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(belki de anlatamamaya) çalışmanın zorluklarını ve tehlikelerini içeren bir tanıklık. 
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yüreklendiren danışman hocam sayın Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci ile Heidegger’le 
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yardımlarını esirgemeyen hocam sayın Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul R. Turan’a,  bu ikinci 
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GİRİŞ 

Yaşamının neredeyse tamamını “Varlık” sorununun çevresinde biçimlenen 

düşüncenin çapraşık ilmeklerini çözme serüvenine adamış bir filozof olarak 

düşünülebileceğimiz Martin Heidegger (1889-1976), bu ana sorun bağlamında dile 

getirdikleriyle hem teknolojinin egemenliğinde “ışığı sönmekte” olan çağımızın 

çerçeveleme görüntüsü altındaki saplandığı çıkmaza, hem de klasik metafiziğin 

böylesi bir çağla olan temelden bağlılığına dikkat çekerek bir düşünürün çağı 

karşısındaki sorumluluğunun somut bir örneği olarak öne çıkar ve Varlığın 

açıklığında durmanın, buna tanıklıkta bulunmanın tutkusunu düşünce, düşünebilme 

etkinliği aracılığıyla görünür kılar.  

 

Heidegger’in bu tanıklığının ilk önemli göstergelerinden biri sayılabilecek ‘Varlık ve 

Zaman’ adlı başyapıtı 1927 yılında yayımlanır. Yapıt, felsefe tarihine ve bu tarihin 

odağında yer aldığı düşünülen soruna karşı sergilediği beklenmedik tutumu ve bir 

hayli alışılmadık, çetin diliyle akademik çevrelerde ilgiyle karşılanır. Felsefe tarihi, 

süregelişi boyunca ilk defa ‘Varlık ve Zaman’ ile birlikte yapı-söküme uğratılır; 

böylece söz konusu tarihin Platon’la başlayan ve klasik metafiziğin dilini imleyen 

dili terminolojik olarak aşılmaya çalışılır. Bu bağlamda önemle belirtmek gerekir ki 

dildeki değişim, kesinlikle yapay değildir ve Biemel’in de dile getirdiği gibi aslında 

“terminolojideki değişiklik, görme, kavrama dolayısıyla düşünme biçimindeki 

değişikliğe işaret eder. Bu bakımdan ‘Dasein’ terimi insanın, Varlığa olan bağının 

onu ayrıksı kıldığı bir var-olan olarak belli bir bakış açısından görülmesi anlamına 

gelmektedir.”(Biemel, 1976:34) Bakış açısındaki bu değişimin bir göstergesi olarak 

kullanılan Dasein terimi, metafiziğin içinde sıkışıp kalarak Varlığı unutan öznenin 
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temellerine inmenin ve böylece klasik öznenin imlediği özne-nesne ilişkisi türünden 

ayrımlara yönelik sarsıcı bir eleştiri sunma tasarısının dile getirilişi olarak 

Heidegger’in düşünme çabasının odağında yer alır. Merkezinde Dasein teriminin 

bulunduğu böyle bir düşünce aracılığıyla yapılan kökene inme çalışması, özne-nesne 

temelinde ayrımlanmasıyla,  yaşamın neredeyse bütün kaynaklarını durağanlaştırarak 

kurutan bir özne anlayışı dolayımında görünürleşen metafizik ve teknoloji karşısında 

geliştirilen bir bakış olarak Heidegger’in hakikati deneyimleme ve böylece kendini 

kapatan Var-lığın salınımında onu açmaya yönelik bir kırılma yaratma çabası olarak 

düşünülebilir; çünkü “Varlık, hakikatinden deneyimlendiği zaman artık durağan bir 

görünüş olarak,  kişinin emrine amade bir temel olarak korunamaz. Böylece 

metafizik-teknolojinin temele uzanma çabası özünün merkezinde kırılır.”(O. 

Pöggeler, 1987:126) fakat bu noktada ‘Varlık ve Zaman’ artık Heidegger için, 

kullanılan dile rağmen, yeterli gelmez. Toplam iki ana bölümden ve altı alt başlıktan 

oluşması tasarlanan; ama ancak birinci ana bölümü ile iki alt başlığının yazılabildiği, 

yazılması düşünülen diğer bölüm ve alt başlıklarınsa, aynı yapıtın sınırları içinde bir 

daha ele alınmadığı ‘Varlık ve Zaman’ böylece yarım kalmış bir tasarı olarak bir 

kenara bırakılır. Bununla birlikte temellere dönme, unutulan Varlığı anımsama çabası 

‘Varlık ve Zaman’ın yazılamayan kısımlarının bir devamı olan ve Heidegger’in 

düşüncesindeki sürekliliğin sonraki aşamaları olarak kabul edilebilecek olan dersler, 

seminerler ve yazılar aracılığıyla artan bir ivme içinde devam eder. Bu süreklilik 

bağlamında Heidegger’in Varlığın anlamı sorusunu sorma biçimi, buna ilişkin olarak 

dile getirdiği yanıtlarla birlikte bir tür vurgu değişikliği kazanır. Kökene dönüşte 

atılan bir adım olarak bu vurgu değişikliği kendisini ‘Varlık ve Zaman’ın diline göre 

çok daha poetik bir dilin ortaya çıkışında gösterir ve ilkin Heidegger’in 1935 yılında 
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Freiburg Üniversitesin’de verdiği ‘Metafiziğe Giriş’ adlı yaz dönemi seminer 

metninde somutluk kazanır. Yapıt, özetle: Varlığın anlamı sorusunu/sorununu batı 

metafiziğinin başladığı noktanın öncesine giderek ele almaya çalışma girişimidir ve 

bu bağlamda Heidegger’in dile getirişiyle “nasıl oluyor da varolanlar Varlığa 

geliyor? sorusunu sormak tarihsel-tinsel Var-oluşumuzun/Açıklığımızın başlangıcını, 

onu başka bir başlangıca dönüştürmek için tekrarlamak ve yeniden kazanmaktan 

başka bir şey değildir." (Heidegger, 2000:41) Bu yeniden ele geçirme, tekrarlama 

motifiyle bağlantısında “Heidegger’in Sokrates öncesi metinlere ilişkin yorumları, 

onun çağdaş dünyaya ilişkin yapmış olduğu eleştirinin bir parçası olarak 

anlaşılmalıdır.” (Schmidt, 1999:155) Dolayısıyla  ‘Metafiziğe Giriş’, metafiziğin 

aşılmasının bir göstergesi olarak, ‘Varlık ve Zaman’da tamamlanmadan bırakılan 

özne Varlık ilişkisini,  kökene iniş çabasının dildeki yansımaları sayılabilecek 

olagelme, Var-lığın salınımı, gizlenme, açılma, aralık, savaşım, ilk başlangıç, öteki 

başlangıç, temel gibi, alışıldık metafizik kavramların dışına çıkan poetik bir dil 

aracılığıyla gündeme getirir. Bununla birlikte bu poetik dile getiriş biçimini, sadece 

kalıplaşmış metafizik dilin dışına çıkma isteğiyle açıklamak, Heidegger’in yapmaya 

çalıştığı sıçramanın dayandığı ana noktayı gözden kaçırma tehlikesini doğurabilir. 

Nedir bu doğması olası tehlike? Heidegger’i, hiçbir anlama gelmeyen, içi boş ve 

çoğu zaman totolojik tümcelerden oluşan bir dizi savla iş gören mistik bir düşünür 

olarak anlamak yanılgısı.  

Bu bağlamda Heidegger’in metafiziği aşma çabasını, sadece basit bir dil değiştirme 

manevrası olarak yorumlamanın yaratabileceği yanlış anlamaları engellemenin yolu, 

onun Varlığın anlamı sorusunu Sokrates öncesi filozoflar aracılığıyla nasıl anladığını 

ortaya koymaktan geçmektedir; çünkü Heidegger bu dönemin şair-düşünürleri 
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aracılığıyla Varlığın anlamı sorusunun kökeninde yatan insana, dolayısıyla “insan 

yaşamının trajik yasasına” (Schmidt, 2001:247) bakarak insanın meta-fizik1 ve 

poetik özünü görünür kılmaya çalışmaktadır. Bu, aslında aynı zamanda insanın seyir 

halinde oluşunun ikili anlamını da dile getirmektir;2 çünkü insan var-oluşu, içeride-

olmasıyla aynı zamanda kendisinin-ötesinde, buraya aşkın olduğunu gösterir; bu, 

olana, yani trajiğe tanıklığın açık bir göstergesidir ve içeride-olarak-dışarıda-olmak, 

olmaya yazgılı oluşun, bu nedenle de trajik bir figür olarak Varlıkla olan karşılıklı 

ilişkinin  salınımsal doğasını gözler önüne sermekten başka bir şey değildir. Bu 

bağlamda belirtmek gerekir ki çoğu Heidegger uzmanınca Heidegger’in ikinci 

başyapıtı sayılan ve 1937 ile 1938 yılları arasında tutulan deyişsel notlardan oluşan, 

ve 1984 yılında Toplu Yapıtların 65. cildi olarak basılan, ‘Beitrage’ adlı metin 

Heidegger’in ‘Metafiziğe Giriş’te ele aldığı Varlığın bu trajik, yani salınımsal 

doğasını Heidegger’in düşüncesinin trajik vurgusunu biraz daha ön plana çıkaracak 

biçimde ele alır. ‘Beitrage ile  birlikte ‘Varlık ve Zaman’da dünya-içinde-

bulunuşumuzun aşkınsal dile getirimi olan Dasein terimi Da ile Sein arasına bir tire 

çekilerek Da-sein’a dönüştürülür. Bu, Varlığın anlamının ne olduğu sorusunun daha 

kökensel bir biçimde yorumlanmaya çalışılmasının yarattığı bir anlam genişlemesidir  

ve bu bağlamda Heidegger için  söz  konusu  olan “varolanlara ilişkin yeni bir temsili  

 

dile getirmekten çok insanı var-lığın hakikatinde temellendirmek, Var-lığı ve Da-

sein’ı birlikte düşünme yoluyla bu temeli  hazırlamaktır.” (Heidegger, 1999:59)  Bu 

                                                           
1 Tire çekilmiş meta-fiziği, insanın aşkın doğasını dile getirmede kullanırken, tire çekilmemiş 
metafiziği klasik felsefe tarihi anlamında  kullanıyorum. 
2 Meta-fizik özümüzden dolayı hep kendi ötemize doğru seyir halindeyiz; bu, atılmışlığımızdan dolayı 
berimizde olamamamızın, yitimliliğimizin oluşturduğu temel yokluk durumumuzun belirlediği bir 
olanaklar varlığı olarak hep olmayana doğru yönelişimizin bir ifadesi. Olmayana doğru seyir halinde 
oluşumuz aynı zamanda bu seyir halinden dolayı kendimize dönerek kendimizi seyretmemizi de 
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temel, Varlıkla trajik bir bağ aracılığıyla bağlanmış olduğumuzun dile getirilmeye 

çalışılmasıdır ve bu bakımdan “tarihin içinde bulunduğu krizi aydınlatmak için 

trajediye başvurulmaktadır.” (Schmidt, 2001:266) Heidegger bu durumu, gerek 

‘Metafiziğe Giriş’ gerekse ‘Beitrage’ye göre oldukça geç bir tarihte 1942 yılı yaz 

döneminde, gene Freiburg Üniversitesin’de vermiş olduğu bir seminere dayanan, 

‘İster’e Övgü’ adlı metninde Hölderlin aracılığıyla ele alarak insanın trajik özünü 

bütün çıplaklığıyla açımlamaya çalışır. Bu noktada belirtilmesi gereken Heidegger’in 

bir trajedi kuramı geliştirmek gibi bir kaygı gütmekten çok trajediyi insanın, 

dolayısıyla Varlığın özüne ilişkin bir durumun ifadesi olarak yorumladığıdır. Bu 

nedenle Heidegger’in trajediyle olan bağlantıyı metafiziği eleştirirken nasıl 

kurguladığına bakmak gerekli görünmektedir. 

 

Dile getirilen bu gereklilik bağlamında söylenecek olursa, bu tezin amacı 

Heidegger’in trajik vurgusu ağır basan düşüncesini, özellikle ‘Metafiziğe Giriş’ ve 

‘İster’e Övgü’ adlarını taşıyan iki temel metni göz önünde tutarak, açığa çıkarmaya 

çalışmak olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde Varlığın 

Sokrates-öncesi dönemdeki anlaşılma biçiminin, konumuzu ilgilendirdiği kadarıyla, 

Heidegger tarafından nasıl yorumlandığı ortaya konularak bu kökensel anlaşılma 

biçiminin onun batı metafiziğine yönelik bir eleştiri olarak okuduğu Oidipus 

trajedisiyle olan bağlantısı gösterilmeye çalışılacak; bunun ardından ikinci bölümde 

Heidegger’in Antigone trajedisi aracılığıyla insanın meta-fizik özünü ne biçimde 

yorumladığı serimlenerek bu meta-fizik özün, aynı zamanda poetik-trajik olanla 

kurduğu zorunlu ilişki gösterilmiş olacak ve böylece Heidegger’in Varlığın trajik 

                                                                                                                                                                     
olanaklı kılıyor. Bu bağlamda seyirden, meta-fizik özümüzün bir gereği olarak, devinimselliği ve 
tanıklığı anlamak olanaklı gibi görünüyor. 
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açılımını dile getiren trajik bir düşünür olarak  metafiziği/meta-fiziği trajik, 

dolayısıyla poetik bir açılımla ilişkili biçimde anladığı temel savı açıklığa 

kavuşturulmuş olacaktır.     
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I.  BÖLÜM  

                                    VARLIĞIN AÇIKLIĞINDAKİ OYUN 

  

 Eski Yunan trajedisi, Heidegger için, trajedinin Varlıkla, Varlığın açılımıyla olan 

kökensel bağı nedeniyle Varlık trajedisi olarak anlaşılır. Varlık trajedisi 

nitelemesiyle Heidegger, batı metafiziğinin, özellikle de Platon’la birlikte başlayan 

ve varlıkla görünen arasına ulaşılamayacak bir sınır çeken düşüncenin oluşturduğu 

aşılamaz alanın kesintiye uğratılmasının olanağına vurgu yapar. Bu noktada onun 

için önemli olan, “...metafizikten Varlığın hakikati üzerine düşünmeye geçişi 

başarmaktır.” (Heidegger, 1991:21) Böylesi bir geçişte “trajedi düşünce için daima 

bir örnek, bir model olacaktır.”(Schmidt, 2001:229) Trajedinin düşünce için bir 

model olmasını, bu bağlamda, aslında düşüncenin düşünmeyi unuttuğu ve Heidegger 

düşüncesinin de odağında yer alan özel türden bir devinimin, açıklığın, açıkta 

durmanın, açığa çıkışın, yani aletheia’nın nasıllığını gündeme getirerek 

sorunsallaştırma çabası olarak anlamak olanaklıdır. Burada artık söz konusu olan, 

Varlığın metafizik gelenek içinde yükseltilmiş olduğu durağan ve değişmez; 

yaşanılan dünyayla bağlantısı olmadığı için  ulaşılamayan, yukarılardaki 

konumundan aşağı indirilme tasarısıdır. Bu nedenle dünya-içinde-olmaya, açıklıkta 

durmaya dönüş, durağanlaştırılarak gözden kaçırılan salınıma, aletheia’ya dönüşün 

dile getirimi olarak anlaşılabilir. Bu bağlamda Heidegger, aletheia kavrayışıyla 

birlikte zamansallığın, eş deyişle yitimliliğin, dünyadaki varolanlar arasında 

devinmenin yolunu açar; Varlığın açıklığında durmanın ve ona katlanmanın, bu riski 

almanın, yolda olmanın, başka bir  deyişle “insan” olmanın ne demeye geldiğini 

kaçırmış olan batı metafiziğinin sabitleyici, geleneksel anlayışından saparak, bu 

yitimliliğin beraberinde getirdiklerini,  ölümlülere sunduklarını, kısacası Varlığın 
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‘ne’liğini değil de ‘nasıl’lığını, bozulmamış biçimiyle Yunan poetikasında ve 

düşüncesinde bulur3; “varoluşumuzu saran ve temellendiren  anlaşılmazlığın  

alacakaranlığı olarak yeryüzünde” (Young, 2002:9) oluşumuzun anlamını trajedide 

görür; çünkü trajediye konu olan şey bu yeryüzü üzerindeki poetik 

konaklayışımızdır.4 Poetik konaklayış, bizim dünyadaki oluş biçimimizdir. 

Yeryüzünde konaklayışımız açıklığın kendini sürdürme öyküsüdür; bu öykü, aynı 

zamanda dünyada-oluşumuzun öyküsüdür: “Dünya, varolanlar ya da varolanların 

alanı değil de varlığın açıklığı anlamına gelir. İnsan, var-oldukça insandır; o, varlığın 

açıklığında durur. Dünya, insanın atılmış özü temelinde içinde durduğu açıklıktır.” 

(Heidegger, 1998(a):266)  

 

Poetik olanı, kökensel yorumlanışı  bağlamda düşünüm konusu yapan Heidegger’in 

ilişkiye geçtiği trajediler özellikle Sophokles’in kimi trajedileridir; ama Heidegger’in 

bu metinlerle kurduğu ilişki, söz konusu yapıtların olay örgüsüne ya da metindeki 

kahramanlara gelenekselleşmiş bir edebiyat eleştirisinin geçerli sayabileceği türden 

yaklaşımlardan herhangi biri  aracılığıyla girişmek biçiminde gelişmez. Gönderme 

yapılan ve yorumlanan yerler, Heidegger’in düşüncesi bağlamında, bu kavrayışın 

açımlanışı biçiminde, metnin şiddete uğratılması yoluyla sunulur. “Burada söz 

konusu  olan  Heidegger’in  trajedi  yorumundan  ya  da trajediyi açıklamasından çok  

trajedinin, Heidegger’in düşüncesini anlamaya yaptığı katkıdır.” (Gelven, 1998:215)  

                                                           
3 Burada Heidegger’in, anlaşılmayı bekleyen, durağan bir anlamı bulmaya çalışması değil de, 
kökensel olanı düşünmeyi başarabilmek adına söz konusu metinlerde söylenmemiş olanı onlara 
söyletme çabası söz konusudur. Bu bağlamda Heidegger’in  kökene yaptığı sıçramayı/dönüşü dile 
getirmede kullandığı Andenken kavramını, bir anlamda metinleri metafiziğin vesayetinden kurtarma 
çabası olarak düşünülebileceğimiz bu kavramı, anımsamak yerinde olsa gerek. 
4 Poetikanın üçlü açılımının ele alınacağı alt başlıkta serimleneceği üzere Heidegger’in poetika 
kavramını ilkin kökensel olarak, yani var-oluşumuzun meta-fizik doğası olarak anlamak gerekiyor. Bu 
bağlamda şiirsel olan bu birincil doğanın türevi olarak anlaşılabilir. 
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Çünkü Heidegger düşüncesinin ana uğraşısı olan Varlığın anlamı sorunu, Varlığın 

yapısı nedeniyle kendini trajik olanda açar; eş deyişle  Varlığın açılımı trajik bir 

açılımdır.   

 
“ Varolanların Varlıkta dile gelen deneyimi ne kötümser ne nihilistik, ne de iyimserdir; daha 
çok trajiktir. Bu küstahça bir şey söylemektir; ama trajedinin özünü onu psikolojik ya da 
estetik olarak açıkladığımızda değil de onun temel yapısını, yani varolanların Varlığını göz 
önüne aldığımız zaman keşfederiz.” (Heidegger, 1975:44) 

 

Dolayısıyla Heidegger için “trajedi,  felsefe yapmanın en yüksek biçimi olarak 

sunulur.” (Schmidt, 2001:241) Batı metafiziğinin gözden kaçırdığı bir devinim 

olarak varlığın anlamı sorunu bu bağlamda özellikle iki trajedide görünür olmaktadır:  

Bunlar  Sophokles’in  Kral Oidipus ile Antigone trajedileridir. Söz konusu 

trajedilerle bağlantısında genel olarak trajedi, Heidegger için metafiziğin göz ardı 

ettiği devinimi, bu devinimin etkinlik alanını, kısacası varlığın anlamını açığa getiren 

şiirsel yapılar olarak otantik anlamda felsefe yapmanın saf örnekleri biçiminde 

anlaşılır5; çünkü ancak trajedi gibi şiirsel yapılar, varlığa ilişkin hakikati, varlığın 

açıklığında durma hallerini dile getirmektedirler; dolayısıyla Heidegger’in bu 

metinlerde söyletmeye çalıştığı hakikat, durağanlığın nitelediği değişmez bir özün, 

doğanın hakikati değildir; burada söz konusu olan, varlığın dolayımlamada 

bulunduğu devinimsel türden bir oluştur; varlığın salınımsal görünümüdür. Bu 

söylenenler bağlamında, 

 
“Sophokles’in trajedilerinin koruduğu ve bize açık ettiği şey, açık alanın neliği anlamında 
özü değil de onun hüküm sürüşü ve olagelişi ile dünyasal oluşu ve açılışı içindeki alanın 
kendisidir. Başka bir deyişle, trajediler konaklamanın özünü, wesen’in (to ti en einai’nin) 
felsefi-Aristotelesçi anlamında  değil de Wesen’in  temel olagelişi ya da bir şeyin devam 

                                                           
5 Burada ikili bir durum söz konusu: bir sanat yapıtı, formu olarak trajedi ve yaşamın trajik akışı.  
Sanat formu olarak trajediyi, açıklıkta oluşumuzun tanıklığına yapılan bir tanıklık olarak yorumlamak 
olanaklı gibi görünmektedir. Trajik sanat formunun ön koşulu bu durumda, doğal olarak, Varlığın 
temelde yatan trajik anlamı olmaktadır. Bu durumda Heidegger’in yapmaya çalıştığını, bu anlamın 
anlaşılmasının ve düşünülebilmesinin olanağını gösterebilme çabası olarak yorumlamak olanaklı 
görünüyor. 
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edegelen kendini göstermesi ile kendini saklaması olarak  eylemsel anlamında korur.” 
(McNeill, 2000:170) 
 

Heidegger için belli türden bir devinimin, salınımın doğasını, eş deyişle varlığın 

hakikatini göstermesi bakımından   gerek Kral Oidipus, gerekse Antigone özel bir 

önem taşır; her iki trajedi de devinimiyle ilgisinde Varlığın tanık olunan hakikatine,  

oyununa, açığa çıkışın bu  trajik doğasına gönderimde bulunur. Bu bağlamda 

Heidegger için,   “trajedinin özü, yalnızca varolanların açığa gelişiyle ilişkili olarak 

düşünülebilir; çünkü açığa-geliş yaklaşma ve geri-çekilmeye, yükselişe ve düşüşe 

dolayımlamada bulunur. Ölümlüler, trajik özü kendilerine özgü bir biçimde 

paylaşırlar.” (Heidegger, 1975:9) Trajik özün, burada-bulunmayla, açıklıkta 

durmayla, açıklığın yeri olmayla ilgisi, bu özün  poetikayla, insan varoluşunun meta-

fizik doğasıyla olan içten bağlantısını da açığa çıkarır. Bu nedenle Da-sein’ın trajik 

özünün anlaşılmasında poetik olanın açılımına bakılması gerekmektedir. 

 

1.1. Kökensel Hakikat olarak Poetik olanın Üçlü açılımı 

                                                                                                               

 Phüsis, tekhne ve logos olarak poetik olanın üçlü yapısı, aynı olanın farklı açılımları 

olarak okunabilir; her üç kavramın da göndermede bulunduğu ana kavram açıklık, 

açığa gelme gibi anlamlara sahip olduğu düşünülen aletheia kavramıdır. Bu 

bağlamda üç kavramdan her birinin anlamı hem aynı hem de farklıdır; çünkü dile 

getirdikleri şey hem açıklık  anlamına gelen aletheia’dır, hem de aletheia’ya 

göndermede bulunduğu düşünülen diğer üç kavram. Bu durum, temelde 

Heidegger’in kendisine konu edindiği sorundan, yani varlığın anlamı sorunundan 

kaynaklanır; çünkü Varlığın anlamı sorulduğunda tematize edilen, varlığın ne 

olduğundan çok var olanların nasıl olup da Varlığa geldiği sorunudur. Var olanların 
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Varlığa gelişlerinin kavranmasında Heidegger’in baktığı yer de, bu durumda içinde 

bir tür devinimin olduğunu düşündüğü açıklık ya da başka bir deyişle varlığın 

hakikati dediği alandır. Açıklık ya da varlığın hakikati, aynı zamanda poetik olandır. 

Poetik olan, varoluş hakikatinin adlandırılmasından başka bir şey değildir. 

Heidegger’in, bu bağlamda, poetikten anladığı, ‘poetik’ sözcüğünün şiirle olan anlam 

ilişkisini de önceleyen kökensel, yaratıcı  anlamıdır. Bu kökensel anlam, 

Heidegger’in felsefi soruşturmasının tamamına gönderme yapar. Sheehan’ın da 

belirttiği gibi: “Heidegger’in temel sorusu şuydu: Verilmişliği yaratan (poiei) 

nedir?”(Sheehan, 2001:7) Bu bağlamda Heidegger için poiesis sözcüğü özel bir 

anlam kazanmaktadır; çünkü artık burada söz konusu olan  poesis’in  kökensel 

anlamıyla kurulan ilişkidir;  Heidegger’in varlığın anlamı sorunuyla poetika arasında 

kurduğu bağlantı, Da-sein’ın, herşeyden önce, poetik bir temel olduğunu dile 

getirmektir. Bu nedenle kökensel olarak poetikanın açılımı, Heidegger için, Sokrates 

öncesi dönemin şair-düşünürleri aracılığıyla, aynı zamanda physis, tekhne ve logos’u 

düşünme etkinliğine dönüşür; böylece hem aynının hem de farklının dile getirilişi 

olarak  Varlığın anlamı sorunu, Heidegger tarafından batı metafiziğinin tersine, 

indirgenmemiş bir biçimde, bütün zenginliğiyle ortaya çıkarılır.  

 

1.1.1 Phüsis olarak aletheia 

                                                                                             

 Aletheia olarak phüsis’i  poetik olanın açılımı olarak okumak olanaklıdır. 

Heidegger, batı metafiziği içinde  Romalılar döneminde Latince natura’ya 

çevrilmesiyle birlikte anlam daralmasına uğradığını düşündüğü phüsis’i  en açık 

anlatımıyla  Sokrates öncesi düşünürlerde bulur. Evrenin, sadece  tek tek var 

olanların oluşturduğu türden bir devinimsellik olarak görülmediği bu düşünsel evrede 



 12 

phüsis, en temel anlamıyla “açılmayı (örneğin bir gülün açması, tomurcuklanması 

gibi) kendini açan açığa çıkmayı, böylesi bir açığa çıkışta görünmeyi, kendini 

tutmayı ve açıklıkta kalmayı, kısaca açığa-çıka-duranı dile getirir.”(Heidegger, 

2000:15) Oysa bu yapı, “metafiziğin başlangıcına denk düşen antik Yunanın geç 

dönemi ve  Roma dünyasıyla birlikte kendini gösteren ve gizleyen bir ilişki 

biçiminden insanın algıladığı, algısına sunulan bir konuma getirilmiştir.”(Naas, 

1999:81) Böylece varlık, algıyla ön plana çıkan etkin bir özne dolayımında kökensel 

anlamdaki devinimselliğini yitirmiştir. Heidegger’in belirttiği gibi kökensel anlamı 

göz önünde bulundurularak anlaşılan phüsis, bakılan her yerde görülebilir. Bu 

bağlamda bütünlüklü bir yapı olarak gördüğümüz doğanın her türlü oluşumunda, 

Sokrates öncesinde yaşayan bir şair-filozof için, phüsis’i deneyimlemek olanağı 

vardır: 

 
“...örneğin göksel süreçlerde (güneşin doğuşu), denizin kabarışında, bitkilerin büyümesinde, 
hayvanlarla insanların ana rahminden çıkışlarında; fakat phüsis, açığa çıkan salınım, 
günümüzde doğanın parçası olarak düşündüğümüz bu süreçlerle özdeş değildir. Bu açığa 
çıkış ve kendinden-kendi-içinde-dışarıda-duruş, varolanlar arasında gözlemlediğimiz 
herhangi bir süreç olarak anlaşılamaz. Phüsis, varolanların ilkin kendisinden  çıkıp 
gözlemlenebilir olduğu varlıktır.”(Heidegger, 2000:15) 

 

Sokrates-öncesi dönemin phüsis’ten anladığı, bu bağlamda, Heidegger’e göre, bir tür 

açıklıktır. Burada açıklıktan anlaşılan, açıklığın kendisiyle bu açıklıkta kendini 

sürdürenlerin, başka bir deyişle varlaşanların6 ilişkisidir. Phüsis, düşüncenin bu 

şiirsel   döneminde   kendini  bu   ikili  ilişkinin  doğasına   değgin   tematik  olmayan 

bir  anlayış  olarak gösterir.  “Varlığa kökensel  bir yönelimin temelinde Yunanlılar 

varolanları    tek    tek    ve     bir     bütün    olarak     phüsis    sözcüğüyle   adlandırıp 

düşünmüşlerdir.”(Guignon, 2001:35) Bu anlamda, varolanlar ile varolanların varlığa  



 13 

geldikleri açıklık phüsis’i tanımlamaktadır. Phüsis ve varolanlarla varlığın ilişkisinin 

söz konusu olduğu bu açıklıktan Heidegger neyi anlar? Heidegger bu ilişkiyi, 

temelinde görmenin yattığı bir kavrayış dolayımında yorumlamaya çalışır; ve bunu 

yaparken de phüsis’in kökensel anlamını açımlar; buna göre phüsis sözcüğünün 

Yunanca’da ışık, görme, aydınlık anlamlarına gelen kimi sözcük öbekleriyle 

yakınlığa sahip olduğu açığa çıkmaktadır: 

 
“Yunanca’da açığa-çıkma, salına-durma, kendisinden-çıkarak-önde-durma ve dura-kalma 
anlamlarına gelen Phu kökü, bhu ve bheu biçimindeki Hindo-Germen köklere aittir...ve Phu 
kökünün, kendini-gösterme anlamına gelen phainesthai sözcüğünün kökü olan pha kökü ile 
ilişkisi vardır. O halde phüsis aydınlığa çıkan, phuein, yani aydınlatan, öne çıkarak parlayan 
ve böylece açığa-çıkan olmaktadır.” (Heidegger, 2000:75) 

 

Bu bağlamda açığa çıkma, açıklık ya da Sokrates öncesi düşünürlerin 

adlandırmasıyla phüsis, Heidegger’in bir anlamda Da-sein kavramıyla anlatmak 

istediklerine denk düşüyor gibi gözükmektedir. Öyle ki bu temel hakikat, yani var-

oluşumuzun, burada, açıklıkta duruşumuzun öncelliği batı metafiziğinin tarihinde 

bile üstü tam olarak örtülememiş bir durum olarak kalmıştır. Bu nedenle Da-sein’ın, 

phüsis’le bağlantısında görmeyle olan kökensel ilgisini Heidegger, ‘Varlık ve 

Zaman’da “lumen naturale” (Heidegger, 1996(a):125) tanımlamasını kullanarak 

açımlamaya çalışır. Heidegger’e göre, gelenek içinde insan doğasına ilişkin yapılan 

bu belirleme, Da-sein’ın, yapısı gereği açıklıktan başka bir şey olmadığını göstermesi 

açısından önem taşımaktadır; çünkü Da-sein terimi bir yandan varolanların aydınlığa 

çıkması anlamına gelirken, diğer yandan  aydınlığa çıkanların aydınlığa çıktıkları 

alanın açıklığına da vurgu da bulunur.  

