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NSGİRİŞ 

Bu çalışmada maliyede “zaman” kavramına ilişkin kavramsal belirsizliğin giderilmesi, 

sosyal bilimlerin tamamında olduğu gibi zamanın ölçüt olma niteliğinin dışında kendinde 

şey olarak varlığının maliye bağlamında ortaya çıkardığı değerlendirme düzleminin açığa 

çıkarılarak öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Maliye literatürüne bakıldığında 

zaman kendinde şey olarak doğrudan doğruya ele alınan bir sorunsal olarak 

bulunmamakla ve dolaylı olarak ele alınmakla birlikte, zaman problem ile 

ilişkilendirilmeyen durumlarda dahi temel sorunsal olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  

Zamanın maliye literatüründeki doğrudan etkisi, zaman dolayımıyla olmasa da, oluşan 

kavramsallaştırmalar ve yaklaşım farklılıkları şeklinde dolaylı olarak açığa çıkmaktadır. 

Zamanın maliye literatüründe açığa çıkma şeklini ve maliyenin kendinde şey olarak 

zamansal yapısını ortaya koyabilmek amacıyla maliyenin anlam içeriğinden hareketle 

zamansallığının açığa çıkarılma şekli olarak kabul edilebilecek kavramsallaştırmalar 

çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Buna göre maliyenin kamusal olan ile ilişkisinin, 

zamansallığı hususundaki temel unsur olarak kabul edilmesi, zamanın kavram olarak 

Heidegger’in zaman anlayışına dayandırılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Zaman 

kavramının Heidegger’in yaklaşımından hareketle ele alınma nedeni Heidegger’in 

zamanı, zaman-zamansallık ayrımının temelini oluşturan tarihsellik ve toplumsallık 

bağlamında ele almış olmasıdır. Maliyenin sosyal bilim olarak içerildiği toplumsal 

bütünlükten bağımsız bir değerlendirme düzleminde ele alınması maliyenin anlam 

içeriğinin dönüştürülmesine neden olmaktadır. Heidegger’in zaman kavramının tercih 

edilmesindeki bir diğer neden de hangi bilim ile ilişkili olarak ele alınırsa alsın zamanın 

kendinde şey olma hali ile yapılacak değerlendirmelerin ilgili bilim kapsamında da 

değerlendirme alanının genişlemesine yol açacak olmasıdır. Sosyal bilim olarak maliye 
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kapsamında, zamanın ne’liği kapsamında ve Heidegger tarafından ele alındığı haliyle 

zaman-zamansallık ayrımı temelinde oluşturulan düşünme alanı ile maliyenin bilim 

olarak içerildiği ilişkisel alanda ortaya çıkabilecek yanılsamalara dikkat çekilmesi 

sağlanacaktır. Söz konusu yanılsama hallerinden bir tanesi olan, modern ve post modern 

dönemde maliyenin temel problemlerinden olan teknikleşmedir. Maliyenin 

teknikleşmesi, maliye literatürü genelinde temel bir problem olarak görülmemekle 

birlikte, maliyenin anlam içeriği ile birlikte ele alındığında söz konusu anlam içeriğinin 

dönüştüğü dolayısıyla da maliyenin kendi şey olma halinden bağımsız bir açığa çıkmanın 

gerçekleşmesine yol açan yanılsamalı bir maliye biliminin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bununla birlikte doğrudan doğruya zamanın kendinde şey olma hali ve Heidegger’in 

yaklaşımı ile açığa çıkarılan zamansallık anlayışı bağlamında söz konusu teknikleşme 

hali ele alındığında, literatürde zamanın teknikleştirilmesiyle sağlanan maliyenin 

teknikleştirilmesindeki derinleşmenin de etkisi açığa çıkmaktadır. 

Çalışma iki ana bölümden oluşmakta olup ilk bölüm zamanın kavramsal ve teorik 

düzeyde sorgulanmasına ikinci bölüm ise maliyenin zaman bağlamında ele alınmasına 

ilişkin değerlendirmelerden oluşmaktadır.  

Birinci bölüm zamanın nel’liğinin ortaya konulmasına ilişkin değerlendirmelerden ve 

Heidegger’in zaman anlayışının ele alınmasından oluşmaktadır. Zamanın ne’liğinin 

ortaya konulmasında iki kategoride değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ilk olarak ilgili 

kavram ilişkili olduğu kavramsal çerçeve dahilinde dilbilimi açısından 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede iki yol izlenmiştir. Öncelikle ilgili kavramın ve 

ilişkili olduğu diğer kavramların sözcük olarak Türkçe’deki anlam içeriği incelenmiştir. 

Bu noktada içinde bulunduğumuz dönem itibariyle sahip olunan anlam içeriğinin açığa 

çıkarılması amacıyla, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü, Türkçe’deki Osmanlıca 

sözcüklerin de etkisi göz önünde bulundurularak Şemseddin Sami tarafından hazırlanan 

Kamus-ı Türki ve eski Türkçe’deki kullanımlar için de Kaşgarlı Mahmud tarafından 
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hazırlanan Divan-ü Lügati’t Türk ve on üçüncü yüzyıl öncesi Türkçesi için hazırlanan 

Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünden yararlanılmıştır. Bu sözlükler kullanılırken 

anlam içeriğine ulaşmanın yanı sıra dönemler arası karşılaştırma yapma amacı da 

güdülmüştür. Bu amacın gerekçesi ise sözcüğün anlam içeriğinin tarihsel süreçte 

geçirdiği değişimin, dönüşümün söz konusu sözcüğün kavramsal çerçevesinin de 

gösterdiği değişikliği açıklayıcı niteliğinin bulunmasıdır. Özellikle de sosyal bilimler 

kapsamında, tarihsel ve toplumsal koşulların etkisinin sözcükler ve kavramlarda açığa 

