan bir ilişkidir. 

Ben ile diyaloğa giren yüz, ben’in görüş ile hapsedip tüketebileceği herhangi bir 

nesne değildir. Yüz, ben’in konuşacağı, çağrısına kulak vereceği, diyaloğa gireceği, 

ben’i dinleyecek, ben’e yanıt verecek, ama hiçbir zaman bilemeyeceği, 

tüketemeyeceği sonsuzun somutlaşışıdır.  

Benim içimdeki Başkası fikrini aşıp geçen, Başkası’nın bana kendini 
sunuşunu, yüz olarak adlandırıyoruz. Bu kip, benim bakışıma bazı 
özelliklerini serimleyerek, bir görüntü halini almak değildir. Öteki’nin yüzü, 
her daim bende bıraktığı o plastik görüntüyü, bendeki fikri ve bu fikri 
oluşturan, bu fikirle uyumluluk içeren bu fikir nesnesini [ideatum] aşar ve 
yok eder. (Levinas, 1991: 50-51)  

Ben’in Öteki’yle girdiği diyalog, hermeneutikte olduğu gibi, Öteki’yi anlama 

veya yorumlama çabası değildir. Hermeneutikte döngüsel bir rota çizilirken, 

Öteki’yle diyalogda bir tür saçılma, çeşnilenme yolu izlenir. Burada kastedilen, 
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hermeneutikte olduğu gibi, önceden çizilen bir ufka yönelik yorumlama değil, 

kendini önceden belirlemeye izin vermeyen, hiçbir zaman anlamayı mümkün 

kılmayan, ama sürekli bir yenilenme ve dinamizm içeren bir diyalogdur. 

Böylece Öteki önceden tasarlanmış kavramalara hapsedilemez. Levinas yine de 

Öteki’yle girdiğim diyalogda, şeyler üzerine hemfikir olmamızı sağlayan ortak bir 

tartışma zemininden [lieux commun] bahseder. Bahsi geçen ortak zemini Robbins 

şöyle açıklıyor: “Ortak zemini cemaatsiz bir konuşma mümkün kılar”. (Robbins, 

1991:138) Burada “cemaatsiz konuşma”dan kastedilen, herhangi bir uzlaşmaya 

girmeyi mecbur etmeyen, ön kabullerle veya dayanışma ile başlanmamış bir 

konuşmadır. Bu konuşma, bir cemaatin, bütünüyle o cemaat içi kurallara tabi ve tüm 

cemaat mensuplarına mecbur kılınan dili yerine, Öteki’nin benden farklılığının, 

ben’in dışında oluşunun ve benden uzaklığının korunmasıyla kurulan bir 

konuşmadır. Cemaat içi konuşma bakışımlıdır. Cemaat üyelerinin hepsinin ortak 

çıkarları temelinde oluşan bir konuşmadır. Cemaat üyeleri, bir cemaatin, bir 

bütünleştirici kavramın ya da yapının içindedirler. Oysa Öteki benden uzakta ve 

ben’in dışındadır ve aradaki mesafe, herhangi bir ortak yapı ya da kavramla 

örtülemeyecek kadar büyüktür. Öteki’yle diyalogda, Öteki ben’in çağrısına, ben’in 

istekleri, arzuları yönünde yanıt vermek zorunda değildir. Bu nedenle de Öteki’yle 

kurulan ilişki bakışımsızdır. Öteki’yle diyaloğun önceden kabul edilmiş kuralları 

yoktur. Daha önce de alıntıladığımız gibi “[y]üz konuşur. Yüzün sunuluşu, söylemin  

ta kendisidir”. (Levinas, 1991:65-66) 

Levinas’a göre Öteki’nin mutlak başkalığı ve ilişkinin özgünlüğü dil ile sağlanır. 

Herhangi bir sıradan farklılık, Platon’da olduğu gibi sabit bir noktaya referansla 
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açıklanabilirken, Öteki ve ben arasındaki farklılıkta dil sabit değildir. Dil, 

yakalanamayan, sürekli akan bir dildir. Öyle ki dil, ben ve Öteki arasındaki 

düşünülecek olası bir birliği, bütünlüğü, ortaklığı ortadan kaldırır. Öteki ve ben 

arasındaki diyalogda konuşanlar farklılıklarını tamamıyla muhafaza ederler. 

(Levinas, 1991: 195) 

Öteki’yle aramda başlayan diyalogda bana ilk görünen Öteki’nin yüzüdür. Yüz, 

ne ifade ediyorsa odur. Aramızdaki ilişkiden bağımsızdır. Yüzün anlamı, ilişki 

içinde, ben’in onu etkilemesinden dolayı değişmez. Çünkü ben’in onu değiştirmesine 

direnir, ona meydan okur. 

Yüz, temellendiği ilişkilerden anlam kazanmaz, aksine kendinden anlamlanır 
ve bu da ifadedir. Yüz, bir şeyin şey olarak, şahsi bir sunumudur. Yüz bir şeyi 
ne ifşa eder, ne de saklar. (Levinas, 1987: 20) 

Levinas’a göre yüz, yalnızca kendini ifade eder. Yüz bu anlamıyla sadece 

kendinden menkul bir şeydir, başka şeylerle ilişkisi ile ortaya çıkmaz. Nasıl ben’in 

aynılığı kendi içselliğine referans ederek oluşuyorsa, hiçbir dışsallık ben’i 

açıklayamıyorsa, yüzün yabancılığı da yalnızca kendi kendini ifade 

etmektedir.Yüzün kendini ifadesinde yalnızca “ne ise o olduğu” vurgulanır.  

Yüz, yalnızca ben’in ona baktığı bir şey değildir. Nasıl diyalog karşılıklılık ile 

gerçekleşiyorsa, görünen yüz ile ben de karşı karşıyadır. Ben, Öteki’nin yüzüne 

bakarken, o da ben’e bakar. Ben sadece bakan değil, bakılandır da. Dolayısıyla 

Öteki’nin ben için aşkın oluşu, ilişkinin tek taraflılığı anlamına gelmemektedir. 

İlişkide tek taraflı olan şey ben’in sorumluluğudur. Öteki aşkındır. Aşkınlık, onun 

sonsuzluğu ve tüketilemezliğini vurgular.  
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Yüz yüze ilişki, taraflardan birinin diğerinden kendini bağımsızlaştırıp onu 

anlaması ile sonuçlanmaz. Taraflar, diyalogla ilişki içinde birbirlerini dönüştürürler. 

Her yanıt yepyeni ve önceden kestirilemeyen sorulara, diyaloglara olanak tanır.14  

Ben, Öteki’nin kendi dışındalığı ile kendi bencil dünyasından uzaklaşmaya 

başlar. “Yüz, dilde yüzleşir. Biri ile yüzleşmek hem onu algılamak hem de ona yanıt 

vermektir”. (Lingis, 1987: XXX) Dolayısıyla yüz, ben ona baktığı andan itibaren 

ben’e bakar ve ben’le konuşur. Konuşma daima yüz yüzedir. (Robbins, 1991: 139) 

Yüz ben’e görünür. Ben yüze yönelir ve onu fark eder. Bu, ben için bir tür 

duyumdur. Ancak ben’in Başkası’nın yüzünü fark edişi, sıradan bir duyma ya da 

görme algısı değildir. Çünkü algıladıkları, kendi benliğine hapsettikleridir. Oysa 

Öteki, öyle bir hapsedişe karşı çıkar. Ben’in bencil dünyasındaki şeyler, kendilerini 

dokunulabilir ve görülebilir biçimde sunarlarken, yüz kendini bu biçimde sunmaz.  

Yüz, içerilmeyi reddedişi ile mevcuttur. Bu anlamıyla, anlaşılamaz, yani 
kuşatılamazdır. Ne görülmüş olandır ne de dokunulmuş olandır –çünkü, 
görsel ya da dokunsal duyumda, ben’in özdeşliği, nesnenin farklılığını kuşatır 
ve böylece onu bir içerik haline getirir. (Levinas, 1991: 194) 

Duyumlanabilir şeylerin farklılıkları, ben’in aynılığında eritilebilirler. Oysa 

Öteki’nin farklılığı, Aynı’ya indirgenemez, çünkü bu farklılık ben’e görece bir 

farklılık değildir. Farklılığın referans noktası yoktur. Birinin birine görece olarak 

farklılığı, farklı olanları ortak bir zemine taşır. (ibid) Levinas için bu ilişki, her tür 

                                                 
14 Buradaki izleyenin izlenen veya bakanın bakılan olması durumuna dair bir analoji kurmak için 
antropolojiye başvurabiliriz. İlkelleri Öteki olarak araştıran biliminsanı için, bir kenara çekilip, onları, 
yaşamlarını değiştirmeden bilebilmek ve inceleyebilmek antropolojinin temel amaçlarından biridir. 
Ama, biliminsanı, ilkellerin dışında ve onların ötesinde, mutlak ve objektif bir gözlemci olamaz. 
Çünkü, her ne kadar kenarda olduğunu düşünse de, o da ilkeller tarafından izlenmektedir. İzlendiğini 
anlayan ilkel de izlemeye başlayacaktır. İzleyen ve izlenen rolleri sürekli bir diyaloğun, bir karşılıklı 
etkileşimin içinde değişecek, her iki taraf ta, bu ilişki içinden sıyrılıp, karşı tarafı bilemeyecektir.  
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kavramsallaştırmadan uzak bir ilişkidir. Öteki tanımlanıp temalaştırılamadığı gibi, 

Öteki ve ben arasındaki ilişki de herhangi bir kuralla ya da yasayla belirlenmemiştir. 

Ben’in karşılıklı diyalog halinde olduğu yüz, ben tarafından biçimsel olarak 

bilinemediği gibi, zamansal olarak da bilenemez. Yüz ben’e göründüğü anda, söylem 

olarak görünür. Söylemin ise kökeni ele geçirilemez. (Robbins, 1991: 139)  

Levinas’a göre eğer ben, başkanın ifadesini tüm geçmişiyle yakalarsa, zaten onu 

bilmeye dair ilk adımı atmış olur. Ancak bu sürekli kaçış, diyaloğun tüketilebilmesini 

engeller. Ben, Öteki’nin geçmişini, onun kökenini bilemez. Bildiğini zannettiği 

sadece ben’in dünyasına ait önyargılarıdır. 

Levinas’a göre, şeyleri algılarken, onları anlamlandırmamızı, tematize etmemizi 

sağlayan, dil öncesi bir “kanaat” [doxa] vardır. Bu kanaate sahip olma durumunu, 

“epos” ya da “fable” olarak adlandırır. Bir başka deyişle, hiçbir şey basitçe 

algılanamaz; her algılama aynı zamanda bir anlam atfetmedir de. İşte 

anlamlandırmayı sağlayan şey, bu kanaatlerdir -ki bunlara “halihazırda söylenen” 

[already said] diyor Levinas. Söylenen, ben’in dünyasına aittir. Levinas, konuşma 

sırasında yüz ile ortaya çıkanı ise söyleme olarak adlandırır. Duyulmaya ve 

konuşulmaya başlandığı anda, dinleyen ve konuşan, yani bir başka kişi, Öteki ortaya 

çıkar ve söylenenin yerine söyleme geçer. Söyleme, her zaman birine söylemedir, 

biriyle diyaloğa aittir.  