 

                                                                                                                                                                     
6 Varlaşma fiilini, anwesen’in İngilizce karşılığı olan presence sözcüğünü karşılamada kullanıyorum. 
Varlaşma: gelme, gele-durma, açığa çıkma sürecini en azından- şimdilik- karşılayan bir sözcük gibi 
duruyor. Aynı şekilde absence karşılığı kullanılan abwesen’i de yoklaşma diye karşılıyorum. 
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“Aydınlatılmış demek dünya-içinde-varlık olarak, başka bir varlık tarafından değil de 
açıklığın kendisi olmak yoluyla, kendi içinde açılmış olmak anlamına gelir. Yalnızca 
varoluşsal olarak bu biçimde açılmış bir varlığın söz konusu olması bakımından varolanlar, 
aydınlıkta ulaşılabilir ya da karanlıkta gizlenebilir olurlar. Doğası gereği Da-sein varolanların 

orada oluşunu kendisiyle birlikte getirir...Da-sein kendi açıklığıdır.”(Heidegger, 
1996(a):125)  

 
 
Bu bağlamda “Heidegger’in Yunan düşüncesine ilişkin yorumunda varlıkla açığa 

gelme arasında gerçek bir ayrım yoktur. Tam tersine varlık, açığa geliş demektir.” 

(Guignon, 2001:39)  Açığa gelişin, açığa çıkışın bir ifadesi olarak phüsis, yani varlık 

görselliğin söz konusu olduğu bir devinimselliğe sahiptir; devinimsellik, phüsis’in 

ikili, yani a-lethik7 yapısını  tanımlayan bir devinimselliktir. Bu devinimsellik, 

aydınlıkla karanlığın, açıklıkla gizlenmenin karşılıklı ilişkisinin oluşturduğu bir 

devinimselliktir ve düşünceyle şiirin birbirinden henüz ayrışmadığı bu dönemde 

phüsis’in a-lethik yapısını, dolayısıyla varlığın anlamını Heidegger için 

Herakleitos’un “Phüsis saklanmayı sever” (Phusis krupthestai philei) deyişi, özlü bir 

biçimde açmaktadır. Bu deyiş, tam da phüsis’in kendini açan, açığa çıkaran, ama 

bunu yaparken kendini saklayan yapısına8 işaret eder; çünkü Heidegger’in 

yorumlayışına göre, phüsis burada bir tür gizli olandan açığa çıkma; ama çık(a)mama  

halini dile getirmektedir. “Varlık açıklıkta-durma, gizlenmişlikten öne çıkma 

anlamına geldiği için gizlenmişlik ve gizlenmişlikten kaynaklanış varlığa aittir. 

Böylesi bir kaynaklanış, Varlığın, olduğu gibi açığa çıkanın özünde 

yatar.”(Heidegger, 2000:121) Bu yapı gizlenmişlikle açığa- çıkışın oluşturduğu bir 

                                                           
7 A-letheia, Heidegger tarafından  bir dizi sözcük öbeğiyle kurulan bağlantı yoluyla yorumlanır. 
Yunanca’da doğru, doğruluk, hakikat, içtenlik anlamlarına gelen aletheia, alethes sözcüklerinin,  
Heidegger için, dikkatten kaçma, görülmeme anlamlarına gelen lanthanein ve unutuluş anlamına gelen 
lethe sözcükleriyle ilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle olumsuzlama işlevi olan ‘a’ ön-eki 
gizlenmişlikten, saklanmışlıktan kurtulma, açığa çıkma anlamlarına gelmektedir. (Inwood, 2004:13) 
8 Yapı sözcüğü, akla önceden belirlenmiş, dolayısıyla sabitliği olan bir kurguyu getirmektedir. Bu 
nedenle sözcük a-lethik olanın ikili salınımı göz önünde tutularak anlaşılmalıdır. 



 15 

tür salınıma neden olur. Bu bağlamda  phüsis, Sokrates-öncesi  dönemin  

düşünürlerince  neredeyse  her şeyin temelinde  yatan salınımı  kavramanın  tematize 

edilmemiş bir dile getirimi olmaktadır. “Phüsis, ortaya çıkmanın, gizli olandan 

doğmanın ve böylece gizli kalmış olanı ilk defa konumunu almış olmaya zorlamanın 

olagelişidir.” (Heidegger, 2000:16) Phüsis’in doğasını tanımlayan bu ilişki, söz 

konusu doğanın yanılgılara yol açabilen yapısını açığa çıkarır. “Görünüşe gelme -

phüsis- yalnızca şeylerin parlaması ya da görünmesi olarak gerçekleşmez. O, aynı 

zamanda gizlenir, görünüşe gelmeyi   başaramaz ya da görünüşe gelişine aykırı bir 

biçimde oluşur.” (Scott, 1999(a):253) Başka bir biçimde söylenecek olursa phüsis  

kendini gizleyerek açar ya da tersten söylendiğinde açarak gizler. Bu, phüsis’in doğal 

durumudur; çünkü “açığa-çıkışın temel  özelliği gizli kalma tarafından belirlemiş 

olmadır.” (Heidegger, 1975:107) “Açığa çıkma ışık saçan bir kendini-gizlemedir.” 

(Heidegger, 1975:108)  

Açığa çıkmanın bu devinimsel yapısı, tekhne’nin de temel anlamını kurar ve 

kökensel hakikat olarak poiesis’in bu ikincil yapısını açığa çıkararak Heidegger’in 

Herakleitos’tan alıp kullandığı polemos kavramını gündeme getirir. Heidegger, bu 

bağlamda polemos sözcüğünü, phüsis’in ikincil görünümü olan tekhne’nin açığa 

çıkışını anlatan bir süreç olarak yorumlamaktadır. A-lethik olarak tekhne ne anlama 

gelmekte, Heidegger bu kavramı Sokrates-öncesi düşünceyle bağlantılı olarak, 

dolayısıyla insan varoluşunun meta-fizik doğasıyla ilgili olarak nasıl ele almaktadır.                                                                                            

 

1.1.2.  Tekhne olarak aletheia  
 

  
 Tekhne kavramını, Heidegger’in  bu konuda dile getirdiklerini göz önünde tutarak,   

phüsis gibi yaratıcı bir süreç olarak anlamak olanaklıdır. Bu yaratıcı sürecin kendini 
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göstermesi, savaşım olarak çevrilebilecek olan polemos
9
 aracılığıyla olur. Heidegger, 

tekhne’nin doğasına ilişkin yapmaya çalıştığı tanımlamada polemos kavramının ne 

kadar belirleyici olduğunu Herakleitos’un  “Savaşım gerçekte (varlaşan) herşeyin 

(açığa-çıkmaya izin veren) ve aynı zamanda salına-duranı koruyan babasıdır; çünkü 

kimilerinin tanrı kimilerinin insan olarak açığa çıkmasına izin verirken; kimilerini 

köle, kimileriniyse özgür olarak var eden odur.”(Heidegger, 2000:65) biçiminde 

şiddete uğratarak çevirdiği deyişi aracılığıyla açımlamaya çalışır. Savaşım kendini, a-

lethik, yani geri çekinimsel olarak açığa çıkma biçiminde gösteren phüsis’in akışkan 

yapısına yapılan bir tür müdahalede açık eder. Bu müdahale, yitimli olmaktan dolayı 

yazgısı (dike) tekhne ile bağlantılı olan ve bir anlamda kendisi de phüsis olan Da-

sein’ın, yine  kendisinden başka bir şey olmayan phüsis’le karşılaşması ve ona 

karışmasıdır. Da-sein’ın yitimliliğinde anlam kazanan, lethe-alethe (gizlenme-açığa 

çıkma) ilişkisi, merkezini savaşımın oluşturduğu varlıkla-yokluk ilişkisini, eş deyişle 

varlığın anlamı sorununu tekhne aracılığıyla görünür kılar; çünkü yitimlilikle 

bağlanmış devinimsel sürecin ortaya çıkardığı savaşım, olanın olmasını, 

varlaşmasını, olmayandan olana gelişini sağlayarak varla yok arasındaki temel 

ayrımı açığa çıkarır ve böylece phüsis’in ışıklı doğasını gözler önüne serer. Göz 

önüne   çıkış,   phüsis,  bu    anlamıyla   aynı  zamanda    tekhnedir;   çünkü    “tekhne  

aletheuein’in bir kipidir.” (Heidegger, 1977:13) Heidegger’in deyimiyle “tekhne, bir  

 açığa getirme yoludur” (Heidegger, 1977:12) ve bu açığa getirme yolunun oluş 

biçimi, lethik olanı, yani gizlenmişi açabilmekte, onu a-lethik duruma getirebilmekte 

yatmaktadır.  Bu  bağlamda  “varlık,  phüsis  ile  tekhne’nin  karşılıklı  ilişkisi  

içinde,   phüsis’in   yıkıcı   güçlerini   işe   koşmada     anlamlı    bir    biçimde    

                                                           
9 Heidegger’in Auseinandersetzung olarak Almancaya çevirdiği ve İngilizceye de genelde strife, 
confrontation, olarak çevrilen bu sözcük (savaşım) dünyanın dünyalaşması sürecinin adı olmaktadır. 
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açılır, açığa gelir. Bu karşılıklı oyun, bir dünya oluşturur.” (Marx, 1971:141) Bu 

biçimde ele alınan, yani dünyayı oluşturan savaşım kökensel, otantik bir savaşımdır 

ve böyle olması nedeniyle de tekhne’nin  poiesis’le, yani yaratıyla olan bağını açığa 

çıkarıcıdır.  

 
“Burada kastedilen savaşım, kökenseldir; çünkü ilkin yaratmak için savaşanlara izin 
verir...Savaşım, önce şimdiye dek duyulmamış, söylenmemiş, düşünülmemiş olanı düşünüp 
geliştirir. O zaman bu savaşım, yaratıcılar, şairler, düşünürler ve devlet adamları tarafından 
sürdürülür. Ezici salınıma karşı, yapıtlarının karşıt ağırlığını koyarak söz konusu yapıtlarda 
açılan dünyayı tutsak alırlar. İlkin bu yapıtlarla, salınım, phüsis açığa gelende bir duruş 
kazanır. Olduğu biçimiyle olanlar, ilk defa varlığa gelirler. Bu bir-dünya-oluştur; otantik 
tarihtir. Bu biçimiyle savaşım, yalnızca açığa çıkmaya ve önde-durmaya izin vermez; aynı 
zamanda varolanları süreklilikleri içinde korur.” (Heidegger, 2000:65) 

 

Phüsis’in olduğu biçimiyle belirmesi ya da başka bir biçimde dile getirilecek olursa 

tekhne aracılığıyla olmakta olduğu şey olması, phüsis’in, kendi parçası olan tekhne 

aracılığıyla henüz olmayandan olmakta olana doğru ayrımlaşmaya başladığını 

gösterir; çünkü “phüsis, ancak dünyanın dünya olarak ve hiçlik ile birbirlerinden 

farklılıkları içinde varolanlar olarak açığa gelmeleri anlamında hüküm 

sürer.”(Schoenbohm, 2001:151) Tekhne, bu ayrımlaşmaya yol açan açığa getirici, 

poietik sürecin bizzat kendisidir; bu poetik temel bağlamında hem phüsis, hem de 

tekhne, kökensel  olarak birbirleriyle bağlantılı hale gelmektedirler. Bu nedenle her 

ikisini birden açığa geliş devinimselliğinin  şiirsel  ifadesi  olarak  okumak   

olanaklıdır. Bu bağlamda “insanın kim olduğunu, bilimsel bir tanım aracılığıyla değil 

de insanın varolanlarla, onları Varlığa getirme savaşımına girmesi aracılığıyla 

öğreniriz-buysa varolanları sınırlandırıp biçimlendirmektir; (henüz var olmayan) yeni 

birşeyler yaratmaktır; kökensel olarak yaratmaktır (poetizes); poetik bir biçimde 

temel oluşturmaktır.” (Heidegger, 2000:153-154) Tekhne bu anlamda yaratıcı bir 

süreçtir. “Tekhne belirli bir yaratıya yönlendirilmiş olarak, yarattığı parçalamayla, 
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varlığın boğucu salınımı olarak ayrımı açığa çıkarır.”(Foti, 1999:178) Bu biçimde 

yorumlanan tekhne, bir bakıma phüsis olarak insanı karakterize eder; bu, insanın 

şiddet uygulayan ve böylece varlığa getiren yapısıdır. “Şiddet uygulamak, ezici olana 

karşı şiddet kullanmaktır: bilen savaşım, ilkin kapanmış olan Varlığı, tek tek 

varolanlar olarak açığa çıkarır.” (Heidegger, 2000:171) İnsanın Varlığa getiren 

yazgısı, phüsis’in ezici salınımının kendini sunan yapısıyla ilgilidir. Bu yapının 

salınımsal doğası, Heidegger tarafından, ahlakla ya da yargısal bildirimlerle olan 

ilgisi dışına çıkılarak yorumlanan dike10
, yani yazgı kavramıyla karşılanır. Yazgı, bu 

bağlamda artık Varlığın adına karşılık gelmektedir. Heidegger yazgı kavramını, 

insanın Varlığın ezen, bunaltan, başka bir deyişle yabancılıkla bağlantılı salınımıyla 

karşılaşma noktasını açımlarken kullanır; burada sözü edilen karşılaşma noktası, aynı 

zamanda logos’un da kendini gösterdiği noktadır; çünkü Varlığın salınımıyla, en 

temelde tekhne aracılığıyla karşılaşma, salınımın bir çatı altında, bir yapı olarak el 

altına alınmaya çalışılarak uygunlaştırılması, bu uygunlaştırmanın aslında bir tür 

toplama, bir-araya getirme olduğunu açığa çıkartmaktadır. Başka deyişle phüsis’e 

uyan, onu uygunlaştırmaya çalışan, en azından buna yeterliliği olan tek oluş insandır. 

Bu bağlamda “Yapı/uygunlaştırma, bir bütün olarak varolanların üzerinde 

salınır/hakimiyet kurar.”(Heidegger, 2000:189) Yani, yapı ya da uygunlaştırma 

olarak yorumlanan dike, Heidegger için, bir anlamda, karşı karşıya  gelen tekhne ile 

phüsis’in,   daha   doğrusu   phüsis   olarak   tekhne   ile    dike’nin    yıkıcı    

ilişkisini ifade etmektedir. Bu anlamda  Dike’yle  tekhne’nin bağlantı  noktası  olarak  

                                                           
10 Dike sözcüğünü Almancaya fug olarak çeviren Heidegger sözcüğü bir dizi akraba sözcük öbeğine 
dolayımlamada bulunarak kullanır. Dasein’la Varlığın karşılaşmasındaki yapısal uygunluğun, diğer 
bir deyişle varlığın açığa çıkışının boğucu görünümünün dile getirimi olan fug sözcüğü, birleştirme 
anlamına gelen Fuge ile, tanzim etme anlamına gelen fügen ile, uygunlaştırma anlamına gelen fügen, 
sich ile ve düzenleme anlamına gelen fügung sözcükleriyle ilişkilidir. (Heidegger, 2000:230) 
Heidegger, bu birbiriyle ilişkili sözcük öbekleri aracılığıyla varolanın varlığa gelişinin, kendini 
sunuşunun, varlaşmasının Dasein’la olan karşılıklı ilişkisini anlatmak istemektedir. 
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Da-sein, araya-düşmüş-duran (Zwischen-fall)11 konumunda  bulunmasıyla açıklıkta 

toplayarak biraraya getirme görevini  üstlenip Varlığın diğer adını, yani logos’u  

görünür kılmaktadır. İnsan logos’la  birlikte aslında Dike ile tekhne’nin arasında 

durur. Bu durumda logos’un poetik olanla bağlantısı içinde tekhne ve phüsis’le 

ilişkisi, aletheia’nın logos olarak açılımını devreye sokmaktadır. 

 

1.1.3. Logos olarak aletheia 

 

Batı metafiziğinin gelenekselleşmiş düşünce yapısı içinde yalnızca söylem anlamı 

göz önünde tutulan ve zaman içinde neredeyse mantıkla eşdeğer kılınan Logos’u, 

Heidegger bu türevsel anlamın da kendisinden çıktığı kökensel anlamı bağlamında 

düşünür. Böylece logos, kökensel anlaşılma biçiminde, akraba olduğu düşünülen 

kimi kavramlarla çağrışımsal bir bağlantı noktasında yorumlanmaya çalışılır. Başka 

bir deyişle çağrışımsal anlamların gönderme yaptığı merkez, logos’un toplayıcı 

doğasıdır. Heidegger, logos’taki biraraya getirme, biraraya getirerek toplama 

anlamına,  özellikle  Herakleitos’un  B-50 numaralı fragmanını yorumlayarak 

ulaşmaktadır: “ Bana değil de Yasaya (Logos) kulak verdiğinizde, ‘Herşey’in Bir’ 

olduğunu dile getirmek bilgecedir.” (Heidegger, 1975:59)  Heidegger’e göre 

Herakleitos’un bu fragmanında geçen ve kök bakımından Latince’deki legere 

sözcüğüyle   akrabalık  taşıyan  logos   sözcüğü,   aslında   “kendi   içinde  sürekli bir 

 

                                                                                                                                                                     
 
11 Da-sein ikircikli bir durumun adıdır. Buraya, açıklığa atılmışlığı içinde insan var-oluşu sürekli olarak yoldadır, aradadır: 
“Dasein’ın varlığı kesin olarak özneyle dünya arasında bulunmasındadır... Arasında ayrıca Dasein’ın doğumla ölüm arasında 
olmasındadır. Dasein sadece bu anı yaşamaz; başlangıcı ve sonu arasında uzanımı tüm yaşamını biçimlendirir.”(Heidegger,  
2004:33) İnsanVarlığın bekçisi olarak varolanın Varlığa gelmesindeki aracı konumuyla  aradadır. Heidegger için insan var-
oluşunun ana özelliği onun bu arada oluşudur.  
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biçimde salına-duran, kökensel anlamda biraraya-getirici-toplama”(Heidegger, 

2000:135) olarak anlaşılmaktadır; çünkü legere sözcüğü, “kendini ve diğerlerini 

toparlayarak öne-seren, öne-getiren anlamına gelir.” (Heidegger, 1975:60) Bu 

bağlamda öne-seren biraraya getiriciliği, Logos’un koruyucu doğasına göndermede 

bulunmaktadır. Bu koruyucu yapısı aracılığıyla Heiddegger logos’un polemos’la olan 

ilişkisinin altını çizer;  burada söz konusu olan koruma, merkezinde polemos’un yer 

aldığı bir açığa-geliş, açığa-çıkış devinimidir: Açığa çıkanlar, ancak karanlıkla 

aydınlığın kurduğu çatışmalı bir ilişki bağlamında açığa çıkarlar;  açığa çıkmakla 

karanlıktan, gizlenmişliğin sarıp sarmalayan örtüsünden sıyrılarak ışığın, aydınlığın 

koruyuculuğunda  gözler önüne serilirler, başka bir deyişle açıklıkta koruna-

dururlar. Bu bağlamda  Heidegger için “Varlık, phüsis ve logos arasında kökensel 

bir bağlantı” (Heidegger, 2000:130) söz konusudur; çünkü Varlığın bir açılma olarak 

phüsis biçiminde kendini göstermesi ancak logos’un toplayıcı yapısı eşliğinde 

olanaklı olur;  bununla birlikte logos’un bu toparlayıcı doğası, rastlantısal ya da 

gücün tek taraflı olduğu türden bir toplama değildir: 

 
“Toplama, asla bir kenara çekip üst üste yığma değildir. O, kendini savaşımda uğraşıp 
mücadele eden bir birbirine-aitlikte sürdürür. Sürdürme olarak logos, yayılmış salınımın, 
phüsis’in karakterine sahiptir. Nüfuz ettiğini, karşıtların içi boş yoksunluğunda eritmez;  
bunun yerine çatışanları birleştirerek kendini geriliminin en yüksek keskinliğinde sürdürür.” 
(Heidegger, 2000:142-143) 

 

 Bu bağlamda logos’la phüsis’in ilişkisini her ikisi de sanki birbirinden ayrı başına 

sürekliliği olan oluşumlarmış gibi anlamak, Heidegger’in “Varlık sorunuyla” 

ilişkisinde batı metafiziğine yönelik yapmış olduğu temel eleştirinin gözden 

kaçmasına yol açabilir. Metafiziğin logos’un mantık biçiminde anlaşılan formuyla 

ilişkisi G. Seidel’in de vurguladığı gibi bu kavramın phüsis’le birbirine-aitliğini 

gör(e)memekten ve bu nedenle logos’u yaratıcı bir bir-araya getirme olarak değil de 
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sadece bir toplayıcı etkinlik olarak ele almaktan ileri gelmektedir.(Seidel, 1978:100) 

Bu anlamda Heidegger, aslında logos yorumuyla phüsis ve logos’un birbirine 

aitliğini dile getirmeye çalışır. Da-sein’ın yitimliliğiyle bağlı olan Varlığın yitimliliği 

ya da Varlığın yitimliliği ile bağlı olan Da-sein’ın yitimliliği Heidegger’in 

yorumunda phüsis’in salınımına denk düşer. Bu salınım, olanın olmasının bir tür 

açığa geliş, burada duruş olmasıdır; yani varlık kendini bir tür duran salınım olarak 

göstermektedir. Bu salınımın duran bir salınım olması, onun yitimliliğe bağlı bir 

konumu olduğunu gösterir; çünkü varlık kendini açıklıkta salınan bir durma olarak 

phüsis biçiminde göstermektedir; daha doğrusu phüsis bu bağlamda salına-durmanın, 

eş deyişle açıklığın adı olmaktadır. Bu bakımdan logos, salına-durmanın durma 

zemini olarak düşünülebilir; yani logos’un bağlayıcılığı, salınımda kendini durma 

olarak göstermektedir. Phüsis bu bakımdan logos’un bağlayıcılığı anlamında phüsis 

olur. Başka bir deyişle “Logos, phüsis’in görünen tarafı olur.”(Seidel, 1978:90) 

Heidegger’in dile getirişiyle “Varolanların tamamı Varlıkları içinde sürekli olarak bir 

karşıttan diğerine, oradan oraya atılırlar-Varlık bu çatışmalı sürüklenmenin bir-arada 

tutulmasıdır.”(Heidegger, 2000:142) Bu bir-arada tutma, bir-araya getirme, logos’un 

bu bağlayıcılık özelliği hem phüsis’in salına-duruşunu, açığa çıkışını, yani 

görünmesini hem de açıklıktaki koruma altına alışı dile getirir; çünkü bunlardan 

tümü aynı phüsis, tekhne ve logos’un birbirlerinden farklı olmayışı gibi, birbirleriyle 

kökensel olarak “aynı”  anlama gelmekte; böylece hem Varlığı hem de oldukları şeyi 

dile getirmektedirler. Heidegger’in yorumu aracılığıyla ele alınan  B-50  fragmanı,  

bu nedenle kendisine  kulak  verilmesi  salık  verilen  logos’un (kata ton 

logon/logos’a göre)  biraraya  getiren  toplayıcı  doğası  bağlamında  her  şeyin bir- 

olduğunu vurgulayan ve böylece varlığa gelişi dile getiren bir fragman olarak 
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yorumlanmış olur. Fragmanın bu biçimde yorumlanmasıyla birlikte logos’un poetik 

doğası, eş deyişle a-lethik yapısı dile getirilmiş olur. 

 

Sonuç olarak phüsis, tekhne ve logos’un aynının ve farklı olanın dile getirilişi olarak 

yorumlanışı Heidegger’in batı metafiziğine ilişkin yaptığı eleştirinin odağında yer 

alır; böylece Sokrates-öncesi dönemde düşünücenin ayrılmaz parçaları olan poetik 

kavramlarla birlikte varlığın anlamı sorunu, batı metafiziğinin göremediği, gözden 

kaçırdığı bu devinimsellik sorunu açığa çıkar. Bu bağlamda hakikat olarak 

yorumlanan devinimselliği,  başka bir deyişle poetik açılımın bu üçlü örgüsünü trajik 

olanın anlamıyla eşdeğer olarak, yani trajediyi geleneksel düşüncenin hakikat 

anlayışını tersine çevirmeye yönelik bir eleştiri olarak, okumak mümkündür. 

 

1.2. Tersine çevrilen hakikat: Metafizik eleştirisi olarak Oidipus  

  

 Kral Oidipus trajedisi, metafiziğin üstünü örttüğü varlığın anlaşılmasının yolunu 

açan şiirsel bir düşünme tasarısı olarak Heidegger’in kendi düşüncesinin  görünür 

olduğu  bir metindir ve bu bağlamda  Heidegger’in batı metafiziğiyle, varlığın 

unutuluşunun, ve daha da ileri giderek dile getirilecek olursa bu unutuluşun 

unutulmasının, tarihiyle olan hesaplaşmasının odağında yer almaktadır .   

 

Oidipus kimdir ve Heidegger için ne anlam taşımaktadır? Oidipus, Heidegger’in bir 

trajedi kuramı oluşturmak için kullandığı bir metin midir; yoksa  varlığın trajik 

açılımının kendini en açık biçimde gösterdiği ve bu nedenle de Heidegger’in ana 

sorusunu destekleyen bir metin mi? Bu sorular bağlamında Oidipus’un trajik bir 

figür olarak Heidegger’in ana sorunu (varlığın anlamı/varlığın olagelişi) 
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çerçevesinde okunduğunu dile getirmek olanaklıdır. Heidegger bu okumayı, aynı 

birbirinden farklı metinlere de yaptığı gibi metne şiddet uygulayarak yapmakta ve 

varlığın anlamı sorununu, metafiziğin unuttuğu bu temel soruyu, Oidipus’a 

eklemleyerek, metni kendinin kılmaktadır.  

 

Oidipus, kimdir? Oidipus, başlangıçta yazgısından kaçmaya çalışan, kendisine 

biçilen yazgıdan kaçmaya çalışırken tam da bu yazgının ağlarına takılan bir trajik 

kahramandır. Trajiktir; çünkü Da-sein’dır; açıklıkta duran, buraya atılmış olandır. 

Açıklığa atılmış olması, kelimenin bildik anlamıyla kullanılacak olursa, onun 

kadersiz, talihsiz bir  dram kahramanı olduğu anlamına gelmez. Bu  nedenle 

Oidipus’u, başına kimi talihsizliklerin geldiği bir karakter  olarak yorumlamak tam da 

geleneğin söylemiyle konuşmak anlamına gelir; çünkü Heidegger, karakter terimini, 

aşmaya, kesintiye uğratmaya çalıştığı batı metafiziğinin epistemolojik anlayışının bir 

yansıması olarak görür; bu bağlamda karakter teriminde burada-bulunmanın ima 

ettiği devinimi dışlayan durağan bir yapının söz konusu olduğu düşünülebilir; başka 

bir deyişle karakter, her zaman eyleyen, etkin bir öznenin baskın tutumunu gizil 

olarak dile getirerek Da-sein’ın Varlıkla olan bağını göz ardı eder; bu nedenle 

Oidipus’u bir karakter olarak ele almaya çalışmanın onu Heidegger yorumundan 

uzaklaştırmak anlamına geldiği söylenebilir. Oidipus, içine atıldığı açıklıkta, 

nedenini bilmeksizin atıldığı Da’da (Varlığın açıklığında, bura-da) ola-gelenle 

karşılaşarak trajedinin oluşmasına sebep olandır. Başka bir deyişle Da-sein şu anlama 

gelmektedir: “Buradayım ve olanaklara açığım.” (Gelven, 1999:27) Böylesi bir 

açıklığa atılmış olmakla Oidipus, aslında Varlığın yeri olmanın, yazgısal olarak buna 

katlanmanın sorumluluğunu, pathosunu sergileyen bir kahraman olarak öne çıkar. 
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‘Varlık ve Zaman’ın kavramlarıyla dile getirilecek olursa açıklığa atılmış olması  

onun olmakta-oluşudur12 tarihselliğidir; çünkü Varlık, ancak bu açıklığa   atılmış    

olmayla   ilgisinde   kendisinden   söz   edilebilir  olan  bir  şeydir. “Olmakta-oluş 

kavramı, dünya-içinde-olan bir varolanın kendini kendi dünyası içinde karşılaştığı 

varolanların Varlığının yazgısına bağlı bir biçimde anlayabildiğini ima eder.” 

(Heidegger, 1996(a):52) Varolanların varlığı Da-sein’ın, tekil insan varoluşunun 

kaderidir. Bu, aynı zamanda yitimli oluşun dile getirilmesinden başka bir şey 

değildir. Oidipus, yitimlidir; yitimliliği onun eksik bir varlık olmasından kaynaklanır. 