çıktığı göz ardı edilemez. Her bir bölümde izlenen bir diğer yol da kavramların farklı 

diller arasında geçişlilik göstermesine rağmen anlam içeriklerinin dilden dile değişiklik 

göstermesi ve bir dildeki kavramın tam olarak karşılığının bir diğer dilde bulunmamasına 

bağlı olarak ortaya çıkan kavramsal karışıklığa açıklık getirmektir. Bu doğrultuda bu 

çalışma kapsamındaki temel kavramlar İngilizce ve Almancadaki kullanımları da göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu noktada da İngilizce için Merriam 

Webster Etimolojik Sözlüğünden ve Almanca için Jacob Grimm ve Wilhelm Grimm 

tarafından Eski Almancayı da içeren Almanca sözlükten yararlanılmıştır. Temel 

kavramsal çerçeve dahilinde etimolojik anlamda yapılan incelemelerden de hareketle 

ilgili kavramsal çerçeve karşılaştırmalı olarak Türkçe, İngilizce ve Almanca açısından ele 

alınmıştır.  

Birinci Bölümde kullanılan ikinci kategori ise kavramın ilişkili olduğu kavramsal çerçeve 

dahilinde literatür ve teori açısından ele alınmasıdır. Ancak bu değerlendirme analitik bir 

yol izlenerek yapılmıştır. Buna göre her bir kavramın teorik çerçevesi ilgili olduğu 

kavramsal çerçeve dahilinde ele alınmış olmakla birlikte bu ele alma yönteminde durum 

tabloları kullanılmıştır. Bu doğrultuda da her bir kavramın bir diğer kavram ile ilişkisi, 

oluşturulan durum tabloları temelinde değerlendirilmiş ve bu tablolar gerekli oldukça 

birbirleri ile ilişkilendirilerek kümülatif durum değerlendirmeleri yapılmıştır.  
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Bu çerçevede birinci bölümde zamana ve Heidegger’in zaman anlayışına yönelik yapılan 

sorgulama ve değerlendirmeler ile zamanın maliye bağlamında ele alınmasına imkân 

sağlayacak bir alt yapı oluşturulacaktır. Zamana ilişkin sorgulamanın Heidegger özelinde 

ele alınarak yapılmasıyla da farklı diller arasındaki kavramsallaştırmaların düşünsel 

anlamdaki katkısını da göstermek amaçlanmıştır.   

İkinci bölüm, çalışmanın esas kısmını oluşturmakta olup üç alt bölümden oluşmaktadır. 

İlk olarak maliyenin kavramsal olarak sorgulanması, ikinci olarak da ilk bölümde yapılan 

değerlendirmelerden hareketle zaman ile ilişkisinin kurulması, üçüncü olarak da söz 

konusu ilişkinin Heidegger’in zaman anlayışından hareketle değerlendirilmesi 

yapılmıştır. İkinci alt bölüm zamana ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı çalışmanın 

birinci bölümden hareketle maliyenin kavramsal anlam içeriği ile de uyumlu olacak 

şekilde maliyenin zamansal yapısının gerçekleşme ve açığa çıkma şekline ilişkin 

değerlendirmeler içermekte olup doğrudan doğruya maliyenin teknikleşmesi hususunu 

ele almaktadır. Maliyenin siyasal nitelikli içeriğine karşılık gelen zamansallık hali ile 

teknikleşmesine karşılık gelen zamansallık halleri bağlamında karşılaştırma yapılmıştır. 

Üçüncü alt bölüm, maliyenin teknikleşmesinin zamansal içeriğinin, Heidegger’in zaman 

anlayışından hareketle ele alınmasını kapsamaktadır. Buna göre bireyci ve toplumsal 

temelli iki farklı yaklaşım temelinde Heidegger’in zaman anlayışından hareketle 

maliyenin teknikleşmesi hususu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bireyci 

temelli yaklaşım, kamu tercihi kuramının temel yaklaşımlarından olan rasyonellik 

temelinde ele alınarak iktisadi akla sahip homo economicus ile Heidegger’in zamansal 

öznesi DASEIN arasındaki karşılaştırma kapsamında ele alınmıştır. Toplumsal temelli 

yaklaşım ise Heidegger’in das Man olarak ifade ettiği diğerleri ile birlikte olma ve 

diğerleri aracılığıyla otantik var oluşa yönelme imkânı sağlayan toplumsallık anlayışı 

kapsamında ortaya çıkan zamansallık haline karşılık gelmektedir. Bu bağlamda 

Heidegger’de kamusallık ve çalışma ile sağlanan toplumsallık hallerinin yol açtığı 
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zamansallık, devlet, ekonomi, toplum ilişkisi bağlamında yer alan maliyenin anlam 

içeriğinin de, söz konusu ilişkide yer alan unsurlarda ortaya çıkan değişiklikler ile 

değişmesine buna bağlı olarak da zamansallığında bir dönüşümün ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Dolayısıyla bu alt bölüm kapsamında yapılan değerlendirmeler, gerek 

maliyenin teknikleşmesi konusunu gerekse maliyenin zaman ile olan ilişkisinin temel 

düzlemi niteliğindedir. 

Ayrıca özellikle Birinci Bölümde olmak üzere, her iki bölümde tarafımca hazırlanan 

durum tabloları kullanılmıştır. Bu tablolar, sistematik felsefe ve mantık ilkelerinden 

yararlanılarak oluşturulan “ve”, “veya”, “ise” bağlaçları kullanılarak oluşturulmuştur. 

Söz konusu tablolar, özellikle felsefe literatüründeki farklı yaklaşımların kavramsal buna 

bağlı olarak da kuramsal çerçevesinin farklılığını görünür kılarak, maliye literatürü 

açısından anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla kullandığım yöntemsel bir tercihtir.  