Atfedilen anlamla, kanaatlerle, yani söylenenle belirleniş başlar. Böylece varolan-

şeyler adlandırılır. Adlandırma, Peperzak’ın da belirttiği üzere, geçmişte 

adlandırılmış olanın yeniden adlandırılmasıdır. Bir kanaat içinde yeniden adlandırma 

gerçekleşir:  
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İsimlendirme ile birisi, bir varolan-şey’i, “var”ın karmaşık ve kaotik 
anlamlandırmasından çıkartır. İsimlendirme, bunu önceleyen bir epos ya da 
fable’ı gerektirir: Konuşmacı, halihazırda bir önceki-söz’ü [fore-word] işitmiş 
olmalıdır; kişi, karşı karşıya kaldığı şeyi adlandırmaya çalışırken, 
müneccimce bir kanaate [pro-phetic doxa] itaat eder. (Peperzak, 1997: 59) 

Adlandırma, hep geçmişten gelen kanaatlerle yapılır. Varolan-şeyleri 

adlandırmak, onları sabitleştirmek ve hareketsizleştirmektir. Çünkü adlandırma ile 

birlikte varolan-şeyler, kanaate bağımlı kılınırlar. Oysa varolan-şeyler, daha önce de 

belirtildiği gibi zamansallık içinde belirirler. (ibid)  

Söylenen; sabitleyen, hareketsiz kılan, tematize eden, bir kanaatten beslenen iken, 

söyleme, tematize edilmeye direnendir. Söylenen bağlamdır, anlamı belirlenmiştir, 

söyleme ise kendisini yeni anlamlara açan, diyalogla dönüşendir. Söyleme’nin 

analizi herhangi bir fenomen gibi yapılmaya çalışıldığı anda, o söylenene indirgenir. 

Söyleme, bir açıklama veya belirleme değil, yalnızca iletişimdir. Bu iletişimdeki 

konuşma, başka birisiyle konuşmadır. Söyleme, Öteki’ye doğrudur ve bu nedenle 

fenomen haline getirilemez. Kendi kendisine yazarken veya konuşurken bile, 

dinleyen veya okuyan ben, konuşan ve yazan ben’den farklıdır. Dolayısıyla konuşma 

her zaman Öteki’yledir.  

Konuşma sırasında iki taraf vardır: konuşan ve dinleyen. Taraflar asla 

aynılaştırmanın mantığı ile bir “biz” altında toplanamazlar. Bunlar arasında asla 

kapanamayacak bir uzaklık vardır.  

Söyleme, konuşan ve dinleyen arasındaki bir ortaklaşalık ilişkisi de değildir. Eğer 

iletişim ortak bir bakış açısına ya da ortak bir soruna indirgenirse, konuşan ve 

dinleyen ilişkisi aynılık ilişkisine dönüşür. Levinas, Heidegger’in birlikte-olma 

kavramında dili bir ortaklaşalık aracı olarak görmesini eleştirir. Heidegger’de dil, 
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öznesiz konuşur, Levinas’a göre ise, bir Başkası’na doğru konuşur. (Peperzak, 1997: 

62-66) 

Bu bakımdan, yukarıda aktarılan iki kavram, söyleme ve söylenen, bir anlamıyla 

gelenekselle hesaplaşma da içerir. Levinas, bir söyleşisinde, bu iki kavrama dair 

şunları söyler:  

Doğrusu bana göre söylenen, söyleme’nin kendisi kadar önemli değil. 
Söylenen’in malumat olarak içeriği bakımından önemi, bu söylenen’in bir 
muhataba yönelmesi olgusundan daha az önemli. (Levinas, 2003a: 307-308) 

İşte bu noktada, Levinas ve kendisinden öncekilerin arasındaki ayrım ortaya 

çıkmaktadır. Levinas’a göre Batı metafiziği söylenen üzerinde dururken, Öteki’yle 

dil üzerinden kurulan ilişkinin doğası göz ardı edilmiştir. Söylenen Aynı’nın 

dünyasında özümsenir. Ancak henüz bir söylenen halini almamış, yani kanaat haline 

gelmemiş bir söylemenin, karşılaşmanın dinamikliği içinde oluşması diyaloğun dilini 

kanaatlerin dışına, Öteki’yle karşılaşmanın etik dünyasına taşır. Ancak söyleme, 

mutlak bir kalıcılık içermez. Levinas’a göre, nasıl şimdi olan yakalandığı anda 

geçmiş oluyorsa, söyleme de yakalandığı ve dolayısıyla tematize edildiği anda, 

söylenen halini alır.  

3.4 Derrida ve Konukseverlik Kavramı:  

Derrida, ileride ele alınacak olan ünlü makalesi “Violence and Metaphysics”ten 

yıllar sonra ve bu kez Levinas’ın ölümünün arkasından, yeniden bir Levinas 

okumasına girişir. Bu kısımda, Derrida’nın Levinas felsefesinden bulup çıkarttığı 

“konukseverlik” kavramının etrafında yeniden onun etik anlayışını yorumlayışı ele 

alınacaktır. Derrida’nın bu Levinas okuması, yaratıcılığının yanı sıra, Levinas’taki 

pek çok kavramı esneterek, onları yeni okumalara açması bakımından dikkat çekici 
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ve öğreticidir. Derrida’nın yorumu, sorunların tartışıldığı bölümde ele alınacak 

türden bir seküler okuma girişimi olması açısından da son derece önemlidir. 

Derrida, konukseverlik kavramını, özellikle Konukseverlik Üzerine [Of 

Hospitality ] ve Veda  ve Emmanuel Levinas’a Veda [Adieu to Emmanuel Levinas] 

adlı iki kitabında ele alır. Bunlardan ikincisi, Levinas’ın mezarının başında yapılan 

bir veda konuşması ve ölümünden bir yıl sonra onu anmak için düzenlenen bir 

sempozyum için hazırlanan konuşmadan oluşmaktadır. Bu kısımda, Emmanuel 

Levinas’a Veda’da Derrida’nın Levinas felsefesine nasıl yaklaştığını ele alacağız.  

Derrida’nın yeni Levinas okumasının temel hareket noktası, yüz ile karşılaşmanın 

imkansız ve radikal bir deneyim olmasıdır. Yüz ile ilişki imkansız bir deneyimdir, 

ancak, aynı zamanda Öteki’yle ilişki kurmayı imkanlı kılan tek şeydir. Yüz, 

deneyimi imkanlı kılan her tür kavramlaştırmaya direnen, onların dışında kalan bir 

deneyimdir. Onun ben’i çağırdığı radikal deneyim, Öteki’nin başkalığını muhafaza 

ederek ve onu öldürmeyerek onunla ilişki kurmanın yegane yoludur.  

Yüz, ona bakılması ile bozulan, tematize edilendir. Ama yüz bakılmak içindir, 

ona bakmadan deneyimlenemez, ama bakıldığı anda deneyimlenen de o değildir 

artık. Yüz ve konukseverlik kavramları, her ikisi de tematize edilemezlikleri 

bakımından birleşirler. Konukseverlik, eğer koşulsuzsa, konuk ettiğiniz kişiye evinizi 

bütünüyle ve koşulsuzca bırakırsınız ve ev sahibi iken onun konuğu hatta tutsağı ya 

da rehinesi olmaya başlarsınız. Bu açmaz, yüzdeki açmazla aynıdır. Yüzü, 

konukseverce buyur etmek, onu bozmamak, ona bakmamaktır. “Yüzün Levinasçı 

fenomenolojisi, fenomen olmayan bir şeyin fenomenolojisidir.” (Direk, 1997: 26) O 

halde yüz, bir bilince içkin fenomenden öncesine işaret eder.  
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Tüm kavramlaştırmaların öncesinde bir etik ilişkiyi düşünmeye zorlar bizi 

Levinas. Bilinen ve önceden tasarlanmış bir şey değildir yüz ile karşılaşma. Gerçek 

ve koşulsuz konukseverlik, bilinmeyene evini açmaktır. Ancak, evini açmak ve 

konuk etmenin tehlikeleri vardır. Bu sadece Öteki’nin koşulsuz konukseverlik 

karşısında evin sahibi olmaya başlaması değildir. Öyle ki, bazen konukseverlik, 

sürekli bir evin sahibi olmanın imasını içerebilir. Evin Öteki’ye açılması, evin sahibi 

olmanın sürekli olarak vurgulanmasına ya da evin kurallarının Öteki’ye 

dayatılmasına da yol açabilir. Ancak bunlardan hiçbirisi, tematize etmeden bir yüzle 

karşılaşmayı ifade edebilecek koşulsuz konukseverlik anlamına gelmez.  

Tüm bu anlatımla aslında Levinas’ın izinde gidip, ondan pek çok noktada ayrılsa 

da, onun terimleriyle yazan Derrida, bizi etik ilişki üzerinden kurulan bir felsefeyi 

düşünmeye zorlamaktadır. Öyle ki, deneyimi olanaklı kılan her tür kavramdan 

önceye, dilden, ustan, her tür anlama ediminden ve en önemlisi de ontolojiden 

önceye yerleşen bir karşılaşma tasavvuru, bizi bambaşka tarzda bir felsefe yapmaya 

yönlendirir.  

Derrida, bu bambaşka felsefe yapma tarzını incelerken, “buyur etme”nin 

“Öteki’ye doğru ilk hareket” (Derrida, 1999: 25) olduğunu söyler ve bu ilk hareketin, 

ilk tavrın incelenmesine girişir. Öncelikle, konukseverliğin ve dolayısıyla da buyur 

etmenin indirgenemezliğinden bahseder. Koşulsuz konukseverlik, her tür kuralın 

öncesinde ve her tür tanımanın ve bilmenin dışındadır. Herhangi bir koşul ya da 

kuraldan türetilemez. Aksi taktirde, örneğin Kant’ta olduğu gibi evrensel bir yasadan 

türetilebilir olsaydı, koşulsuz olamazdı. Koşulsuzluk, kendi başına bir koşuldur. 
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Koşulsuz bir konukseverliğin yegane koşulu koşulsuzluğudur. Bu koşulsuzluk, 

düşünmenin ve felsefenin yolunu açar: 

Yüzü ve onunla birlikte kendini sunan veya onun yerine geçtiği herşeyi yani 
Levinas’ın atfettiği anlamları ile etiği, metafiziği veya ilk felsefeyi 
düşünebilmek için ilk önce buyur etmenin olanaklılığını düşünmeliyiz. (ibid) 

Derrida, Levinas’ın fenomenolojik yöntemle bağlarını, konukseverlik üzerinden 

yeniden kuruyor. Husserl’in yönelimsellik kavramını tanımlamasında, bilincin dış 

dünyaya açılması temel bir kural olarak koyulur. Yönelimsellikle bir nesneye 

yönelmemiş bir bilincin düşünülemezliği ve bilinç içeriğinin her türlü bozucu etkiden 

indirgemelerle arındırılması, her türden doğal tavrın askıya alınması koşulsuzca 

buyur etmek değil midir? Doğal tavırlar, bencil dünyanın kendine has kuralları değil 

midir? Doğal tavırların askıya alınması, koşulsuz bir buyur etmenin ilk adımı olarak 

düşünülemez mi? Benzer bir şekilde, Heidegger’in varlığın kendisini açmaya ya da 

olmaya bırakmak [Sein lessen] olarak adlandırdığı şey, tam da bu konukseverlik 

değil midir? (Direk, 1997: 24-5) Bir başka deyişle, Levinas, tam da Husserl’in 

fenomenolojide, Heidegger’in ontolojide yapmaya çalıştığını, etik ile yapmaya 

çalışmaktadır. Konukseverlik, Öteki’nin sesine kulak verme, yüzünü buyur etme ve 

onu tematize etmekten geri durmadır.(Levinas, 1991: 299) “Bilinç, tematizasyondan 

evvel konukseverliktir.” (Direk, 1997: 27) 15 Levinas’ın yapmaya çalıştığı şey, 

ontolojik olarak temellendirilmemiş bir karar verme ve sorumluluk almayı mümkün 

kılan bambaşka bir düşünme yöntemini ortaya koymaktır. (Derrida, 1999: 20)  

                                                 
15 Buradaki haliyle konukseverlik, salt bir farkında olma halini anlatmak için Sartre’ın kullandığı 
düşünme öncesi bilinç gibidir. Burada özne, tıpkı Sartre’da ben’in düşünen bilincin düşünme öncesi 
bilince yönelmesiyle ortaya çıkışı gibi, “yanıt vermeliyim” sözündeki sorumluluk ile ortaya çıkar. 
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Özne de tam da bu konukseverlik anında ortaya çıkar: “Özne, ev sahibidir.” 