Eksiktir; çünkü arada-duran bir varlıktır. Reiner Schürmann’ın da belirttiği gibi 

“insan, doğumla ölüm arasında çift taraflı bağlanan bir varoluştur.” (Schürmann, 

1999:245) O, bir başlangıçla sonun arasında, bir açıklıkta duruştur. Bu bağlamda 

“Dünyanın olanağının varoluşsal ve zamansal koşulu, kendi dışına çıkan bir birlik 

olarak bir ufka sahip olan bu yitimsellik olgusunda yatmaktadır.”(Heidegger, 

1996(a):333) İşte geçmişle gelecek arasındaki gerilimin odak noktası olarak 

şimdinin, anlamın yuvası olarak trajik, Da-sein’da varlaşmakta, trajik insan, böylece 

açıklıkta durmanın, burada olmanın, varlığa ait olmanın, olana maruz kalmanın 

dramını yaşamaktadır. Yaşamakta oluşu, Varlığa maruz kalışının, yitimli oluşunun 

anlamını oluşturmaktadır. İnsan, bu  anlamda, hep yoldadır. Oidipus böylesi bir 

yolda oluşun, başka bir deyişle varolanların Varlığını olanaklı kılan yitimliliğin bir 

dile getirimidir. Bizzat yitimli olduğu için Varlığa aittir. Onun Varlığa aitliği de 

trajikliğini zorunlu kılmaktadır; çünkü Varlık, Da-sein’la mutlak bir ilişki içinde olan 

                                                           
12 Olmakta-oluş kavramı, Almanca’sı faktizitat olan kavramın facticity olarak kullanılan İngilizce 
çevirisine karşılık kullanılıyor. Kavram insan varoluşunun atılmışlığı içindeki tarihselliğine vurgu 
yapıyor. Başka deyişle insan açıklıkta duruşuyla ek-statik, durağan olmayan, yani kendi dışına uzanan 
doğasını ön plana çıkarıyor. Bu bakımdan kavramın olgudan çok sürekli bir devinimselliği dile 
getirdiğini göz önünde tutarak olmakta-oluş ya da oluşumsallık biçiminde karşılanması şimdilik 
uygun görünüyor. 
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Varlık, anlamına ancak Da-sein’da kavuşan Varlık, anlamına kavuştuğu açıklığın 

taşıyıcısının bu açıklıkta maruz kaldıkları anlamında başka türden birçok 

olanaklılıklara sahip oluşunu ifade etmektedir. Bu bağlamda olanaklılıklara sahip 

olmak, olanaklılıkların içine atılmış olmak nedeniyle olanaklılıklarca sahiplenilmek 

anlamına gelir. Bu sahiplenme ve sahiplenilme ilişkisi Oidipus’un trajik durumunun 

da göstergesidir. Heidegger’e göre, temelinde Varlığın anlamının yattığı bu 

olanaklılık, aslında bütün batı düşüncesinin kökeninde yer alan bir ayrıma işaret eder. 

Bu ayrım, özellikle Heidegger’in “Metafiziğe Giriş” adlı yapıtının dördüncü 

bölümünde “Varlık ve Oluş, Varlık ve Görünüş, Varlık ve Düşünüş, Varlık ve 

Zorunluluk” biçiminde sıralanan ana başlıklarda görünür olmaktadır. Bu sıralamanın 

felsefeyle, ondan da öte trajediyle nasıl bir bağlantısı vardır. Heidegger’e göre, 

“Felsefenin başlangıcında düşünme, bu ayrımlardan üçünü açarak ortaya serme 

anlamına geliyordu. Söz konusu ayırma eylemi, bilen olarak insanı, bu yollarla 

onların kesişme noktasına, böylece sürekli karara sevk etti.” (Heidegger, 2000:116)13   

Heideggere göre “tarih, böylesi bir kararla/ayırmayla, olduğu gibi, başlar. Karar 

insanın yargısı ya da seçimi değildir, daha çok Varlığın, açığa-çıkmanın, görünüşün 

ve yok-oluşun/açığa çıkmamanın ayrışımıdır.” (Heidegger, 2000:116) Bu bağlamda 

trajediyi, böyle bir ayrımın olagelme olanağının temelinde yatan, bunun anlaşılıp 

kavranmasını sağlayan devinimin, olanaklılığın ana özelliği olarak anlamak 

olanaklıdır; çünkü böyle bir ayrışımın, eş deyişle kararın olanağı Varlığın trajediyle 

olan yakın bağı açısından, eş deyişle varlığın trajik doğasının görünür olması 

                                                                                                                                                                     
 
13 Ent-scheidung: Heidegger scheiden kökünün kesmek, ayırmak olduğuna işaret etmektedir. 

(Heidegger, 2000:116)  
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açısından önem taşır. Varolanları Varlığa getiren bir varolan olarak insan var-oluşu, 

böyle olmaklığıyla, yani atılmış olmaklığıyla, yitimli oluşuyla, bu anlamda 

yitimliliğine bağlı olarak sürekli ayrım yapmasıyla/karar vermesiyle, olmayanı 

olmazdan kopararak var etmesiyle, Da-da olmasıyla, böylece varlığı üstlenme riskini 

almasıyla Varlığın temelinden trajik olduğunu gösterir. Bu bağlamda “dünya, 

kendisiyle bütün kararların uygunluk gösterdiği temel yol gösterici yolların 

açıklığıdır. Her karar, kendini, hükmedilemeyen, gizli kalan, karışıklık yaratan 

birşeye dayandırır; aksi takdirde karar asla bir karar olmazdı.” (Heidegger, 2001:53)  

Bu dile getirilenler göz önünde tutulduğunda Oidipus, ontolojik temelden anlaşılan 

kararla bağlantısında, hakikatin içinde durmanın, eş deyişle karar vermenin, 

görünüşe gelenin görünüşe geldiği alanın geçiş yeri olarak açıklıkta durmanın 

neredeyse somut bir örneği olmaktadır. Hakikatin içinde durmak, bizzat Varlığın, 

ama görünüşle bağlantısında Varlığa maruz kalmanın, onu  ayırmanın, ona karar 

vermenin doğasına ilişkin ipucu verir. Bu, insanın kim olduğu sorusuyla ilişkisinde 

daha da anlamlı olan bir durumdur: Oidipus, başlangıçta son derece önemli, yüksek 

bir konumdayken; kim olduğuyla ilgili hiçbir kuşkusu ya da düşüncesi bulunmazken, 

meydana gelen birtakım talih dönüşümlerinin de etkisiyle, aslında yaşamının hiç de 

göründüğü, görünüşe gelenlerin gösterdiği gibi olmadığını anlar:  

 
“Oidipus başlangıçta devletin kurtarıcısı ve efendisidir, görkemin parlaklığı içinde tanrının 
ihsanıyla donatılmış olarak bu görünüşe fırlatılmıştır. Bu görünüş, Oidipus’un kendi öznel 
görüşü değildir, tersine onun Da-sein’ının görüntüye gelişi (appear) bu görünüşün içinde 
olur. Sonunda Oidipus babasını öldürüp annesini zina ile kirleten biri olarak açığa çıkar/ 
Varlıkta durur.  Parlak bir başlangıçtan dehşet dolu bir sona giden bu yol, görünüşle (saklı 
kalma ve çarpıtma) açığa çıkma (Varlık) arasındaki biricik savaşımdır.” (Heidegger, 
2000:112) 

 

Bu bakımdan  Oidipus  trajedisi  görünüşle  Varlık  arasındaki  çatışmanın, savaşımın  
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trajedisidir. Bu savaşım, Oidipus trajedisinde tekhne ile dike arasındaki ilişkinin de 

kurulduğu yerdir aynı zamanda. İçinde güvenle durduğu, eş deyişle, Varlığın kendini 

açarken gizlemesinden kaynaklanan görünüşler, ki salınımdan kaynaklanan bu gizem  

aynı zamanda Varlığın antik Yunan’daki diğer adına yani dikeye de vurgu yapar, 

Oidipus’un açıklığında olagelen kimi olanaklılıklara işaret etmekte varlığın gizemini 

oluşturan ve görünüşle Varlığın birbiriyle olan sıkı ilişkisinin somutluk kazandığı 

yıkıcı olanla (tekhne) yıkıcı olan (Dike-Varlık) bağlantısının bir ifadesi olarak 

savaşım, böylece Varlığın trajik anlamının kuruluşunu açık etmektedir. Dike bu 

anlamda kaçınılmaz olanı, Varlığın salınımından kaynaklanan kendini gizleyerek 

gösterme devinimini, yani Varlığı ifade eder: Oidipus  kaçmaya çalıştığı kaçınılmaz 

olanla, yazgıyla, yazgının biçtiğiyle karşılaşıp da görmesi gerekeni gördüğünde artık 

varlığın hakikatinin doğasını anlama noktasına ulaşır; böylece varlığın açıklığında 

durmayı kabullenir; eş deyişle varlığın ikili doğasını, derinlerdeki salınımını 

yazgısallığı bağlamında kavrar; bunu kavradığı an, hakikatin doğası üzerine bir tür 

savaşımın taşıyıcısı konumuna yükselir; böylece Kral Oidipus tragedyası Heidegger 

için, kavrayışın (tekhne) varlıkla (dike) ilgisindeki trajik ara-bağı, antik Yunan trajik 

kahramanı aracılığıyla görünür kılan bir tragedya olarak aletheia’nın bir dile getirimi 

biçiminde okunmuş, yorumlanmış olur.  Bu bağlamda hakikatin içinde durmak, yani 

a-lethik olanla ilişkili olmak, açıklıkta durmak demektir. Açıklıkta durarak açığa 

gelenle karşılaşmak, ona tanıklık etmek tam da hakikatin topografik doğasına işaret 

etmektedir; bu doğa hakikatin, içinde durulan bir açıklık olarak uzamsal  niteliğini ön 

plana çıkarır; çünkü “Dasein (var-olma) diye adlandırılan, her şeyden önce yer 

olarak, yani Varlığın hakikatinin yeri olarak tecrübesi edinilen ve buna uygun olarak 

düşünülmesi gerekendir.”(Heidegger, 1991:14) Da-sein, bu bağlamda içinde 
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durulması gereken, yüklenilmesi gereken hakikatin koşulu olarak Yunan Da-

sein’ının riski alma (tolma), böylece kendini onaylama pathosunu ifade eder; bu 

pathos karar vermenin, açıklıkta durmanın, insanın yazgısallığıyla ilgisinde tarihin 

oluşmasını sağlayan bu temel ayrıştırmanın, başka bir ifadesidir.  

 

Açıklıkta durmak, açığa geliş, hakikat nedir ve nasıl oluşmaktadır? Heidegger’e göre 

her şeyden önce, burada  yüklenilmesi gereken “hakikat, varlığın hakikatidir.” 

(Heidegger, 2001:79) ve bu aynı “hakikat, açığa çıkmayla gizlenme arasındaki 

karşıtlıktır.” (Heidegger, 2001:59)  “Varlığın hakikati, içinde yanlışın ve sahtenin  

içerildiği bir duruma işaret etmektedir.” (Marx, 1971:249) Yanılgılarla dolu bu 

hakikat, batı metafiziğinin unuttuğu kökensel bir anlama sahiptir. Bu kökensel anlam 

hakikatin ikili biçimde anlaşılan yapısıdır. Bu nedenle içinde hakikatin durduğu 

karşıtlara bakmak Heidegger için hakikatin konumunun ve otantik anlamının 

yorumlanmasında atılması gereken ilk adımdır; ama Heidegger’e göre bu çatışma 

geleneksel düşüncenin anladığı anlamda tüketilebilir olan, karşıtların çatışması 

türünden bir çatışma, bir karşıtlık değildir. “Heidegger, aletheia ya da varlığın 

hakikati ile ilişkisinde karanlığın alanıyla ışığın alanını Varlığın olagelişinde eşit 

güçler olarak düşünerek bunların  birbiriyle olan ilişkilerini, varlaşmanın olagelen 

karakterini kökensel olarak yaratıcı biçimde sürdüren bir savaşım olarak 

kavrar.”(Marx, 1971:147) Dolayısıyla hakikatin olduğu yerde açığa çıkmanın bir 

yanda, gizli kalmanın diğer yanda bulunduğu, ayrı başına duran iki bağımsız öğenin 

oluşturduğu bir karşıtlıktan söz edilemez. Bu nedenle hakikat ancak söz konusu iki 

durumun birlikteliği göz önünde tutularak anlaşılabilecek bir düşünmeyle, eş deyişle 

batı metafiziğinin  geleneksel bakışında kırılma yaratacak bir kavrayışla ilgilidir. Bu 
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bağlamda, açığa çıkmadan söz edilen yerde açığa çıkanın açığa çıkma olanağına 

ilişkin bir saklı kalma durumuna da vurgu yapılmış olur. Burada bir yandan açığa 

çıkanın, açığa çıkmasıyla ilişkisinde gizli olana işaret etmesi öte yanda açığa 

çıkmanın başka açığa çıkmaları önlemesi sebebiyle gizli olana, saklı olana hizmet 

etmesi söz konusudur; çünkü hakikat her şeyden önce Varlığın hakikatidir ve böyle 

bir ikili yapı içinde düşünülmektedir. Oysa hakikat (wahrheit-truth), batı geleneğinin 

gelişme süreci içinde karşıtını, hakikat-olmayanın(unwahrheit-untruth) oluşturduğu 

bir kavram olarak anlaşılmış;  bu anlayış hakikat ve hakikat-olmayan biçiminde iki 

karşıt ilke üzerinden hareket etmiştir. Bununla birlikte Sokrates öncesi dönemde 

aletheia  sözcüğüyle dile getirilen ve Heidegger’in hakikat karşılığı çevirdiği sözcük 

hakikat-olmayanın karşısında duran bir hakikat değildir. Birbirinin karşısına konan 

bir ilişki dolayımında anlaşılan, anlam daralmasına uğramış batı metafiziğine özgü  

özne merkezli bu hakikat anlayışı temelini, Heidegger’e göre, özellikle Sokrates 

öncesi hakikat anlayışının Aristoteles’in yargıda açığa çıkan, yargı yoluyla açığa 

çıkmasına izin verilen hakikat biçiminde ele aldığı ‘logos apophantikos’ yorumunun 

Roma dünyası tarafından veritas’a dönüştürülmesinde bulur. Veritas olarak anlaşılan 

hakikat, yalnızca yargıyı verenin yargısıyla yargının gönderme yaptığı nesne 

arasındaki uygunluğa, denkliğe vurguda bulunur. Bu biçimde anlaşılan hakikat, 

veritas olarak Varlığın değil öznenin hakikatidir. Öznenin hakikati, kapalı nokta 

bırakmamacasına açık ve seçik olan bir gerçekliğin peşinde olmakla Yunan var-

oluşunun gizemli hakikatini saf dışı bırakır. Veritasçı öznenin dünyası her şeyin açık 

bir kurgu kazandığı, görüntülerle varlığın birbirine dolaşık örgülerinin çözüldüğü 

donup kalmış saydam bir dünyadır ve bu dünyada varlığın, phüsis’in oyununa yer 

yoktur. 
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“Yunan Da-sein’ının büyük çağı,  Varlıkla görünüşün gücünün birbirine dolanmış karşılıklı 
oyununun karmaşası arasında biricik, yaratıcı bir kendini-onaylamadır. Erken dönem Yunan 
düşünürleri için, Varlık ile görünüşün birliği ile karşıtlığı kökensel bakımdan kudretliydi. Bu, 
en yüksek ve en saf biçimiyle Yunan trajedisinde resmedildi.” (Heidegger, 2000:112-113)   

 

 
Bu söylenenler bağlamında Oidipus, Antik Yunan  Da-sein’ına ait olmakla aslında 

varlığa geleni, görünüşle varlık arasındaki çekişmede, ağırlığı varlığa vererek, 

onaylamış olur. Bu onaylayış varlığın görünüşle olan sıkı bağının görülmesi 

demektir. “...varolanların açıklığa gelmesi için verilen bu savaşım, ki kendi içinde 

daima sürekli çekişme biçiminde olur, aynı zamanda gizlemeye, üzerini örtmeye, 

görünüşe göre savaşımdır.” (Heidegger, 2000:205) Oidipus, olduğunu sandığı kişi 

olmaktan sıyrılarak olduğu gibi olmayı istemekle, bunu kabullenmekle bir riski almış 

olmayı, görünüşten varlığa çıkarma anlamında Varlığa maruz kalmayı, ölümlü, 

yitimli olmanın, eş deyişle Varlığın bu kaçınılmaz hediyesini; ama üst derecede bir 

olanağın işareti olarak hediyesini kabullenmiş olur. Bu noktada “hakikat, hakikat 

olmayanla ilişkisinde belirlenir. Hakikat-olmayan kökensel hakikata, Dasein’ın 

açılımına aittir; çünkü -varolanlara batmışlığının sonucu olarak- Dasein, sahte olanı 

ve saklı kalanı, varolanları keşfedebilmek için tekrar tekrar yenmelidir.” (Marx, 

1971:148) Bu bağlamda söz konusu olan, “gizlilikten, bozulmuş olandan yani 

görünüşten açığa çıkmadır (Varlık)” (Heidegger, 2000:112) Açığa çıkış olarak 

hakikat, böylesi bir açığa çıkış devinimin imlemektedir. 

 
“Şeyler, insanlar, kurbanlar, hayvanlar ve bitkiler, araç-gereçler ve işler, bunların hepsi açığa 
çıkanlardır. Olanlar, tek tek varolanlar Varlıkta dururlar. Varlık aracılığıyladır ki tanrısal 
olanla tanrısal olmayan arasına biçilen üstü örtülü yazgı söz konusu olur. Oluşta insanın baş 
edemeyeceği çok şey vardır. Bilinense azdır. Bilinir olan belirsiz kalır, baş edilense sağlam 
değildir. Olan biten, öyle bir izlenim bıraksa bile, asla bizim yapıntımız, hele hele de 
zihnimizin ürünü değildir. Bu bütüne tek olarak yoğunlaştığımız zaman her şeyi olduğu gibi 
kavrarız, bununla birlikte bu kavrama üstünkörüdür. Ama olanın ötesinde, ondan uzakta değil 
de onun önünde olagelen başka bir şey vardır. Bir bütün olarak varolanların ortasında açık bir 
yer olagelir. Bir açıklık, bir aydınlık vardır. Olanla, varolanlarla ilgisinde düşünüldüğünde bu 
açıklık varolanlardan daha büyüktür. Dolayısıyla, bu açık merkez, olan tarafından 
kuşatılmaz; daha çok aydınlık, merkezin kendisi, olan her şeyi, hakkında neredeyse bir şey 
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bilmediğimiz Hiçlik gibi, sarıp sarmalar. Olan, yalnızca açıklığın aydınlığı içinde ya da 
dışında durursa bir varolan olarak olduğu şey olabilir. Olmadığımız varolanlara geçişi ve 
olduğumuz şey olan varolana girişi, biz insanlara, yalnızca bu açıklık bahşeder ve korumaya 
alır. Bu açıklık sayesindedir ki, varolanlar değişen derecelerde açığa çıkar. Ama bir var olan, 
yine yalnızca aydınlanmış olanın alanı içinde gizlenebilir.  Karşılaştığımız ve bizi karşılayan 
her varolan, bizi aynı zamanda daima  kendini bir gizlenme içinde geri çeken açığa çıkışın 
(presence) bu garip karşıtlığına bağlar. (Heidegger, 2001:51-52) 

 
 

Varlığın hakikatinden söz ettiği zaman Heidegger’in vurguladığı nokta bu hakikatin, 

varlığın doğasından dolayı karmaşık bir yapıya sahip olduğudur: “Bir var olan 

kendini diğerinin yerine koyar; biri diğerini saklar; ilki ikincisini karartır; birkaçı 

daha çoğunu engeller; biri hepsini yadsır. Burada gizlenme basit bir reddetme 

değildir; daha çok, bir var olanın  kendini olduğundan başka biçimde açığa çıkararak 

görünmesidir. ” (Heidegger, 2001:52) Bu anlamda Varlıkla insan arasındaki ilişki 

gizemin sarıp sarmaladığı bir ilişkidir. “Heidegger hakikatin gizemi sakladığını ifade 

eder. Saklı olmaktan derinlerde gizlenmiş olmaktan dolayı hakikat yabancı ve 

ürkütücüdür.” (Young, 2002:8) Böyle olmasıyla da “gizem, insan Da-sein’ında 

salına-durur.” (Heidegger, 1998(a):148) Oidipus, Heidegger’in dile getirdiği türden 

bir karmaşa içinde,  Varlığın çağrısının buyruğuna uyarcasına  hareket ederek kendi 

trajik sonunu hazırlar  ve  hakikatin  içinde  durduğu, gizli  olanı  açığa çıkardığı, 

Varlığı üstlendiği zaman olana, yani burada-olmaya ancak gözlerini oyarak 

dayanabilir; böylece çevresindeki her şeyle birlikte kendisinin, dolayısıyla 

görünüşlerin de karanlıklarla örtülmesini seçerek çevresindekilerin onu olduğu gibi, 

‘kim’liğiyle görmelerini ister. Görmeyi isteme, Oidipus’ta ilkin hakikatin içinde 

durmayı isteme, yani hakikate tanık olmayı isteme biçiminde; daha sonra da bu 

tanıklığa tanıklık yapılmasını isteme biçiminde gerçekleşir. Bu bağlamda “Antik 

Yunan’da görme, körlük ilişkisi özel bir önem taşır. Aydınlık anlamına da gelen 

görme, yaşamla eş anlama vurgu yapar. Oidipus’un gözlerini kör etmesi, bir defa 

gören için görmenin acı verici olduğunun altını çizer;  görme açığa-çıkanın ışıması 
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olarak varlığa maruz kalışın ta kendisidir.” (Schmidt, 1999:162) Bu bağlamda, 

Oidipus’un körlüğü varlığın, açıklığın aydınlığıdır; Varlığa maruz kalması varlığın 

aydınlığında durmasıdır; yanılgılarla dolu bir (ç)evrende yaşaması varlığın 

derinlerdeki devinimidir; görürken görmemesi, görmezken görmesi hakikatin içinde 

durmasıdır; kendini oyunun alaca-karanlık kollarına bırakmasıdır. Varlığın 

açıklığı/ışığı/aydınlığı Oidipus’un durumunu ortaya çıkarır. Kör olması onun 

görmemesi anlamına gelmez artık; gözlerini kör etmiş bile olsa Varlığın açıklığında 

durmasıyla körleşip aydınlanmıştır. Kendini kör edişi, tanık olduklarının sonucudur. 

Körlük ve görme ilişkisi bu bağlamda hakikatin, özü bakımından gayri hakiki (a-

lethik) olduğuna dolayımlamada bulunmaktadır. Başka bir deyişle karanlık ve 

aydınlık, varlıkla olan ilişkileri bağlamında insanın özüne değgin birbirini 

tamamlayan bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.  

 
“...kararma ışığa kavuşmuş olanda filiz verir. Açığa çıkana uzamını veren yükselen ışık, aynı 
zamanda karanlığın, kararmanın ve gölgelerin tanınmasıdır. Bunların hiçbiri aydınlık ve 
saydam olanla doğrudan bir karşıtlık içinde kalmaz; varolan her şeye daha çok temel olarak 
karşıt-özü nüfuz eder.”(Heidegger, 1996(b):52)  

 

Karanlığın, eş deyişle körlüğün, varlığın aydınlığından, açıklıkta durmaktan 

kaynaklanması, onunla sıkı bir ilişki içinde olması, yan yana durması zor görünen iki 

farklı durumun aslında birbirine içkin olduğuna işaret ederken, varlıkla ilgisinde 

hakikatin, karşıtı gibi görünen gayri-hakiki ile olan ilişkisine de göndermede 

bulunur: 

 
“ Varolanların doğrudan çemberi içinde yuvada olduğumuza inanırız. Var olan tanıdık, 
güvenilir ve sıradandır. Oysa açıklık, yadsıyanın ve olduğundan başka türlü görünenin ikili 
biçiminde sürekli bir gizlenme tarafından istila edilmiştir. Temelde, sıradan olan sıradan 
değildir; sıra-dışıdır, yabancıdır. Hakikatin, yani açığa çıkışın doğasında bir yadsıma 
baskındır. Fakat bu yadsıma, bir kusur ya da hata değildir...Bu yadsıma, ikili gizlenme 

biçiminde, açığa çıkış olarak hakikatin doğasına aittir...Hakikat yadsıma olarak,  gizleyen 
yadsımada açıklığa daimi kaynağını sağlarken, olduğundan başka türlü olarak açıklığa 
yanılgının karşı konulmaz sertliğini verir.” (Heidegger, 2001: 52-53) 
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Oidipus’un ışıkla, aydınlanmayla olan ilişkisi, varlığın kendi içindeki bu gizleyip 

açan devinimselliği düşünüldüğünde Heidegger’in gelenekle olan ilişkisini de ortaya 

çıkarır. Böyle bir aydınlanma, Heidegger bağlamında, Oidipus’un tarihselliğiyle, 

poetik, yani kökensel anlamdaki metafizik doğasıyla birlikte aslında, varlık 

bağlantısından kalkarak düşünce tarihinin tümüne, eş deyişle türevsel bağlamda 

anlaşılabilecek metafiziğe gönderme yapar; bu bağlamda türevsel olarak metafizikle 

varlığın hakikatinin birbirlerine temelden bağlı olduğunu söylemek bir bakıma,  

Heidegger’in  varlıkla, aynı Oidipus’un saklı olanı açığa çıkarmaya uğraşmasına 

benzer bir şekilde –yani kendini  klasik metafizik  olarak açan düşüncenin 

yanıltıcılığından metinlerde bekleye-duranı çekip almaya çalışarak- yüzleştiğini 

söylememizi olanaklı kılmaktadır. Artık burada söz konusu olan Jacques 

Taminaux’un da dile getirdiği gibi “metafiziğin ötesine adım atma riskine 

kalkışmaktır.” (Taminaux, 1999:225) Bu biçimde yorumlandığında  Heidegger’in  

“trajik bir düşünür olduğu söylenebilir” (Schmidt, 2001:229) 

  

Trajik bir öze sahip olan düşüncesi aracılığıyla varlığın peçesini açmaya çalışan  

Heidegger’e göre “Oidipus’ta söz konusu olan, yalnızca kendi çöküşüyle karşılaşan 

insan değildir. Oidipus’ta, Yunan Da-sein’ının en çılgın ve uç olana atılma 

tutkusunun/duygusunun; Varlığı açığa çıkarma-yani Varlıkla mücadeleye girme 

tutkusunun biçimi görülmektedir.” (Heidegger, 2000:112) Bu öyle bir tutkudur ki 

Antik Yunan kahramanına Varlığın örtüsünü açmasını, başka bir deyişle Varlığı 

ortaya çıkarmasını buyurur. Varlığın doğasına yapılan vurgu olarak “Trajik: Varlık, 

açığa çıkma ve görünüş arasındaki temel ilişkilere göre olur.” (Heidegger, 2000:112) 

Daha önce de belirtildiği gibi, “Oidipus aslında tarihsel dünyayla insan arasında; 
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tekhne ile dike arasında durur.” (Hodge, 1995:165) Bu, Da-sein’ın tipik bir 

duruşudur. Heidegger bununla birlikte bu gücü deneyimlemenin her insana 

verilmediğinin de altını çizmektedir. “Tekhne’yi, yani biraraya getirmeyi beceren 

insanlar, bu biraraya getirme süreci içinde, Oidipus gibi parçalayıcı güçlere maruz 

kalırlar.” (Hodge, 1995:164) Bu, varlığın, varlıkta durmanın, eş deyişle poetik olanla 

ilişkinin bir ifadesidir; çünkü açıklığa atılmış olmak, insan Da-sein’ının yazgımız 

olması, olagelene, varlığa maruz kalmamıza neden olmakta, yitimli olmaklığımızın 

işareti olan Da-sein’ın bizi sahiplenmesi, ki varlığın bizi sahiplenmesi anlamına gelir 

bu aynı zamanda, beraberinde yıkımı, trajediyi getirmektedir; başka bir deyişle 

varlık-açıklık ve trajedi arasında özümüzün açıklık olmasından kaynaklanan 

bütüncül bir bağlantı vardır. Bu bağlantı nedeniyledir ki trajedi bize gelmez; tersine 

bizzat oluşumuz(Da-sein) trajiğin açılımıdır. Söz konusu bağlantı insan Dasein’ının 

ek-statik, poetik, meta-fizik özünün kurduğu kökensel bir bağlantıdır:  

 
“...varlık açıklık olarak özünü sürdürür. Varoluş adı altında düşünülmesi gerekeni ‘içinde 
ısrarla durma’ deyimi, en iyi şekilde ifade eder. Fakat o zaman biz varlığın açıklığı içinde 
durmayı, içinde durmaya katlanmayı ve en uç olana dayanmayı birlikte ve Varoluşun tam özü 
olarak düşünmek zorundayız.” (Heidegger, 1991:15)  

 

Heidegger’in Reinhardt’tan ilham alarak “görünüş trajedisi” (Heidegger, 2000:113) 

olarak yorumladığı Oidipus, bu bağlamda temelde varlık/görünüş/yok-luk-gizlenme 

arasındaki çatışmanın, yitimliliğin olanaklı kıldığı bu birbirinden ayrılamaz alanların 

çekişmesinin, “insan” olmanın bu yüksek gerilimin odak noktası olmaktan, eş deyişle 

açıklığın yeri olmaktan başka bir şey olmadığının şiirsel bir ifadesi olarak okunabilir. 

Oidipus, böyle bir çekişmenin merkezinde, riski (tolma) alarak içinde bulunduğu 

görsel durumdan sıyrılıp varlığın örtüsünü açmayı seçmekle, başka bir deyişle buna 

karar vermekle, insan olmanın ne demek  olduğunu göstermiş olur. Karar vermek bu 
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bağlamda, Heidegger’in erken dönemiyle bağlantısında yorumlanacak olursa, otantik 

olmayandan otantik olana dönüşün ikili anlamına göndermede bulunur: “Da-sein, 

anın (moment) içinde açımlanan durum için burada daha otantik olarak var olmak 

amacıyla kendini tuzağa düşmüşlükten çekip geri alır.” (Heidegger, 1996(a):302)  Bu 

“Heidegger için Da-sein’ın dünya-içinde-oluş yolunu otantik-olmayıştan otantikliğe 

çeviren bütünsel yapının anıdır.” (Dreyfus, 1991:321) Burada söz konusu olan 

“...daha çok  karar/görüş anında (kairos14/Augenblick) içinde konakladığımız yoldur; 

kesinlikle önceden bilinemeyecek ve görülemeyecek verili durumun biricikliğine 

verdiğimiz karşılıktır.” (McNeill, 2000:116) Açıklığa atılmış Oidipus, görünüşler 

içinde Da-sein’ında olup bitenler, yok-luğun/yitimliliğin-açığa çıkmamanın sağladığı 

görünüşe gelenler  ve hakikat (varlık); bu üçlü arasında koparılamayacak türden bir 

ilişki ve bu ilişkinin merkezinde belirleyici bir olanak olarak karar. Tüm bunlar 

insanın ne olduğu değil de kim olduğu sorusuyla, eş deyişle varlığın anlamı 

sorunuyla bağlantısında kendini gösteren bir bütünün parçalardır. 