Bu çerçevede bu çalışmanın kapsamı, maliye literatürü bağlamında maliyenin 

teknikleşmesi, felsefe literatürü bağlamında ise zaman sorunsalları etrafında geliştirilerek 

oluşturulmuştur. Maliye literatürü ve felsefe literatürü arasında kurulan bağlantı,  

teknikleşme ve zaman kavramları aracılığıyla sağlanmaya çalışılmış olmakla birlikte, 

maliye ve felsefe literatürü arasındaki ortak kavramsal çerçeve oluşturma amacı 

güdülmemiştir. Bu çalışma kapsamında esas olarak maliye literatürü açısından temel bir 

ayrıma yol açan teknikleşmenin derinliğini açığa çıkarma amacı güdülmüştür. Söz 

konusu derinleşmenin, özellikle İkinci Bölüm kapsamında ele alınacağı gibi zaman 

dolayımıyla ortaya çıkması nedeniyle, hali hazırda maliye literatürünün içinde bulunduğu 

durumun açığa çıkarılmasında Birinci Bölüm’de yer alan felsefe literatüründen 

yararlanılmıştır. 
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1 BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                

ZAMAN KAVRAMI 

Zaman kavramı, felsefede ne’liği sorgulanan bir kavram olarak ele alınırken diğer bütün 

disiplinlerde sadece bir ölçüt olarak kabul edilmekte ve buna bağlı olarak da “kendisi ile 

sayılan” hale dönüşmektedir. Maliye disiplini bağlamında da hali hazırda zaman 

kavramının, varlığı mutlak olarak kabul edilen ve mali olayların hesaplanabilirliğinin 

ölçütü olarak kullanılan bir anlam içeriğine sahip olduğu görülmektedir.  Ancak zaman 

kavramının ne’liği sorusunun cevabı hali hazırdaki kabullerde önemli ölçüde değişikliğe 

neden olmaktadır. Buna bağlı olarak bu bölüm kapsamında, zaman kavramının ne’liği 

sorusunun açığa kavuşturulması amacıyla, öncelikle zaman kavramının ilişkili olduğu 

kavramsal çerçeve de göz önünde bulundurularak dilbilimi ve kavramsal açısından 

inceleme yapılacak. Teorik olarak yapılacak incelemede ise Heidegger’in zaman 

yaklaşımı ele alınacaktır.  

 

1.1 Dilbilim Açısından Değerlendirme 

 

Zaman sözcüğü dilbilim açısından ele alındığında, pek çok farklı sözcük ile ilişkili bir 

anlam içeriğine sahip olduğu görülmektedir. Zaman sözcüğünün ilişkili olduğu diğer 

sözcükler zamanın oluşum ya da ölçülmesinde bir yere sahipken ayrıca zamanın 

tanımlanmasında da farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gerek bu 

yaklaşımların ayrıştırılabilmesi gerekse zamanın anlam içeriğinin karşılaştırmalı olarak 

sorgulanabilmesi amacıyla zamanın ilişkili olarak tanımlandığı kavramlar, sözcük anlam 

içerikleri ile aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 1-1: “Zaman” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak Sözcük Anlamı 

Divan-ü Lugati’t 

Türk 

Öd 

Ödi 

Ödüg 

Ödlek  

Zaman 

Felek 

Kamus-ı Türki 

 

 

 

Zaman 

1.Vakit, hengâm, çağ 

2.Devir, ahit 

3.Mühlet, mehil, imhâl 

4.Mevzim 

5.Sarfta mazi ve hâl ve istikbal gibi zamana 

mukârin hades beyan eden sıygalar 

Türk Dil Kurumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaman 

1.Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği 

veya geçmekte olduğu süre, vakit 

2.Bu sürenin belirli bir parçası, vakit 

3.Belirlenmiş olan an 

4. Çağ, mevsim 

5.Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış 

saatler, vakit 

6. Dönem, devir 

7. Gök bilimi: Olayların oluş ve akış sırasını 

belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını 

birim olarak kullanan sanal bir kavram 

8. Dil bilgisi: Fiillerin belirttikleri geçmiş 

zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş 

zaman kavramı 

9. Jeoloji: Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde 

belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş 

evrelerden her biri 

 

Tarihsel sürecin farklı dönemlerinde Türk Dilinde “zaman”ın anlamına bakıldığında 

“süre, an, dönem, çağ” gibi birbirinden farklı karşılıkları eş anlı olarak içerdiği 

görülmektedir. Bu durum, özellikle de “zaman”ın anlamının tarihsel süreçte gösterdiği 

genişleme ile daha da artmıştır. “Zaman”a ilişkin söz konusu anlam genişlemesinin, 

birbirinden bağımsız anlam içeriklerinin ortaya çıkması şeklinde değil, her durumda 

“zaman” ile ilişkili anlamların içerilmesi ile gerçekleştiği görülmektedir. Buna bağlı 

olarak da tarihsel süreçte “zaman”ın çatı bir kavrama dönüştüğü söylenebilir. 

Felsefe literatüründe “zaman”, farklı açılardan ele alınmakla birlikte “zaman”ın ilişkili 

olduğu kavramsal çerçeveye bakıldığında “an, süre, süreç, süreklilik, devinim, değişim, 

dönüşüm, hareket” ile ilişkili olarak ele alındığı görülmektedir (Hançerlioğlu, 2012, s. 
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356-360).  Buna bağlı olarak “zaman”ın tarihsel süreç içinde içerdiği anlamlardan ve 

özellikle felsefe literatüründe “zaman”ı ele alan çalışmalardan hareketle, zamanın ilişkili 

olduğu diğer anlamlarının karşılık geldiği sözcükler, Türkçe’nin tarihsel süreçteki 

değişimi bağlamında sunulacaktır.  

Tablo 1-2: “An” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki 

 

 

An 

1. Beyin, dimağ 

2. Fikir, zihin 

3. Zeka, fıtnat 

4. Hatır, hafıza 

5. Güzellik, cazibe,sabahat, Melahat 

6. Cüz’i bir zaman, lahza,dem.Değiş 

Türk Dil Kurumu 

 

An 

1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan 

parçası, lahza, dakika 

2. İki tarla arasındaki sınır 

3. Zihin 

 

“An” sözcüğünün anlamına bakıldığında “zamanın en küçük parçası olarak” 

tanımlanmakla birlikte, “zaman” ile ilişkili olan anlamın ötesinde “zaman”dan bağımsız 

ve zihin ile ilişkili anlam içeriğine sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 1-3: “Süre” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki 

 

Mühlet 

1. Vakit verme, bir vakit için müsaade 

etme, bir işi bir vakt-i mu’ayyene kadar tehir 

etme. 