(Levinas, 1991: 299) Ev sahibi olmak, aynı zamanda konuk olmaktır da. Bencil 

ben’in tükettiği, nimetlerinden yararlandığı dünya, aynı zamanda ben’in Öteki’ye 

açtığı evidir. Derrida, Rosenweig’a gönderme yaparak, her evin nihai sahibinin Tanrı 

olduğunu söyler. (Derrida, 1999: 42) Tanrı’nın evinde olmak, onun bahşettiği 

nimetlerini Öteki’ye açmayı gerektirir. O halde, bencil ben’in içinde yaşadığı ev, 

aynı zamanda konuk olduğu bir evdir. Konukseverlik eğer koşulsuzsa, ben evini 

herkese açar ve dolayısıyla da kendi evinde konuk haline gelir. Konukseverlik, sahibi 

olunan evi hem konuklara açmak, hem de onlar tarafından konuk edilmektir.  

Derrida, konukseverlik kavramıyla yeniden giriştiği Levinas okumalarında 

temelde radikal bir deneyimin olanaklılığını sorgular. Bu radikal deneyim düşüncesi, 

deneyimi tüm bozucu etkilerinden arındırmak düşüncesi, Heidegger’de de, 

Husserl’de de bulunur. Derrida’ya göre, Levinas, etik için benzer bir deneyimin 

olanaklılığını sorgulamaktadır. Her ne kadar Derrida belirtmese de, onun Levinas 

okumasında Heidegger ve Husserl’i yeniden Levinas’la yakınlaştırması, adeta bu iki 

düşünürü Levinas’ın evine buyur etmektir.  
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4 Levinas Felsefesinde Özne ve Öteki’ye İlişkin Sorunlar: 

Levinas’a göre ilk felsefe olan etik ile birlikte insanlararası ilişki öncelik kazanır. 

Buna göre, ontoloji ve epistemoloji ise insanı herhangi bir nesneymiş gibi ele alan, 

insanın toplumsallığına ikincil önem atfeden, insanın kendi varlığını sürdürmekten 

başka bir şey düşünmediğini ileri süren, başka olana saygı duymayan bir düşünce 

geleneğinin devamcıları olarak kabul edilirler. Levinas için merkezi önemde olan, 

bencilce çıkarlar için tüketilen nesnelerle ilişki değil, Öteki’yle olan etik ilişkidir. 

Bu bölümde, Levinas felsefesinin bu şaşırtıcı yapısında, etik ilişkiyi varlık ve 

bilgi alanlarından önceye koymasından doğan sorunlardan bahsedeceğiz. Bunun yanı 

sıra mutlak bir başkalık fikri ile ben’in sorumluluk temelli ilişki kurmasının 

olanaklılığına da değineceğiz.  

Öncelikle, etik ilişki ile ortaya çıkan öznenin oluşum koşulu olan sorumluluk 

kavramı üzerinde duracağız. Bu kavramın Tanrısal buyrukla ilişkisi kesildiğinde, bir 

başka deyişle Levinas felsefesi sekülerleştirildiğinde, nasıl da sorunlu bir hal aldığı 

incelenecektir.  

Levinas felsefesinin burada tartışılacak ikinci sorunu ise, Öteki’nin mutlak bir 

başkalık olması, yani herhangi bir şekilde Aynı’yla ilişkisi olmayan, bütünüyle 

kendinden menkul, bağımsız bir kavram olarak tasarlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Öteki’nin bu mutlak ve ortadan kaldırılamaz başkalığı, ben’in ona erişemezliği, aynı 

zamanda, ben ile Öteki arasında bir ilişkinin kurulabilmesini de sorunlu hale getirir. 

Bu bölümde bu mutlak başkalık ile ben arasında, herhangi bir ortaklaşalık veya 
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benzerlik olmadan ilişkinin kurulabilmesinin mümkün olup olamayacağı sorununu 

detaylandıracağız.  

4.1 Özneye İlişkin Sorunlar: 

Levinas düşüncesinde Özne’nin etik ilişkiden doğduğundan söz ettik. Dolayısıyla 

özne oluşun temelinde bir tek şey yatar: Öteki’nin yüzünün buyurduğu, kaçınılmaz 

sorumluluk. Bu sorumluluk karar vermeyi mecbur kılar. Bir kararın kaçınılmazlığı, 

öznenin ortaya çıktığı noktadır. Karar, sorumluluğun hemen sonrasındadır. 

Sorumluluğu reddetmek ya da kabul etmek gibi bir karar söz konusu değildir. 

Sorumluluktan kaçılamaz. Sorumluluk, sorumluluk sonrasındaki kararlardan sorumlu 

olmaktır.  

Öyleyse öznenin temelinde sorumluluk yatar. Sorumluluk fikri kendi başına 

sorunlar içermez, ancak bu sorumluluğun kaçınılmaz olması sorunlara yol açar. 

Öncelikli olarak yanıtı aranması gereken soru “mademki sorumluluk kaçınılmazdır, o 

halde onun kaçınılmazlığının kaynağı nedir?” sorusudur. Bu soruyu takip eden pek 

çok soru vardır: Öteki’nin yüzü ile ben’e taşınan sorumluluk, gerçekten Öteki’den 

ben’e gelen bir şey midir, yoksa Öteki’nin yüzü ile ben’deki bir vicdanda açığa çıkan 

bir şey midir? Bu sorumluluğun kaçınılmazlığı fikri, her tür normatif etik anlayıştan 

uzak durmaya çalışan Levinas’ı tam da modern bir etik söylemin ortasına düşürmez 

mi? İşte bu bölümde bu sorunlara değineceğiz.  

Öncelikle sorumluluk fikrine dair iki farklı yorumu inceleyeceğiz. Bunlardan 

birincisi sorumluluğun kökeninde vicdan olduğunu söylemektedir. Diğeri ise 
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sorumluluğun bütünüyle yanıt verme olduğunu söyleyerek, sorumluluğu dışarıdan 

gelen bir çağrıya yanıt olarak görür.  

4.1.1 Vicdan Sahibi Özne:   

İlk olarak ele alacağımız yorum hem Levinas’ın yakın bir dostu, hem de öğrencisi 

olmuş olan Roger Burggraeve’e ait. Bu yoruma göre Öteki’yle kurulan etik ilişki 

ben'in vicdanı üzerinden kurulur: 

Levinas’a göre, -ve bu noktada, kanımca Levinas’ın etik düşüncesinin gerçek 
orijinalliği ile karşılaşırız- kendi çıkarına yönelmiş ve varolmak için çaba sarf 
eden olarak yorumladığımız ben, halihazırda o varolma çabası sırasında da 
işleyen bir şeyleri gizler. Açıkçası, kendi kendini var etme çabası içinde 
-Aynı’nın içinde, dışında değil-, conatus essendi’yi içeriden dışarıya 
sorgulayan kendisi dışındaki şeylere açan bir vicdan [scruple] işlemektedir. 
(Burggareve, 2005: 53) 

Öteki, yüzüyle ben’de mevcut bulunan vicdanı açığa çıkartır, onu tetikler. Başka 

bir deyişle, Öteki ben'in toplumsallıktan uzak dünyasında asla ihtiyaç duymadığı 

uyuyan vicdanının uyandırıcısıdır. Bu anlamıyla Öteki ben'i etik kılandır; ben'in 

Öteki’ye karşı sorumlu olması, ben'in vicdanının sesini dinlemesinden başka bir şey 

değildir. “Vicdan Öteki’yi buyur edendir.” (Levinas, 1991: 84) Yani, sonsuz 

sorumluluğun kaynağı ben'in vicdanıdır. Öteki sadece bencil dünyasındaki ben’de 

mevcut bulunan, ama açığa çıkmamış bir vicdanı açığa çıkarır ve ben’in kendini 

sorumlu hissetmesini sağlar.  

Bu yorum açık bir aynılık mantığı sorunu içerir. Herhangi bir şekilde ben’de 

mevcut bir vicdan düşüncesi, her ne kadar Öteki’yle açığa çıksa da Öteki’den 

bağımsız bir varoluşa sahip demektir. Eğer vicdan ben’e ait bir şey ise, Aynı’nın 

dünyasının bir aracıdır ve etik ilişkide belirleyici oluşu, Levinas etiğini, o çok sert 

eleştirdiği Aynı’nın hegemonyasına tabi kılar. Çünkü etik, öznenin kurucusudur ve 
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Levinas özellikle etik yaptırımları, ben’in dışına yerleştirmiştir. Burggraeve’in 

yorumuna göre tetikleyicisi her ne kadar Öteki olsa da, öznenin sorumluluğunun 

kaynağı ben’dedir. Ben’deki vicdandan yola çıkan, onu etik karşılaşmaya öncel 

olarak ele alan bir felsefe, Descartes’ın Kartezyen felsefesi ne kadar aynılığın içine 

düşmüşse, o kadar aynılık içine düşmüş demektir. Ben’e içkin bir vicdan, ben’e içkin 

bir cogito’dan çok da farklı değildir. Her ikisi de öznenin Aynı’yla kuruluşuna yol 

açar.  

Burggraeve her ne kadar bu sorunun farkında olduğuna dair herhangi bir şey 

yazmamış olsa da, Levinas’tan yaptığı alıntılarla, Aynı’daki bir Öteki fikrini öne 

çıkartmaya çalışır. Belki de böylelikle vicdanı Aynı’nın mantığı içine düşmekten 

kurtarmaya çalışır. Oysa Aynı’daki ya da ben’deki Öteki, bir Tanrı düşüncesinden 

bağımsız ele alındığında, Hegelci bir sentez düşüncesine yaklaşır. Buna göre ben 

hem Aynı’dır, hem de Öteki’dir. Hegelci bütüncül düşünce, Öteki’yle ben’i hep bir 

aynılık düzleminde sentezlemeye girişir. Oysa Levinas’ın Hegel’de eleştirdiği de 

budur. Bunun yanı sıra Burggraeve, Levinas’ın sürekli eleştirdiği Öteki’yle ben 

arasındaki ilişkide bulunmayan bir ortaklığı, tam da ben’i özne yapan şeyin, 

sorumluluğun kaynağına yerleştirir.  