 

Heidegger, dile getirilen bu ilişkiler bağlamında varlığı yeryüzüne, burada olmakta 

olanın ‘kim’liğine,  başka bir deyişle içinde-olmanın bağlı  olduğu anlam 

bütünlüğüne indirmiş, onun metafizikte taşıdığı vurgunun yönünü trajik kavrayış 

aracılığıyla çok farklı bir alana taşımış olur. Varlık, artık insanla ilişkisinde, insan 

Varoluşuyla (Da-sein) ilişkisinde Oidipus’taki gibi, altına girilen, mücadele edilerek 

ayrıştırılan, sessiz çağrısına karşılık verilen ve  maruz kalınan riskin; olagelmenin 

açığa çıkardığına maruz  kalışın, buna yazgılı oluşun ve bunu yüklenmeyi isteyişin 

                                                           
14 Heidegger’in ‘kairos’ karşılığı çevirdiği augenblick sözcüğü İngilizce’ye ‘moment of vision’ olarak 
çevrilmiş olup sözcüğün Yunanca’daki sözlük anlamı ‘zamana ilişkin olarak kesin ya da kritik olanı’ 
dile getiriyor. (Liddell, Scott, 1937:859) 



 36 

pathosunu gözler önüne sermekte, varlığın trajikle olan kökensel bağı, bu pathosun  

gösteren doğası aracılığıyla açığa çıkmaktadır. 

 

1.2.1.  Oidipus Kehre bağlantısı bakımından varlığın trajik anlamı  

  

  
Kimi yorumcuların Heidegger’in düşünce çizgisinde meydana gelen bir kırılma 

noktası olarak gördüğü kehre (dönüş) kavramı, kimi yorumcular için de sadece 

Heidegger’in düşüncesindeki bir vurgu değişikliğine gönderme yapar.15 

Bu yorumcular için kehre’nin bir vurgu değişikliği anlamını taşıması,  Heidegger 

felsefesinde sorunun temelde değişmediği, soruşturulanın her zamanki gibi “varlığın 

anlamı” olduğunu göstermesi bakımından önem taşır. Bu bağlamda varlığın anlamı: 

varlık ve açıklık ilişkisi, başka bir deyişle varlığın açıklığı gereksinmesini, açıklığın 

da varlığa ait oluşunu, bu karşılıklı bağlantıyı ifade eden, insan varoluşuna ilişkin 

temel bir durum olarak kehre (karşılıklılık) ilişkisinde görünür olmaktadır. Başka bir 

biçimde dile getirildiğinde, karşılıklılık ilişkisini, aynı zamanda trajik olanın da açık 

bir göstergesi olarak yorumlamak olanaklıdır.  

 

Heidegger, Oidipus’un Varlığın hakikatinde durmayı istemesini, buna ilişkin 

tutkusunu, insan varoluşunun Varlıkla olan karşılıklı, birbirinden ayrıştırılamaz 

ilişkisinde görür. Bu karşılıklı ilişkinin şiirsel bir biçimde dile getirildiği temel 

deyişlerden birisi de  Heidegger’e göre, Parmenides’in  “düşünmeyle/kavramayla 

Varlığın aynılığını” dile getiren B-3 numaralı deyişidir. Söz konusu deyiş, Heidegger 

tarafından batı metafiziğinin gözden kaçırdığı temel süreci, devinimi, insan 

                                                           
15 Bu bağlamda Pöggeler’in ilk gruba, Richardson, T.Sheehan ve M. Beistequi gibi yorumcuların da 
ikinci gruba girdiği söylenebilir.  
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varoluşunun olmakta-oluşunu, bu kökensel ve trajik fenomeni  dile getirir.  Sokrates-

öncesi filozoflar, günümüze kalan metinlerin Heidegger tarafından yorumlanışının da 

gösterdiği gibi, bu temel süreci sezmişlerdir; bununla birlikte  söz konusu deyişler 

“insanı açan yitimliliğe ilişkin geliştirilmiş, tematik bir kavrayıştan 

yoksundurlar.”(Sheehan, 2001(a):15) Bu metinlerin tematik bir anlayıştan yoksun 

oluşu onlarda açığa çıkarılmayı bekleyen poetik hakikatin göz ardı edilmesini 

gerektirmemiş ve metinler Heidegger tarafından trajik bir kavrayış doğrultusunda 

okunmuştur. Bu bağlamda   Varlığın anlamı sorunu olarak “karşılıklılık ilişkisi,” 

Heidegger’e göre, B-3 numaralı deyişte “Aynı” aracılığıyla şiirsel bir biçimde açığa 

çıkarılır.  

 

Heidegger, Parmenides’in düşünceyle varlığın aynı olduğunu dile getiren deyişini, 

varolanların16 varlıklarının düşünceden bağımsız bir biçimde olmadıklarını; ancak 

düşünceyle birlikte Varlığa geldiklerini, dolayısıyla Varlıkla düşünce arasında  

koparılamayacak türden bir ilişki olduğunu vurgulamak için kullanır. Bu bağlamda 

“Bir şey, kavranmadıkça/düşünülmedikçe var(laşan)/olan, bir şey değildir.” (Seidel, 

1978:66) Artık  söz konusu olan, Varlığın ontolojik anlamıdır; başka bir deyişle 

varolanların insan varoluşundan bağımsız bir biçimde olup olmadıkları, yani ontik17  

                                                                                                                                                                     
 
16 Varolan olarak karşılanan sözcük ne yazık ki bulanıklıklara yol açabilecek kimi anlamlar içeriyor. 
Almanca’sı das seiende-seiendes olan sözcük İngilizce’ye beings ya da entity olarak çevriliyor. 
Türkçe’de entity sözcüğünü karşılayacak başka bir sözcük olmaması nedeniyle das seinde’yi varolan, 
çoğulunu da varolanlar olarak çevirmek, var-olmanın kendi-dışında-duran ve bu biçimiyle de yalnızca 
insana özgü olan doğasını, böyle bir doğası olmayan her şeye özgülemek anlamına gelebileceği için  
varolan sözcüğünün kullanıldığı her durumda bağlamın, bu ayrımın göz önünde tutularak 

anlamlandırılması gerekli gibi görünüyor.  
 
17 Heidegger’in düşüncesi içindeki en önemli, hatta temel sayılan bu durum ontolojik ayırım terimiyle 
dile getirilir. Ayrım, varolanı bilmenin ancak ontolojik olarak olanaklı olabileceğini dile 
getirmektedir. Buna göre varolanın Varlığı bu ontolojik ayırım temelinde söz edilebilir bir şeydir; 
dolayısıyla şeylerin ontik olarak ne olup olmadıkları Heidegger’in ana sorunu bağlamında bir anlam 
taşımaz. Dolayısıyla ‘varlığın anlamı’ sorusunun anlamı tam da bu ayrımda anlamına kavuşmaktadır. 
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durumları, Heidegger’in sorgulama alanına girmemektedir. Bu, açıklığın sağladığı  

devinimin anlatımıdır. Kendisi de bir devinim olan açıklık, Varlığa çağırma 

ifadesinin de gösterdiği gibi varolanı Varlığa getirir; onun varlaşmasına, açıklıkta 

kendini göstermesine izin verir. Bir özdeşliği dile getiren bu izin verme, bir tür 

ayrıştırmadır; yani varlıkla düşüncenin aynılığını dile getirmek, aslında bir ayrımı da 

dile getirmektir: “Ayrım, Varlık ile düşüncenin aynılığını, Varlık ile varolanların 

ayrımlaşması olarak açar; öyle ki varolanlar oldukları şey olarak Varlıklarının 

açılımında düşüncenin önüne gelebilirler.” (Pöggeler, 1987:122)  Bu bağlamda 

ayrımlaşma, eş deyişle Varlığa gelme, insanın odak noktasında yer aldığı varlıkla 

düşüncenin ilişkisidir. Yolda olmanın ya da arada olmanın anlamı, bu nedenle, 

kendini en açık biçimde bu karşılıklı ilişkide açığa çıkarmaktadır. İnsan var-oluşu, 

insanın bu(a)rada olması, bu arada oluşun, varolanın Varlığının  teminatı olduğu 

anlamına geldiğini gösterir. Bu anlamda insanla varlık arasında karşılıklı ve temelden 

olduğu için -insan olmanın özünü dile getirdiği için- kendi üzerine dönen türden bir 

ilişki söz konusudur:  

 
“Heidegger için varolanların Varlığına girişimizdir bizi insan kılan: bu giriş bizi Dasein ya da 
varolanların/entitelerin kendisi için bir anlama sahip olduğu varlık kılar. Var-lıksız Dasein 
Dasein’sız da Varlık olamaz.(yani varolanların Varlığı kendilerini ortaya koyacak bir varoluş 
olmadan ortaya çıkamazlar.) Bu, Var-lığa ilişkin soruşturmanın ilgisiz bir düşünüm değil de 
kendimize ilişkin bir soruşturma olduğunu gösterir. Var-lığa ilişkin bir soruşturma olarak 
alındığında “Varolan nasıl oluyor da Varlıkta duruyor?” sorusu Dasein olarak bizim nasıl 
durduğumuzu sormaktadır.”( Polt, 2000:58) 

 

Bu bakımdan söz konusu deyiş, Varlığın özü bağlamında insanın özünü dile getirir. 

Bu öz, İnsanla Varlığın birbirine aitliğidir: Bu aitlik, Varlığın açılımına ilişkin 

gereklilik içeren bir aitliktir. “Da-sein varlığa aitken, varlık açılmak için insana 

gereksinim duyar.” (Beistequi, 2003:241) Varlıkla kavramanın birliği, “düşünmenin, 
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kavramanın varlık uğruna olduğunu” (Seidel, 1978:67) dile getirir. Aitlik ve 

gereklilik, Varlık ile kurulan ilişki bakımından ikili bir ilişkidir: “Das 

zugehören(aitlik) ve das Brauchen(gereklilik)-açıklığa ait oluşumuz ve açıklığın bizi 

gereksinmesi, olmakta-oluşumuzun tamamlayıcı ifadeleridir: Da-ile-Sein’ın karşı-

karşıyalığıdır.”(Sheehan, 2001(b):195) Heidegger’in dile getirişiyle “insan, kendini 

ilkin Varlıkla kavramanın  birbirine aitliği temelinde belirler.”(Heidegger, 2000:149)  

Burada dile getirilen kavrama ya da düşünme, Heidegger için, insana sonradan 

eklenmiş bir zihinsel yeti ya da insana özgü tanımlayıcı bir nitelendirme değildir. 

“Kavrama,  içinde insanlığın olmakta olduğu, böylece tarihe (Geschichte) bir varlık 

olarak girdiği; ilkin göründüğü, yani (kelimenin tam anlamıyla) Varlığa geldiği 

oluştur(Geschehen).” (Heidegger, 2000:150) İnsanın insan olması varlıkla olan bu 

karşılıklı ve zorunlu ilişki dışında düşünülemez. Bu ilişki yapay bir ilişki değildir. 

“Varlık ve Dasein birbirine aitlik olarak düşünülür. Bu aitlik metafiziksel anlamda 

nedensel bir bağlantı olarak değil de, içinde Varlık ile Dasein’ın birbirlerinin alanına 

girdiği olagelen/kendileştiren/görünürleştiren anlamında bir aitlik ilişkisi olarak 

anlaşılır.”(George, 1988:258) 

 
“ Uygun bir biçimde anlaşılan insan, varlığın temellükü (proper-ty) olarak anlaşılan insandır. 
İnsan  varlığa aittir. Ama bu, insanın varlığın sahip olduğu bir şey olduğu anlamına mı gelir? 
Asla, çünkü varlık kendini insana yazgılamış olduğu oranda, uygun bir şekilde orada olmak 
için insana gerek duyar: insan varlığın uygun adıdır. İnsan varlığın sahipliğindedir; fakat 
sahiplik hakikatin olagelmesidir, içinde varlığın olmaya geldiği hakikatin oluşu, kendini 
yalnızca insana çevirerek oldurur.” (Beistequi,  2003:238) 
 
 

Varlıkla insanın bu karşılıklı ilişkisi, phüsis ile noein’in (kavrama); tekhne ile 

dike’nin aynılığına da işaret eder. İnsan, Varlıkla olan bağlılığı bakımından tekhne 

ile dikenin arasında şiddetle durur. 

 
“Şiddet uygulama, Varlık özünde phüsis olarak açığa çıkan salınım olarak salına-durdukça 
Varlığın aşırı şiddetine karşı kırılmak zorunda kalır; fakat bu kırılma gerekliliği, kırılması 
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gereken, Burada-olana gönderildiği sürece varlığını sürdürebilir. İnsan böylesi bir burada-
Olmaya gönderilmiş, böylesi bir Olmanın gerekliliğine atılmıştır; çünkü ezici olan, salınımı 
içinde görünmek amacıyla açıklığın alanını gereksinir. İnsanın özü, kendini bize yalnızca 
Varlık tarafından gereksinim duyulan bu gereklilik temelinde anlaşıldığında açar. Tarihsel 
insanlığın burada-Oluşu şu anlama gelir:Varlığın aşırı şiddetinin görünebilmesi için aralık 
olarak konulan olmak, öyle ki bu aralığın kendisi Varlığa karşı kırılsın.”(Heidegger, 
2000:173-174) 

 

Oidipus Heidegger için böylesi bir karşılıklılık ilişkisi içinde düşünülüp 

yorumlanmaya çalışılır. Varlık kendini Oidipus’un içine atıldığı görüntüler alanında 

benzerlik (semblance) olarak açar. Görünüşe  gelenler açıklığa ait olmanın doğası 

gereği içlerinde Varlığın gizlenmişliğini, saklanmışlığın barındırırlar. Varlık ve 

görünüş bu anlamda birbirlerinden ayrıştırıl(a)maz bir salınımın ikili parçasıdır. 

Oidipus’un varlığa aitliği, Varlığın da kendini Oidipus’ta açma gerekliliği biçiminde 

olur. Bu karşılıklı ilişki, trajik olanın bir ifadesidir; çünkü Varlığa maruz kalış, 

Varlığın riskini alış bu karşılıklı ilişkiden, dönüşten (kehre)  başka bir şey  değildir. 

Oidipus, bu karşılıklı ilişkinin ortasında duran bir aralıktır. Varlığa aitliğin bir ifadesi 

olan bu aralık, Varlığa gelmenin yeri olarak Oidipus’u trajedinin taşıyıcısı kılar. Bu 

karşılıklı ilişki, bu ilişkinin yapısını tanımlayan bir diğer önemli Heidegger 

kavramına, kehre’nin (dönüşün) onsuz düşünülemeyeceği Ereignis’e gönderme 

yapmaktadır; çünkü “dönüş ereignis’in içsel devinimidir öyle ki ereignis aracılığıyla 

yitimlilik, içinde varolanların şu veya bu biçimde açığa çıktığı insandaki açıklığı 

açar.” (Sheehan, 2001(a):4) Bu bağlamda  ereignis de aynı kehre gibi trajedinin 

anlaşılmasında kilit bir rol oynamaktadır. 
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1.2.2. Oidipus Ereignis bağlantısı bakımından varlığın trajik anlamı 

 

Heidegger’in özneyi saf dışı bırakarak yeni bir kavrayış geliştirme çabası içinde 

başladığı Varlığı düşünme tasarısı özellikle geçiş dönemi yapıtı olan ‘Metafiziğe 

Giriş’ ile birlikte poetik bir özellik  kazanmaya başlar. Doğrudan doğruya dile 

getirilmese bile satır aralarında ayırdına varılan ve bir işleyişin dile getirimi olarak 

sunulan  ereignis (olagelme) kavramı ‘Varlık ve Zaman’da yapılmaya çalışılan; ama 

yarım bırakılan tasarıyı daha kökensel bir biçimde ele alarak kavrama çabası olarak 

anlaşılabilir. Olma, olagelme gibi anlamlara gelen bu kavram Heidegger’in ana 

sorununun/sorusunun (varlığın anlamı) kökeninde yer alan ve düşüncesinin gelişimi 

içinde bu ana sorun bağlamında biçimlenerek, örneğin sırasıyla açıklık(lichtung), 

hakikat(aletheia), dünya(welt), varlaşma(anwesen) gibi farklı kavramlar aracılığıyla 

dile getirilen ve bu nedenle de Heidegger’in anlaşılmasında temel olan kavramlardan 

birisidir. Ereignis’i bu bağlamda, söz konusu kavramlarla aynı olmasa bile onları da 

içeren, daha geniş bir işleyişin dile getirilmesi olarak anlamak olanaklıdır. Bu 

söylenenlerle bakımından  Heidegger’in bu işleyişten ne anladığı ve ereignis’in 

trajediyle ne türden bir ilişkisinin bulunduğuna bakılması gerekli gibi görünmektedir. 

 

Ereignis’in olagelme, olay, olma gibi anlamlara gelmesi, aslında Heidegger için 

sözcüğün temelde taşıdığı ikili anlam bakımından yoruma açıktır; çünkü 

Heidegger’in sözcüğün  kökenlerine ilişkin yaptığı yapı-sökümde ereignis’ın, “Bir 

şeyi görünüşe getirme” (eraugen) (Sheehan, 2001(b):196) anlamı açığa çıkarılmakta 

ve olagelmenin, kendileşmenin görünmeyle olan eş-kökensel ilişkisine vurguda 

bulunulmaktadır. Sheehan’ın Heidegger’in sözcüğe ilişkin yorumuna değgin dile 
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getirdiği serimlemesinin de gösterdiği gibi, sözcüğün eski Almanca’da ouga, yeni 

Almanca’da auge biçimindeki kökleri göz anlamına; (ir-ougen) ve (er-öugen) 

biçimindeki eski ve orta Almanca fiil biçimleri de ‘göz önüne koymak’ anlamına 

gelir. Au ve eu (er-augen/ er-eugen) ünlüleri zamanla ei ve er biçimine evrilerek er-

eugen’in, er-eigen biçimine dönüşmesine neden olur. Er-eigen fiili, Heidegger’in de 

kaynak noktası olan Grimm kardeşler tarafından Latince monstrare, ostendere 

(obs+tendere: bir şeyi gösterme, onu görünüşe, öne getirme) mastarıyla karşılanır. 

Böylece dönüşlü olagelme (sich ereignen) fiili ‘öne gelme, kendini olduğu gibi 

gösterme’ anlamına gelmeye başlar. Er-augen ve er-eugen’den er-eigen’e dönüşen 

sözcük zamanla (Latincesi proprium anlamına gelen) ‘kendi’ (eigen) sıfatıyla, 

aslında er-eigen’le doğrudan ilgisi olmayan bu sözcükle ve (obsolete: uymak, ait 

olmak) anlamında eignen ile (bir şeyi kendinin kılmak) anlamındaki an-eignen/zu-

eignen  sözcükleriyle ilişkili hale gelir. Sonuç olarak olagelme, (sich ereignen) 

olduğu gibi/kendisi gibi/kendinin kılınarak açığa çıkmayı, açıklığa gelmeyi dile 

getirir olur. Bu durumda ereignis, kendisi gibi/olduğu gibi görünüşe gelme, açığa 

çıkma, öne gelme, açılma anlamlarına gelmektedir. (Sheehan, 2001(b))  

 

 Ereignis’a ilişkin bu çözümlemenin de gösterdiği gibi, klasik batı metafiziğinin  

özneye ilişkin, bu öznenin öncelliğini vurgulayan anlayışına karşıt bir kavrama 

biçimi açığa çıkar. Bir tür  devinimselliğin  ifadesi  olan ereignis’la birlikte 

“Heidegger, to einai’nin (olanın) anlamını, orada-dışarıda-duran anlamından 

‘görünen’e doğru değiştirmiştir.”(Sheehan, 2001:6) Böylece anlamı görünene doğru 

değişen “Var-lık salına-durmak için insana gerek duyar; insan da Da-sein olarak 

nihai yazgısını tamamlayabilmek için var-lığa ait olur...Varlık ve aitliğin bu 
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karşılıklı-görünümü var-lığı olageliş/kendileşme/kendine-ait-kılma olarak kurar.” 

(Heidegger, 1999:177) Varlığın bu kendine-ait-kılarak/kendileşerek görünmesi, 

Oidipus’un içinde bulunduğu durumda somutluk kazanır. Oidipus, kendini onda 

açmak isteyen Varlığın aktörü haline gelir; çünkü Oidipus, Var-lığın kendini 

devinimsel olarak gösterdiği bir açıklıktır, bu açıklığa ait oluştur ve açıklığa ait 

olması bakımından açıklığın üzerinde bir gücü yoktur; bu anlamda hükümsüzdür. 

Oidipus’un Varlığın hakikati karşısında hükümsüz oluşu tam da ereignis’in işleyişini 

akla getirmektedir; çünkü “ereignis, içinde Varlığın hakikatinin kendini açık ettiği 

alandır. Bundan dolayı, Varlık  Ereignis’in alanı içinde, onun aracılığıyla 

anlaşılmalıdır.”(George, 1988:254) Bu, aynı zamanda ereignis’in içsel devinimi olan 

kehre’nin de açık bir göstergesdir. Bu anlamda kehre ve ereignis, karşılıklı ilişkinin 

bir süreç olarak dile getirimidirler ve aynı merkezi, yani Da-sein’ı, hem açıklık 

bakımından (Da) hem de Varlık (Sein) bakımından, her ikisine de vurgu yaparak 

ifade etmektedirler; çünkü “Var-lık Da-sein’a gerek duyar ve bu kendine-ait-

kılış/kendileşme olmaksızın salınımını sürdür(e)mez.”(Heidegger, 1999:135) Burada 

söz konusu olan salınım, yanılgının ve görüntülerin açığa çıktığı bir salınımdır; 

çünkü “Ereignis, açıklığın bir gizlenme/geri çekilme temelinde açılması anlamına 

gelmektedir.”(Sheehan, 2001(b):198) Bu geri-çekinimsel yapısı bağlamında “Var-lık, 

salına-durmadan başka bir şey değildir.” (Heidegger, 1999:136) Bu anlamda salına-

durmanın bir ifadesi olarak  “Ereignis, dünyanın olagelişidir.” (Young, 2001:106) 

Dünyanın olagelişi olarak  ereignis, Oidipus’un içine atıldığı ve sahiplenildiği 

durumun, eş deyişle açıklıkta duruşun somutlaşmasıdır ve bu bağlamda Var-lığın Da-

sein’ı sahiplenmesi Var-lığın insandan ayrı başına söz edilebilir bir varlığı olmadığı 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ereignis bu iki taraflı ilişkinin bütününü dile 
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getirmektedir; yani Varlık varlığa gelirken kendileşmekle insan varoluşunun olduğu 

şey haline gelişini açığa çıkaran/görünür kılan bir sürece işaret etmektedir.  

 
“Heiddegger,  Sein-frage’deki bireysel olmayan tarafı asla varlığın öznesinden ayırmamıştır. 
Başka bir deyişle asla varlığa ilişkin nasıl sorusunu, ki burada bu nasıl’a ilişkin doğrudan 
doğruya bireysel bir nitelendirme yoktur, varlığın ‘uygun’ ismi olarak insan sorunuyla 
ayırmayı istememiştir. Heidegger’in açıkça ileri sürdüğü gibi, varlık sanki insanı 
gereksinmekte, varlık ya da varlığın ‘nasıl’ı kaçınılmaz ve zorunlu olarak   
bireyleşmekte/kendileşmekte(selfhood), sanki kendine gelmekte ve uygun bir şekilde 
yalnızca insanda korunmaktadır. Sanki varlık kendini insana yazgılamıştır.” (Bestique, 2003: 
227) 

 

  “Kendileşme/kendine-ait-kılma/olagelme, dönüşü (kehre) içinde ne yalnızca 

çağrıdır ne de aitliktir; bunların ikisi de değildir; ama  her ikisinde de görünür 

olmaktadır. Kendileşmenin/olagelmenin dönüşündeki bu görünümün titreşimi, var-

lığın/ol-manın en gizli temel salınımıdır. Bu koruma-gizleme en derin açıklığa gerek 

duyar: Var-lık Da-sein’ı gereksinir.” (Heidegger, 1999:217)  

 

Sonuç olarak ereignis’ı trajik olanın, Oidipus’ta olduğu gibi, kendileşirken ya da 

açılırken kapananın; kapanırken açılanın ve bu nedenle de yanıltıcı olanın, eş deyişle 

dramın bir ifadesi olarak ve bu bağlamda insan varoluşunun Varlıkla olan ortak 

yazgısını gösteren temel -böyle olmasından dolayı da trajik- bir süreç olarak anlamak 

olanaklıdır. Bu trajik süreçte varlığın açıklığında duran kahraman Heidegger için 

amansız güçlerin etkisiyle ereignis’ın etkinlik alanı olarak Varlık merkezli bir 

kavrayışın yüce bir örneği biçiminde anlaşılır.  
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                                                          II. BÖLÜM 

TRAJİK ÖZ OLARAK YABANCILIK VE YUVAYA DÖNÜŞÜN ANLATIMI: 

ANTİGONE  

                                                                                             

Heidegger, Antigone trajedisini de aynı Oidipus gibi insanın kim olduğu sorusuyla 

ilgisinde; ama farklı kavramlarla bağlantı içinde ele alıp yorumlar. İnsanın kim 

olduğu sorusu, onun özüne ilişkin bu soru aslında, Heidegger için doğrudan doğruya 

Varlığın ‘özü’nün ne olduğu sorusuyla ilişkilidir. Heidegger, insanın ‘kim’liğiyle 

ilgili sorunun yanıtının asla insanı, temelde aynı zoolojinin kendi konu alanındaki 

canlıları ele alışı gibi ele alıp inceleyen antropoloji türünden bilimlerce 

verilemeyeceğinin altını çizer:  

 
“İnsana ilişkin soru artık yalnızca Varlığa ilişkin soru temelinde yükselen bir doğrultuda ve 
alanda belirlenir. Varlığa ilişkin soruda, insanın özü, açıklığı gereksinen Varlığın alanı olarak 
gizli kalmış başlangıcın buyruğuna göre kavranıp temellendirilir. Burada olan insan açıktır. 
Varolanlar bu Buradanın içinde durur ve onun içinde işlemeye başlarlar. Dolayısıyla 
insanlığın, kelimenin tam anlamıyla, ‘Burada-olan’(Da-sein) olduğunu söyleriz.” (Heidegger, 
2000:219) 

    

Sophokles gibi şairler, Heidegger’e göre aslında Avrupa tarihinin başında Varlıkla 

ilişkisinde insanın bu özel konumuna değgin  sezgisel düzeyde kalan bir kavrayış 

sergilemişlerdir. Bu nedenle Heidegger için, “batı felsefesinin başlangıcında varlığa 

ilişkin sorunun zorunlu olarak Da-sein’in temelini kapsadığı açıktır.” (Heidegger, 

2000:186) Felsefenin başladığı noktada bu, trajedi aracılığıyla kavranmıştır. Bu 

bağlamda  “ tarihsel bilginin hakikiliği ve büyüklüğü bu başlangıcın ana özelliğini 

bir gizem olarak anlamakta yatar.” (Heidegger, 2000:166) Çünkü insan, varlığa 

temelden farklı bir şekilde bağlıdır. İnsanın bu farklı bağlantısı onun var-oluşudur: 

“İnsan temelde öyle bir şekilde olur ki o, ‘buradadır’(das Da); yani, varlığın 

açıklığıdır. Yalnızca Da’nın varlığı, var-oluşun/kendi-dışına-doğru-oluşun, yani 
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varlığın hakikatindeki ek-statik doğanın temel karakterine sahiptir.” (Heidegger, 

1998(a):248) Dolayısıyla onun bu farklı ilişkisi sadece ona özgü olan trajik durumun 

oluşmasına yol açmaktadır. İşte Heidegger,  Sokrates-öncesi döneme ilişkin  aletheia 

yorumuyla trajedinin bu yalnızca ölümlülere özgü özünü kavradığını gösterir. Bu 

bağlamda  trajik özümüzün açılımı olarak olagelme ya da açığa çıkma, varlığa ait 

insan var-oluşunun  ayırıcı özelliği olan bu devinimin oluşma koşulunun, yine ancak 

söz konusu var-oluşla olanaklı olduğunun kabulüdür. Burada söz konusu olan, 

insanın yitimli oluşuyla varlığın yitimli oluşunun görülmesidir. Bu bağlamda 

yitimliliğin bir tür devinimsellik olarak bir yolculuk imgesine gönderme yaptığı 

söylenebilir. Yolculuk, dolayımlamada bulundukları bakımından yolculuğa çıkılan 

yerle yolculuğun başladığı yer arasındaki bağlantıyı kurar. Bu, yuvanın, yuvada 

olmanın, arada duran olarak yolda olmanın, yitimliliğiyle uzamsallığının örtüştüğü 

türden bir var-oluş anlamının açığa çıktığı bir bağlantıdır. “Yer ve yolculuk, yuvada 

olmanın özünü taşırlar. Orada insanın tarihselliği yatar. Tarihsellik insanlığın...ayırıcı 

özelliğidir ve Yunan dünyasında bir kere olagelen bir başlangıca sahip olan bir şey, 

yalnız başına tarihe temel oluşturan bir başlangıç özelliğine sahiptir.” (Heidegger, 

1996(b):59) Otantik başlangıçla ilgisinde insan, bu yitimliliği, yolculuğu içinde en 

saf haliyle Yunan şiirinde, trajedisinde görülür. İnsanın özü, insanın kim olduğu 

sorusuyla bağlantılı olarak buna aranan yanıt ve bakılan yer, Heidegger’e aşmaya 

çalıştığı geleneksel metafiziğe almaşık bir bakış açısı sağlaması bakımından önem 

taşır. Heidegger, bu amaçla düşünmeye başlayarak Antigone’yi açımlamaya çalışır. 