 

Müddet 

1. Bir şeyin uzanıp sürdüğü zaman, zaman 

mesafesi. 

2. Zaman, vakit, hengam 

3. Vakt-i mu’ayyen, zaman-ı mahsus 

Türk Dil Kurumu 

Süre 1. Bir olayın başı ile sonu arasında geçen 

zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, 

müddet 

 

“Süre” sözcüğünün anlamına bakıldığında “zaman mesafesi” şeklinde karşılık bulduğu 

ve bu karşılığın tarihsel süreçte değişiklik göstermediği görülmektedir. Bununla birlikte 
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Eyüboğlu’nun sözlüğünde sürmek kökünden sür-e şeklinde türediği ve “müddet, zamanın 

belli bir kesimi” anlamına geldiği belirtilmektedir (Eyüboğlu, 2004, s. 615). 

Tablo 1-4: “Süreç” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Türk Dil Kurumu 

Süreç 1. Aralarında birlik olan veya belli bir düzen 

veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, 

gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses 

 

“Süreç” sözcüğünün zamana bağlı eylem niteliğinde bir anlama sahip olduğu görülmekle 

birlikte Kamus-Türki’de doğrudan doğruya yer alan bir karşılığının bulunmadığı 

görülmüştür. Bununla birlikte Eyüboğlu’nun sözlüğünde ise sürmek kökünden sür-e-k 

şeklinde türediği ve “durumdan duruma geçerek kesilmeden sürüp giden olay” anlamına 

geldiği belirtilmektedir (Eyüboğlu, 2004, s. 615). “Sürek” şeklindeki kullanım ise 

Kamus-ı Türki’de yer almakla birlikte “süreç”in karşılığı şeklindeki hareketi içeren bir 

anlamı içermeksizin, süreklilik şeklindeki zamana ilişkin anlam ile sınırlıdır (Sami, 2010, 

s. 1104).  

Tablo 1-5: “Süreklilik” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki 
Sürekli 1.Çok sürer, devamlı, uzun. 

Türk Dil Kurumu 

 

 

 

Sürekli 

1.Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, 

daimî 

2. Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, 

baki, daimî 

3. Yumuşak 

Süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak 

sürüp gitme durumu, devamlılık 

 

“Sürekli” sözcüğünün anlamına bakıldığında doğrudan doğruya “zaman” ile ilişkili 

olarak tanımlanan bir anlama sahip olduğu görülmektedir. Eyüboğlu’nun sözlüğünde ise 

sürmek kökünden süre-k-li şeklinde türediği ve “koşuya dayanıklı at, kesintiye 

uğramayan, aksamadan sürüp giden, durmayan” anlamlarına geldiği belirtilmektedir 

(Eyüboğlu, 2004, s. 615). 
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Tablo 1-6: “Devinim” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Divan-ü Lugati’t 

Türk 

Teginmek Değmek 

Kamus-ı Türki 

 

 

 

Hareket 

1. Kımıldanma, deprenme, oynama, sükunun 

zıddı 

2. İş işleme, bir işte bulunma, amel, icra 

3. Tarz, tavır, muamele, gidiş, reviş 

4. Yola çıkma, azimet, azm-i rah 

5. İşlemek ve yürümek gibi idman-ı cismani, 

atalet zıddı 

6. Coşkunluk, telaş 

7. Tarık-ı ilminin bir payesi 

Türk Dil Kurumu 

 

 

 

 

 

Devinim 

1. Devinme işi, hareket 

2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, 

varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin 

bütünü 

3. Felsefe: Bir ruh durumundan başka bir ruh 

durumuna geçiş 

4. Felsefe: Bir düşünce sürecinin başlaması, 

hareket 

5. Felsefe: Zaman içinde durum değiştirme 

6.Fizik: Durağan bir noktaya göre devinmekte 

olan bir nesnenin durumu, devim, hareket 

 

“Devinim” sözcüğünün anlamına bakıldığında doğrudan doğruya “hareket” ile dolaylı 

olarak da “zaman” ile ilişkili olarak tanımlanan bir anlama sahip olduğu görülmektedir.  

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğünde teğinmek şeklinde karşılığı 

bulunan devinmek sözcüğü teg kökünden türemiş olup “ulaşma, dokunma, yaklaşma, 

dönüşme, başkalaşma, çarpma, dönme, çevrilme, dolaşma, karşılık olma” anlamlarına 

karşılık gelmektedir (Eyüboğlu, 2004, s. 174). 
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Tablo 1-7: “Değişim” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Divan-ü Lugati’t 

Türk 

 

Tegişmek 

Karşılaşmak, birbirine değmek, dokunmak, 

birini verip ötekini almak alıp-vermek. 

Kamus-ı Türki 

 

 

 

 

Değişim 

1. Tebdil,Tağyir, Tagayyür 

Tebdil: Değiştirme, başka bir şekil ve surete 

koyma, tağyir, tahvil. 

Tağyir: Başkalaştırma, değiştirme, diğer-gun 

etme, bozma, ifsat 

Tagayyür: Değişme, başka türlü ve dıger-gun 

olma, başkalaşma, tebeddül etme, renk 

değişme, dıger-gun olma, bozulma, fesada 

uğrama. 