Levinas’a göre ben’de eğer bir Öteki varsa, bu Tanrıdan kaynaklıdır. Tüm 

başkalığın kaynağı olan Tanrı, ben ile Öteki’yi birbirine bağlayan yegane bağdır. Ben 

de, Öteki de onun mutlak başkalığından türemişlerdir. Bu başkalık, ben ve Öteki’yi 

birbirine bağlayan yegane bağdır.  
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4.1.2 Sorumlu Özne Yanıt Veren Öznedir:  

Bu bölümde ele alınacak ikinci bir yorum ise, sorumluluk kavramının 

etimolojisiyle ilişkilidir. Buna göre, “sorumluluk” (İngilizce’de responsibility, 

Fransızca’da responsabilité, Almanca’da Verantworlichkeit) ile “yanıt” veya “tepki” 

(İngilizce response, Fransızca réponse, Almanca Antwort) anlamına gelen sözcükler 

birbiri ile köken açısından ilişkilidir. (Sözer, 2004: 131 ve ayrıca Llewelyn, 2002: 

131-132) Sorumluluk, bu anlamıyla yanıtlamadır. Öteki’yle karşılaşmada ben, yanıt 

vermeden duramaz, Öteki’ye kayıtsız kalamaz. Öteki’yle karşılaşma sonucunda ben, 

bencil dünyasından rahatsızlık duyar. Rahatsızlığından dolayı başını diğer yana 

çevirebilir, Öteki’yi görmezden gelebilir. Ama, bu bile bir yanıttır. Bu karşılaşmanın 

sonrasında ben için artık hiçbir şey aynı kalamaz. Ben; evinde Öteki’yle 

karşılaşmadan dolayı rahatsız olmuş, dolayısıyla da bir tepki, bir yanıt vermiştir.  

Yanıt, söyleme [saying] sırasında dile gelendir, “[s]orumluluk, birincil olarak ve 

temelde, söyleme’nin söylenen’i aşması şeklindeve aşması için sorumluluktur”. 

(Davies, 2002: 178) O halde sorumluluk, kendini Öteki’yle konuşma esnasında, 

önyargılar, kanaatler, Öteki’nin dış görünüşü, sosyal ve sınıfsal konumu gibi 

söylenen’e ait kavramlardan kurtarıp, bütünüyle söyleme sırasında gelişen diyaloğa 

bırakmaktır. Söyleme’nin söylenen’e üstünlüğü, Öteki’yi kanaatlere 

hapsetmeyişinden kaynaklanır.  

Bu yorumdaki temel sorun ise, ben’in Öteki’nin çağrısına karşılık vermenin 

mecburiyetini kabul etmesinde gizlidir. Öteki ben’i çağırdığında, ben ona karşılık 

vermekten kaçamayıp, bencil dünyasında, evinde rahatsız hissedebilir kendini. 

Ancak bu rahatsızlık, eninde-sonunda söyleme üzerinden gerçekleşen bir diyaloğa 
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ben’i mecbur edemez. Ben’in rahatsızlığı, Öteki’ye saygı duymayan, onu evinin 

kapısından kovan bir rahatsızlıkla sınırlı da kalabilir. Dolayısıyla ben, daha 

söyleme’ye kendini açmadan, bir yanıt vermiş olabilir. Bunun yanı sıra, onu evinden 

kovmasa ve onunla diyaloğa başlasa da, ona vereceği yanıtlar, söyleme’nin ön 

yargısız ve kanaatsiz dinamizmi içinde gerçekleşmek zorunda değildir. Aksine ben, 

bütünüyle önyargılarıyla ve söylenen’in içinden yanıt verebilir. Bir yanıt verme 

mecburiyetinin sonucu, hiç de Öteki’yi Öteki’liği içinde bırakan, ona farklılığı içinde 

saygı duyan, ona şiddet uygulamayan bir etik ilişki olmak zorunda değildir.  

Yanıt vermek, eğer Tanrısal bir buyrukla ilişkilendirilmezse, herhangi bir yanıt 

olabilir. Yanıt tek başına etik değildir. Etik olan, Öteki’nin yüzünde Tanrı sözünü 

görmekte gizlidir. Yanıt da Tanrı sözüne uygun olmalıdır. Tanrı sözünün 

uygulamada neler yapmayı öğütlediği de kutsal kitaplarda bulunur.  

4.2 Öteki’ye İlişkin Sorunlar: 

Bilinemeyen, bambaşka olan, farklılığı herhangi bir şekilde tematize edilemeyen 

Öteki’yle etik dahil herhangi bir ilişkinin nasıl mümkün olduğu sorusu, Levinas'a 

yöneltilebilecek önemli sorulardan bir tanesidir. Bu bölümde, Öteki’nin radikal 

başkalığının yol açtığı bu soru ve bu soru etrafında oluşan sorunlara değinilecektir.  

Levinas için Öteki, o denli yabancıdır ki, ben ile ortak herhangi bir yanı 

bulunamaz. Bu nedenle Levinas, genellikle, tıpkı negatif teoloji’deki gibi, Öteki’nin 

ne olduğundan çok ne olmadığını açıklamaya çalışır. (Edgar, 2005: 56) Çünkü, 

Öteki’nin ne olduğunu söylemek, onu dilin sınırlarına hapsetmektir. Ayrıca, Öteki’ye 

dair atıflarda bulunmak, Öteki’nin sonsuzluğu, onun bir fenomen olmaması ve 

tematize edilemezliği ile çelişir. Daha önce sonsuzluğu ele aldığımız bölümde de 
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belirtildiği üzere, Öteki’nin sonsuzluğu ile ben’de oluşan sonsuzluk fikri arasındaki 

ayrım sonsuzluğun en temel özelliğidir.  

Edgar, Levinas'ın Öteki’yi sonsuz ve mutlak olarak tanımlayıp, ben'in bilgisinin 

ve dilinin sınırları dışında tutarak, onu, bir kendinde şey ya da numen gibi 

tanımladığını söyler. (ibid) Levinas gerçekten de, bilinemez, anlaşılamaz bir Öteki 

tarif eder. Ancak Kant felsefesinde sadece düşünülebilir olan numenlerle herhangi bir 

etik ilişki söz konusu değilken, Levinas felsefesinde Öteki, tüm başkalığına rağmen, 

ben'in ilişkiye girebildiği bir yabancıdır.  

Levinas, Öteki’nin bilinmezliğinden yola çıkarken onu özellikle Husserl’in diğer-

ben’inden farklı tasarlar. Çünkü diğer-ben, Aynı’nın mantığı içinde kalıp bir 

fenomen olarak tasarlanırken, kesinlikle bilinemez olan Öteki’yi, ben’in bir benzeri 

olmaya indirger, onu fenomenleştirir:  

Benim karşımda, benimle yüz yüze ilişkiye giren Öteki, değişik özellikleri ve 
kendine özgü yanlarına rağmen, temelde bana benzeyen bir diğer-ben [alter-
ego], başka bir benlik, değildir. (Wild, 1991: 13) 

Öteki eğer bir fenomen, ya da bir başka deyişle, bilincin yöneldiği bir nesne 

olarak tanımlansaydı, Levinas'ın vurgu yaptığı mutlak fark ve bilinemezliğini 

kaybederdi. Çünkü fenomenolojik yöntemle kurulan ilişki, bilinç ve fenomen 

arasındaki bir tür bilme veya anlama ilişkisidir.  

Husserl doğal tavrı askıya alıp fenomenlerden mutlak bilgiye ulaşmaya çalışmıştı. 

Levinas’a göre temel hedef, Öteki’nin yüzü ile karşılaşıldığında, Öteki’nin yüzünün 

dünyada ifade ettiği anlamın ötesindeki anlama yani yüzün dış görünüşünün 

ötesindeki sonsuzluğun buyruğuna ben’in kendisini bırakmasıdır. Yüze dair gündelik 

yaşantının oluşturduğu her türden ön yargı ve kanaatler, Öteki’nin farklılığının yok 
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edilmesi anlamına gelir. Nasıl Husserl doğal tavrın fenomenler aracılığıyla 

bilebileceğim mutlak bilgiyi bozucu etkilerini paranteze almaya çalıştıysa, Levinas 

da Öteki’yi bir bilme nesnesi haline getirecek her tür aynılaştırıcı tavrı, önyargıları ve 

kanaatleri ortadan kaldırmaya çalışır. Bu bakımdan fenomenolojik yöntemin 

indirgemeleri, Levinas tarafından da kullanılır. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi, bir tek farkla: Öteki, bilince içkin bir fenomen değil, konuştuğum ve etik 

ilişkiye girdiğim bir yabancıdır. Öteki ben'i, bilinmeyen diyarlardan gelip ziyaret 

edendir. Ben için bu ziyaretçi, sonsuz sorumluluk duyduğu, ona tamamen yabancı 

olandır. Bu yüzden de bu yabancı ile onun farklılığını bozmadan kurulabilecek 

yegane ilişki etik ilişkidir. Sadece etik ilişkiyle Öteki’nin farklılığını bozan, yok 

sayan her tür tavır elimine edilebilir. Husserl’in fenomenolojik yöntemi, dışarıda 

olanı bir bilinç içeriği olarak incelemeye çalışırken ya da bir başka deyişle, onun 

yabancılığını bilincin içine alarak ortadan kaldırmaya çalışırken, Levinas yabancıyı, 

yabancılığı ile ele alır. Öteki; yabancılığı, ulaşılamazlığı ve sonsuzluğunda 

tutulmalıdır. Bu yabancının yabancılığına dokunmadan onu kabul etmek, onu buyur 

etmek üzerine Derrida “konukseverlik” kavramını geliştirir. Bu kavrama değinmeden 

önce, Derrida’nın ilk okumasında Levinas’a yönelttiği eleştirileri gözden geçireceğiz.  

4.2.1 “Şiddet ve Metafizik”:  

Derrida ilk kez 1964 yılında “Şiddet ve Metafizik” adlı uzun makalesiyle Levinas 

hakkında yazar. Bu makale bir ilk karşılaşmadır ve ileride de görüleceği üzere 

makaledeki eleştiriler Levinas üzerinde etkili olur. Levinas’ın ölümüyle birlikte 

Derrida’nın eleştirel tavrı yerini uzlaşmaya bıraksa da, bizce “Şiddet ve 

Metafizik”teki eleştiriler halen güncelliklerini korumaktadırlar.  
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Derrida öncelikle Levinas’ın Husserl’e yönelttiği, Husserl’in Öteki’yi diğer-ben 

olarak ele almasına yönelik eleştirisini haksız bulur. Derrida'ya göre Öteki’yle ilişki 

ancak Öteki’nin Husserl’in yaptığı gibi bir diğer-ben olarak ele alınmasıyla 

fenomenolojik bir incelemeyi mümkün kılar. Aksi taktirde, her tür fenomenolojik 

ilişki olanağı imkansızlaşır.  

Derrida, Levinas tarafından ben'den olabildiğince farklılaştırılan ve uzaklaştırılan 

Öteki’nin ilişkiye girilebilecek bir noktaya çekilmesi gerektiğini söyler.  

Derrida’ya göre Husserl Öteki’yi ne mutlak başkalık olarak ne de ben'in tıpa tıp 

aynısı gibi tanımlar. Diğer-ben, onunla ilişki kurulabilecek kadar ben'e benzeyendir. 

Bu tanım Levinas’ın karşı çıkacağı türden bakışımlı bir ilişki modelidir. Öteki, ben 

karşısında nasıl bir diğer-ben ise ben de, Öteki’ye göre bir diğer-ben’dir.  