Bunu yaparken ağırlık verdiği yer, Antigone trajedisinin olay örgüsünden çok 

oyunun 333. satırından başlayıp  383. satırına kadar devam eden koro bölümüdür; 

oyunun ilgili satırları arasındaki koral bölüm, Heidegger için  koronun genel olarak 
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antik Yunan tragedyasında yapıtın merkezinde yer almasından dolayı ayrı bir önem 

taşımaktadır: “Yunan trajedisinde yer alan koronun görevi nedir? Temel bir tavır 

içinde düşünüldüğünde Yunan trajedisinin genelde koronun dile getirdiğinden 

çıkması, koronun aslında trajedinin şiirsel olarak yaratılışının içsel merkezi olduğu 

gerçeğinden başka bir şey değildir.” (Heidegger, 1996(b):118) Bu anlamda koronun 

hem Oidıpus’un hem de Antigone’nin tekinsiz ‘kim’liklerine, ‘nasıl’lıklarına ışık 

tutan merkezi bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Heidegger, Antigone’de 

koronun dile getirdikleri aracılığıyla insanın özünü, yani insanın yurtsuzluğundan 

kaynaklanan yuva edinme pathosunu, onun yabancılar içindeki en yabancı 

(deinotaton) oluşunu, onun Varlıkla olan yazgısal bağına gönderme yapan bu özün 

açılımını, şiddet uyguladığı bir dizi birbiriyle ilişkili  karşıt sözcükle (oxymoronlarla) 

yorumlar; bu bağlamda insanın özüne ilişkin, yabancı (deinon) olduğu yollu 

belirleme, “insanı Varlığının uç sınırlarıyla dipsiz uçurumlarından kavrar. Bu 

dipsizlik ve nihai oluş asla elde-altında-olanı betimleyip soruşturan gözlerle, insan 

özelliklerini ve koşullarını araştırıp bulan binlerce göz bile olsa bu, görülemez. 

Böylesi varlık kendini yalnızca şiirsel/yaratıcı düşüncenin tasarımına 

açar.”(Heidegger, 2000:159) Bu bağlamda, Heidegger için yaratıcı bir eylem olarak 

şiirin -dolayısıyla logos olarak dilin, yani varlığın- kendisini yuva edinme süreciyle 

özdeş bir süreç olarak yorumlamak olanaklıdır; çünkü “şiir her şeyden önce insanın 

kendi doğası içinde, açığa gelen oluşu içinde konaklamasını kabul eder. Şiir, 

konaklamanın kökensel/yaratıcı kabulüdür.” (Heidegger, 2001:225) O halde poetik 

bir biçim olan trajedinin merkezinde yer alan koral bölümün insan var-oluşunun 

trajik özüyle nasıl bir bağlantısının olduğunu ve Heidegger’in bunu ne biçimde 

serimlediğinin gösterilmesi gerekmektedir.  
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Koro: 

“Çok fazladır tanıdık-olmayan; ama yabancılığında 

hiçbir şey daha yabancı belirip de devinmez insandan. 

İnsan lodos rüzgarında  

köpüren dalgaların üzerinde 

atılıp ileri, kabaran  devasa   dalgaların  kıvrımlarını 

aşarak devam eder yoluna. 

Tanrıların en soylusunu, toprağı,  

bu yıkılmak ve yorgunluk nedir bilmeyen tanrıyı bile yorar 

atlarına sürerek  

yıldan yıla bağrında dolaştırdığı 

sabanıyla  altüst etmekle. 

 

Gökyüzünde neşeyle süzülen kuş sürülerini bile 

düşürüp tuzağına, avlar  

yabanın en vahşi hayvanlarıyla 

yuvası deniz olan mahlukları, 

her gittiği yeri tanıdık kılan şu insan. 

 

Yola getirir kurnazlığıyla 

gecelerini dağlarda geçirip dolaşan hayvanları, 

ağaçtan yaptığı kelepçeyle 

boyunduruk geçirir 

atın pos yeleli başıyla  

kimseye boyun eğmeyen  boğaya.  

 

 

Üstüne üstlük sözün tınısıyla,  

düşüncenin rüzgarsı hızında  
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bulur yolunu, atılganlığıyla 

yönetir şehirleri. 

Zorlu mevsimle ayazın savurduğu  

oklara maruz kalmaktan 

nasıl kaçabileceğine yorar usunu. 

 

Yoldadır; atılır her yönde ileriye- çıkışı olmayanın alanı olarak 

gelir sonunda deneyimleyemediği hiçe. 

Kurtulamaz hiçbir kaçışla  

bir tek ölümün  saldırısından, 

dehşetli hastalıklar karşısında  

hünerle kaçış bahşedilmiş olsa bile.            

 

Zekidir elbette, hüküm sürer 

beklenenin çok ötesindeki yeteneğinin yarattığı işlerle, 

bazen   ağına düşse de fenalıkların 

hemen ardından yiğitçe işler başarır. 

Tehlikeye atılır yeryüzünün yasasıyla 

tanrıların buyurduğu pay (fug) arasında.  

Alanın üzerinde yükselirken o 

kendisi için açılmayanları hep bir risk uğruna alarak  

alanı kaybedendir o. 

Böylesi ocağımda yoldaşım olmasın, 

bilgim, böylesi işleri yapanın 

aldanışlarını paylaşmasın.” (Heidegger, 2000:156-157-158/ Heidegger, 1996(b):58-59) 

 

 Heidegger’e göre Antigone’nin bu şiirsel bölümü, özet olarak, insanın 

temelsizliğinden kaynaklanan yerleşikliği ve göçebeliğiyle, başka bir deyişle 

yabancılığını, evsizliğini, yurtsuzluğunu giderme çabasının, yabancısı olduğu yeri 
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yuvası kılma uğraşısı arasındaki gerilimin, yani yolculuğun, tarihi kuran bu 

devinimselliğin, eş deyişle varlığın anlamının trajik bir anlatımıdır.  İnsanın özünün 

açılımıyla ilgili bu gerilimi Heidegger  koral bölümdeki, birbirine sıkı sıkıya bağlı üç 

dizede geçen sözcükler  aracılığıyla yorumlamaktadır. Bunlar deinon, pantoporos-

aporos, hüpsipolis-apolis18 üçlemesidir. Bu kavramların tümü de insanın özüyle ilgili 

olarak onun kendi ötesine geçmesinin, sınırlar oluşturup bu sınırları aşarak kendi 

meta-fizik/poetik doğasını görünür kılmasının üç farklı yorumu olarak okunmaktadır.  

 

Heidegger, Da-sein’ın meta-fizikle olan bağlantısını insanın özü aracılığıyla 

Antigone trajedisinde devreye sokar. Şiir burada gelenekselleşmiş düşüncenin, eş 

deyişle batı metafiziğinin, üstünü örttüğü insan doğasının meta-fizik yapısına girişte 

önemli bir rol oynar. İnsanın özünün meta-fizikle olan bağlantısı nasıl bir bağlantıdır 

ve bu bağlantı Sokrates öncesi dönemin şiirsel dilinde nasıl açığa çıkmaktadır? Bu 

sorular bağlamında ilkin, insanın özünün meta-fizik görünümü olarak yorumlandığını 

söyleyebileceğimiz ve Heidegger tarafından yaklaşık olarak yabancılık, yurtsuzluk 

gibi sözcüklerle karşılanan deinon sözcüğünün Heidegger’in yorumunda nasıl ele 

alındığı özel bir önem kazanmaktadır. 

 

                                                           
18 Deinos sözcüğü dehşet veren, şiddetli gibi anlamlara geliyor; ikinci anlamı ise kurnazlık, aklı 
başındalık. (Liddell, Scott, 1937:374) bu noktada belirtilmesi gereken şey Haar’ın da imlediği gibi 
Sophokles’in Heidegger tarafından yorumlanan koral bölümü bağlamında sözcüğün tekil (deinon) ve 
en üstünlük (deinotaton) biçimlerinde değil de çoğul (ta deina) ve karşılaştırma (deinotaron) 
biçimlerinde kullanılmış olmasıdır. (Haar, 1993:153) Bununla birlikte bu durum, Heidegger için çok 
da önem taşımaz; çünkü Heidegger’in dile getirdiği gibi “Hakiki çeviri, daima bir karşılaşmadır (Aus-
einandersetzung) dolayısıyla kendi olanakları ve sınırlar vardır.”Heidegger, 1996(b):65; Bu noktada 
aus-einandersetzung ile bir tür çekip koparma ediminin baskın olduğu bir karşılaşmanın akılda 
tutulması, en azından Heidegger’in ne yapmaya çalıştığının anlaşılabilmesi açısından, önem taşıyor; 
panto: her yer (Liddell, Scott:1300); poros: nehir, kale v.b gibi yerlerden geçme çabası (Liddle, 
Scott:1450); hüpsi: yüksekte, yukarılarda bulunmak (Liddle, Scott:1909); polis. şehir, ülke (Liddle, 
Scott:1434)  
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2.1. Kökensel olarak temelsizliğin ilk görünümü: “To Deinon” (Yabancılık-

Yuvasızlık) 

  
Heidegger’in sözcüğü nasıl çevirdiğine geçmeden önce, diyaloga girdiği şairin ya da 

düşünürün metninde yaratıcı bir dönüşümün yolunu açarak metni  diyalog 

sözcüğünün dolayımlamada bulunduğu ikili bir zenginliğe kavuşturduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Metin bu süreçte retorik bir okumadan değil de sürekli yeni 

anlam ufuklarının oluştuğu etkileşimsel bir okumadan beslenir. Bu, söylenende 

söylenmemişin açığa çıkarılmasıdır. Bu bağlamda söylenmemişin söylenmesi ya da 

söylenmişten söylenmemişi çıkarmak, çıkarabilmek dilin varlıkla olan bağlantısına 

bakıldığında daha da anlaşılır olur. Varlığın görünüşe gelen olarak logos olması, 

logos’un da  dar anlamda dil olması, başka bir deyişle varlıkla dilin eş-kökensel 

olması dilin, varlığın ikili salınımından yani a-lethik yapısından muaf olmadığı 

anlamına gelir. Nasıl ki varlık lethe’nin belirleyici olduğu bir a-lethe devinimiyle 

olageliyorsa, dil de bu devinimin doğasına uygun olarak bir şeyi dile getirirken, açığa 

çıkarırken başka bir şeyi gizler, onun üstünü örter; çünkü Heidegger’in de dile 

getirdiği gibi bizzat “dil, varlığın açılan ve kapanan olagelişidir.”(Heidegger, 

1998(a):249) Dolayısıyla Heidegger, dilin şiddet içeren; ama aynı zamanda şiddete 

uğratılmaya yatkın bu deinotik – ki bu, aynı zamanda poietik doğası anlamında da 

anlaşılmalıdır- doğasından yararlanır; çünkü dil, aynı varlık gibi göründüğü ya da 

olduğu şey olarak, doğrudan doğruya, açık etmez:  

 
“Sözcükler varolanları adlandırarak onları açığa getirmekle birlikte aynı zamanda onları 
gizlerler...Dolayısıyla varolanlara ilişkin temel söyleme tanrılara uygun düşen kökensel 
türden söyleme olmalıdır; tanrıların, yani dolayımlamanın ya da imanın ilksel dili 
olmalıdır...çünkü dolayımlama ne yalnızca doğrudan doğruya açığa çıkarır ne de sadece 
gizler. İlksel dolayımlama, Heidegger’in dile getirdiği gibi, söylenenin kesin olarak 
söylenmemişe, söylenmemişinse söylenmişe işaret ettiği dolayımlamadır.” (Grugan, 
1992:115)  
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Bu bağlamda çeviri, Heidegger için dildeki dolayımlamalardan dolayı gizlenen, saklı 

kalan anlamların açığa çıkartılmasında yorumun ayrılmaz bir parçası olarak önem 

kazanır. “Fakat bunun tersi de doğrudur: her yorum ve onun hizmetinde olan her şey 

bir çeviridir.” (Heidegger, 1996(b):62)  Bu dile getirilenlerle ilişkisinde Heidegger’in 

çeviriyle ilgili olarak söyledikleri, onun düşünme etkinliğini gerçekleştirirken 

izlediği yola ilişkin ipuçları vermesi bakımından önem taşır; çünkü Heidegger’in  

özellikle  Antigone  trajedisinin koral bölümü aracılığıyla trajik olanı yorumlarken 

yaptığı bundan başka bir şey değildir: 

 
“...her çeviri, bir dilin ruhunu başka bir dile aktarma görevini başarıyla yerine getirmek 
zorundadır. Eğer çeviriden anlaşılan, yabancı dildeki bir sözcüğün ana dildeki karşılığının, bu 
yabancı sözcüğün birebir karşılığı olarak aynen alınıp kullanılmasıysa bu çeviri 
değildir...çeviri etkinliği bir yorumlama olmalıdır...Çeviri olarak yorum, elbette bir şeyi 
anlaşılır kılar-fakat bunu kesinlikle sıradan anlayışın anladığı anlamda yapmaz...İmgelerle 
düşünecek olursak, dilin şiirsel ya da düşünsel bir yapıtının zirvesi çeviriyle tüketilmemeli, 
bütün bir dağ  silsilesi yüzeyselliğin ovalarıyla aynı seviyeye indirilmemelidir. Tam tersine 
çeviri, bizi zirveye doğru çıkaran yola koymalıdır. Bir şeyi anlaşılır kılmak, asla şiirsel ya da 
düşünsel bir yapıtı herhangi bir görüşte ya da böyle bir görüşün anlaşılma ufkunda yok etmek 
anlamına gelmemelidir. Bir şeyi anlaşılır kılmak, yapıtın hakikatinin açığa çıkması 
durumunda çatırdayıp terk edilmesi gereken sıradan görüşün kör inatçılığına karşı 
anlayışımızın uyanması anlamına gelir.” (Heidegger, 1996(b):62-63) 

 

Çeviriye ilişkin olarak dile getirilen bu düşünceler bağlamında, koronun söylediği 

ilahinin ilk iki dizesi, neredeyse Heidegger’in düşüncesinin temelinde yatan Da-

sein’ın, eş deyişle burada-olmanın, açıklığın anlamını açan ve bunu da yabancı, 

tanıdık-bildik olmayan varolana ilişkin bir özsel niteleme olarak yorumlanan  “ta 

deina”  ile yapan açılış dizesidir. Sözcük, aslında Yunanca’da yaklaşık olarak 

“sıradışı, olağanın dışında olma, korkunç, acımasız, ” (Liddell, Scott, 1937:374) gibi 

anlamlara gelmekle birlikte, Heidegger’in de  belirttiği gibi, Hölderlin’in Antigone 

çevirisinde  ilgili bölüm değişik tarihlerde farklı yorumlanarak çevrilmiştir: 

“Hölderlin bile deinon sözcüğünü çevirirken kararsız kalmıştır. Buna dikkat etmemiz 

bizim için eğitici olabilir...1804 yılında yayımlanan Antigone çevirisinde sözcük 
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sıradışı iken 1801’in tarih olarak düşüldüğü taslaklarda sözcük güçlü, kudretli olarak 

çevrilmiştir.” (Heidegger, 1996(b):69) Heidegger Hölderlin’in çevirisini kalkış 

noktası yaparak sözcüğü yabancı, tanıdık olmayan olarak çevirir. Heidegger’e göre 

herhangi bir sözcüğün anlamının araştırılması sırasında gözden kaçan ya da unutulan, 

sözlüklerin dayanak noktasını da temelde yorumun oluşturduğu gerçeğidir.  

 
“Bir sözlükteki bilginin, özel sözcüklerle, sözcük kullanımlarının alındığı dilsel bağlamın 
önceleyen yorumuna dayanması gerektiğini çarçabuk unuturuz. Çoğu zaman bir sözlük 
kelimenin anlamına ilişkin bilgiyi sağlar; ama bu doğruluk kelimenin dile getirdiği, dile 
getirebildiği şeye ilişkin gerçeğe değgin bir kavrayışı garanti etmez.” (Heidegger, 
1996(b):61)  

 
 

Bu bağlamda “bir sözlüğe başvurmak yalnızca bir dil yorumuna başvurmak, işleyişi 

ve sınırları içinde genelde açıkça kavranamayacak bir yoruma başvurmak olarak 

kalır.” (Heidegger, 1996(b):62) Buradan hareketle Heidegger sözcüğü yorumlamaya, 

sözcüğün ima ettiği ya da edeceği anlamları keşfetmeye girişir. Açılış dizesi 

Heidegger’in çevirisinde, yaklaşık olarak,  şöyledir: 

“Çok fazladır tanıdık-olmayan; ama yabancılığında 

   hiçbir şey daha yabancı belirip de devinmez  insandan.” 19  

Bu dize, odak noktasında insanın yer aldığı, bir tür gidiş gelişe, bir tür yolculuğa  

gönderme yapan bir gerilimin anlatımına giriş niteliğindedir. İnsan, bir varolan 

olarak diğer varolanlar arasında farklı bir ‘yer’e sahiptir. Bu, bir var-oluş olarak 

insanın, diğer varolanların Varlığına olan yazgısal bağlılığının belirlediği bir 

durumdur. Onun böyle bir ilişkiye sahip oluşu, ya da daha doğrusu bu ilişkinin ona 

sahip oluşu, insanın bir yere sahipliği, ama aynı zamanda bir yere sahip olmaması 

anlamına gelir. Bu bir yere sahip ol(a)mama; ama hep sahip olmaya, bir yeri yuva 

                                                           
19 “Manifold is the uncanny, yet nothing /more uncanny looms or stirs beyond the human being”  
      “Polla ta deina kouden anthropou deinoteron pelei” 
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edinmeye ve yabancılığını, eş deyişle yurtsuzluğunu gidermeye çalışma insanın 

yazgısıdır. İnsan böylesi bir oluş olarak deinon’dur; yabancı ve yuvasızdır; çünkü 

onun dışında hiçbir varolanın yazgısallığından, dolayısıyla deinon oluşundan, 

yabancı oluşundan, yuvasız oluşundan ve bu nedenle yuva edinmeye çalışmasından, 

kısacası temelsizliğinden söz etmek olanaklı değildir; bu bağlamda insanın durduğu 

temel, temelsizliğin açığa çıkardığı sürekli bir devinim durumudur: “İnsan olmak, 

yuvasızlıktan kaynaklanan kökendir; yuvada oluş her zaman yuvasızlıkla, 

yuvasızlığın yuvada oluşta bulunması biçiminde, ilişkide kalır.” (Heidegger, 1996(b): 

69)  

 
Yurtsuz olmak,  diğer tüm özelliklerin kendisinden çıktığı insan özünün temel özelliğidir. 
İnsanın yabancı olduğu yollu dile getiriş Yunanlar’ın otantik insan tanımını sağlar. Biz 
yurtsuzluğun oluşunu ilkin, görünüşün gücünü, Dasein’a temelden aitliği içinde görünüşe 
karşı sürdürülen savaşımla birlikte deneyimlediğimiz zaman tam olarak öne sürüyoruz.”  
(Heidegger, 2000:161-162) 

 

Yurtsuzluk ya da temelsizlik insanın temelidir, yuvasıdır. Heidegger, insanın bu 

kökensizliğini bir tür uçuruma benzetmektedir. “Uçurum olarak temel, aynı zamanda 

temelsiz-olandır. O, kendi temelini örterek gömer ve yalnızca  uçurum ve temelsizlik 

olarak ilksel temel olur.” (Pöggeler, 1987:144) Uçurumun, temelsizliğin bir temel 

oluşunun dile getirilişi olarak deinon sözcüğü, bu bağlamda Heidegger’e göre içinde 

temelsizliğin temel olmasının yarattığı ileri atılma durumuyla bağlantılı bir anlam 

zenginliği barındırır. Sözcük, yabancılığı, tanıdık olmamayı, ezici bir gücün 

korkunçluğuyla  insanın bu baskıya karşı giriştiği savaşımı ifade eder. İnsan, ilkin 

tanımadığı, bilmediği, yabancısı olduğu, sınırı olmayanın içine atılmıştır. Burada, 

yabancısı olduğu yerde, ait olduğu Varlığın bilinmedik alanında karşılaştığı ezici, 

karşı konulamaz  güç anlamında, ki bu phüsis’ten başka bir şey değildir, deinon, 

korkutucu olan, bunaltıp ezen bir kuvvetin ifadesidir. “Deinon, şoka uğratan korku, 
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hakiki kaygı; aynı zamanda birikmiş, içten içe yankılanan sessiz korku olarak karşı 

konulamaz salınım anlamında dehşettir. Şiddetli olan, karşı konulamaz olan, 

salınımın temel karakteridir.”(Heidegger, 2000:159)Tanıdık olmayan, yabancı olan 

bu alanın, tanıdık, bildik bir yere dönüştürülmeye çalışılması, bu yabancı diyarın 

yuva edinilmesiyse eziciliğiyle korku salan bu yaban diyara yabancı kalan, 

alışılmadık bir tutumdur; çünkü bu diyarda böyle bir karşılaşma yalnızca Varlığın 

yazgısı olan bir varolan tarafından gerçekleştirilir; karşılaşma bu anlamda tarihin 

başlamasıdır; tarihtir. Bunun koşuluysa  insandır; Varlığa ait olan insan, onunla 

savaşıma girerek ona maruz kalan, onu yüklenme riskini alan, ona şiddet uygulayan, 

onu ayrımlaştıran insan. Böylece varlığın riskini yüklenmesiyle, başka bir deyişle, 

varolanları varlığa getirmesiyle, onları varlaştırmasıyla, onlara şiddet uygulamasıyla, 

ezici olana tekniğiyle müdahale etmesiyle insan, deinon’un, korkutucu olan olarak 

saygı duyulması gerekliliğini ima eden bir diğer anlamını kurar. “Öte yandan deinon 

şiddetin kullanılması bağlamında şiddettir ve şiddetin kullanılması olarak herhangi 

birisinin eyleminden çok Da-sein’ın özelliği olarak anlaşılmalıdır.”(Heidegger, 

2000:160) İnsan böyle olmasıyla, yani temelsiz, yabancı, evsiz, yurtsuz olmasıyla 

saygı uyandırandır; çünkü yalnızca insan tanıdık olanın (heimisch-canny) sınırlarını 

aşarak yabancılığını ve yurtsuzluğunu (unheimlich-uncanny) gösterebilen, bunun 

olanağını açığa çıkarandır. Bu anlamıyla insan to deinotaton’dur, en yabancı olandır:  

“ ...insanın to deinotaton olması, en yabancı olan olması, sanki insan ek olarak başka 

bir şeymiş gibi, insana belli bir özellik atfetme anlamına gelmez; tersine sözcük şu 

anlama gelir: en yabancı olmak, insanın diğer tüm özelliklerinin kendisinden çıkması 

gereken temel özelliğidir.” (Heidegger, 2000:161)  İnsan, Heidegger’e göre, to 

deinotaton olmasıyla aynı zamanda korkutucudur; ama buradaki korkutuculuk 
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gündelik anlamda ve kimi ruhsal durumların anlatımında kullanılan türden bir korku 

ya da korkutuculuk değildir; daha çok, saygıyı talebeden  belli bir gücün sahibinin, 

ezici güce karşı  şiddet uygulama olanağına sahip olanın ve bundan dolayı da 

saygıyla karışık bir korku duyulması gerekenin taşıdığı türden bir korkutuculuktur: 

“Deinon’un uyandırdığı korku, aynı zamanda saygı ve huşu ile ilgili bir korku 

olabilir. Deinon, o zaman, korkunç olarak, korku salan değil de, saygıyı buyuran ve 

çağırandır; onura layık olandır.”(Heidegger, 1996(b):63) İnsan, ezici olana, yabancısı 

olduğuna karşı yabancılığını gidermek için güç uygular; çünkü “insan olmak 

evsiz/yabancı olmaktır; evde olmak daima yurtsuz olmakla/yabancılıkla 

ilişkilidir.”(Heidegger, 1996(b):69)Bu bağlamda insan sıradışıdır; yabancılığını 

gidermeye çalışması onu sıradışı kılmaktadır. Bununla beraber Heidegger sıradışı, 

alışılmamış gibi insanı niteleyen kimi sıfatları marjinal olana ilişkin bir tanımlamanın 

öğeleri olarak düşünmez:  

 
“Alışılmış olanın ötesinde duran, sıradışının alışıldık olanı doğrudan ve temelden aşması gibi     
alışılmışın dışında durmak zorunda değildir  Tersine alışılmadık olan, aynı zamanda, alışıldık 
olanı yönetmekle alışıldık olanın sınırları içinde kalır ve kendini her şeye eşit kolaylıkla 
çevirir. O halde alışıldık olanın ötesinde yatan, her şeyde hüner sahibi olandır. Böylesi hüner 
sahibi oluş, yapıp edişlerini aşacak hiçbir şeyi kabul etmediği derecede alışılmışın 
dışındadır.” (Heidegger, 1996(b):63-64) 

 

 
İnsanın  alışılmışın    dışında olması, to deinotaton (en yabancı) olması, aynı  dizenin    
 
“hiçbir  şey   daha   yabancı   belirip   de   davranmaz   insandan”    bölümünde    dile  
 
getirilen belirmek fiilinde daha açık bir şekilde ortaya çıkar. 
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2.1.1. Varlığın trajik bir ifadesi olarak insanın-Varlığın olagelişi-belirmesi: 

(Pelein)  

  
İnsanın sıra-dışılığı, açılış dizesinin devamında belirmek ve hareketlenmek, 

devinmek fiilleriyle karşılanan pelein20 fiiliyle birlikte yabancılığın, yani yuva 

edinme deviniminin vurgusunu güçlendirir. Heidegger, sözcüğü şiddete uğratarak 

okur. “Pelein sözcüğü Homeros ve Hesiodos’ta varlık diye çevirdiğimiz einai 

sözcüğünün karşılığıdır.” (Heidegger, 1996(b):71) Sözcük, Heidegger düşüncesinin 

çekirdeği olan aletheia kavramıyla bağlantılı olarak düşünülür ve insanın özünü 

oluşturan bir tür devinimin açığa çıktığı bir işleyiş olarak yorumlanır: “Pelein, açığa 

çıkmak, öne çıkmak anlamına gelir...sözcük önümüzde sabit ya da hareketsiz olarak 

duran el-altındaki varolan anlamına gelmez; daha çok varlaşmada  etkin olarak 

hareket edeni, ileri geri devineni imler.” (Heidegger, 1996(b):71)  Bu Schmidt’in de 

belirttiği gibi Heidegger’in sözcüğe verdiği yeni bir anlamdır: “sözcük bir yer 

bulmanın ve ona sıkı sıkıya tutunmanın temel anlamını taşımaktadır.”(Schmidt, 

2001:256) Bu bağlamda “pelein, al-altında-olanın boş bir şekilde açığa gelişi 

anlamına değil de; kesin olarak yolculukta ve akışta kalan şey anlamına gelir. Bu 

şekilde olan, bütün varolanların içinde en yabancı olandır.” (Heidegger, 1996(b): 72) 

İnsan, bu anlamda tüm varolanlar içinde, herşeyin ötesinde bir yabancılıkla belirir; 

yaklaşır; olagelir. “Pelein, hareketlenme ve belirmek, değişim içinde durma, 

kendiliğinden öne çıkma, gider gelirken kendi içinde kalmadır. Bu, Yunanlılar’ın 

phüsis  dedikleri  şeydir  ve  aynı  zamanda  varlık  için  kullanılan  sözcüktür.” 

                                                           
20 Sözlükte yaklaşma, yanaşma, gelme gibi anlamları olduğu belirtilen sözcüğün komşu, tanıdık bildik 
gibi ikincil anlamları da var. (Liddell, Scott, 1937:1357)  
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(Heidegger, 1996(b):108) İnsan, yabancısı olduğu, atıldığı yaban diyarda varolanları 

varlığa getiren, biraraya getiren, onları toplayan, harekete geçiren ve böylece 

yabandaki yuvasızlığını gidermeye, yabancı olanı tanıdık kılmaya çalışandır; bu 

insanın özel konumundan, eş deyişle atılmış olmasından, bir temele sahip 

ol(a)mayışından kaynaklanmaktadır; bu bağlamda insanın   bir araya toplaması, 

getirmesi,  deyim yerindeyse ‘yok-tan var etmesi’, “hayatını kazanması” (Heidegger, 

19996(b):76) bir anlamda, varlığın sessiz çağrısına kulak vererek bildik sınırların 

dışına çıkması ve böylece bilinmeyeni tanıdık hale getirerek varolanları kendine, 

kendini varolanlara yakınlaştırıp yuva edinmesidir; bu, varlıkta konaklamaktan, onu 

yuva edinmeye çalışmaktan öte bir şey değildir. Dolayısıyla “bu biçimde 

anlaşıldığında, pelein, yeri, sahneyi, insanın açığa çıkışını imler; bu yer daha sonra 

polis olarak tanımlanacak olan yerdir.”(Schmidt, 2001:256) Bu bağlamda “Kendi-

dışına-çıkışlı/var-oluşsal olarak varlığın tarihi içindeki temel açılımında insan, 

varlığın yakınında konaklayandır.” (Heidegger, 1998(a):260) Varlıkta konaklama 

hali olarak yabancılık, yuvasızlık böylece yuva edinmeyle, evde olmayla zorunlu bir 

ilişki, birbirine dönüşme; ama bir türlü dönüş(e)meme ilişkisi biçiminde sürer gider. 

İnsan olmanın, Da-sein’a ait olmanın anlamı, yabancı olmaktır, eve dönüşü içinde 

yabancının konumu insanın  varolan yabancı ve garip şeylerin içindeki en yabancı, 

alışılmadık, belki de tek yabancı olması, böylece belirivermesi, eş deyişle olagelmesi 

anlamına gelmektedir. Bu, insanın bilerek ve isteyerek seçtiği bir durum değildir. 