Türk Dil Kurumu 

 

 

 

 

 

 

Değişim 

1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin 

bütünü, değişme 

2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin 

dolaysız olarak bir başka nesne ile 

değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, 

takas, mübadele, trampa, trok 

3. Biyoloji: Yeni döllerin atalarına tıpatıp 

benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, 

varyasyon 

4. Denizcilik: Rüzgârın yön değiştirmesi 

5. Matematik: Bir niceliğin birbirinden ayrı 

değerler alması veya böyle iki değer arasındaki 

ayrım 
 

“Değişim” sözcüğünün anlamına bakıldığında tarihsel süreçte bir farklılaşma 

göstermediği görülmektedir. Eyüboğlu’nun Sözlüğünde ise yukarıda yer alan kök 

anlamlarına ilave olarak zaman içinde anlam genişlemesine uğrayarak “bir durumdan 

başka bir duruma geçmek, başkalaşmak” anlamlarını da içerdiği belirtilmektedir 

(Eyüboğlu, 2004, s. 174). 
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Tablo 1-8: “Dönüşüm” SözcüğününTürkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Divan-ü Lugati’t 

Türk 

Tön Değişme, başkalaşma, çevrilme, geçme, 

bırakma, atma, aktarma, geri çevirme 

Kamus-ı Türki 
Tahavvül 1. Bir halden bir hale geçme, değişme. 

Türk Dil Kurumu 

 

 

Dönüşüm 

 

1. Olduğundan başka bir biçime girme, başka 

bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, 

inkılap, transformasyon 

2. Biyoloji: Görevinin değişikliğe uğraması 

yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme 

3. Ruh bilimi: Bilinçaltına itilmiş bir duygu 

veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka 

bir biçimde bilince yükselmesi, 

transformasyon 

 

“Dönüşüm” sözcüğünün anlamına bakıldığında tarihsel süreçte bir farklılaşma 

göstermediği görülmektedir. Eyuboğlu’nun Sözlüğünde ise tön, dön sözcükleriyle gece 

anlamına gelen tün arasında kök birliği olduğu düşünülmekte ve tün’ün günün bitmesi, 

aydınlığın karanlığa dönüşmesi, dönmesi olayını içerdiği dön kökünde ise “değişme, 

başkalaşma, bir durumdan başka bir duruma geçme” anlamının bulunduğu 

belirtilmektedir (Eyüboğlu, 2004, s. 202). 

Tablo 1-9: “Hareket” Kelimesinin Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki 

 

 

 

 

Hareket 

1. Kımıldanma, deprenme, oynama, sükunun 

zıddı 

2. İş işleme, bir işte bulunma, amel, icra 

3. Tarz, tavır, muamele, gidiş, reviş 

4. Yola çıkma, azimet, azm-i rah 

5. İşlemek ve yürümek gibi idman-ı cismani, 

atalet zıddı 

6. Coşkunluk, telaş 

7. Tarık-ı ilminin bir payesi 

Türk Dil Kurumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fizik: Bir cismin durumunun ve yerinin 

değişmesi, devinim, aksiyon 

2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya 

kımıldanma 

3. Davranış, tutum 

4. Yola çıkma 

5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca 

yapılan ilerlemeler, akım 
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Hareket 6. Coğrafya: Deprem 

7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve 

hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda 

karşılaşacaklarını düzenleme işleri 

8. Felsefe: Devinim 

9. Müzik Bir parçanın yavaşlık, çabukluk 

derecesi 

10. Spor: Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar 

içerisinde işlemeleri sonucu vücut 

bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle 

oluşturdukları yer değişimi 

 

“Hareket” sözcüğünün anlamına bakıldığında tarihsel süreçte anlam genişlemesine 

uğradığı, doğrudan doğruya “zaman”a ilişkin bir anlama sahip olmazken, “zaman”ın 

ilişkili olduğu anlamlar aracılığıyla “zaman” ile dolaylı bir ilişki içinde olduğu 

görülmektedir.  

Bu çerçevede zaman sözcüğünün ilişkili olduğu, ilişkili olarak tanımlandığı sözcükler 

bütün olarak ele alındığında farklılık gösterdikleri görülmektedir. Buna göre her biri 

zaman ile ilişkili olmakla birlikte kavramsal olarak zamanın karşılığı olarak 

tanımlandıkları takdirde önemli farklılıklara yol açmaktadırlar. Yukarıda yer alan 

tablolarda da görüldüğü gibi devinim, değişim, dönüşüm ve hareket sözcüklerinin farklı 

dönemlerde aynı anlam içeriğine sahip oldukları ya da aynı sözcük ile ifade edildikleri 

görülmektedir. Ancak bu durum, sadece dilbilimi açısından bir ortak kullanımı değil, aynı 

zamanda kavramsal olarak söz konusu kavramlara yönelik değerlendirmelerin içeriğine 

yönelik yaklaşımların da sınırlılıklarını gösterdiği söylenebilir. Söz konusu durumun 

İngilizce ve Almanca’da kapsamında da değerlendirilebilmesi amacıyla aşağıda yer alan 

tablo hazırlanmıştır. 
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Tablo 1-10: Zamana İlişkin Kavramların Türkçe, İngilizce ve Almanca’da 

Kullanımları 

 

Türkçe İngilizce Almanca 

Zaman Time Zeit 

An Moment Moment 

Süre Duration Zeitdauer 

Süreç Process Prozess 

Süreklilik Continuance Kontinuitat 

Devinim Motion Bewegung 

Değişim Change Wandel 

Hareket Movement Bewegung 

Dönüşüm Transformation Umwandlung 

 

Tablolaştırdığım şekliyle üç dilde de sözcüklerin farklı şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Burada önemli olan husus, her üç dil içinde zamanın ilişkili olduğu 

kavramsal çerçevenin birbirinin yerine kullanılamayacak anlam içerik farklılıklarına 

sahip olmasıdır.  

Almanca’da Türkçe ile benzer şekilde hareket ve devinimin aynı sözcük ile ifade edildiği 

ve Almanca’daki dönüşüm ve değişim sözcüklerinin aynı kökten türetildiği 

görülmektedir. Bu durum, daha önce de belirtildiği gibi Almanca’daki sözcük türetilişinin 

anlam içeriği de göz önünde bulundurularak yapıldığının bir diğer göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Diğer taraftan Türkçe’de süre, süreç ve süreklilik ortak bir kökten 

türetilmişken, İngilizce ve Almanca’da ortak bir kökten türetilmediği görülmektedir. 