Öteki, eğer bir diğer-ben olmasaydı, olduğu kişi (bana yabancı bir arkadaş) 
olamazdı. […] Öteki, ancak bir ben ise, yani başka bir deyişle, eğer ben’le 
aynı ise mutlak bir başkadır. (Derrida, 2004: 159)  

Diğer-ben, ben gibi bir öznedir. Husserl, diğer-ben'in ben gibi özne oluşunu, 

onunla arasında bir empati kurarak kavrar. Empati kurabilmek, Öteki’yi ben’le 

aynılaştırmaz; ama ben’le aynı yanları olduğunu varsayar. Öteki, ben’e benzediği 

oranda, iletişim kurulabilendir. Böylece ben “Öteki’nin Ötekisi” (ibid : 160) olur: 

Ben de özünde, Öteki’nin Öteki’siyimdir […], Levinas’ın tanımlamalarında 
bu bakışımlılığın izi görülmez. Bu olmadan ben Öteki’yi etik bir 
bakışımsızlık  içinde arzulayamam ve ona saygı duyamam. (ibid) 

Derrida, Öteki’nin, ben tarafından diğer-ben olarak düşünülmesinden dolayı, ben 

ve Öteki arasında oluşan bakışımlılığın yanında, bir de bakışımsızlık olduğunu ileri 

sürer. Buna göre ben’in kendi deneyiminin diğer-ben ile aynı olup olamayacağını 

bilmemesi, ben ve Öteki arasındaki bakışımsızlığın kaynağıdır. O halde ben kendi 
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deneyimiyle açıkladığı dünyayı diğer-ben’e dayatamaz. Ben dünyayı buradan 

algılarken, diğer-ben de kendi dünyasından algılar. Ben dünyayı diğer-ben’in 

durduğu noktayı tahmin ederek açıklamaya kalkışmaz. Burada ortak olan yegane şey, 

ben ve diğer-ben’in birbirlerinden farklı iki ben olmalarıdır. Yani, ben ve Öteki, 

birbirlerine karşı başkalıkları bağlamında aynıdırlar. Öteki ve ben’in başka olduğuna 

karar veren ben’dir ve dolayısıyla ben bu ilişkide birinci kişidir.  

Derrida’ya göre asıl şiddet Öteki’nin başka bir ben olarak ele alınmamasından 

kaynaklanır. Eğer Öteki bir başka-ben gibi görülmezse, dünyadaki diğer nesneler 

gibi sıradanlaştırılır. Ona şiddet uygulamamak, ona saygı duymak, onun da ben gibi 

bir diğer-ben olduğunu kabul etmekle başlar. O, kendine has dünyası ve yaşantısıyla 

ben’e benzer (bakışımlı ilişki); ama ben onun dünyasını bilemem (bakışımsız ilişki). 

Bu bakışımlılık-bakışımsızlık ikiliği etik saygının temelini oluşturur. Etik saygı, 

diğer-ben’in iç dünyasına saygıdır, ona şiddet uygulamamaktır.  

Derrida’ya göre ben diğer-ben'e saygı duyarken, diğer-ben'den de aynı saygıyı 

bekler. Çünkü birbirleri karşısındaki konumları aynıdır. Levinas için ise böyle bir 

karşılıklılık mümkün değildir. Levinas’a göre ben yalnızca Öteki tarafından 

buyurulandır. Ama Öteki’ye ben’in buyurması söz konusu değildir. 

Derrida’nın son derece akıllıca giriştiği bu ben-Öteki ilişkisi tanımlaması, 

Edgar’a göre ben’i ve dolayısıyla da Öteki’yi sıradanlaştırır: 

Birinci tekil şahsın bakış açısından ben ve Öteki arasındaki ayrımı çizen 
Derrida, tekil ben için biricik bir etik konum atfetmeyi beceremez; ben ve 
Öteki’nin, ben-Öteki ilişkisinde, Öteki, başka bir ben olarak alındığında, yeri 
ve konumu da herhangi bir biriciklik taşımaz. (Edgar, 2005: 63) 

Demek ki, eğer ben ile Öteki arasındaki ilişkinin etik yanı, farklı dünya görüşleri 

olan insanların bu farklılıklara karşılıklı saygı duymalarından ibaretse, her ben-Öteki 
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ilişkisi birbirinin aynısı olacaktır. Burada ben de, diğer-ben olan Öteki de kendilerine 

has özellikleriyle değil, sıradanlıklarıyla ilişkiye girerler.  

Biz Edgar’ın bu eleştirisine katılmıyoruz. Eğer Edgar’ın eleştirisi doğruysa, aynı 

eleştiri Levinas için de geçerlidir. Derrida’daki ben ve diğer-ben arasındaki 

karşılıklılığın, her ben ve diğer-ben arasında varolması sıradanlıksa, Levinas’ın 

düşüncesindeki ben ve Öteki arasındaki bakışımsızlık da benzer bir şekilde her ben-

Öteki ikilisinde bulunur. O halde Levinas felsefesindeki ben-Öteki ilişkisi de 

bakışımsızlık açısından sıradanlık içerir.  

Bunun yanı sıra, Derrida’da her ben, kendine has dünya tasviri, dünyaya bakış 

açısıyla tekildir. Dolayısıyla ne ben, ne de diğer-ben olan Öteki biricikliğini yitirmez.  

Aksine bu Öteki’nin biricikliğini yitirmesi Levinas’ta gözlenir. Levinas’ın 

anlayışında ben, kendisini çağıran her kim olursa olsun ona itaat eder. Öteki’nin kim 

olduğunun bir önemi yoktur. Öteki’nin herhangi bir özelliği önemli değildir. 

Öteki’nin yüzü bu anlamda çıplaktır: 

Benimle kimin konuştuğunun bir önemi yoktur; herhangi bir başka kişi de 
Başkası’nın sunulmasıdır ve ona has ilgi çekici tuhaf özellikler mutlak 
başkalıktan beni uzaklaştırır. Levinas sıklıkla Öteki’nin yüzünün 
çıplaklığından bahseder: eğer bana dokunulmuşsa, benimle ilgilenildiğinin 
ayırdına varmışsam, bu Öteki’nin güzelliğinden, yeteneklerinden, 
başarılarından, mesleğinden ve amaçlarından değil, insani Öteki’nin 
ötekiliğinden kaynaklanır. (Peperzak, 1993: 20) 

Buna göre, ben’in kendini koşulsuzca Öteki’ye açması ve Öteki’nin buyruğuna 

uyma düşüncesi de Öteki’yi, sıradan bir Öteki haline getirir. Öteki, ben için herhangi 

bir Öteki’yse, onu diğer Öteki’lerden ayırabilmem mümkün olmayacaktır. Öteki’nin 

tüketilemezliği ve bilinemezliği, onun dünyasıyla her türden teması imkansız 

kılarken, onun, başka Öteki’lerle dünyası arasında olan farklarını da ortadan kaldırır. 
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Bilinemez dünyası olan bir Öteki’yle gene bilinemez dünyası olan başka bir Öteki, 

ben için farklı Öteki’ler olmaktan çıkarlar. Eğer ben’e kimin seslendiğinin bir önemi 

yok ise, ben’in ona karşı sorumluluğu ile bir başka Öteki’ye karşı sorumluluğu 

arasında da bir fark olmayacaktır. Bu tüm Öteki’leri Öteki olmak anlamında 

aynılaştırır.  

Oysa Derrida, her ne kadar ben ve diğer-ben arasındaki ilişkinin karşılıklılığına 

veya bakışımlılığına vurgu yapsa da bu karşılıklılık duruma ve ilişkiye göre 

farklılaşan türdendir. Yani her diğer-ben ile ilişki, diğer-ben’in benden farklı bir 

dünya algısına sahip olması açısından farklıdır. İlişkiyi mümkün kılan şey, ben ve 

diğer-ben arasındaki benzerlikten çok, her ikisinin farklı bakış açılarına, farklı 

deneyimlere sahip olmalarıdır. Derrida’nın önerdiği karşılıklılık etiği, ben ve diğer-

ben’in farklı dünyaları olduğunu kabul ettiğinden, ilişkide herhangi bir sıradanlık söz 

konusu değildir. Her ilişki, o ilişkiyi kuran ikilinin farklı dünyalarının katkısı kadar 

farklılaşacaktır. Bu açıdan biz, Derrida’ya yöneltilen eleştirilere katılmıyoruz.  

Derrida ve Levinas arasındaki bir diğer temel fark da filozofların ben’e 

atfettikleri önceliktir. Derrida’ya göre diğer-ben, ben tarafından saygıyla karşılanır, 

ve ben’in kendi benzeri olarak düşünülür. Bundan dolayı ben, ilişkideki benzerliği 

açığa çıkaran olarak diğer-ben'e göre önceldir. Oysa Levinas’ın felsefesinde ben, 

yalnızca bencil dünyasındaki yalnızlığı ile ele alınır. Bencil dünyasındaki ben, her 

şeyi kavrayan, kendine göre anlamlandıran olarak o dünyanın efendisidir. Ancak, 

Öteki’yle karşılaşma ben’in efendiliğini elinden alır. Çünkü ben’in özne olmasındaki 

neden Öteki’dir. Yani Levinas’ın anlayışında Öteki, ben’i özne yapmasından, ben’e 

kaçamayacağı bir sorumluluk yüklemesi bakımından ben’e göre önceliklidir.  



 130 

Derrida, önceliği ben’e verirken şunu düşünmektedir: Öteki’nin ben ile benzerliği 

üzerinden kuruluşu ve ilişkinin başlaması ben’e bağlıdır. Ben, önce Öteki’yi diğer-

ben olarak kurar ve sonra ona söz hakkı verir. Ben, Öteki’ye söz hakkı vermeden 

önce, “Beni tanı!” diye Öteki’nin karşısına çıkmaz. Öteki’yi kurmayı ben ister; buna 

ben karar verir. Öteki, ben’e kendi varlığını dayatmaz.  

Levinas’ın etiğinde Öteki’nin önceliğinden dolayı, Öteki’yle karşılaşma 

sonrasında ben’in Öteki’ye kayıtsız kalması mümkün değildir. Öteki ben’e buyuran 

olarak yukarıdadır. Ben’in Öteki karşısında herhangi bir üstünlüğü yoktur ve 

dolayısıyla da Öteki’nin kurucusu ben olamaz. Sorumluluk kısmında da ele alındığı 

üzere ben, Öteki’yle ilişkisine dair karar veremez. Ben, bu ilişkiye seçilir.  

Ben, tanışacağım herkese karşı sorumlu olmak için seçildim. Bu seçimi 
reddedemem, çünkü bununla başka kimsenin üzerine yıkamayacağım bir 
yükü taşımak için hizmetçi olarak atandım. (Peperzak, 1993: 28) 

Kısacası Derrida’dan farklı olarak, Levinas felsefesinde Öteki, ben’e kendini 

dayatır ve ben, Öteki’ye mahkum olur.  

Derrida, ben ve Öteki ilişkisini hem etik öncesi bir şiddet, hem de etik bir 

gereklilikle açıklar. Dolayısıyla, ben ve Öteki ilişkisinde bir denge kurma 

çabasındadır. (Edgar, 2005: 65) Öncelikli olarak Öteki’nin diğer-ben gibi kurulması 

bir şiddettir. Çünkü Öteki’yi ben’in bir benzeri yapar. Öte yandan, Öteki bu biçimde 

kurulmazsa, ben’le etik ilişkiye girmesi de mümkün değildir. Öyleyse ilk şiddet, 

Öteki’nin farklılığına saygı için kaçınılmazdır. Bu nihai bir şiddet değildir. 