 
“Yabancılık, insan olmanın bir sonucu olarak doğmaz ilkin; daha çok insan, yabancılıktan 
çıkar ve onun içinde kalır-yabancılıktan belirir ve onun içinde devinir (stir). Yabancılığın 
kendisi, insanın özü içinde belirip öne çıkan ve tüm bu devinim ve uyanış içinde devinen, 
yani varlaşan ve yoklaşandır.” (Heidegger, 1996(b):72)  
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Bu bağlamda insanın özü, onun yabancı olmasıdır. Heidegger’in yabancı sözcüğüyle 

karşıladığı deinon tüm bu söylenenlerle ilgisinde, özet olarak, şu üç anlamı 

barındırır:  

 
“korkutucu, güçlü, alışılmadık. Bunların her biri karşıt biçimlerde belirlenebilir: Korkutucu 
olan anlamında yalnızca korkutan değil aynı zamanda saygı uyandıran olarak; üzerimizde 
ağırlık oluşturan ezici gücün yanı sıra şiddetli olan biçiminde ve son olarak da sıradışı olması 
bakımından alışılmadık olarak her şeyde hünerli olan olarak.” (Heidegger, 1996(b):64) 

 

Deinon sözcüğü, şiir yorumlanırken Heidegger tarafından bu karşıt ilişkiler göz 

önünde bulundurularak kullanılır. Kısacası insan yurtsuzdur, yabancıdır; çünkü 

varlığın ezici gücüyle karşı karşıyadır ve yenemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği 

yabancılığını yenmek için hünerlerini kullanan, yani şiddet uygulayan ve bu yüzden 

de en yabancı olandır. Yabancılık onun özüdür, ona sahiptir; öyle ki o, bu yabancılığı 

içinde hep ileri atılır, biraraya getirir, kurar, yapar ve yazgısı olan bu durum içinde de 

en yabancı ve garip varlık olarak tüm yüceliğiyle belirir.  

 

Bu söylenenler bağlamında yabancılığın en belirleyici özelliği, onda sürekli birbirine 

dönüş durumunda bulunan (counter-turning) kimi temel karşıtlıkların var olmasıdır. 

Bunlar insanın yabancılığıyla, yani özüyle ilgilidir. İnsan,  yabancı olarak en yabancı 

olandır; çünkü 

 
İnsan her yeri kendine yol yapar; var olanlarla karşı konulamaz olanın salınımının tüm 
alanında ileri atılır ve bu şekilde her yoldan ileri fırlar; böylece, en yabancı olarak, insanın 
bütün yabancılığı ilk defa kendini açar; bu bir bütün olarak insanların, yabancılıkları içinde 
olmaya çalıştıkları bir şey değildir; şiddet uygulayan olarak onlar kendilerini onlar için yuva 
olanın dışına sürmezler; tersine tüm bunlarda ilk olarak en yabancı olurlar; çünkü şimdi çıkışı 
olmayan yollarda olanlar olarak tanıdık olanla ilgili tüm sınırların dışına atılırlar ve  yıkım, 
felaket birden karşılarına çıkar.” (Heidegger, 2000:162) 

 



 60 

İnsan bu bağlamda, en yabancı olarak  pantoporos aporostur; yani her yere geçişli 

olarak- geçişsizdir. Şiirdeki bu ikili ifade (oxymoron) Heidegger’in insanın özüne 

ilişkin olarak yapmaya çalıştığı yorumlamaların ikinci basamağını oluşturur.  

 

2.2. Temelsizliğinin ikinci görünümü olarak pantoporos-aporos (her yere geçişli 

olarak-geçişsizlik) ilişkisi 

  
Heidegger, temelsizliğin kökensel görünümü olarak yorumladığı yabancılığın 

belirlediği insanın doğasında, bu temelsizlikle bağlantılı bir biçimde birbirine 

dönüşen  kimi  karşıtlıkların söz konusu olduğunu  dile  getirir.  Böyle   bakıldığında  

Sophokles’in  Antigone trajedisinin koral bölümündeki ikinci dize ancak 

Heidegger’in okumasıyla açığa çıkan bir anlam bütünlüğüne kavuşmaktadır. Söz 

konusu dize, özetle insanın deinon olmaktan kaynaklanan ana özelliğine dikkat 

çeker. İnsan deinon olarak, yuvasız olarak Varlıkla olan yazgısal bağı gereği sürekli 

ileri atılır, sınırları aşar ve nihai bir sınıra gelir: 

“Yoldadır; atılır her yönde ileriye- çıkışı olmayanın alanı olarak 

gelir sonunda deneyimleyemediği hiç21 

Heidegger’in yorumuna göre, geçit anlamına gelen poros sözcüğü, her tarafa gitmeyi, 

her yolu denemeyi, her yöne atılma gücünü dile getirir; böylece gidilen, ulaşılan  

yerler tanıdık, bildik bir hale getirilmeye çalışılır; fakat buna rağmen gidilemeyen, 

deneyimlenemeyen bir şey kalır; çünkü insan, özü gereği kendisi için 

deneyimleyemediği uç  bir alanın olduğu bir varlıktır; insanın deinotaton olması bu 

anlamda onu sınır bir varlık olduğu anlamına gelmektedir. “Poros, birşeye götüren, 

                                                           
21 “Venturing forth in all directions, underway, experienceless without any way out / he comes to 
nothing.”   
“Pantoporos aporos ep ouden erkhetai” 
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birşeye ve hiçe uzanan yoldur” (Heidegger, 1996(b):79) İnsanın 

deneyimle(ye)mediği bu son nokta hiçtir, yok-oluştur; insanın yok olmakta oluşudur. 

İnsan yeryüzündeki konaklayışında, eş deyişle yolculuğunda hep birşeylerle karşı 

karşıya gelmekte; ama sonunda yok-oluşla, hiçlikle karşılaşmaktadır. İnsanın hiçlikle 

karşılaşması, onun yitimli ve yabancı olmasına, varolanların varlığa gelmesinin 

koşulu olmasına işaret etmektedir. Bu bağlamda insan var-oluşu yokluğun, hiçliğin 

belirlediği bir temeldir. Bu onun temelsizliğinin, kendi kendinin temeli olmasının bir 

göstergesidir:  

 
“Bir temel olmakla var-oluş kendi olanaklılıklarının gerisinde kalır. O asla temelinden önce 
varolmaz, tersine yalnızca bu temelden, temelin kendisi olarak var-olur. Böyle ‘bir-temel-
olmak asla temelden yükselen kendi var-oluşu üzerinde güce sahip olma anlamına gelmez. 
Bu ‘olumsuzluk’, ‘atılmışlığın’ var-oluşsal anlamına aittir. Bir temel olarak o, kendinin 
yoksanışıdır.” (Heideger, 1996(a):262) 

 

O, bir temel olarak bir şeylerle karşılaşarak evde, yuvada, yabancı olmaksızın 

yaşamak ister; bunu sağlayansa onun yuvasızlığı, yabancılığı, eş deyişle ölüme-

doğru-oluşudur; o yuvada değildir; çünkü her şeyi tanıdık, bildik hale getirmeye 

çalışmakla yuvada olmadığını, hep yabancı olduğunu ve yabancı olmanın da onu 

temelinden belirleyen öz olduğunu göstermiş olur. Onun evi, bizzat yabancılığı, 

yuvasızlığı, yurtsuzluğudur. Bu nedenle antik Yunan var-oluşu yuvaya dönüş 

sürecinde yuvada olmaya çalışarak, sergilediği evde olmama durumuyla aslında 

özünü, yani evde ol(a)mayışını, yabancılığını gösterir. Bu, açıklıkta durmaktan, 

burada olmaktan başka bir şey değildir. Burada (Da) olmak, eş deyişle açıklığın yeri 

olmak demek, evde olmak, yolda olmak, yabancı olmak demektir. Açıklıkta durarak, 

varolanların varlığına tanık olunur ve Dasein kendi özünü kurar, gerçekleştirir. Evde 

oluşu, Dasein oluşu varlıkla olan yazgısal bağıdır; Varlıkla olan yazgısal bağıysa 
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yabancı oluşudur. Bu yabancılığı nedeniyledir ki insan panto-porostur; her şeyde 

beceri ve hüner sahibi olan, her şeye kaynaklık eden, here yere geçen; ama gene aynı 

nedenden ötürü de yok-oluşla; ötesine geçemeyeceği geçitle karşılaşandır: 

“Pantoporos, her şeyi deneyimler; ama  kat ettiği yolu, özüne ilişkin bir kavrayışa 

izin verecek bir deneyime dönüştüremediği için deneyimsiz  kalır. Bunun yerine, 

hiçe gelir.” (Heidegger, 1996(b):75) Bu, insanın yabancı oluşunun, aynı zamanda 

evde olması anlamına geldiğini gösterir. Birbirine dönüşlü bu devinim, onun özüdür. 

Onun yabancılığı, yitimliliğinde; ölüme, hiçliğe, yok-oluşa doğru bir varlık 

olmasında yatar. Ölüm, insanın yuva edinmeye çalıştığı bu yabancı diyarda 

karşılaştığı şeyler gibi varlığa getirilebilen bir şey değildir. Yitimliliğin bir anlatımı 

olarak bizzat ölüm, deneyimlenemeyen, geçit vermeyen bu  nihai  olanak  

nedeniyledir  ki  varolanların  varlığı  söz  konusu  olabilmekte, yabancı insanın, 

yabancılığını yenmek için, başka bir deyişle ölümden kaçmak için, sınırları bildik 

hale getirmeye çalışması yine bu deneyimlenemeyen ve insana kapalı olan uç 

olanakla anlam kazanmaktadır. “Yitimlilik nihai temelleri dışarıda bırakır. Fakat 

yitimselliğimiz sonlu bir biçimde de olsa, var-olmamızı ve varolanlara ulaşmamızı 

sağlar.” (Polt, 2001:59) Bu bağlamda pantoporos olmak, her şeyde hünerli olmak, eş 

deyişle her yöne atılmak, yollara yol açan olmak ancak aporos olmakla yani ötesine 

geçilemeyen alanın bir sınır olarak var olmasıyla olanaklı duruma gelir. Bu anlamda 

ötesine geçilemeyen, aşılamayan uç noktanın varlığı insanın meta-fizik yapısının bir 

ifadesi olan pantoporos’un anlamını kurar. Ölüme doğru oluş, bir sınır olarak onu 

aşamayış insanı her şeyi aşmaya götürür. Ötesine geçilemeyen, geçişleri belirleyerek 

insanın aşkınlığını görünür kılar. Bu temelsizliğin temel yapılmasından başka bir şey 

değildir. Dolayısıyla bu, insanın her türlü deinonun ötesinde bir deinon olduğunu 
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başka bir biçimde dile getirmektir aslında. İnsan ölümlü olduğu için yaşam bir bütün 

olarak kurulmaktadır. Ölüme doğru olmak, bir anlamda insanın yurtsuzluğunu, 

yabancılığını ‘anlamlı’ kılmakta, eş deyişle onu yuva edinmesini sağlamaktadır; 

çünkü ancak deneyimlenemeyen yüzünden insan “yaşamını 

kazanabilmekte”(Heidegger, 1996(b):76) yuvaya dönüş çabasını, varolanlarla 

ilişkisini bir düzen içinde, bir temel üzerinde yerli yerine oturtmaya çabalamaktadır. 

Başka bir deyişle ölüme-doğru-oluş, yuvasızlıkla dolayısıyla yuvada oluşla aynı 

anlama gelmektedir.  

 
“ Hiçbir hüner, hiçbir şiddet eylemi, hiçbir sanatkarlık  ölümden kaçamaz.  Ölüm, diğerleri 
gibi üstesinden gelinebilecek bir durum değildir. Ölüm insana yoktan gelen bir şey değildir; 
daha çok insanlar ölüme doğru giderler. Bununla birlikte insanlar kendilerine ilişkin bu temel 
özelliği çoğunlukla ondan kaçma ve dolayısıyla kendi özlerinin dışında kalma tutumundan 
bilirler. Varolanlara her geçişte evdedirler. Her yere ulaşırlar ve bu şekilde birşeye gelirler.”  
(Heidegger, 1996(b):75-76) 

 

İnsanların varolanlarla ilişki kurmalarının, kurabilmelerinin nedeni ölümlü olarak 

Varlıkla olan yazgısal bağlantılarıdır; bu, Varlıkla bağlantıları bakımından evde 

oldukları; ama aynı bağlantı nedeniyle de yuvasız oldukları anlamına gelir: “İnsanlar 

varolanların arasında öyle bir şekilde dururlar ki varolanlarla ilişkilerinde 

aporosturlar, geçişsizdirler; onlar yalnızca pantoporos/her-yere-geçişli olarak 

aporosturlar/geçişsizdirler ve tersi. Varolanlarla karşılaşırlar ve kendilerini evde 

sanırlar; ama hiçliğe gelirler. Yuvada olduklarını düşünürler oysa yabancıdırlar.” 

(Heidegger, 1996(b):76) İşte açıklıkta olmak, başka bir deyişle Varlığa ait olmak 

böyle bir karşıtına dönüşlülük yapısını da taşımak demektir. İnsanın özü, bu 

devinimsel karşıtlığın merkezidir. Eve dönüş, evde olmaya çabalayış ve bunun 

sonucunda tam da yabancı olmaktan dolayı evde olamayış, hep yuvasız kalış. Evde 

olmak, bu anlamda hiçbir zaman tamamlan(a)mayacak bir süreçtir; çünkü söz konusu 
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olan, bir yuvaya dönüştür. Yuvaya dönüş yuvanın kendisidir. “Ölümlülükte, gezinene 

ulaşacağı bir varış noktası sunulmaz. Açığa çıkan tek şey onun kökensel eksikliği ve 

tamamlanmamışlığıdır.”(Kelly, 1994:159) Bu bağlamda evde olmanın anlamı, 

Varlığın yazgısıyla bağlanmış eksikliğin bir belirtisi olarak yuvaya dönüşü 

sürdürmektir. İnsan, insan olmaklığıyla yuvada ol(a)mamayı, bunun kaçınılmazlığını 

yazgısal olarak kabullenmiş olur; çünkü evde olmaya çalışma çabası, tam da insanın 

uzaklaşmaya çalıştığı, kaçındığı şeyle karşılaşmasıdır: Temelsizliğiyle nihai 

olanağıyla, yani ölümle. İnsanın ölüme-doğru-olması, yapısal olarak onun eksik bir 

var-oluşu taşıdığı,  eş deyişle kendisiyle özdeş  bir yapıya sahip olmadığı anlamına 

gelir; bu durum, insanın  kendi özüne girememesini de açıklar: “Yabancı, yuvada 

oluşun özel anlamında en yabancıdır; yani kendi özü içinde bu öze herhangi bir giriş 

bulamaz; onun dışında kalır, kendi özünün merkezine girecek  bir yol bulamaz. 

Yuvasız olan zorunlu olarak yuvayla; yalnızca bununla, ona ulaşamama biçiminde 

ilişki kurar.”(Heidegger, 1996(b):74-75) Bu insanın dünyayla kurduğu ilişkide daha 

da açık bir biçimde görülür. İnsanın özü, özüne giremeyişinde açıklık kazanır. 

Yeryüzünün anlam kazanmasına yol açan durum, insanın kendi özüyle kurduğu bu 

ters yapılı ilişkidir. İnsanın yitimliliği, ölüme-doğru-varlık oluşu, yok-oluşu onu 

sürekli olarak var olanlarla ilişkiye sokar. Varolanlarla ilişkisi, insanın bu ilişkiyi 

olanaklı kılan kökenine, varolanları varlığa getiren yok-oluştaki  ‘yok’a  yönelmesini  

engeller.22 Bu, a-lethik olanın devinimsel yapısının açığa çıkardığı bir durumdur ve 

bunun neden böyle olduğu, Heidegger için,  gizemli bir noktadır. Heidegger erken 

                                                           
22 Dasein’ın bu yitimsel, dolayısıyla yok-olmayla ilgili özü, insan varoluşunun gündelik eylemlerindeki eksik, tamamlanmamış 
yapıyı belirler. Bir olanaklılıklar alanı olarak Dasein sürekli olarak şimdi olmayana doğru yönelir; bu onun ölüme-doğru-olan 
olarak olanaklılıklara açık aşkın, meta-fizik doğasının bir ifadesidir. Bu bağlamda “Dasein, kendi olarak, henüz olmadığı şey 
olmak zorundadır.” (Heidegger, 1996(a):226)  
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döneminde bu ilişkiyi,  Onlar alanı  ve dünyanın içinde yutulma bağlantısından yola 

çıkarak ele alır:  

 
“ ...kaçış dünya-içindeki varolanlardan bir kaçış değildir; tersine ilişkiye girdiğimiz şeyler 
olarak varolanlara doğru yönelmek; Onlar alanında kaybolmak, sakinleştirilmiş tanıdıklıkta 
oyalanabilmektir. Büyüsüne kapıldığımız kamusal alanın tanıdıklığına kaçış, evde-
olmamaktan kaçış değildir; bu, fırlatılmış olarak, varoluşu içinde kendine teslim edilmiş, 
dünya-içinde-varlık olarak Dasein’da yatan yabancılıktan kaçıştır. Bu yabancılık, Da-sein’ı 
sürekli izler ve onlar alanındaki günlük kayboluşunda, açıkça olmasa da,  onu tehdit eder...Bu 
tehdit, olgusal olarak, şeylerle kurulan ilişkideki gündelik tarzın  tam korunumu ve kendine 
yeterliliğiyle uyum sağlayabilir” (Heidegger, 1996(a):177)  

 

Yabancı olarak insanın dünyayla ilişkisi, yabancılığının temeli olarak ölümlü 

oluşunun belirlediği bir ilişkidir. İnsan bu ilişkide birbirine ters düşer gibi görünen 

ama dönüşümlü bir devinimin odak noktasında yer alır. Ölüm, eş deyişle yitimlilik, 

kendisinden kaçılan bir uç durum olarak dünyanın içinde kaybolmayı ve yeryüzünün 

anlamını kurmayı olanaklı kılar. Başka bir biçimde dile getirilecek olursa insan, 

ancak yabancı olduğu için bu denenmemiş olanakla, uç olanağıyla, yani ölümle  

karşılaşır. Bu  onun  yazgısıdır; o, yitimli/ölümlü oluşuyla yabancı,  yabancı oluşuyla 

da  yitimli olandır.  Böylelikle  bir  yabancı  ve  yabancı şeyler  arasındaki en ve tek 

yabancı varlık olarak insan, ölümün, bu nihai olanağın olanaklı kıldığı, her yere 

atılma ve her şeyle karşılaşma aracılığıyla deneyimleyemediği, ötesine geçemediği; 

ama  hep  berisinde  kaldığı  o  son geçide,  a-porosa gelir. Bu, insan olmanın, yitimli  

olmanın, Da-sein’a ait olmanın kaçınılmaz sonucudur. Pantoporos-aporos ilişkisi, bu  

bağlamda ölüm ile yeryüzü ilişkisinin antik Yunan trajedisinde dile getirilişi olur. 

İnsan bu ikili ilişkinin açığa çıkardığı gibi Varlığa aitliği aracılığıyla varolanlarla 

ilişki kurar. Bu, onun varolanlarla ilişkisinde bu ilişkinin olanağını açan Varlığı 

unutmasının başka bir biçimde dile getirilmesidir: 

 
“Kendilerini varolanlarla her biçimde meşgul etmeye sürükleyen insanlar, varolanlar ne 
kadar etkili, korkutucu, güçlü ya da alışılmadık da olsalar, (sanki) varlıktan dışarı 
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sürülmüşlerdir. Doğanın güçleri etkileri bakımından korkutucu olabilirler; onların 
yüceliğindeki şeyler elbette saygı talep edebilirler; alışılmadık olan elbette bizi şaşkınlığa 
sürükleyebilir; ama bunların tümü yalnızca insanın üzerinde bıraktığı etkiler bakımından 
deinondur; yoksa insanın varoluşunun gösterdiği anlamda yabancı değil. Çünkü bu anlamda 
deinon yabancı oluşa, yuvasızlığa aittir; varolanları varolan olarak bilenin, onlara seslenip 
onları dillendirenin özüne aittir. Bu, doğadaki hiçbir şeyin ve hiçbir canlının sahip olmadığı 
bir şeydir. Yalnızca insan, varolanların ortasında varolanlara oldukları gibi yönelecek 
biçimde durur. Bu nedenle yalnızca varolanlara bırakılan bu öz, varolanlarla ilişkisi içinde 
varlığı unutur. Bu unutuluşun bir sonucu olarak, insan, belirli bir şekilde, tüm varolanların 
varolduğu yerin, yani varlığın, dışındadır. Bu nedenledir ki varolanlar bile insanların 
onlardan umduklarını, yani var olanlar arasında bir şeye gelmeyi, insanlara vermeyi 
reddederler.” (Heidegger, 1996(b):76) 

 
 
İnsanın varolanlarla ilişkideyken Varlığı unutması, pantoporos-aporos ilişkisinin 

gösterdiği dönüşümlü yapıdan başka bir şey değildir aslında. İnsan bir tür poros 

olarak, varolanlarla ilişkiye girerek, onlara giden yollar aracılığıyla onları tanıdık 

kılarak açılımı sağlar. Bu, ölümlü oluşunun, yitimliliğinin başlatmış olduğu bir 

devinimdir. Bu devinim, kendi içinde  ölümlü oluştan kaçmayı ve bu sayede 

varolanlarla ilişki kurmayı olanaklı kılar. Bu bağlamda  varolanlarla  kurulan    ilişki,  

ölümün  barındırdığı  çıkışsızlıktan kaçmaya çalışmaktır. Bu, yuvada olmaya 

çalışmanın, yuvaya dönüşün başka bir ifadesidir. 

 
“...İnsan, her yerde yolda olduğu zaman çıkışsızlıkları dışsal sınırlara gelip de bunları 
aşamama türünden bir engelden kaynaklanmaz. İnsanlar öyle veya böyle daima daha ileriye 
gidebilirler. Bir çıkışa sahip olmamaları, daha çok, açtıkları yollarda sürekli olarak geride 
kalmalarındandır; yollarında batağa saplanır, izlere takılır ve  saplanıp kalmakla dünyalarının 
çevrimine takılırlar; görünüşün tuzağına dolanır ve böylece kendilerini varlığa kapatırlar. Bu 
şekilde kendi çevrimleri içinde sürekli olarak döner dururlar. Bu çevrimi tehdit eden her şeyi 
bir kenara atabilir, her hüneri en iyi uygulandığı yere çevirebilirler. Temelde yollar yaratan, 
kendi içinde kendi özsüzlüğünü, bir çok dönemecin ve sapağın bolluğunu var eden şiddet 
uygulama, kendi içinde çıkışsızdır; öyle ki kendine içine dolandığı görünüş üzerine düşünme 
yolunu kapamıştır.” (Heidegger, 2000:168)  

 

İnsanın varolanlarla ve varlıkla ilişkisinin şiirsel bir ifadesi olarak pantoporos-aporos 

bağlantısı,  insandaki bu öz-özsüzlük  ilişkisinin  açıklık kazandığı bağlantıdır. İnsan,  
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bu anlamda, Heidegger’e göre, katastrofik23 bir yapıya sahiptir. “Yuvasızlığın 

yabancılığı, insanların özü gereği bir καταστροΦη (katastrophe) olduğuna, yani 

onları özlerinden uzaklaştıran bir tersine dönüşüm olduğuna işaret eder. Varolanlar 

arasında bir tek insan katastroftur.” (Heidegger, 1996(b):77) İnsanın bu başaşağı, 

tersine  dönen yapısını açığa çıkaran bir diğer ilişkili kavram bütünü de hüpsipolis 

apolis’tir. 

 

2.3. Temelsizliğinin üçüncü görünümü olarak hüpsipolis-apolis (yerinde 

yükselerek-yerinden olma) ilişkisi 

  

 
 Koroda insanın özüne ilişkin olarak dile getirilen bu katastrofik, birbirine dönüşlü 

karşıtlıkla bağlantılı bir diğer kökensel ilişki biçimi de: 

“Alanın üzerinde yükselirken o, 

kendisi için açılmayanları hep bir risk uğruna alarak 

alanı kaybedendir o.24  

dizelerindeki hüpsipolis-apolis ikilisinde açığa çıkan karşıtlıktır. Burada da her yere 

geçişli olarak-geçişsiz olma (pantoporos-aporos) karşıtlığına benzeyen türden bir 

ilişki vardır. Bu karşıtına dönüş ilişkisi, insanın ‘to deinon’ olmasıyla, insanın özüyle 

ilişkilidir: Bir alana sahip olarak o alanda yükselmek ve üzerinde yükseldiği alanı 

kaybetmek. Bu durum, Antigone’nin koral  bölümünde  hüpsipolis-apolis   ilişkisiyle  

dile  getirilir.  Olumsuzluk  eki, yani a-polis sözcüğündeki ön ek, Heidegger’e göre 

“bir yoksunluk ya da bir kusur değildir...buradaki dönüşlülük, insanın özü içindeki 

                                                           
23 Sözcük, baş aşağı dönme, aynı bir sabanın toprağı karması gibi altı üstüne gelme  anlamlarına 
geliyor. (Liddell, Scott, 1937:915) 
24 “Towering high above the site/ Is he for whom non-beings always are/For the sake of risk”  
“Hüpsipolis apolis oto to me kalon/ zünesti tolmas kharin” 
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genel ve belirlenmemiş bir karşıtına dönüş biçimini dile getirir.” (Heidegger, 

1996(b):85) Heidegger, bu nedenle ilkin polis sözcüğünü, sözcüklerle her zaman 

yaptığı gibi alışıldık anlamlarının dışına çıkarak, dilin deinotik-poetik yapısına göz 

önünde tutarak yorumlamaya çalışır; böylece sözcük kökensel anlamıyla ortaya 

çıkar: “Polis, polostur; yani içinde ve çevresinde her şeyin döne-durduğu 

çevrintidir”(Heidegger, 1996(b):81)  Heidegger’e göre insanın, varolanlar arasında 

varlığı anlamada bu eksene, merkeze (pole) ait ayrıcalıklı bir varolan olması, 

varolanlar arasında, her varlığın çevresinde durduğu böylesi bir özel yere ait oluşu, 

polis sözcüğünün temeldeki otantik anlamını açığa çıkarır: “Polis, ne insan 

topluluğunun yapısıdır ne de böyle bir topluluğu temellendiren bir dünyadaki 

varolanların belli bir yorumsal telaffuzudur; tersine Varlığın varolanlardan 

ayrımındaki kökensel açılımıdır.”(Geiman, 2001:177) 

 
Polisin temel olarak merkezi (polar) karakteri varolanlarla bir bütün olarak ilgilidir. Merkez, 
varolanlarla varolanların onun çevresinde kendilerini açarak dolanmaları biçiminde ilgilidir. 
O zaman insan bu merkeze ayrıksı bir anlamda bağlıdır; çünkü insan olmasıyla, varlığı 
anlarken varolanların ortasında durur ve burada zorunlu olarak her durumda bir yere (status), 
oluşturduğu örneklerde ve koşullarda bir yere sahip olur.” (Heidegger; 1996(b):81)  

 

Bu bağlamda polis, “varolanlar arasında bulunan insana ait insan tarihinin yerleşim 

yeridir.”(Heidegger, 1996(b):82) Dolayısıyla “politik nitelemesi tarihin alanında 

olma anlamına gelmektedir.” (Elden, 2000:413) Başka bir deyişle polis, Heidegger 

için,  kökensel olarak politik bir anlam taşımaz; burada öncelik sonralık ilişkisi 

bakımından belirleyici olan, gündelik politikle  ilgisinde anlaşılan polisi de 

önceleyen  ve insanın etkinlik  alanları (poros) olarak varlıkla ilişkisine zemin 

hazırlayan polistir. “Polis, porosun özel yeridir; porosun içinden gelip geçtiği bir 

alandır.” (Heidegger, 1996(b):79) 
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“Burada poros değil; ama polis adlandırılır; varolanların alanlarına giden yollar değil de; 
insan var-oluşunun temeli ve yeri, tüm yolların geçtiği alan, yani polis adlandırılır. Polis, 
devlet olarak, şehir devleti olarak çevrilmektedir; oysa bu, anlamın tümünü vermez. Polis, 
daha çok içinde tarihsel olarak Burada-olmanın  olduğu alanın, Burada’nın adıdır. Polis, 
tarihin yeridir; tarihin, içinde, kendisinden ve onun için olduğu Burada’dır. Tanrılar, 
tapınaklar, din adamları, kutlamalar, oyunlar, şairler, düşünürler, kural koyucular, yaşlılar 
kurulu, insanlar topluluğu, silahlı güçler ve donanma, tarihin bu alanına aittir.” (Heidegger, 
2000:162-163) 

 

Artık bu noktada Heidegger için söz konusu olan, devleti ve şehri, dolayısıyla 

tarihselliği polisle ilişkisinde düşünerek anlamaya çalışmaktır. 