Buna bağlı olarak da söz konusu sözcüklerin özellikle de Almanca’da anlam içeriğinin 

önemli ölçüde farklılaştığı söylenebilir. Bu farklılaşma, özellikle de “zaman” ile ilişkinin 

kurulmasında ortaya çıkmaktadır. Buna göre süre, süreç ve süreklilik bağlamında ortaya 

çıkan farklılık özellikle Heidegger’in “zaman”ı ele alış tarzında önem kazanırken, 

Bertrand Russell, Henri Bergson ve Gaston Bachelard gibi düşünürlerin “zaman”a 

yaklaşımları üzerinde belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla “zaman”a ilişkin kavramsal 

çerçevenin oluşturularak özellikle felsefi sorgulama yapılmasında söz konusu anlam 
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farklılıklarının etkisi, zamanın ne’liğinin değerlendirilmesine yönelik oluşturulan bir 

sonraki Kavramsal Değerlendirme Bölümünde ele alınmaktadır. 

 

1.2 Kavramsal Değerlendirme 

 

Etimolojik değerlendirme bölümünde zaman ve zamana ilişkin sözcükler arasındaki 

anlam farklılıkları ortaya konulmaya çalışılarak, yaygın kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkan/çıkabilecek kavram kargaşasının ortadan kaldırılması ve söz konusu sözcüklerin, 

kavramsal düzlemde doğru bir şekilde değerlendirilmesine imkân hazırlanmaya 

çalışılmıştır. 

Zaman, kavramsal olarak ele alındığında, farklı disiplinlerde gerek bağımsız olarak 

gerekse disiplinler arası ilişki düzleminde literatürde oldukça geniş bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. 

Bununla birlikte zamanın literatürde kapladığı yer sadece kavram olarak genel kullanım 

alanının genişliğinden değil, birçok kavramın ilişkili olduğu kavramsal çerçevenin 

genişliği ve bu kavramaların zamanın kendinde şey olma haline ilişkin oluşturduğu 

çeşitlilik nedeniyledir. Bu nedenle zaman, kavramsal olarak her bir disiplin dahilinde 

belirlenmiş anlamlara sahip olmanın ötesinde bir disiplin içinde dahi farklı anlam 

içeriklerine karşılık gelebilmektedir. Ancak bu farklılık hali, birçok kavramsal 

değerlendirmede olduğu gibi, kavrama olumlu ya da olumsuz yaklaşımlar çerçevesinde 

değil, bu olumluluk ve olumsuzluk halinden bağımsız olarak doğrudan doğruya anlam 

içeriğinin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda zamanın kavramsal 

boyutta sorgulanabilmesi amacıyla, öncelikle zamana farklı disiplinlerdeki yaklaşım 

genel olarak değerlendirilecek sonrasında buna bağlı olarak zamanın ilişkili olarak 
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tanımlandığı kavramsal çerçeve ele alınacak ve nihayetinde bu kavramsal çerçeveden 

hareketle zamanın iktisat, maliye disiplini açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.  

Hançerlioğlu’nun Felsefe Ansiklopedisi’nde “tüm var olanların birbirlerinin yerini alarak 

zincirlendikleri sonsuz süre olarak” (Hançerlioğlu, Cilt7, 356) tanımlanan zaman, fen 

bilimleri ve sosyal bilimler ayrımı temelinde temel tanımlama açısından önemli bir 

farklılık göstermezken anlam içeriğinin ele alınması hususunda önemli farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Hançerlioğlu tarafından belirli disiplinler bağlamında yapılan 

kavramsallaştırmalar dahilinde farklı disiplinlerin zamanı ele alma şekillerine ilişkin 

aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

 Tablo 1-11: Farklı Disiplinler Bağlamında Zamanın Ele Alındığı Kavramlar 

Disiplin Zaman’ın 

ilişkili olduğu 

kavram 

Zaman’ın anlam İçeriği 

Fizik Süreklilik Zamanın varlık şekli mutlaklık ve görelilik 

bağlamında sorgulanmakta olup sürekliliği 

varsayımından hareket edilmektedir (Newton ve 

Einstein zaman yaklaşımları). 

Toplumbilim Süreç Zamanın kaynağı toplumun varlığına 

bağlanmakta ve nesnel zaman ölçütlerinin 

toplumsal ölçekteki eylemlerin karşılığı olarak 

kabul edilip bu eylemler temelinde zamana 

ilişkin olanın değerlendirmesi yapılmaktadır 

(dinsel törenler, bayramlar). 

Ruhbilim Süre Zaman, sadece sinir sahibi canlılarda tepki 

verebilme yeteneği kapsamında ele alınmakta 

olup zaman bağlamında sorgulama, etki-tepki 

süresi ile ilişkili olarak algı, bilinç ve zihin 

çerçevesinde yapılmaktadır (Tepki zamanı). 

Dilbilim An-Süre Zaman, eyleme bağlı olarak doğal sürenin 

ayrıldığı bölümlerden her biri olarak ele 

alınmaktadır (Geçmiş, şimdi, gelecek). 