Karşılıklılık, iki taraf arasında bir dengeyle sonlanır.  

Levinas ve Derrida arasındaki diğer bir fark da etik ilişkinin taraflarının 

birbirinden başka şeyler talep etmeleridir. Derrida’da ben ve Öteki arasındaki ilişki 
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bakışımlı  olduğundan ben’in Öteki’den beklentisi ne ise, Öteki’nin de ben’den 

beklentisi aynıdır. Levinas ise, ben ve Öteki arasındaki ilişkiyi bakışımsız bir ilişki 

olarak kurduğu için bir beklentisi olan sadece Öteki’dir.  

Derrida’ya göre, her ne kadar Öteki’nin neyi nasıl deneyimlediği bilinemese de, 

“ben açım” ile neyi kastettiği az çok tahmin edilir. Ama Öteki’nin “ben açım” 

demesi, ben’i utandırmaz. Çünkü Derrida için asıl olan karşılıklılıktır. Öteki ve ben 

benzer olarak düşünüldüğünden, Öteki’nin açlığının nedeni tek başına ben olamaz. 

Ben, aç olan diğer-ben’le benzerdir. Bu nedenle onun açlığı, onun ben gibi 

davranmamasından kaynaklanır. Madem ben ile diğer-ben benzerdir ve biri aç iken 

diğeri değildir, o halde aç olmak, aç olanın suçudur:  

Kendimi diğer-benin bakış açısından görmek, kendimi Öteki’nin eşiti ve 
onun saygısını hak eden olarak görmek demektir. Böylece özgürlüğümün, 
bakışımsız bir şekilde sorgulanması, olanaksız bir hal alır. Aynı zamanda, 
diğer-ben’in özgürlüğüne saygı duymam, klasik burjuva ideolojisinde olduğu 
gibi, Öteki’nin suçlayıcı acı çekişine karşı, körlüğe yol açar: Onun acı 
çekmesi kendi hatasıdır ve bu benim için utanç verici değildir. (Edgar, 2005: 
69) 

Öyleyse Öteki’ye acımamın veya onun durumundan dolayı utanç duymamın bir 

anlamı yoktur. Edgar, bu eleştirisinde haklıdır. Derrida’nın sorumluluğun yerine 

önerdiği karşılıklı saygı ilkesi, tam da Bauman’ın vurguladığı türden bir 

umursamazlığa yol açar.  

4.2.2 Ben ve Öteki Arasındaki Ortaklıklar:  

Levinas ilişkinin aracılarını tasarlarken, bu aracıların ben ve Öteki’yi 

benzeştirmeyecek, aralarındaki farklılığı yok etmeyecek aracılar olduğunu 

savunmuştur. Bunlar, yukarıda aktarıldığı üzere, özgürlük ve dildir. Bu kısımda bu 

iki aracı ilkenin de gene Aynı’nın mantığıyla işlediğini ispat etmeye çalışacağız.  
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Levinas etiğinde ben ve Öteki arasındaki farklılığın temelinde iki varlığın 

birbirlerine hiçbir biçimde değmeyen özgürlükleri vardır. Ben ve Öteki birbiriyle 

karşılaşma öncesinde de özgürdürler. Levinas’ta Derrida’dan farklı olarak, ben ve 

Öteki karşılıklı olarak birbirinin kurucusu değildirler. “Onların, birbiri ile ‘ortak’ 

olan özgürlükleri, onları birbirlerinden tam olarak ayıran şeydir.” (Levinas, 1991: 73-

74) Bu ortaklık Levinas felsefesinde, Öteki’nin mutlak farklılığını tehlikeye sokar. 

Benzerlik ve ortaklıklar sadece özgür oluşlarıyla da sınırlı değildir. Ben ve Öteki 

kendilerini, birbirlerine aynı şekilde açarlar, aynı dili konuşurlar. Levinas, her ne 

kadar bu dilin farklılaştırıcılığından bahsetse (ibid: 73) ve söyleme’nin, söylenen’e 

göre özgürleştirici, sonsuzlaştırıcı bir yanı olduğuna vurgu yapsa da anlaşabilmek, 

kendini ifade edebilmek birtakım ortaklıkları gerektirir. Öteki ve ben, kendilerini ne 

kadar farklı ifade etseler de dil, arada bir ortaklık kurar. Dolayısıyla Öteki’nin 

buyurması ve ben’in ondan utanması bir ortaklığa gerek duyar. Ben ancak bir 

ortaklıkta Öteki’nin buyruğunu anlar. Bu buyruk, Öteki böyle buyurmasa da ben 

tarafından bir yakarış olarak yorumlanıyor olabilir. Ama bu yorumlamada, ben’in 

temel bir kabulü vardır. O da Öteki’nin kendisine benzediği ve kendisinin 

anlayabileceği bir şeyler ifade ettiğidir. Öyleyse, kaçınılmaz olarak ben, Öteki’nin 

buyruğunu anlamlandırmak için, O’nu kendisinin bir benzeri olarak kurar. Derrida 

bu açıdan son derece haklıdır. Dilin ve söyleme’nin sonsuzluğa açılan kapısı, 

kaçınılmaz bir ortaklığı varsayar. Levinas, ben ve Öteki arasında ortak zemin 

kurmaktan ne kadar kaçarsa kaçsın, bunu başaramaz. Aksi halde, Öteki ve ben, ne 

dilsel, ne de etik ilişki kuramazlardı. 

Levinas, daha önce de belirtildiği üzere, Derrida’nın “Şiddet ve Metafizik”te 

kendisine yönelttiği eleştirilerin bir sonucu olarak, Olmaktan Başka Türlü ya da 
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Özün Ötesinde’de, dili iki ayrı katmana bölüp, bir tarafta tutucu, önyargılarla yüklü 

söylenen ve diğer tarafta da yeni olasılıklara ve başkalıklara açık söyleme 

kavramlarından bahseder. Ama gene de söyleme esnasında bir ortaklaşalık vardır. 

İletişim ancak ortaklaşa kurulan bir söyleme ve onun önkoşulu olan bir söylenenle 

mümkündür.  

Levinas Öteki’nin ben’e bakışındaki anlamı ben’in oluşturduğuna dair ifadeler 

kullanır. Belki de böylelikle karşılıklı bir iletişim yerine, sadece ben’in 

anlamlandırmasını koyarak, yukarıda bahsedilen ortaklık sorunundan kurtulmayı 

amaçlar. Böylece ben ve Öteki arasında bir konuşma değil, tek taraflı bir buyurma 

olmasıyla da uyumlu bir yorum ortaya çıkar. Öteki’nin ben'e yakarışının yakarış 

olduğunu anlamlandıran ben’dir. Öteki’nin bakışı karşısında, ben bencilliğinden 

dolayı utanır ve Öteki’nin bakışları tarafından yargılandığını düşünür. (Levinas, 

1991: 75-76) Öteki’nin bakışı ile ben ne kadar adaletsiz olduğunun farkına varır. 

(ibid: 86) O halde ben'in Öteki’nin yüzü karşısındaki utancı Öteki’yle ilgili değildir. 

Bu utancın nedeni, ben'in bencil dünyasına gömülmüş olmasıdır. Öteki ben'e 

yaklaşıp, utanmaması konusunda ne derse desin, bu ben'in onun karşısındaki utancını 

engellemeyecektir. Ben, Öteki’den bağımsız olarak utanacaktır. “Örneğin ben, Öteki 

bana karşı kendini mahcup hissetse ve özür dilese bile-[bunlar] benim daha da çok 

utanç duymamı ve kendimi değersiz hissetmemi sağlayacaktır”. (Edgar, 2005: 69) 

Sorumluluğu ve utanç duyuşumu Öteki’nin yok etmesi mümkün değildir.  

Ancak bizce bu da ortaklaşalık sorununu çözmez. Öncelikli olarak mademki, 

utanç ve sorumluluk, Öteki’den bağımsızca, ben tarafından oluşturulmuştur. 

Öyleyse, bu duygular da pekala ben’in dünyasına ait olabilirler. Öteki’ye karşı 

suçluluk duygusu, her ne kadar haz vermese de, kendini sorumlu hissetmeye ihtiyaç 
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duyan bir ben tarafından oluşturulmuştur denebilir. Ben’in kendi dünyasından 

çıkması, gene ben’in dünyasının içinde gerçekleşmektedir. Ben bencil dünyasında 

haz içinde yaşarken, rahatsızlık duyar ve Öteki’nin yüzünü görünce kendisini ona 

karşı suçlu hisseder. Tüm bu ilişkiler dizgesinde ben, sanki tek başına gibidir. Bizce 

tam da Aynı’nın hegemonyası burada başlar. Öteki’nin ne dediğinin, ne hissettiğinin 

bir önemi olmadan ona karşı sorumluluk duymak, ben’in Öteki’ye kendisini 

dayatmasıdır. Öteki burada sadece tarafsız ve pasif bir aracıdır. Öteki’nin bakışı, 

ben’e başka dünyaların varlığını anımsatır. O ne derse desin, ben onu  dinlemez ve 

onun bir yardım çağrısı içinde olduğunu düşünür. Burada, gene Öteki’nin 

farklılığının kayboluşu vardır.  

Öteki’yi koşulsuz kabul etmek, Öteki’yi dinlememeye yol açabilir. Ben Öteki’yi 

herhangi bir şekilde yargılayamaz, ona dair fikir yürütemez, onu bilemez. Onun ne 

olduğunun ben için hiçbir önemi yoktur. Ben Öteki’nin buyruğuna uymak 

zorundadır. Bu da bir başka tehlikeye, saygısız ve tahakkümcü bir Öteki’ye karşı bile 

sorumluluk duymamla sonuçlanır. Oysa asıl sorumluluk, böylelerine karşı değil de, 

böylelerinin zarara uğrattıklarına karşı sorumlu olmak değil midir?  
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5 Özne ve Öteki’ye İlişkin Sorunların Kaynakları:  

Bilindiği üzere Levinas son derece dindar bir düşünürdür. Felsefesinin her 

noktası, Tanrı’nın varlığı ve onun buyruklarıyla uyum içindedir. Bizce bir önceki 

bölümde ele aldığımız sorunların temelde iki kaynağı vardır:  

• Levinas’ın Tanrı’yı, Tanrı’nın varlığını ontolojik bir varoluş olarak değil, 

her türden edimin temelinde bulunan bir gereklilik olarak görmesi 

• Levinas yorumcularının onun felsefesini Tanrı’dan arındırabileceklerini 

düşünmeleri 

Her iki madde de Tanrı kavramı etrafında yer almaktadır. Bu nedenle Levinas’ın 

şu ana kadar ele aldığımız kavramlarında Tanrı’nın nasıl yer aldığını incelememiz, 

sorunların kaynağında yer alan Tanrı kavramıyla sorunların ilişkisini anlamamız 

açısından son derece gereklidir.  

5.1 Mutlak Başkalıkların Yaratıcısı:  

Öteki’yle karşılaşma, Öteki’nin ayrılığı [separateness] üzerinden gerçekleşir.Bu 

karşılaşma, hiç bir ortaklığı, ön kabulü, ortak çıkar etrafındaki herhangi bir paylaşımı 

veya aynılığı barındırmadığı gibi, ben’in deneyimine hapsolan bir olay da değildir. 