 
“Polisin, ilkin politik olan her şeyi kökensel ve türetimsel anlamda olanaklı kılan  pre-politik 
özü, kendi varlığında, ondan çıkarak insanların varolanlarla ilişkilerinin belirlendiği uygun 
yazgının açık alanını barındırır. Dolayısıyla polisin özü, daima varolanların oldukları biçimde 
açığa gelişin alanına girişlerine göre, içinde bunun olduğu şu sınırların yayılımıyla ve insanın 
özünün bir bütün olarak varolanların açıklığa kavuşmasıyla birlik içinde belirlenmiş 
olmasıyla uygunluk göstererek aydınlığa gelir.” (Heidegger, 1996(b):82) 

 

Bu bağlamda, Heidegger’e için, Aristoteles’in insanın politik bir varlık olduğunu 

savlayan ζωον πολιτικον (zoon politikon/politik canlı) belirlemesinde dile getirilmek 

istenen de politikanın bu pre-politik özünden başka bir şey değildir: “İnsan, zoon 

politikon’dur; çünkü yalnızca insan zoon logon ekhondur; sözcüğe sahip varlıktır; 

yani varolanlara varlıklarına göre yönelen varlıktır.”(Heidegger 1996(b):83)   İnsanın 

söze sahip oluşu, varolanların varlığıyla ilişkisi insanın poliste durmasıdır;  çünkü 

insanın söze sahip olması, aynı zamanda insanın yuvada olması anlamına 

gelmektedir. “İnsan dile, diğer yetilerinin yanı sıra sahip değildir yalnızca. Dil daha 

çok, insanın içinde konaklayarak varolduğu, varlığın hakikatine ait olduğu, onu 

koruduğu varlığın evidir.” (Heidegger, 1998(a):254) ve bu nedenle de:  

 
“İnsanın kim ya da ne olduğuna politik olarak, insanı politik bir varlık olarak adlandıran 
düşünüre göre karar verilemez; çünkü polisin özü insanın özüyle bağlantısından, insanın 
özüyse varlığın hakikatinden belirlenir. Aristoteles’in zoon-politikon ifadesi insanın polise ait 
olabilme yeteneğine  sahip olduğu anlamına gelir.”(Heidegger, 1996(b):83)  
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“Polis, onunla tüm varolanların belirlendiği varlığın hakikati ve özü üzerine 

kurulmuştur; fakat bu ilişki, ilkin polis için geçerlidir; çünkü o, tüm varolanların ve 

varolanlarla ilişkilerin toplandığı alandır.” (Heidegger, 1996(b):86) Polis, bu 

bağlamda kökensel olarak insanın yeridir ve böyle olmasıyla, yani açıklığın yeri 

olmasıyla da içinde aynı pantoporos-aporos  bağlantısında  olduğu gibi, bir karşıtına 

dönüşü barındırmaktadır. Bu bağlamda bütün porosların, geçitlerin, başka bir deyişle 

çeşitli insan etkinliklerinin, başarılarının, kısacası insan tarihinin oluşturulduğu 

geçitlerin kökensel yeri, zemini olarak polis’in, içinde karşıtına dönüşen bir süreci 

taşıyor olması bunun, Heidegger için açıklıkla eş anlamda kullanılmasından 

kaynaklanır;  çünkü polis’in bu dönüşümsel işleyişi, onun ancak açıklığın yeri 

olmasıyla anlaşılır hale gelir; daha önce de dile getirildiği gibi açıklığın yeri olmak, 

açıklıkta durmak, sınırlanmamış bir alanda bulunmaya, bulunduğu noktanın ötesine 

geçmeye ve bu öteye geçmenin bir sonucu olarak da yerinden edilişe maruz kalma 

olanağına-hediyesine, trajik kahramanlara özgü bu poetik-deinotik duruma 

göndermede bulunmaktadır. Böylece insan olmanın, yitimli olmanın özü olan 

yabancılığının, yuvasızlığının hep karşıtına, yuvada olmaya, yabancılığını gidermeye 

yönelik bir dönüşümü taşıması gibi, özünden ötürü insan da poliste, ayağını bastığı 

zeminde yükselerek, onun üzerine çıkarak (hüpsipolis)  ileri atılırken eş zamanlı 

olarak bu zemininin (apolis) durağan olmayan yapısını görünür kılmaktadır. “Polis, 

içinde karşıtına-dönüşün olanağını gizler-bu hüpsipolis, yani alanın üzerinde 

yükselirken apolis yani alandan olmadır.” (Heidegger, 1996(b):86) İnsanın, yaratıcı 

anlamda, eş deyişle otantik anlamda tekniği uygulamasıyla içinde durduğu tarihsel 

alanın sınırlarını zorlayarak yukarılara çıkmasını insan var-oluşunun meta-fizik 

doğasının görünümü olarak yorumlamak olanaklıdır.  İnsanların, Varlığın kendini 
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onlara verdiği, gösterdiği, sunduğu alan olarak poliste olagelişleri (pelein) 

beraberinde yabancılığın bir göstergesi olarak a-polis olmayı getirir; çünkü poliste 

olmak demek burada, açıklıkta Varlığa karşı savunmasız durmak demektir ve bu 

anlamda poliste durmak, “sınırları belirleyen, kuran, yaratan” (Heidegger, 

1998(a):169), bunun olanaklarını taşıyan yerde olmaktır; aslında böylesi bir duruş, 

(ethos) trajik kahramanın açıklık tarafından sahiplenilmiş olduğunun bir kanıtıdır; 

çünkü açıklıkta durarak temeller oluşturan bir temelsizlik olarak insanın 

yabancılığının, tekinsizliğinin içeriği anlamına, insanın kendi durduğu ve koyduğu 

sınırları aşmaya götüren yapısının, yukarıda dile getirildiği biçimiyle meta-fizik 

açılımının, yani poetik aşkınlığının  polis’te a-polis olarak somutluk kazanmasıyla 

kavuşmaktadır; bu nedenle temelsizliğin, yabancılığın, açıklığın, sınırsızlığın, 

polis’in ve a-polis’in aynı trajik oluşun farklı ifade edilişleri olduğu söylenebilir.  

 
“Tarih alanında yükseğe çıkarak insanlar aynı zamanda a-polis olurlar; şehirsiz ve alansız 
olurlar; yalnız ve yabancı olurlar; bir bütün olarak var olanlar arasında çıkışları olmazken 
aynı zamanda yasasız ve sınırsız, yapısız ve bağlantısız olurlar; çünkü yaratıcılar olarak ilkin 
onlar, her durumda temel koymak zorundadırlar.” (Heidegger, 2000:163) 

 

İnsan varoluşunun açık, temelsiz, kaygan bir zeminde durması; poliste durması bu 

aşkın varoluşun, açıklığın neden olduğu yabancılığını giderme tutkusu ile 

yükselmesini sağlarken, aynı açıklık, temelsizliğin temeli olarak durmanın 

getirdikleriyle  karşı karşıya kalmaya yol açar. Bu bağlamda “Heidegger’in Yunan 

polisine ilişkin yorumunun temel amacı varlığın hakikatinin temelde yatan dipsiz 

uçurumuna açık kalmayı göstermektir.” (Willson, 1999:89; vurgu bana ait) Böyle bir 

açıklık olarak polis, insanın en alt ya da en üst derecede olanaklarını gerçekleştirdiği 

bir eylem alanı gibi gözükür; oysa polis, Heidegger için, üzerinde eylediğini sananın 

inisiyatifinin geçerli olduğu ve bu nedenle de birtakım olanakların öznece 
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gerçekleştirildiğinin düşünülebileceği, dolayısıyla çıkışın ve inişin bu biçimde 

oluşturulduğu, çevrildiği boş bir alan, boş bir yer olarak değil de, içinde duranı, onun 

eylediğini zannettiği özne merkezli duruşunu saf dışı bırakarak aşırılıklara atıp 

yıkıma bırakan ve böylece polise ait olmanın beraberinde getirdiği dönüşümsel 

durumu (hüpsi-polis/a-polis) oluşturan bir “yapı” olarak yorumlanır:  

 
“Polis burada içinde sırasıyla yükselişin ve yıkımın boş olanaklılığının kabul edildiği belirsiz 
bir uzam değildir: polisin özü daha çok, kişiyi aşırılıklara atıp yıkıma sürükler ve bunu 
insanın, karşıtına dönen bu iki olanaklılığa yazgılanmış ve uygun kılınmış olması, böylece bu 
iki olanaklılığın kendisi olması gerektiği biçiminde yapar. İnsan bu olanaklılıklara fazladan 
ve dışsal olarak sahip değildir; insanın özü daha çok, özünün alanında yükselirken aynı 
zamanda alansız olmasından oluşur. Bununla birlikte böyle olmak öz olarak yabancılık 
tarafından belirlenmek, karşıtına-döner olmak demektir.” (Heidegger, 1996(b): 86) 

 

Heidegger’in dile getirdiği bu durum, insanın yabancı, tekinsiz olmasıyla, yani 

özüyle ilgilidir. Özü temelinde yabancı olan insan, yabancı olmasıyla, başka deyişle, 

poliste olmasıyla, burada olmasıyla, açıklığın yeri olmasıyla, böylece yuvada olmaya 

çalışmasıyla, yabancılığından kaynaklanan bu içkin tavrıyla polisin dışına çıkmakta, 

eş deyişle yerinden olmaktadır (a-polis); yerinden-olması, varlığa maruz kalışının, 

açıklıkta duruşunun  bir göstergesi olarak yabancılığın, insanın var-oluşuyla ne 

derece kökende yer alan bir bağlantısının olduğunu açığa çıkarmaktadır: “Kökensel 

uzamında yükseklere uzanıp bu uzamı idare etmek; ama aynı zamanda onun 

derinliklerine dalıp orada kaybolmak. Yabancılık bu iki olanağın bir sonucu olarak 

çıkmaz ilkin. Daha çok ikili yapının bu gizli kalmış temeli yabancılıkta hüküm 

sürer.” (Heidegger, 1996(b):87) Bir temel olarak, yabancılık ve yabancılar arasındaki 

en yabancı oluş, bu trajik öz, kendini böylesi bir karşıtlık içinde poliste gösterir. 

“Yabancılık, örtüsünü polis içinde açar; böylece insanlar en yabancı varlıklar 

olurlar.” (Heidegger, 1996(b):87) Bu ifadeyle birlikte insanın yerinin sanki yersizlik, 

yabancılık olduğu ve bu yabancılığın aslında varlığa maruz kalmak, varlıkla bir 
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olmak olduğu bir kere daha dile getirilmiş olmaktadır. Başka bir biçimde söylenecek 

olursa yitimliliğimizden ötürü yabancı oluşumuzun uzamımız olması, bu uzamın bir 

yere ait ol(a)mama anlamında yersizlik olduğunu  gösterir; bu nedenle insan var-

oluşu kendi var-oluşu içinde/yerselliğinde yerinden olmaya adaydır; çünkü 

yabancıdır: 

 
“Öyküsünün ortaya koyduğu gibi Heidegger, tekrar tekrar Da-sein’la Varlığın yitimsel 
sonluluğuna işaret eder. Heidegger’in Sofokles okumasının açığa çıkardığı gibi, yabancılık 
Dasein’ın yitimliliğine ilişkin baskın bir sözcük olmaktadır...-varolanların bütünü içinde bir 
yer bulmaya çabalarken herhangi bir şeye, kendimize bile ait olamayacağımız anlamına 
gelen-yabancılığımız nedeniyledir ki varolanların Varlığına maruz kalırız." (Polt,  2001:81) 

 

İnsanın özünü belirleyen eksik-olma-durumu, yani yitimli oluşumuz, hiçliğin yuvası 

oluşumuz, var-oluşumuzun yabancılığını açık eder; bu bağlamda varolanların varlığı, 

ancak insanın varlıkla ilişkisindeki yitimliliğine bağlı olarak olanaklı olur; başka bir  

deyişle “Bir tür yok-luk olduğumuz içindir ki varlık, deneyimimizde açığa 

çıkar”(Sheehan, 2003); böylece varolanlar, insanın durduğu açıklıkta, onun var-

oluşunda, poliste varlaşırlar.  İnsanın varolanlarla ilişkisinin olanağı olarak polis, var-

olanların varlaşmasına sahne olurken, insanı Varlıkla yazgısı ortak  olmanın uzamı 

olarak poliste durmanın uç noktalarına taşır; çünkü poliste durmak demek bir temele 

sahip ol(a)mamak demektir.  

 
“Varolanların açığa-gelmesi temelsizdir, temellendirilemezdir. Tamamlanamaz  olma 
anlamında sonludur. Var-lık yerinden eder: varolanların alanı içine yerleştirilemez ya da 
orada bulunamaz; çünkü o, öncelikle bu alanı açan oluşumdur. Fakat bu, var-lığı yetiştiren ve 
onu alanlar olarak bizim de yerimizden edildiğimiz anlamına gelir.” (Polt, 2001:73) 

 

 Temelsizlikten kaynaklandığı için varlığa sahip olabilmek, eş deyişle yurtsuz olmak, 

bu bağlamda devreye insanın  temelsizlikle bağlantılı meta-fizik yapısının belirtisi 

olarak yorumlanması olanaklı olan ve bundan dolayı da trajik yapının kurucu öğeleri 

olarak düşünülebilecek uç noktaların anlamını açan, Heidegger’in şiddete uğratarak 
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yorumladığı, “to me kalon”  kavramını sokar. Olumsuzlama içeren bu kavram, 

Heidegger’in Dasein’ın taşıdığı gizeme ilişkin olarak, yerinde yükselerek yerinden 

olma ilişkisinin anlamını açmada kullandığı bir kavramdır.  

 

2.3.1. To me Kalon (Açılmayanlar) 

  

 To me kalon25 tamlaması, Heidegger’in şiddete uğratarak okuduğu, insanın to 

deinotaton oluşunun temelinde duran, eş deyişle onun özüne ilişkin olan bir 

belirlemedir. Heidegger bu tamlamayı, yapı-söküm uyguladığı Platon’a kadar geri 

giderek yorumlamaya çalışır. Metafiziğin başlangıcında  durmasına karşın Platon’un 

bu kavramla kurduğu ilişki Heidegger’in yorumunda bütün zenginliğiyle ortaya 

çıkmaktadır. “To kalon güzel anlamına gelir. Peki ama güzel ne anlama 

gelmektedir?” (Heidegger, 1996(b):87) Heidegger’e göre, to kalon’un sözlükteki 

karşılığı olarak güzelin anlaşılmasında bir sorun bulunmaz; sorun, güzel kavramının 

nasıl anlaşıldığındadır. “Burada tekrar güzelin modern yorumuyla, yani güzeli 

bilinçlilik ve hoşlanmayla ilişkisinde anlayan estetik kavramı tarafından yanlış yola 

sürükleniyoruz.” (Heidegger, 1996(b):87) Bu bağlamda Heidegger metafiziği 

başlatan filozof olarak gördüğü Platon’da aslında güzel kavramının estetik sınırlar 

içinde anlaşılmadığını belirtir: “Platon bile ‘to kalon’u’ ‘to agathon’la’, yani iyi ile 

eşitler; ve her ikisini hakikat diye çevirdiğimiz alethes anlamında anlar.” (Heidegger, 

1996(b):87) Heidegger’in yorumuna göre, bu durumda güzel ile iyi içlerinde bulunan 

‘on’ aracılığıyla aletheia ile, yani hakikatle, birleşmektedirler: 

 

                                                           
25 Kal-on, kalos sözcüğüyle ilişkili. “Kalos, ilkin dış biçim güzelliği anlamına geliyor; aynı zamanda 
ahlaki olarak da yüce, soyluca gibi nitelendirme anlamları var.” (Liddel, Scott: 870)  
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“Platon, güzele ve sanata ilişkin estetik yorumu hazırlar; ama aynı zamanda Yunan 
düşüncesinin başlangıcında durarak to kalon’u estetiğin dışında düşünür. Bu, Platon’un 
‘kalon’ ile ‘on’ u eşitlemesinde görülebilir. Güzel olanlar varolanlardır ve bu varolanlar 
‘hakikatin içinde’ durarak güzeldirler. Eğer varolanlarla, güzeli Yunan tarzında düşünürsek 
onların birbirlerine olan temelden bağlılıklarının ayırdına varabiliriz.” (Heidegger, 1996(b): 
88) 

 

Varolanları açıklığa gelenler olarak düşünen Heidegger, Platon’un da güzel 

kavramını ele alırken aynı biçimde düşündüğünü ileri sürer: “Platon’a göre güzel, ‘to 

ek-phanestaton’dur; yani en saf biçimde görünüşün içine, duyuların alanına gelen ve 

böyle oluşuyla da bizi, gelip geçici olan her şeyde ışıldayan uzak ve sürekliyle bir 

ilişki içine taşıyan erasmiotaton’dur (eros).”(Heidegger, 1996(b):88)26 Bu bağlamda 

Platon’daki agathon kavramı da, Heidegger için, içinde taşıdığı ‘on’ 27eki aracılığıyla 

açığa gelme anlamına dolayımlamada bulunmaktadır: 

 
“To agathon, yani iyi, tüm bu açığa çıkanları açığa çıkmaya uygun kılan ve bundan dolayı da 
en saf biçimde ve her şeyden önce açığa çıkan olarak Platon tarafından açığa çıkma ve 
varlaşma boyutu içinde kavranandır. İyi en yüksek idea’dır, to phanotaton’dur, içinde 
göründüğü her şeyin iyi olduğu, her şeyi varlığında olanaklı kılandır. Bundan dolayı Platon 
öncesi anlamda to me kalon açılmayanlar/olmayanlar anlamın gelir.” (Heidegger, 1996(b): 
88) 

 

Bu bağlamda açılmayanlar/olmayanlar belirlemesi (das Un-seiende/non-beings) 

Heidegger için insanın özünün anlaşılmasındaki temellerden biri olan yerden 

yükselerek-yerinden olma (hüpsipolis-apolis) ilişkisini biraz daha açığa getirir. 

İnsanın en yabancı var-olan olarak içinde barındırdığı tersine dönüş ilişkisi, 

açılmayanlar kavramıyla birlikte belirginlik kazanır. Açılmayanlar kavramıyla 

Heidegger,  polis kavramının içerdiği bir tür sınır bağlantısına  vurguda bulunur. 

                                                           
26 Erasmiotaton sözcüğü kökünü etimolojik olarak eros’un  oluşturduğu sevgi anlamına gelen erasis 
sözcüğünden alıyor; sözcük burada en üstünlük halinde kullanılıyor. (Liddell, Scott, 1937:680) 
Phainesthai (görünüşe gelme) kökünden türeyen  Ek-phanestaton’daki phanestaton da, aynı biçimde,  
sözcüğün en üstünlük halidir.  
 
27 Heidegger bu noktada ‘oν’un Yunanca’da olmak, var-olmak anlamını göz önünde tutuyor.  
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Sınırların alanı gibi gözüken polisin, gizil olarak içerdiği yersizlik, yani sınırların 

dışında-ötesinde olabilme durumu  açılmayanların devreye girmesiyle somutluk 

kazanmaktadır; bu bağlamda sınır ve sınırsızlık ilişkisi Heidegger için “to me kalon” 

kavramının “tolma’yla”28  kurduğu ilişki açısından anlaşılmalıdır. Kökensel anlamda 

poliste durmak, insanı sürekli olarak, atılganlıkları ve cesaretiyle, yapıp ettikleri ve 

uğradıklarıyla, kısacası varlığa aitliğiyle, varolanlarla, durduğu noktanın ötesine 

geçtiği ve böyle olmasıyla da değişik ilişkiler kurduğu sürekliliği olan bir gerilim 

hattının ortasında durmaya iter. Bu bağlamda insanlar varlıkla ilişkilerinde, varlığa 

ait oluşla bağlantılı olarak, varolanları açıklığa getirir ya da getir(e)mezler; bazen de 

anlamını, yitimli oluşlarının kurduğu varlık tarafından yanıltılarak  bir görünüşler 

alanında yaşar ve varolanların, eş deyişle açığa gelenlerin 

açılmayanlarla/olmayanlarla (non-beings) açılmayanların da açılanlarla bir alındığı, 

bir olabildiği bir ilişki ağının içine girerler. Bu, poliste durmanın, açıklığa atılmış 

olmanın bir belirtisidir. Bu anlamda to me kalon ile, yani açılmayanlar kavramıyla 

Heidegger, formal anlamda bir olumsuzlamaya gönderme yapmaz. Burada söz 

konusu olan, daha çok ontolojik durumumuzun dolayımlamada bulunduğu yapısal 

eksikliğimize ilişkin olarak  Varlıkla, onun oyunuyla bağlanmışlığımızın ortaya 

çıkardığı bir bulanıklıktır. Bu bağlamda to me kalon duyuları yanıltan, bizi 

süreksizliği ve varlığa gelmeme olanağı dışında daimi varlığa gelişten alıkoymasıyla 

zor durumda bırakan bir durumun ifadesidir: “Açılmayanlar/varolmayanlar, hiç 

değildirler; daha çok varolanlar olarak varolanlara, karşıtına dönüşen bir biçimde 

karşıttırlar; onlar duyuları karıştırarak bizi süreksizliğin karmaşasına sürükler ve 

                                                           
28 Sözcük “cesaret, sertlik; olumsuz olarak da  cüretkarlık, gözü karalık gibi anlamlara geliyor.” 
Liddell, Scott, 1937:1803); Heidegger sözcüğü yorumlayarak risk anlamında  die/das wagnis olarak 
Almanca’ya çeviriyor.)  
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böylece herhangi bir şeyin olmama olanağı...ile varolanların yoklaşıp hiçleşmesi 

dışında sürekli varlaşmaya gelmesini engellerler.” (Heidegger, 1996(b):89) Bu 

bağlamda açılmayanların hüküm sürüşü, poliste bulunan, açıklıkta bulunan insan var-

oluşunun yükseğe çıkması, öteye geçmesi (hüpsi) ile apolis olması arasındaki 

karşılıklı ilişkinin anlamını bütünleyen bir diğer kavrama, Heidegger’in trajik 

kavrayışının anlaşılmasında temel olan ve böyle olmasıyla da insanın özünü en 

yoğun biçimde açığa çıkaran bir kavrama, yani tolma’ya, riske gönderme yapar. 

 

2.3.2. Tolma (Risk) 

  
Heidegger, Varlığın trajik olanla kökensel bağının bir ifadesi olarak Tolma’yı, yani 

riski, Oidipus ve Antigone trajedilerinde antik Yunan kahramanının Varlıkla olan 

ilişkisi bağlamında ele alarak insanın meta-fizik özününün bir ifadesi olan deinon’un 

temeline oturtur. Risk her iki trajedide de, biçimsel olarak birbirinden farklı; ama 

temel olarak birbirine benzer bir şekilde ortaya çıkar. Risk Oidipus’ta Varlıkta, eş 

deyişle açıklıkta durmayı, varlığın hakikatinde, ışığında aydınlamayı istemek 

biçiminde somutlaşırken; Antigone’de varlığa ait olarak, Varlığa aitliğini bilerek 

durmayı istemek biçiminde somutlaşır. Dolayısıyla her iki trajedide de riskin kendini 

göstermesi başka başka olur; bununla birlikte söz konusu trajedilerde Varlıkla trajik 

kahramanın ilişkisi bakımından  temelden ortak olan payda varlığa maruz kalıştır. Bu 

ortak payda temelinde varlıkta durmayı istemesiyle Oidipus, Varlığa aitliğini 

sergilemesiyle de Antigone kökensel aynılıklarını göstermiş olurlar. Bunu biraz daha 

açabilmek için Heidegger’in her iki trajik figürün de riskle olan ilişkisini şiddete 

uğratarak nasıl yorumladığına bakmak gerekir. 
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2.3.2.1. Oidipus ve Tolma 

  

  
Risk, Oidipus trajedisinde görünüşler arasına düşmüş olan Oidipus’un, varlığın 

sahneye koyduğu, görünüşlerin sakladığı açılmayanlarla karşı karşıya kalışında 

ortaya çıkar. Oidipus, varlıktan dolayı görünüşün yarattığı yanılgılarla dolu otantik 

olmayan bir durumun içindedir; yitimliliğe, yok-oluşa doğru  olması,  varlığın 

salınımına olanak tanımakta, bu salınım da varolanlardan bazılarını açığa çıkarken, 

diğerlerinin gizlenmesine neden olmaktadır.  

 
“Varolanlar açığa çıkanlar ve görünüşe gelenler olarak, aynı zamanda kendilerini saklayanlar 
ve sırf görünüş olanlardır. Böylece varolanlar görünüşlerini oynar ve bu görünüşlerin içinde 
açılmayanları saklarlar. Var olanlar, bu şekilde,  kendini varolanlara yönelten tek varlık 
olması ve her tutkunluğu  riske sokmasıyla  insanın doğrudan evde olmasına izin vermezler; 
çünkü risk alanında tüm güçler ve yetenekler uyandırılabilir, harekete geçirilebilir, oyuna 
sokulabilirler.” (Heidegger, 1996(b): 89) 

 

To me kalon (non-beings) yani açılmayanlar, üzeri örtülenler, açılanların açarken 

kapattıkları, gizledikleri olarak açılmaya, açıklığa gelmeye, böylece 

açılmayanlıktan(non-beings) çıkarak açıklıkta durmaya çağrıda bulunurlar; bu 

çağrıya verilen yanıt, Oidipus’un  varlığın açıklığında durmayı istemesi, riski, 

tolma’yı üstlenmeyi pathetik bir tutumla arzulaması şeklinde gösterir kendini. 

Temelsizliğinden kaynaklanan böylesi bir tutkunun temellerinde yükselen  Oidipus 

için riske girmek, açılmayanları açmaya çalışmak, onları varlığın açıklığında 

aydınlığa kavuşturmak, dünyevi konumuna denk düşen tutkunu olduğu bütün 

varolanları, açılmayanlar, yani açılmadıkları için var gözükmeyenler uğrunda 

kaybetmeyi göze almak demektir. Bu, risktir; burada söz konusu olan eylem, 

varolanları var-olmayanlar/açılmayanlar uğruna açma çabası, yabancı olarak insanın 

özünün açığa çıkardığı hüpsipolis-apolis ilişkisinin de somutluk kazandığı trajik 

eylemdir.  
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“İnsanlar, açılmayanlarla birliktedirler, öyle ki açılmayanları açılanlar/varolanlar olarak 
alarak varolanları/açılanları mahvolma tehlikesine teslim ederler, onları tehlikeye atarlar. 
Varolanlara karşı böylesi bir tavır, tolma’dır, risktir. Tüm tutkunlukların riske döndüğü ve 
varolanlara karşı her tutumun risk uğruna olduğu yerde insanın var olanlarla ilişkisi, insan 
tarihinin gerçekleştiği alanın nirengi noktasıyla bu alanı kaybetmenin muazzam derinliği 
arasındaki nihai gerilimde gerilir.” (Heidegger, 1996(b): 89)  

 
 

Oidipus’un kişiliğindeki antik Yunan Da-sein’ının  riski almasıyla dile getirilen, 

görünüşle ilgisinde açılmayanların, başka bir deyişle bir tür yanılgının, varlıktan 

tarafa çevrilmesidir. Bu, insanın özü olan yabancılığın, eve dönüşün dile 

getirilmesinden başka birşey değildir aslında; çünkü insan, atıldığı açıklıkta yersiz 

yurtsuzdur; onun bu yurtsuzluğu içinde gizil olarak bir eve dönüş çabasını 

içermektedir. Bu anlamda riski almak tam da yuvasızlığın yuva edinilmesidir; 

dolayısıyla koral bölümde dile getirilen hüpsipolis-apolis ilişkisi, riski alarak varlığa 

maruz kalmanın, varlıkta bulunmanın, varlığı ev edinmenin, başka bir deyişle 

özünden yabancı olmanın dile getirilişi olmaktadır; çünkü varlıkta durmak, varlığın 

kurduğu evde olmak tam da böyle oluşundan dolayı  yabancı olarak kalakalmaktır. 

Üzerinden diğer tarafa geçilmesi için varolanlarla/açılanlarla 

varolmayanlar/açılmayanlar arasına insan tarafından kurulan bir tür eylemsel geçiş 

dur-umu olarak risk, yuvada olmayla-yuvasızlığın dile getirdiği insanın özüne ilişkin 

yabancılığın, en uç sınır olarak ortaya çıktığı, sonu yıkımla biten varış noktasıdır; 

böylece ancak riskle birlikte insanın özü olan yabancılık bütün anlamıyla, en yoğun 

bir biçimde belirginleşir; bu anlamda yuvada/varlıkta oluş ile risk alarak varlıkta 

duruşun ifadesi olarak varlıkta durmanın ima ettiği yuvasızlık/yabancılık ilişkisi 

birbirini bütünleyen özsel bir ilişkidir. Bu, Da-sein’ın, yani Varlığın, başka bir 

deyişle, insan var-oluşunun anlamıdır. 

 
“Var olanların alanı olmasından dolayı Polis, aynı zamanda insanın var olanlara yönelik 
takındığı tüm tavra ve böylece yuvasız olmaya uyan en uzak erimli olanaklılıklarını kapsar. 
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Ama bunun temelleri, kendini insanın varolanları var olmayan (not being) ve açılmayanlar 
(non-beings) olarak alabilmesi  gerçeğinde; Tolma’da, belli türden bir zorunluluk  olan bir 
olanaklılık gerçeği olarak riskte açar. Bununla birlikte riskte insanlar yalnızca bunu ya da 
şunu riske atmazlar; tersine daima ve ilk anda kendilerini riske atarlar; elbette sadece bireyler 
olarak kendilerini değil; ama özleri içinde kendilerini. İşte yalnızca bu doğrultuda 
düşündüğümüzde yuvada olmamanın uygun özüyle karşılaşabiliriz.” (Heidegger, 1996(b):95) 

 

 

İnsan, açıklığıyla yuvasızlığa mahkumdur; ama gene aynı açıklık nedeniyle de bir 

alana, bir yere sahiptir. Açıklık insanların bir yerde, poliste durmasını zorunlu kılar; 

ama aynı açıklık sürekli olarak sınırları zorlamayı ve bir yeri yuva edinme çabasına 

neden olur. Oidipus özü itibariyle yabancı olarak içine atıldığı görüntülerin 

tanıdıklığıyla evdedir; ama aynı evde oluş, onu tanıdık olanın dışına çıkartacak bir 

karar anına götürür. Karar anıyla başlayıp görme anı (augenblick) ile noktalanan 

yolculukta Oidipus yuvası sandığı yerde tam da yuvada olmaktan kaynaklanan bir 

yuvasızlıkla karşılaşır. Bu onun, dolayısıyla varlığın hakikatidir.  Gerek Oidipus 

gerekse Antigone temelde böylesi bir yuvasızlığın, yuvasızlıktan kaynaklanan 

yabancılığını giderme pathosunun, eş deyişle poliste durarak apolis olmanın, yani üst 

sınırlarda gezinen olanaklılıkların farklı figürleridir. Oidipus, riski, varlığın riskini, 

varlığın açıklığında durmayı istemekle üzerine alır; Antigone de eylemleriyle, yapıp 

ettikleriyle varlığa aitliğini, yazgısını, varlığın ona gönderdiğini, yani eve dönüşü 

gözler önüne serer.  

 

Bu söylenenler bağlamında Heidegger’in, Antigone’nin koral bölümünü fazlasıyla 

önemseyerek derinlemesine yorumlama çabasının altında Oidipus ve Antigone gibi 

antik Yunan kahramanlarının kişiliğinde somutluk kazanan insanın özüne ilişkin 

kimi temel özellikleri açabilme kaygısının yattığı söylenebilir; çünkü antik Yunan 

Da-sein’ının  sergilediği eylemlere, özellikle de Antigone’ye ilişkin yorumlar, ancak 
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Heidegger’in belirleyici bir form olarak trajedinin temelinde yer aldığını düşündüğü 

koral bölümü irdelemesiyle bir bütünlüğe kavuşmaktadır. Böylece koral bölümün 

yorumlanmasıyla açıklık kazanan insanın varlıkla olan trajik bağı, Antigone 

trajedisinin açımlanmasında Heidegger’e yararlanabileceği bir kaynak sağlar. Bu 

nedenle Heidegger’in koral bölümden ayrılarak Antigone trajedisini oluşturan eylemi 

nasıl yorumladığını serimlemeden önce Antigone trajedisinin  neyi anlattığını 

hatırlamak yararlı olabilir.  