Ekonomi Süre Zaman, ekonominin temelini oluşturan emeğin, 

değerin oluşma süresi olarak ya da ekonomi 

bağlamındaki olayların, eylemlerin oluşum 

süresi olarak ele alınmaktadır (emek-zaman, 

üretim süresi, mali zaman). 
Kaynak: Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, ss:301-302. 
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Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde öncelikle zamanın ilişkili olduğu kavramsal 

çerçevenin, zaman niteliğinde ve zamanın bölümleri olarak ifade edilebilecek an, süre ve 

süreç çerçevesinde ayrıştırılarak ele alındığı ve disiplinler bağlamında zamanın ilişkili 

olduğu kavramın farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak burada vurgulanması gereken 

nokta bütün disiplinler, an, süre, süreç kavramlarının her biri ile ilişkili olmakla birlikte 

zaman bağlamındaki değerlendirmelerin bu ilişkinin esas ön plana çıktığı kavram 

çerçevesinde yapılmış olmasıdır. İkinci olarak Tablo 1-11 kapsamında, disiplinler 

bağlamında zamanın anlam içeriğine bakıldığında bütün disiplinlerde zamanın var olan 

olarak kabul edildiği ve buradan hareketle sadece fen bilimleri kapsamında (fizik) var 

olan olarak olma şekli sorgulanırken sosyal bilimler kapsamında (felsefe hariç) sadece 

kullanım şekli ve amacı bağlamında ele alındığı görülmektedir. Buna göre sosyal 

bilimlerde zamanın gösterge ve ölçü birimine indirgenmiş bir halde ele alınarak 

değerlendirildiği söylenebilir.  

Diğer taraftan felsefede diğer disiplinlerden farklı olarak zamanın varlık şekli ve kullanım 

şekli bağlamında değerlendirilmesinin ötesinde zamanın ne’liği kapsamında bir 

sorgulama yapılmaktadır. Dolayısıyla disiplinler arası bağlamda zamanın ele alınma 

şekline bakıldığında zamana ilişkin temel sorgulanmanın felsefe bağlamında, bu bağlama 

biraz daha yakın bir sorgulamanın fizik bağlamında yapıldığı ancak özellikle sosyal 

bilimler kapmasındaki sorgulamaların bu bağlamlardan bağımsız şekilde sadece bir ölçü 

birimine indirgenerek yapıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak zamana ilişkin yapılan 

sorgulamaların, farklı disiplinler bağlamında karşılık geldikleri aşamaların görülmesine 

ilişkin aşağıda yer tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-12: Zamanın Sorgulanma Şekli 

AŞAMALAR Zamanın İçerik Sorgulaması Disiplin 

1.AŞAMA Var olan olarak olanın varlık hali Felsefe 

2.AŞAMA Varlık şekli Fizik (Fen Bilimleri) 

3.AŞAMA Kullanım şekli  Ekonomi (Sosyal Bilimler) 
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Tablolaştırdığım şekliyle zamana ilişkin içeriklerin sorgulanması disiplinler bağlamında 

ayrıştırılmış ancak en temel sorgulamanın felsefe bağlamında yapılırken diğer sosyal 

bilimler kapsamındaki sorgulamalarda kavramsallık sorgulamasından uzaklaşıldığı ve 

bağımsızlaşıldığı görülmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta birinci 

aşamadaki sorgulama düzleminin ikinci ve üçüncü aşamadan bağımsız olarak 

gerçekleşebilirken, ikinci aşamadaki sorgulama düzleminin birinci aşamaya bağımlı 

olmakla birlikte üçüncü aşamadan bağımsız olarak gerçekleşebileceği, üçüncü aşamanın 

ise hem birinci hem de ikinci aşamaya bağımlı olarak gerçekleşmesinin gerekliliğidir. 

Dolayısıyla kavramsal çerçeve dahilinde yapılacak sorgulamalarda, temel hareket 

noktası, kavramın var olan olarak varlığı buna bağlı olarak varlık şekli ve nihayetinde 

bunlara bağlı olarak kullanım şekli olan kavramlarda, sonraki aşamalardaki anlam 

içerikleri önceki aşamalardaki anlam içeriklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte 

olduğu için ilgili kavram çerçevesinde farklı disiplinler arasındaki ilişkinin kurulması 

önemlidir. Özellikle sosyal bilimler kapsamındaki zamana ya da zaman ile ilişkili olana 

ilişkin sorgulamalar açısından bu aşamalardaki kopukluk, yapılan sorgulamaların bir çok 

açıdan kavram karışıklığı dahilinde yapılmasına neden olmaktadır. Bu durumun ortaya 

çıkma sebebinin, zamana yönelik yaklaşımların iki aşamalı bir süreç halinde kategorize 

edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Buna göre zaman, ilk aşamada algılanabilir 

düzeyde varlık göstermesine bağlı olarak, ikinci aşamada ise bu halin mutlak ya da göreli 

olmasına bağlı olarak ele alınmaktadır. Zamanın mutlak olması, var olan olarak kendinde 

bir şey halinde bulunan bir kavramın, bunun ötesinde varlık kazanma şeklinin başka 

herhangi bir şeye bağlı olmaksızın sadece kendinde şey olma halinin yeterli olmasına 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla kendinde bir şey olarak bulunma halindeyken bir 

sonraki aşamada ortaya çıkan durum, ilgili kavramın nesnel olarak kabul edildiği bir 

değerlendirme aracına dönüşmesine neden olmaktadır. Bu duruma örnek olarak zamanın 

objektif bir ölçü birimi olarak kullanılması verilebilir. Zamanın göreli olması ise, var olan 
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olarak kendinde bir şey halinde bulunan bir kavramın bunun ötesinde varlık kazanma 

şeklinin kendi dışında gerçekleşmesi hali olup, kendinde şey olma halinin aşılması 

halidir. Dolayısıyla kendinde şey olma halinin kendi dışında aşılması hali ile ortaya çıkan 

durum, ilgili kavramın öznel olarak kabul edildiği bir değerlendirme aracına dönüşmesine 

neden olmaktadır. Bu duruma örnek olarak zamanın sübjektif bir ölçü birimi olarak 

kullanılması verilebilir. 

Bu çerçevede zaman gibi disiplinler arası bağlamda anlam içeriği kazanan bir kavramın 

nihayetinde objektif ya da sübjektif bir ölçü birimine indirgenmesi kendi dolayımıyla 

anlam içeriği oluşturulan ya da sorgulanan kavramlar açısından da bir takım 

karışıklıklara, yetersizliklere neden olacaktır. Bu doğrultuda zaman kavramının 

disiplinler arası bağlamda oluşan anlam içeriği de göz önünde bulundurularak bir sosyal 

bilim olan iktisat ve maliye disiplinleri bağlamında değerlendirilebilmesi için öncelikle 

zamanın ilişkili olduğu, anlam içeriğini oluşturan kavramsal çerçeve ele alınacaktır.  