(Davis, 1996: 48) Öteki ben’den mutlak olarak farklıdır. Bu büyük farklılığın bir tek 

kaynağı vardır. O da Başkası olan Tanrı’dır. Tanrı, yaşamda karşılaşılan tüm 

farklılıkların kaynağıdır. Tanrı bambaşka olan olduğu gibi, Öteki’nin ve tüm başka 

olanların biricikliği ondan gelir:  
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Biriciklikten bahsettiğimde, Başkası’nın başkalığından bahsederim. Biricik 
olan yüce bir Başkası’dır: herhangi bir türe [genus] ait olmaz veya herhangi 
bir türün içinde kalmaz. Talmud’da beni çok etkileyen eski bir metin vardır. 
Tanrı olağanüstüdür. Madeni para basmak için devletler kalıp kullanırlar. Bir 
tek kalıpla birbirine benzeyen pek çok madeni para basarlar. Tanrı da, 
birbirine benzemeyen çoğulluklar, yani kendi türlerinde biricik olan ben’ler 
yaratırken kendi görüntüsünü bir kalıpla ekler. (Levinas, 1998: 205-206) 

Tanrı, hiçbir şeye benzemezliğini yarattığı her ben’e de yerleştirir. Böylece 

birbiriyle benzemeyen, birbiriyle herhangi bir ortak zemini olmayan ben’lerin 

varolmalarının temelinde Tanrı’nın bambaşkalığı, onun herhangi bir türle 

ilişkilendirilemezliği vardır. İnsanlar arasındaki tüm farklılığın yaratıcısı Tanrı’dır. O 

öyle yaratmıştır ki, hiç bir insan diğerine benzemez. 

5.2 Yüz Tanrı’nın Sözüdür ve Sorumluluk Tanrı Buyruğudur:  

Daha önce değindiğimiz üzere etik ilişkiye ben'i Öteki seçer. Bu seçim, ben’e 

yönelik ve sadece onun duyabileceği bir dille, bir çağırmayla gerçekleşir. Ben ve 

Öteki arasında kullanılan dil, dilbilimin inceleme nesnesi olacak, dilbilimin 

kurallarıyla temalaştırılmış sıradan bir dil değildir. Başka herhangi birine değil, ben’e 

seslenmektedir. Levinas ben’in Öteki tarafından özel bir biçimde çağırılışını 

“seçilme” diye adlandırır. Öteki’nin beni seçmesinden kaçamam. Seçilmiş olmak, 

Öteki’nin bakışıyla, seçilmektir. Bu seçiliş beni özel ve biricik kılar. Ben hiçbir 

şekilde, Öteki’nin ben’i çağırışı karşısında kayıtsız kalamaz. Ben’in Öteki’ye cevap 

verip vermemeye dair seçim yapma hakkı yoktur. Bu ilişkideki ayrıcalık, Öteki’nin 

farklılığından çok, ben’in bu ilişkiye özel olarak seçilerek davet edilmesidir. Ben’in 

seçilmişliği, başka bir ben tarafından yeri doldurulabilir bir şey değildir. Öteki, ben’e 

yönelmiş, ben’e seslenmiştir.  
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Sorumluluğun kaynağı ve kaçınılmazlığı sorununun temelinde de işte bu 

sorumluluğa seçilmişlik fikri yatar. Seçilmiş olmak tek başına ben’e bir sorumluluk 

yükleyemez ya da sorumluluğu ben için kaçınılmaz kılmaz.  

Levinas “seçilmişlik” sözcüğüne dair şunları söyler: “Ben’in, onu o olarak kuran, 

onun kaçması çok zor olan seçilmişliği bağlamında biricikliğinden bahsediyorum 

[…]” ve ekler: Bu seçilmişlik, “ben’deki tüm borçlardan daha eski bir borçtur”. 

(Levinas, 1998: 227) Levinas’a göre, bu borç, ben’in, her şeyden önce ve en temel 

borcudur, bir mecburiyettir. Bu borç, başka kimseye aktarılamaz; Öteki tarafından bir 

tür “rehin alınma” halidir. (ibid) Öteki’yle karşılaşma, kendi dünyasında bencilliğine 

gömülü ben’i, etiğin hakim olduğu bir yaşama çağırır.  

Klasik felsefede sorumluluk, ben'in özgür istenci ile ilişkilendirilirken, Levinas 

için sorumluluk, kararın ve seçimin öncesindedir. Bu seçilmişlik bakışımsızdır, yani 

ben seçilmiş iken, seçen değildir. 

Öteki’ye karşı sorumluluk, benim üstlenmemle, benim kararımla başlayamaz. 
Kendimi içinde bulduğum sınırsız sorumluluk, ‘her hatıranın öncesindeki’, 
[…], kökensiz olan, an-arşik [an-archical], öz öncesi ve özün ötesindeki 
özgürlüğümden gelir. (Levinas, 2002: 10)  

Ama gene aynı soru gündemdedir. Seçilmişliğin “tüm borçlardan daha eski bir 

borç” olmasını sağlayan şey nedir? Ben’e etik özne olmasını sağlayan bir karar 

vermeyi dayatan şey nedir? Levinas’ın sıkça belirttiği üzere, bu “her hatıranın 

öncesinde”ki sorumluluk fikri, Tanrısal bir buyruktan ayrı düşünülemez. Levinas 

felsefesinde Tanırsal buyruk en baştan verilidir. Onun kökeni sorgulanamaz. Her tür 

düşünce bu temel üzerinden inşa edilir. O halde, etiğin bir ilk felsefe olması, onun 

her şeyin başlatıcısı olduğu anlamına gelmez. Etiğin olanaklılığı ancak Tanrısal bir 



 138 

ilişki zemininde mümkündür. Etik, Tanrı izin verdiğinden dolayı ilk felsefedir. İlk 

önce Tanrı buyruklarına uyulmalıdır. Levinas’a göre Tanrı buyruğunu Öteki’nin 

yüzünde sunar. (Levinas, 2003a: 246) Bu buyruk, hem sorumluluk yükler, hem de 

Öteki’nin farklılığının Tanrı’dan geldiğini anlatır. 16 

Yukarıda bahsedilen Tanrısal zemin, iki ayrı yerde karşımıza buyurucu olarak 

çıkar. Birincisi ben’in bencil dünyasındadır. Levinas, Bütünlük ve Sonsuz’da Rabbi 

Yochanan’dan şu alıntıyı yapar: “İnsanı yiyeceksiz bırakmayı hafifletici hiç bir koşul 

yoktur; gönüllülük ve gönülsüzlük arasındaki ayrım burada işe yaramaz.”(Alıntılayan 

Levinas, 1991: 201) Bencil dünyada kendini keyif içine salmış ben, hiç bir biçimde 

kendisine aç ve yoksunlukla gelen Öteki’yi umursamazlık edemez. Bu bir Tanrısal 

buyruktur. O halde, varlık düzlemini etik öncelerken, etiği de Tanrı buyruğu 

önceliyor. Bu buyruk da şunları söyler:  

Garibe haksızlık etmeyeceksin, ve ona gadretmeyeceksin; çünkü siz Mısır 
diyarında gariptiniz. Hiç bir dul kadını, ve öksüzü incitmeyeceksiniz. Eğer 
onları incitirsen ve bir yolla bana feryat ederlerse, onların feryadını mutlaka 
işiteceğim; ve öfkem alevlenip sizi kılıçla öldüreceğim; ve kadınlarınız dul, 
ve çocuklarınız öksüz olacaklar. (Çıkış: 22.21-24)17  

Buyruk çok açıktır. Levinas’ın pek çok eserinde dul ve öksüz olarak ortaya çıkan 

Öteki’nin feryadına kulak vermek gerekir. Bu, Tanrı yolunda olmanın bir 

mecburiyetidir. Levinas, bir başka metinde çok açıkça sorumluluk fikri ile Tanrı 

yolunu örtüştürür: 

‘Tanrıya gitme’, benim ilksel bir biçimde başka kişiye gidişimin ifadeleriyle 
anlaşılmadıkça hiçbir anlam taşımaz. Ancak başka kişi için etik bir biçimde 

                                                 
16 Burggraeve, yüzün bir görüntü ile temsil edilemezliğinin aslında kutsal kitaptaki Tanrı’nın herhangi 
bir varlık gibi temsil edilmesine konulan yasakla benzerlikler taşıdığını söyler. (Burggraeve, 2002: 88-
89) 
17 Tevrat’tan yapılan tüm alıntılar, Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit,İstanbul:  Kitabı Mukaddes 
Şirketi, 1991’den yapılmıştır.  
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kaygılanıyorsam ve onunla etik bir biçimde ilgileniyorsam, Tanrı’ya doğru 
gidebilirim. (Levinas, 2003a: 271-272) 

Öteki için kaygılanmak ve dünya nimetlerini, Tanrı’nın mülkünü sadece kendine 

değil de başka insanlara da vermek, onlarla paylaşmak, her insanın kaçamayacağı 

sorumluluktur. O halde bu sorumluluğun kaynağı bir Tanrı buyruğudur.  

5.3 Tanrı’dan Arındırılmış Bir Levinas Etiği Olanaklı mıdır? 

Levinas, bizce kendi dindar dünyası içinde son derece tutarlı bir düşünürdür. 

Dördüncü bölümde bahsettiğimiz sorunların çıkış sebebi ise, Levinas felsefesinin 

Tanrı’dan arındırılmış okumalarından kaynaklanmaktadır. Öncelikli olarak, 

Öteki’nin yüzünün açığa çıkarttığı vicdan, Tanrı’nın ben’e yerleştirdiği bir vicdandır. 

Ama eğer Tanrı bu etikten çıkartılırsa, ben’i Öteki’ye karşı sorumlu kılan bir 

vicdandan bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Tanrı Öteki’ye karşı sorumluluğu 

ben’in vicdanına bırakırken, onu bu buyruğa kutsal kitaplar ve sözü ile çağırır. 

Bencil dünyasında Tanrı’nın yarattığı nimetleri tüketen ben, bunları başkalarıyla 

paylaşmak zorundadır. (Derrida, 1999: 42) Oysa Tanrı’dan arındırılmış bir Levinas 

etiğinde, kaçılamaz bir sorumluluk herhangi bir metafizik ilkeye başvurmadan 

temellendirilemez.  

Benzer bir şekilde, Öteki’nin mutlak bir başkalık taşımasına rağmen ben’in 

Öteki’yle ilişkiye girebilmesi gene Tanrı’yla bağdaştırılır. Tüm farklılıkların 

yaratıcısı olarak Tanrı, ben ve Öteki’yi birbiriyle bambaşka yarattığı gibi, onları 

kendi sözü üzerinden ilişkilendirir. Bir başka deyişle, ben ve Öteki arasındaki yegane 

ortaklık, her ikisinin de Tanrı tarafından yaratılmış olmasıdır. Tanrı sonsuzluk 
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olduğundan bu ortaklık herhangi bir temalaştırmaya olanak tanımayan bir ortaklıktır. 

Ben ile Öteki arasındaki mesafe Tanrı’dan dolayı sonsuzdur.  

Tanrı’dan arındırıldığında Levinas etiğinin en temel direği olan Öteki’yle ilişki 

bir imkansızlık olarak kalacaktır. Ya Öteki kendisiyle herhangi bir şekilde ilişki 

kurulamayan olacaktır –ki daha önce buna değinmiştik- ya da ben, Öteki’yle ancak 

bir benzerlik ve ortaklık aracılığıyla ilişki kuracaktır ki bu da Levinas’ın karşı olduğu 

Aynı’nın mantığını felsefeye yeniden buyur etmek olacaktır.  