 

2.3.2.2. Antigone ve Tolma 

  
 

Heidegger’in Oidipus’la İokaste’nin dört çocuğunda biri olan Antigone’nin, 

eylemleriyle sergilediği riski alma pathosuna ilişkin yorumları, Antigone’nin, babası 

Oidipus’a göre riskle kurduğu ilişkinin daha farklı bir biçimde ortaya çıktığını 

söylememize izin veren türde yorumlar olarak değerlendirilebilir. Antigone 

tragedyasının konusunu görünüşte, iki kardeşin ölüsüne eşit biçimde davranılmaması 

oluşturmaktadır. Antigone’nin Eteokles ile Polyneikes adlı kardeşleri, babalarından 

aldıkları Thebai şehrini  her yıl dönüşümlü olarak  yönetirlerken, kardeşlerden 

Eteokles kendi yönetim süresini ortada hiçbir neden yokken uzatmaya kakışır; 

böylece iki kardeşin arasında, zamanında yönetim hakkı elinden zorla alınan 

Oidipus’un bedduası uyarınca sonu kardeş katline dek gidecek  bir süreç başlamış 

olur. Kendisine haksızlık yapılmasından dolayı Polyneikes Thebai’den ayrılarak 

Argos’a sığınır ve orada hükümdarın kızıyla evlenerek kendisiyle birlikte toplam 

yedi Argos’lu komutanın başında bulunduğu bir orduyla yedi kapılı Thebai şehrinin 

surları önüne gelir. Burada, Thebai şehrinin surları önünde, Etokles’le  Polyneikes,  

her ikisinin de ölümüyle sonuçlanacak bir vuruşmada karşılaşma olanağı bulurlar. 
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Antigone,  bu karşılaşmada iki erkek kardeşini de kaybeder; bunların tümü trajedinin, 

Antigone’yle İsmene’nin diyaloguyla  başlayan açılış sahnesinden önce geçip bitmiş 

olan olaylarıdır; eş deyişle trajedi oyunun başladığı yerde, yani Antigone’nin  tam da  

her iki kardeşinin gömülmesine ilişkin olarak yapılmak istenen ayrımcılığa  karşı 

durmaya karar verdiği noktada başlatılır. Eteokles’in ölmesinden dolayı boşalan 

yönetim  koltuğuna İokaste’nin erkek kardeşi, yani Antigone, Ismene, Eteokles ve 

Polyneikes’in dayıları olan Kreon gelmiştir. Kreon yönetimi ele alır almaz yeğeni 

Eteokles’in olması gerektiği gibi, yani devlet töreniyle gömülmesini ister; öte yandan 

diğer yeğeni  Polyneikes bir hain olduğu gerekçesiyle gömülmeyerek açıkta 

bırakılacak ve böylece kurda kuşa yem olacaktır. Polyneikes’e reva görülen bu çirkin 

tavır, genel olarak Thebaililer’in de onaylayabileceği türden, gelenek, görenek ve 

kutsal yasalar aracılığıyla meşru kılınabilecek bir tutum olmamasına karşın, Kreon 

tarafından bir emir şeklinde tüm Thebai halkına duyurulur. Buna göre yasağa karşı 

çıkarak Polyneikes’i gömmeye çalışacak herkes ölüm cezasına çarptırılacaktır. 

Antigone bu yasağa aldırmayarak, kardeşi Polyneikes’in, hak ettiğini düşündüğü 

biçimde gömülmesi için, eyleme geçer.  Eylemi, onu soydaşlarından ayıracak bir 

niteliğe sahiptir; bu  Heidegger’in yabancılığı deneyimlemek olarak yorumladığı bir 

eylem tarzıdır. Bu nedenle risk,  Antigone’de tam da bu noktada başlamaktadır. 
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2.4 Antigone’de eylemin bir ifadesi olarak “pathein to deinon” (yabancılığı 

deneyimleme) ve tarihsellik 

                                                                                                         

  
Antigone, Kreon’un yasağına karşı gelmekle deinon sözcüğünün özünü, eş deyişle 

Varlığın anlamını görünür kılar. Bu aynı zamanda hüpsipolis-apolis’in olanağını 

gösteren riskin de görünür kılınmasıdır. Antigone’de somutluk kazanan yabancılık ve 

yabancılığın doğasının ayrılmaz parçası olarak yuvaya dönüş, insanın kendi gücüyle 

sahip olabileceği, seçebileceği bir tür olanak değildir. Yuvaya dönüş, yuvasızlığın, 

insanın yitimli olarak deinon oluşunun, bir üst olanak olarak anlamına riskte 

kavuşacağının dile  getirilmesidir. Yuvaya dönüş, yabancı oluşumuzdan, sınırları 

belli olmayan açıklıkta oluşumuzdan, kendi kendimizin temeli olmamızdan 

kaynaklanan bu devinim, risk biçiminde ancak Oidipus ya da Antigone gibi 

kahramanlarda açığa çıkmaktadır; çünkü ancak bu türden kahramanlar, Varlıkla olan 

doğrudan ilişkiyi görünür kılmaya aracılık etmektedirler. Antigone, bu bağlamda 

antik Yunan kahramanının trajikle ilişkisini kuran riski alma tutkusunu göstermesi, 

eş deyişle trajedideki dramatik, yani eylemsel yapıyı somut olarak sergilemesi 

açısından Heidegger için özel bir önem taşır; insanın isteyerek sahip olamayacağı; 

ancak Varlıkça bahşedilmesiyle insanın sahip olunduğu, sahiplenildiği,  üstlenilen üst 

bir olanak olarak trajik, böyle olmasıyla da etkinlikten çok edilgenliğin ön plana 

çıkıyor gibi göründüğü trajik, Antigone bağlamında pathein to deinon’dur.29 Pathein 

to deinon, trajik kahramanı trajik kahraman olarak var eden ve böylece antik 

Yunan’daki dramın içerdiği gizil eylemi açığa çıkaran en uç eylemdir: 

 

                                                           
29 Pathein, pathos sözcüğüyle ilişkili olup  duyumsama, alımlama, deneyimleme gibi anlamlara 

geliyor. Olumsuz olarak talihsizlik ve felaket gibi anlamları da var. (Liddell, Scott, 1937:1285) 
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“Pathein to deinon: acı çekmek, katlanmak. Evsizlik, yabancılık insanların kendi başına 
yaptıkları bir şey değildir; tersine yabancılık-yurtsuzluk sayesindedir ki insanlar oldukları ya 
da olabilecekleri şey veya kişi olurlar. Pathein (pathos) edilgen bir alımlama ya da acı 
çekmeden çok bir tür üzerine almadır. Bir tür deneyimlemedir-deinonu deneyimlemedir-bu 
katlanma ve acı çekme, dramayı oluşturan Yunan trajedisindeki eylemi ifadede kullanılan ‘to 
drama’nın temel özelliğidir.” (Heidegger, 1996(b):103) 
 
 

Heidegger’in yorumları bağlamında, varlığa aitliğinde insan, yitimliliğinin 

beraberinde getirdiği açıklıktaki yabancılığıyla eve dönüşü temel pathosu haline 

getirmiş olan insan, Yunan trajedisinde en temel özelliğiyle, özüyle, kim olduğuyla 

gösterilmeye çalışılır. İnsan en yabancı, yersiz yurtsuz varlıktır; çünkü o, 

sonluluğunun yarattığı bir temele, yuvaya ait ol(a)maması ve bu nedenle de sürekli 

olarak evde olmaya çalışmasıyla, eş deyişle yabancılığının getirdiği bu pathos’la  en 

yabancı varlık olduğunu gösterir. Bu tutkunun da gösterdiği gibi, insan eve 

dönüşüyle yoldadır; yolda oluşuyla da varlıkla karşılaşandır; çünkü yolda olması 

varlığın evinde olması demektir; evinde olması demek yuvada/varlıkta olmasından 

kaynaklanan yabancılığından dolayı varlığın sunduklarıyla karşılaşması demektir: 

“Varolanların Varlığa gelmesinde bir açıklık olarak tarihsel insan Da-sein’ı, içinde 

Varlığın kimi zincirinden boşanmış şiddetli güçlerinin apansız gidip gelmelerle tarih 

olarak oluştuğu bir arada-olmadır.”(Heidegger, 2000:174)  Bu bağlamda açıklığın 

yeri olmak, eş deyişle açıklığın çatısı altında olmak, açıklığın sunduklarıyla 

karşılaşan yabancı olmaktır. Açıklık, pathein’in, yani alımlamanın bir ifadesidir: 

“Pathos varlığa maruz kalışımızdır; açıklığın diğer adıdır.” (Sheean, 2001(b):200) Bu 

biçimde anlaşılan pathos’la bağlantılı olarak düşünüldüğünde olanağını açıklığının 

oluşturduğu eve dönüşünü içinde taşıyan  yabancılığıyla Antigone, hiçbir fayda 

gelmeyeceğini bildiği, boşuna olduğu düşünülebilecek bir duruma karşı takındığı 

tavırda, aldığı konumda yabancılığını en uç biçimde göstermiş olur. Bu, “pathein to 

deinon” tamlamasıyla dile getirilen durumdur; bu bağlamda “pathein to deinon” 
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Antigone’nin riski alma, varlığa katlanma tutkusuna dolayımlamada bulunmaktadır.  

“Pathein, deinonu deneyimlemektir” (Heidegger, 1996(b):103) Başka bir deyişle 

yabancılığı deneyimlemek, Antigone’nin şiddeti uygulama, bu biçimde var-olma 

biçimidir:  

“ Şiddeti uygulayanın, her şiddet içeren uysallaştırma çabası ya zaferdir ya da yenilgi. 
Bunların her ikisi de insanı başka biçimlerde yuvanın dışına atar; kazanılmış ya da 
kaybedilmiş varlığın tehlikesini, farklı bir şekilde açar. Her ikisi de farklı şekillerde yıkımla 
tehdit edilirler. Şiddeti-uygulayan, yaratıcı olan söylenmemişi başlatır, düşünülmemişe girer, 
asla yapılmamış olanı zorlayıp görünmemiş olanı görünür kılar, şiddet-uygulayan böylece her 
zaman riski (tolma) üzerine alır.” (Heidegger, 2000:172) 

 

Antigone’ye biçilen yazgı budur. Antigone’nin durumunda yazgı, kaçınılmayacak 

olanın anlamını taşımaz; çünkü Antigone’nin riski almama gibi bir seçeneği de 

vardır. Nitekim kız kardeşi İsmene’nin Polyneikes’in gömülmesi konusunda 

Antigone’ye yardım etmeyi kabullenmemesi de, söz konusu olanın kaçınılmaz türden 

bir yazgı olmadığını gösterir. Bu nedenle yazgı, Antigone’nin varlıkla olan bağlılığı 

noktasında anlam kazanır. Antigone’yi özel yapan, Varlıkla olan yazgısal bağlılığına 

ilişkin olarak takındığı tavırdır. Bu, aynı Oidipus’ta olduğu gibi, bir karar ve görüş 

anıdır. Antigone’nin açıklığa gelen, karşı karşıya kaldığı, tarihselliği içinde 

karşılaştığı Varlığa aitliğini anladığı an, aynı Oidipus gibi, Varlığa karar verdiği 

andır. Varlığa karar verişi, varlıkta duruşu, varlığı evi olarak kabul edişidir; ama 

Varlığa karar verişi aynı zamanda en yabancılar içinde en yabancı olarak da belirdiği 

ve yuvasızlığını gösterdiği andır. Böylesi bir uç yabancılıkta belirdiği an, 

Antigone’nin Thebai’de kendi dışında kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği 

türden bir eylemi üstlendiği andır. Evde olması, varlığın çatısı altında olmasıdır, 

sınırlarını varlığın çizdiği yerde durarak yuvanın sunduğunu kabul etmesi, özsel 

olarak yabancılar içinde en yabancı olmasıdır. Kardeşi İsmene’nin tersine “Antigone, 

bunu kendi özünde üstlenir; yani, hiçbir şeyin yardımcı olamayacağı işi, her şeye yön 
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veren kalkış noktası olarak izler.” (Heidegger, 1996(b):102) Antigone, yazgısını 

üstlenmekle, yabancılıktaki o temel pathosun ifadesi olan varlığı yüklenmesiyle tüm 

yabancıların üzerine yükselerek  evsizliğinin otantikliğini gösterir. 

 
“Antigone, yabancılığı içinde, tüm öteki yurtsuzları aşar. Yalnızca Kreon gibilerin alanı 
üzerinde belirmekle kalmaz; bizzat alanın dışına adım atar. İşte bu anlamda Antigone, nihai 
olarak yabancıdır. ‘To deinon Tauto’dur. Antigone’nin üzerine aldığı bu yabancılık kesin bir 
şekilde karşılaşacağı erken bir ölümün korkunç ve bilinmeyen deneyimi değildir asla. Bizzat 
onun ölümü kalos’u, yani varlığa aitliği kurar. Ölümü evde oluşudur; evsiz olmaktan 
kaynaklanan bir evde oluş.”   (Heidegger, 1996(b): 117) 

  

İçinde bulundukları ilişki bağlamında hem Kreon hem de Antigone yabancıdır; 

yuvasızdır; ama Varlıkla ilişkileri bakımından yuvasızlıkla ilişkileri birbirinden 

farklıdır. Kreon yasa bağlamında varolanlara bağlı kalarak otantik olmayan bir 

yabancılık sergilerken Antigone varolanlara teslim olmayıp Varlığın sunduğuyla bir 

olmaya kalkışır; bu Antigone’nin Kreon’u geçerek en yabancı olarak belirmesine 

neden olur. “Antigone, ölümü ve Hiçliği özüne ait  kılar; çünkü  kendini Varlığa ait 

bilir. Varolanların arasında oyalanmaz. Böylece Varlıkta yuvada-olmakla, 

varolanların arasında yuvada olmaz.” (Pöggeler, 1987:182) Antigone’nin varolanlar 

arasındaki yabancılığı bu anlamda otantik bir yabancılık olarak, yabancılığın otantik 

olmayan yüzünü gösteren Kreon’un üstüne çıkması demektir. Bu anlamda 

Antigone’nin en üstlere çıkarak evde olmaya çabalayışı risk almanın ta kendisidir. 

“O, uygun olan yazgıyı seçer. Böylece yuvasız olmayı üstüne alır. Bu deneyim ve 

üstlenme onun ait olduğu insanlığın en uç eylemi ve uygun tarihidir; özünün 

tolmasıdır.” (Heidegger, 1996(b):109)  

 
“Antigone’nin ‘deinon’u yüklenişi onun en aşırı eylemidir. Bu eylem, evde oluş devinimi ve 
dramasıdır. Evde oluşla, ilkin evde olmayış başarılır. Ve bu evsiz olmanın evde olmada 
başarılışı anlamında sonuçlanmaz; daha çok Antigone’nin evde oluşu ilkin evde olmayışın, 
yabancılığın özünü aydınlatır. Evde oluş, evde olmayışın temel belirsizliğini açığa çıkarır.” 

(Heidegger, 1996(b):115) 
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Antigone’nin evde olmaya çalışması riske dayanan özünü, özünün varlıkla olan 

kökensel ilişkisini gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. Ve bu noktada yazgı,  

Antigone’nin eyleminde, Heidegger için, her şeyi belirleyen merkezdir; çünkü yazgı 

Var-lıktır. 

 
“Antigone payının ona en yükseklerde hüküm süren tanrı Zeus’la en aşağılarda hüküm süren 
Dike’nin ötesinden yazgılandığını bilir. Fakat bu ne ölülere ne de onun erkek kardeşiyle olan 
kan bağına gönderme yapar. Antigone’yi belirleyen,  ölünün ayrıcalığı ve kan bağının 
önceliğine ilişkin temel ile zorunluluğu ilkin bahşedendir...Ölüm ve insan, insan ve ete 
kemiğe bürünmüş yaşam(kan-bağı) her durumda birbirine aittir. Ölüm ve kan her durumda 
insanın farklı ve uç alanlarını adlandırır; öyle ki varlık ne birinde tamamına erişir ne de 

diğerinde tükenir. Bu ölüme ve kana aitlik insana, varlıkla ilişkisinde belirlenmesinden 
dolayı yalnızca insana uygundur.” (Heidegger, 1996(b):117) 

 

 Varlığın bu kendini verişi içinde Antigone yabancı olan insanın, Heidegger’in dile 

getirişiyle “tekil deinon’un ve onun temelinin” (Heidegger, 1996(b):119) eş deyişle 

antik Yunan kahramanının açılımı olur. Varlık, antik Yunan kahramanı aracılığıyla 

kendileşip açılırken antik kahraman da Varlığın bu salınışı içinde olabildiği en 

yüksek noktaya çıkar(ılır). Bu, Varlığa sahip olarak Varlıkça sahiplenilen, bu ikili 

ilişkinin bir tarafında bulunarak Varlığın hakikatiyle çarpılan antik dönem trajik 

kahramanını diğerlerinden ayıran en önemli noktadır.  

 
“Yunan trajedisinde ‘kahramanlar’, eğer şu terimleri kullanabilirsek, ne İsevi anlamda ‘sessiz 
acı çekenler’ ya da ‘şehitler’; ne de çağdaş dram sanatındaki anlamıyla muhteşem bir şamata 
ve fantezi arasında yola koyulan ‘efendiler’dir. Trajik, çağdaş insanın düşündüğü gibi 
psikolojik bir ‘yaşanmışlık deneyimine’ sahip olabilme tutkusuna uygun bir şekilde ve 
dehaya ait oluş olarak değil de daha çok bir bütün olarak Varlığın hakikatine ve onun 
görünüşe geldiği sadeliğe uygun olarak ölçülür.” (Heidegger, 1996(b):103) 

 

Varlığın hakikatine teslim olma, Varlıkta durmayı isteme antik Yunan kahramanın 

bu temel pathosu var-oluşu/kahramanı, içinden çıktığı, onu var eden gelenekle karşı 

karşıya getiren bir durumu gözler önüne serer. Bu varlığa aitliği içinde Antigone’nin 

karşılaştığı durumdur. 
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2.4.1. Gelenek ve Antigone 

  

Gelenek, tekil var-oluşun içine atıldığı etkinlik alanının adlandırılmasıdır ve bu 

nedenle geleneği ilkin otantik tarihin oluşumu olarak düşünmek olanaklıdır. Bu 

bağlamda tarihin oluşumu, ‘polis’in yapısını açıklar; çünkü polis tarihsel sürecin 

işleme alanı olarak tarihselliğin, yitimlilikten başka bir şey olmayan uzamın 

kendisidir ve bu anlamda varlıkla insan arasındaki ilişki, yazgısallığın belirlediği bir 

ilişkidir;  bu bağlamda yazgısal ilişki, polisin açılımıdır ve  aynı yazgı, yasa ile 

geleneğin de oluşumudur. Burada altı çizilmesi gereken nokta sırasıyla tarih 

(Geschichte) , yazgı (Geschick) ve gönderme (schicken) sözcüklerini Heidegger’in 

birbiriyle çağrışımsal bağlamda kullanıyor olmasıdır: “Heidegger  tarihi ve yazgıyı 

gönderme eylemi bağlamında anlar. Böylece, insanın düşüncesine tarihsel bir devir 

içinde açılan şey, Heidegger’in  Varlık dediği, devirsel olagelmenin kendisi 

tarafından gönderilir ya da sunulur.”  (Jacobs, 1999:14)  

 

“Heidegger geschickt sözcüğünü, anlam bakımından zengin olan bu sözcüğü, 
çoğunlukla taşıdığı birçok anlamı göz önünde tutarak kullanır. Geschickt, schicken 
(göndermek) fiilinin geçmiş zaman ortacı olarak ‘gönderilen kişi ya da şey’ 
anlamına gelir. Heidegger, sözcüğü kişinin  varlık için sahip olduğu görev olarak 
kullanır. Bununla birlikte, Geschick biçimindeki ilgili sözcük, ‘kader’ ya da ‘yazgı’ 
anlamına gelir. Dolayısıyla birisi geschickt olduğunda, o, varlık için bir göreve 
gönderilmiş ve bu yolla yazgısına kilitlenmiş olur. Böylece, Heidegger’in görüşünde 
bir diğer bağlantılı sözcük olan tarih (Geschihcte)  olmaya-başlar.” (Seidel, 1978:96)  

 

Bu bağlamda yabancılığı deneyimlemeyi Varlıkla böylesi bir uygunluk, 

kilitlenmişlik ilişkisi içinde anlamak  olanaklıdır. Bu kilitlenmişlik içinde “tarih, 

Varlığın uzamsal-zamansal/yitimsel açılımıdır.” (George, 1988:193) Burada tarihin 

oluşumsallığı anlamında otantikliği söz konusudur; fakat bu otantik açılımın yanında 

otantik olmayan bir açılım da vardır. Bu durum, varlığın yazgısal karakteriyle 

ilgilidir ve gelenekle yakın bir bağlantı içindedir. 
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Heidegger’in otantik olmayanla, yani gelenekle yazgının bağlantısını, dolayısıyla 

tarihin açılımını, Varlığın salınımını göz önünde tutarak, ikili biçimde anladığı 

söylenebilir. Yani Varlık kendini onu karşılayanla tarih biçiminde, yaratıcı bir süreç 

olarak açarken, aynı zamanda, içinde kendi açılımını da gizleyen bir devinim 

sergiler. Otantik açılımın bu kendini gizleme biçimi  poliste gelenek ve yasa 

biçiminde görünebilir. Heidegger’in erken döneminde “onlar alanı” diye dile 

getirdiği ve  gelenek olarak anlaşılabilecek olan  tarihselliğin bu otantik olmayan, 

gizleyici tarafı, insan var-oluşunu sınırlayan, onun Varlıkta durmasına izin vermeyen 

ve böylece onu varolanlara bağımlı kılarak yuvasındaymış gibi yaşamasını 

sağlayarak açıklığın üzerini kapatan bir karaktere sahiptir ve bunun böyle olması 

Varlığın temelde yatan deviniminden kaynaklanmaktadır; çünkü bu devinim kendini 

açarken gizleyen türden bir devinimdir; bu devinim karşılıklı bir oyunu 

anımsatırcasına salınmaktadır: “Varlaşmayla yoklaşmanın arasındaki karşılıklı oyun, 

tarihin devirsel doğasının nedenidir.” (George, 1988:262) 

 

 Bu söylenenler bakımından Antigone’nin eylemi,  kendini poliste gizleyerek açık 

eden; açık ederek gizleyen Varlığın salınımıyla, gelenek bağlantısında nasıl bir ilişki 

içindedir? Antigone, her şeyden önce Varlığın kendini gizlemesinin göstergelerinden 

biri olarak yorumlayabileceğimiz varolanlarla ilgilenme tutumunu hiçbir zaman 

benimsemez. Böyle bir tutumu benimseyen daha çok Kreondur. Bu anlamda Kreon 

Antigone’nin açıklıkta durma pathosuyla karşılaştırıldığında Varlığın açıklığında 

durmayı kabullenmeyen ve nomos aracılığıyla geleneğin içinde kalan ve bu nedenle 

tanıdık bildik olanın sınırlarında olagelen bir figür olarak görünür. Oysa Antigone 
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Varlığa açıklığıyla yasaya karşı olan tutumunu belirtmiş olur. Burada söz konusu 

olan, Varlığın sunumuna, vermesine gösterilen yaklaşımdır. Heidegger’in de 

belirttiği gibi “Veriyor fiilinde veren, varlığın kendisidir. ‘Veriyor’, hakikati verip 

bahşeden varlığın özünü dile getirir. Kendini açıklık içinde, açık alanla birlikte veren 

varlığın kendisidir.” (Heidegger, 1998(a):255) Bu noktada artık gelenekte kırılma 

yaratan trajik kahraman söz konusudur; çünkü “varlığın Açıklığına açık olabilme, 

varlığın hediyesini karşılayıp kabul edebilme yetisi bakımından karakterize edilen 

insan” (Beistequi,  2003:244) Antigone gibi bahşedilenin çağrısına karşılık verebilen 

insandır; yani Antigone gibi, yasanın üzerine çıkarak Varlığın çağrısına cevap 

verebilen insandır. Varlığın çağrısına verilen cevap Varlığa aitliğin de göstergesidir. 

Bu, cevabı veren olarak yasaların üzerinde duran, kurucu olan deinotik Dasein’ı 

sunar. Antigone böyle bir Dasein’dır. Belli bir tarihsel açılımda varolanlardan, eş 

deyişle içine atıldığı gelenekten, nomostan ayrışarak Varlığı konuşturması onu farklı 

kılar; verdiği cevap, eylem tarzı varlığın çağrısının bir ifadesi olan  ‘pathein to 

deinon’un ta kendisidir. ‘Pathein to deinon’ olarak geleneğin üzerine çıkar, yazgısını 

görünür kılar; bu bağlamda otantik oluşun, onu var eden gelenekten koparak 

bireyleşmenin somut örneği olarak düşünülebilir. Antigone’nin kökensel ‘ethos’u 

Varlıkla olan bu ilişkisinde açığa çıkar. Buradaki ethos, gelenek içindeki ‘ethos’ları 

aşan ve kahramanın kahraman olarak duruşuyla ilgili belirleyiciliği olan bir temelin 

ifadesi olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla gelenek içinde anlaşılan ethos  bağlamında 

“çağrı, herhangi bir ethosu açmaz, tersine insan var-oluşunun, varlığı içinde, 

geleneksel yaşam tarzlarından olan farklılığını açar.”(Scott, 1999(b):216) Antigone 

kendini eylemiyle polis içinde nomos ve ethos olarak açan phüsis’in karşısında 

konumlanan temel bir ethos içinde açar. O halde kendini böylesi bir ilişkisellikte, 
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temel duruşta açmak tanıdık olanın, evde-oluşun bir ifadesi olarak yuvayı terk etmek, 

böylece yabancılar içinde en yabancı olarak yerinden oluşu somutlaştırmaktır.   
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SONUÇ 

  
Heidegger’in yorumu bağlamında bakıldığında Yunan trajedisinin bize gösterdiği,  

insanın Varlıkla kurduğu ilişkinin  yaratıcı, yıkıcı bir ilişki  olduğu hakikatidir; bu 

hakikat,  Heidegger’in, insanın özüne ilişkin  olarak dile getirdiği “insanın 

yeryüzünde hem yurtsuz hem de evde oluşu poetiktir”(Heidegger, 1996(b):120) 

tümcesinde, gizil olarak, görünür olmaktadır ve bu bağlamda aslında insanın poetik 

bir temel  olduğunun savlanması, onun var-oluş hakikatinin dile getirilmesinden 

başka bir şey değildir. Yitimliliği içinde insanın Varlıkla olan kökensel ilişkisi, diğer 

varolanlar arasındaki Varlığa aitliğinden ileri gelen yersizliğinden kaynaklanan özel 

konumu, batı metafiziğinin gözden kaçırdığı bu temel durum, kelimenin kökensel 

anlamıyla, poetiktir-trajiktir ve bu anlamda Heidegger için Sokrates öncesi dünyayla, 

şiirin ve hakikatin bir arada bulunduğu dünyayla diyaloga girmek Varlıkla, Varlığın 

anlamıyla, kısacası temelsizliğinin bir görünümü olarak poetik temelle, yani insanla  

yüz yüze gelmek, özümüzün açılımı olan bu poetik temelin dipsiz uçurumuna doğru 

açılmak anlamına gelir. Bu uçuruma, eş deyişle trajiğe açılmak, Heidegger için 

açılımın trajik olagelişini de görme olanağını açar. Böylece trajik olanın, Varlığın 

açılımıyla ilişkili görülmesi, Heidegger için maruz kalınan teknoloji çağının da 

anlamını ortaya  çıkaran bir işleve sahip olur. İçinde yaşadığımız çağın akrebi ve 

yelkovanı artık şairin dediği gibi mahrumiyetin anını göstermektedir: “Zaman, 

yalnızca Tanrı öldüğü için değil; fakat ölümlüler neredeyse kendi ölümlerinin 

ayırdına varmaktan aciz oldukları için mahrumiyet zamanıdır.” (Heidegger, 2001:94) 

İşte Heidegger’in  trajediyle, dolayısıyla Sokrates öncesi düşünceyle  uğraşısı, bizim 

meta-fizik özümüz olarak yerselliğimizi imleyen yitimliliğimizden kaynaklanan 

açılımın,  kendini çağ içinde gizleyerek gösterdiğinin, bunun da bu devinimi,  
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teknolojik dönem olarak kendi kökenini unutan bir salınım biçiminde, içinde 

bulunduğumuz çağı belirleyerek yaptığının, dolayısıyla artık burada söz konusu 

olanın yazgısal anlamıyla trajedi olduğunun, metafiziğin içinde kalınarak görülmesi 

olanaklı olmayan bu durumun, ancak trajik bir bakış aracılığıyla açıklığa 

kavuşturulabileceğinin bir ifadesidir. Schmidt’in de belirttiği gibi “trajedi gözlerimizi 

böylesi bir hatanın-yanılsamanın hakikatine açma işidir. Metafizikse bu hakikate 

karşı körlüktür, trajik yadsımadır.” (Schmidt, 2001: 244) Böylece trajedi hem geri 

dönülen hem de bu geri dönüşe yön veren, hatta onu başlatan, kalkış noktası olarak  

döngüsel-yazgısal yapısıyla görünür olmaktadır.  Bu bakımdan trajedinin, 

Heidegger’de insanın varlıkla kurduğu ilişkinin poetik-trajik özünü, gene bu 

salınımın trajik doğasından dolayı, gör(e)meyen batı metafiziğinin aşılmasında, bu 

metafiziğin kendi üzerine örttüğü perdenin aralanmasında yönelinen, geri dönülen  

bir kaynak olduğu söylenebilir.  Robert S. Gall’in de dile getirdiği gibi: “Trajedi, 

erken dönem Yunan düşünürleri gibi, bize metafiziğin nasıl yenileceğinin ve 

Yunanlılar’ın metafiziğin başlangıcındaki özgün varlık deneyimlerinin 

gösterilmesiyle düşünüme nasıl  ara  verileceğinin  işaretlerini  verir.  Heidegger -

metafiziğin sonunda- trajedide görüleni –varlık, zaman, dünyadaki yerimiz ve 

kutsalı- kendi tarzında düşünmeye çalışır.”  (Gall, 2003:19) Bu bağlamda, 

Heidegger’in yapmaya çalıştığı metafiziğin dönüştürülmesi tasarısını, temel olarak, 

“insana” dönüşün, poietik-deinotik olana, eş deyişle trajiğe dönüşün ikili anlamının 

bir ifadesi olarak yorumlamak ve bu anlamda Heidegger’i trajik bir düşünür olarak 

düşünmek olanaklı gibi gözükmektedir. 
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