Tanrı’nın boşalttığı yere, seküler bir okumada herhangi bir şey doldurmak 

mümkün değildir. Çünkü Levinas için etiği ilk felsefe yapmanın temelinde Tanrı’yla 

kurulacak ilk ilişkinin ontoloji değil, etik olması yatar. Şöyle yazar Levinas: 

Tanrı bu etik bakış açısıyla düşünülmelidir. Onu, bizim orada-olan [Dasein] 
olarak varlığımıza ontolojik bakış açısından veya geleneksel metafiziğin 
çoğunlukla savunmuş olduğu gibi, dünya ile bağlantılı Yüce bir Varlığa, bir 
Yaratıcıya ontolojik bakış açısından düşünmemek gerekir. (Levinas, 2003a: 
268)  

Levinas açıkça Tanrı’yı herhangi bir bilinebilir Varlık olarak ele almanın yerine, 

onunla etik ilişkiye girmeyi, onun buyruğunu koşulsuzca dinlemeyi yerleştirir.Bu 

nedenle Tanrı’yla girilen etik ilişki, “Tanrı var mıdır?”, ya da Tanrı nedir?” 

sorularından daha önemli ve bu sorulara önceldir. Sonuç olarak, eğer Levinas 

felsefesinden Tanrı çıkartılırsa, ne etik ilk felsefe olur ne de Tanrı’sal bir buyruk olan 

sorumluluk kaçınılmaz olur.  

Bunun yanı sıra, Levinas felsefesi Bauman’ın belirttiği türden bir modern 

normatif ahlak anlayışı olmadığı fikrinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası, 

sorumlu olmak kendi başına bir ahlaki düstur oluşturmaz. Ama Tanrı merkezli bir 
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etikte, kutsal kitaplar ve dinsel öğretiler, tam da normlarla bezeli bir ahlak sunar. Bu 

noktada sadece sorumlu olmanın yeterli olamayacağı, sorumlu olmanın ne olduğu, o 

sorumluluğun buyruğuna uymanın içeriği önem kazanacaktır. Öteki bana 

buyurduğunda başımı öbür tarafa çevirsem bile sorumluluktan kaçamayacağımı 

kabul edersem, bana ancak normatif bir öğreti başımı çevirmek yerine ne yapmam 

gerektiğini söyleyebilir.  

Levinas’ın özne kuramı bir Tanrısal buyruğu dinlemeyi esas alır. Karar verme 

mecburiyeti, Öteki’yle karşılaştığı anda, ben’in önüne konan bir mecburiyettir. Özne 

olmak kaçınılmazdır, inanan ya da inanmayan olmak bunu engelleyemez. Ancak 

özne olmanın buyurduklarını yerine getirmek için kutsal kitaba kulak vermek 

gerekir.  

Bu noktada Levinas, daha önce belirttiğimiz, kendisinin reddettiği bir 

cemaatçiliğin içine düşmektedir. Bu cemaat kutsal kitaplar ve Tanrı inanışı etrafında 

birleşmiş bir cemaattir. O halde, Levinas’ın etiği, onun Batı felsefesinde en çok 

eleştirdiği Aynı’nın yer aldığı, aynı fikre, aynı anlayışa sarılmış insanlar arası bir 

aynılık ilişkisidir. Bu durumda, bize göre, Levinas, cemaatin dışında olanları 

kapsayan bir etik anlayış geliştirememiştir.  
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6 Sonuç: 

Son yıllarda felsefe dünyasında önemi hızla artmakta olan Levinas’ın etik temelli 

felsefesi, pek çok düşünüre ilham kaynağı olmaktadır. Özellikle postmodern ve 

postyapısalcı düşünce akımlarının özneye yönelik eleştirilerinden doğan büyük bir 

etik boşluğun ortadan kaldırılması ve yeni bir etik anlayışın kurulabilmesinde 

Levinas felsefesi adeta vazgeçilmez bir yer tutmaktadır.  

Bu tezde, temel olarak Levinas’ın kendine özgü ve önemi yadsınamaz etik 

düşüncesinin en temel iki kavramı, özne ve Öteki üzerinde duruldu ve bu 

kavramlardan kaynaklı sorunlar ele alındı. Tezde ilk olarak, Levinas felsefesinin Batı 

felsefesi tarihindeki öneminin anlaşılabilmesi için, çeşitli dönemlerde özne ve Öteki 

kavramlarının farklı düşünürlerce nasıl kullanıldığına kısaca bir göz atıldı. Levinas, 

şüphesiz ki özneyi Öteki’yle ilişkisi içinde ele alan tek düşünür değildir. Ancak, 

kendisini bütünüyle Öteki’den kaynaklı bir etik buyruğa bırakan bir özne düşüncesi 

Levinas’ın en özgün yanıdır. Bu bakımdan Levinas, felsefelerinde Öteki’ye yer açan 

Hegel’den, Sartre’dan, Lacan’dan ve Bakhtin’den farklıdır.  

Diğer düşünürlerle benzerlik ve farklılıklarının yanı sıra, Levinas’ın detaylıca 

düşünülmüş ve çok sayıda kavram içeren etik düşüncesinin anlaşılabilmesi için, onun 

kendisinden önceki felsefelerde gördüğü sorunlara da değinildi. Levinas’ın bu 

sorunlardan yola çıkarak nasıl etiği ilk felsefe yaptığı aktarılmaya çalışıldı. 

Arkasından, felsefesindeki sorunların daha iyi anlaşılabilmesi için kullandığı 

kavramların en önemlileri incelendi.  
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Levinas felsefesinin temel iddiaları, Batı felsefesine yönelttiği eleştiriler ve 

kendine özgü kavramları ele alındıktan sonra, özne ve Öteki’ye ilişkin sorunlar ve bu 

sorunların kaynakları ortaya çıkartılmaya çalışıldı. Tezin temel iddiası, son derece 

dindar bir düşünür olan Levinas’ın etik kuramının merkezinde duran Tanrı’dan 

arındırılması, yani sekülerleştirilmesiyle birlikte tutarsızlıklar içereceğidir. Öyle ki, 

Tanrı olmadan öznenin etik sorumluluğu anlamını yitirecek, bu sorumluluğun 

herhangi bir kaynağı kalmayacaktır. Ancak Tanrı sözü olan Öteki’nin yüzü, ben’e 

kaçınılmaz bir sorumluluk buyurabilir. Bunun yanı sıra, Tanrı’nın tüm farklılıkların 

yaratıcısı ve kökeni olması fikrinin Levinas felsefesi için özne ile Öteki’nin 

ilişkisinin ana dayanağı olduğu da bu tezde gösterilmeye çalışıldı. Özne ve Öteki 

arasındaki yegane ortaklaşalık, her ikisinin de Tanrı tarafından yaratılmış birer 

farklılık olmalarıdır. Bu nedenle tezde, Tanrı’dan arındırılmış bir Levinas 

felsefesinde, özne ile Öteki’yi ilişki içine sokacak herhangi bir aşkın noktanın 

kalmayacağı iddia edildi. Böylelikle ya özne Öteki’yle Levinas’ın eleştirdiği aynılık 

düzleminde bir arada olacaktır, ya da herhangi bir ilişki mümkün olamayacaktır.  

Üçüncü bir nokta da Levinas felsefesinin sadece Tanrı buyruğuna kulak verenlere 

yönelmiş olmasıdır. Bu bakımdan Levinas, o çok eleştirdiği cemaatçiliğin içine 

düşmektedir. Levinas etiği, sorumluluğa herkesi çağırmakta, ancak bu çağrı yalnızca 

Tanrıya inananlar için anlam taşımaktadır. Öyleyse, sadece cemaate üye olanların 

Öteki’nin yüzündeki Tanrı sözünü tanıyacağı gerçeğinden yola çıkıldığında, 

Öteki’yle ilişki tam da bir aynılık ilişkisine dönüşür, bir başka deyişle, Öteki’yle 

ilişki, Tanrı’ya inanlar cemaatinin üyeliği temelinde gerçekleşir.  
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Levinas, Tanrı’yı verili olarak ele alır. Onun için Tanrı’nın varlığı veya onun 

buyrukları sorgulanamaz. Bu nedenle de, ontoloji Tanrısal buyruğu önceleyemez. 

Böyle bakıldığında felsefesi, hem “etik buyruğa karşı sorumlu özne” fikri açısından, 

hem de etiğin ilk felsefe olması bakımından kendi içinde tutarlıdır. Ancak bu 

tutarlılık sadece dinsel bir bütünlük içinde sınırlıdır. Bu nedenden ötürü de, 

felsefesinin seküler yorumları sorunludur. Tezde bu iddia ispatlanmaya çalışıldı.  

Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra, hep farklı ve dışarıda kalan, ele geçirilemez ve 

anlaşılamaz bir Öteki fikri, bize göre felsefe tarihinde unutulmuş olanlara veya göz 

ardı edilenlere karşı duyarlı bir etiğin başlangıç noktasını oluşturacaktır. Etiğin 

Öteki’yle ilişki temelinden kurulması gerektiği ve insanlararası ilişkinin özneyi 

kurduğu düşüncesi, yepyeni açılımlara olanak tanımaktadır. Sanıyoruz mutlak 

başkalıktan değil, asgari düzeyde de olsa belirli ortaklıklardan yola çıkmak, etik ilişki 

için kaçınılmazdır. Ancak, her ortaklaşalığın, hep birilerini dışarıda bıraktığı akıldan 

çıkartılmamalıdır. Levinas’ın reddettiği bu ortaklaşalık bir gereklilik olduğu kadar, 

birilerini dışarıda bırakmanın da bir aracı olabilir. Bu anlamıyla etik, dışarıda 

kalanların farklılıklarına saygı ile, ilişkileri olanaklı kılan ortaklaşalıklar arasında bir 

denge kurmak zorundadır.  
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ÖZ 

Levinas, felsefe tarihinin içine düştüğü Aynı’nın mantığını eleştirmesi ve farklı 

olanı felsefenin gündemine taşımasıyla önemi tartışılmaz bir düşürdür. Kurduğu etik 

anlayış, temel olarak Öteki’ye karşı sonsuz bir sorumluluktan yola çıkar. Öteki, 

bilinemez ve erişilemezdir.  

Ancak onun Öteki’yle karşılaşmayla ortaya çıkan özne ve mutlak bir farklılık 

olarak tanımlanan Öteki kavramları sorunlar içerir. Bu sorunların başında, her iki 

kavramın Levinas felsefesinin merkezinde yer alan bir Tanrı düşüncesinden bağımsız 

ele alınamaması gelir. Levinas, bu açıdan felsefesini seküler yorumlara kapatır. 

Bunun yanı sıra, Tanrı merkezli bir felsefe kurarak, kendisi de çok eleştirdiği 

Aynı’nın mantığının içine düşer.  
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ABSTRACT 

Levinas, by criticizing the logic of the Same and bringing front the Other in the 

philosophical discussions, is indubitably a very important thinker. The ethical way of 

thinking founded by him, starts with an infinite responsibility to the Other. The Other 

is an enigma and transcendent. The I cannot escape from his/her responsibility to the 

Other.  

Levinas’ two concepts, the subject which appears after the encounter with the 

Other and the Other which is defined as an absolute otherness consists of problems. 

First one of these problems is the impossibility to consider these two concepts 

without referring to God. Thus Levinas closes his philosophy to any secular 

interpretations. On the other hand, by founding a God-centered philosophy, he also 

falls into the logic of the Same.  