Zamanın ilişkili olduğu kavramsal çerçeve, disiplinler arası bağlamda düşünülerek ve 

etimolojik değerlendirme bölümündeki anlam içeriklerinden hareketle belli ölçüde 

zamanın içeriğini oluşturan unsurlar ya da zamanın uzunluğuna ilişkin unsurlar olarak 

kategorize edilip ele alınabilir. Ancak bu kategorizasyonun zamanın hangi haline karşılık 

geldiğinin saptanması, söz konusu kavramsal çerçevenin içeriğinin açıklığa kavuşması ve 

buna bağlı olarak zamanın sorgulanması açısından esasını oluşturmaktadır. Buna göre 

zaman, kendinde şey olma hali, algılanabilir olma hali ve algılanma hali olarak üç farklı 

hal içerisinde bulunabilir. Bu haller arasında, zamana ilişkin kavramsal çerçeve önemli 

ölçüde farklılık gösterecektir. Bu farklılığın, an, süre, süreç gibi zamanın uzunluk 

ölçütüne indirgenerek tanımlandığı kavramsal çerçeve ile bu ölçütler arasındaki farklılığı 

oluşturan devinim, değişim, hareket, dönüşüm gibi zamanın var olan olarak bulunma 

halinin ölçütleri olarak tanımlanan kavramsal çerçeve açısından, zamana ilişkin söz 

konusu haller arasında aleniyet derecesinin farklılaşmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
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Buna göre kendinde bir şey olma halinden, algılanabilir olma haline buradan da algılanma 

haline geçildikçe söz konusu kavramların aleniliği daha da belirginleşecektir. Dolayısıyla 

bu kavramlar zamanın bu üç haline karşılık gelmekte olup sadece alenilik açısından 

farklılık göstermektedir. Zamana ilişkin kavramlar ile zamanın halleri arasındaki alenilik 

ilişkisi İkinci Bölümde ele alınacak olup, bu bölüm kapsamında bu kavramların söz 

konusu hallerin aleniliğine ilişkin ayrımdan bağımsız olarak genel nitelikte bir 

değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

1.3 Zamanın Nicelik Ölçütleri 

 

Zamanın var olan olarak varlık hali kabul edildiği takdirde kendinde şey olarak, an, süre, 

süreç gibi bölümleri potansiyel olarak içerdiği, kapsadığı söylenebilir. Ancak içeriğinin 

ortaya çıkması/çıkarılması ancak zamanın oluşum ölçütleri aracılığıyla gerçekleşmekte 

olup zaman olarak oluşum aşamasına geçilmeden önce kendinde bir şey olarak an, süre, 

süreç kavramları ele alınacaktır.  

1.3.1 An kavramı 
 

An kuramsal bir kavram olarak tanımlanmış olup kuramsal anlam içeriği ile pratikteki 

anlam içeriği arasında farklılık bulunmaktadır. Buna göre kuramsal olarak zamanın 

bölünemeyen en küçük bölümü şeklinde tanımlanan an, zaman birimi olmasına rağmen 

kendinde şey olarak zamansızdır. An, bu zaman birimi olma şeklindeki niceliksel anlam 

içeriği ile birlikte kendinden sonra geleni belirleyen kuramsal durak olarak da art 

ardalığın zamansal boyutunu oluşturan durum olma şeklinde bir anlam içeriğine de 

sahiptir (Hançerlioğlu, Cilt 1, 56). Buna göre an, her durumda zaman kapsamında, zaman 

ile ilgili olan bir anlam içeriğine sahip olmakla birlikte bir taraftan ölçü diğer bir taraftan 

ise benzer olanlar ve farklı olanların kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki geçişlilik 
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aşaması niteliğine haizdir. An’ın ölçü olarak içeriği genel anlamda kabul görmüş olmakla 

birlikte, geçiş aşaması niteliğinin içeriğine ilişkin farklı yaklaşımların olduğu 

görülmektedir. 

Diğer taraftan an’ın zamanın ölçü birimi olmasının ötesinde söz konusu geçişlilik 

niteliğini de içinde barındırmasına bağlı olarak an’ın kendisinin zamana karşılık geldiği 

dolayısıyla zamanın an olduğu şeklinde yaklaşımlar bulunmakta olup bu yaklaşımlarda 

an ile zaman özdeş kabul edilmektedir. Aristoteles Fizik adlı eserinde, zamanın büyüklük 

ve küçüklük ile ifade edilemeyeceği buna bağlı olarak da “en küçük zaman yoktur” 

(Aristoteles, 2014, s. 197) diyerek an’ın zamanın en küçük birimi olarak kabul edilmesine 

karşı çıkmıştır. Aristoteles, genel kanının aksine an’ı zamanın ölçü birimi olarak almak 

yerine  “zaman olmasa an olamaz, an olmasa zaman da olmaz” (Aristoteles, 2014, s. 195) 

diyerek zamanın oluşum ölçütü olarak kabul etmiştir. Buna bağlı olarak zaman an ilişkisi 

aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

“[…] çünkü nasıl yer değiştiren nesne ile yer değiştirme zamandaş ise yer değiştiren 

nesnenin (ölçüm) sayısı ile yer değiştirmenin (ölçüm) sayısı da zamandaş. Zaman yer 

değiştirmenin (ölçüm) sayısı, an ise yer değiştiren nesne gibi, bir biçimde ayrı bir sayı 

birimi. Öyleyse zaman hem an aracılığıyla sürekli hem de an’a göre biliniyor, anlaşılıyor, 

zaman bu açıdan da yer değiştirmeyi ve yer değiştiren nesneyi izliyor: nitekim hem 

devinim hem de yer değiştirme, yer değiştiren nesne aracılığıyla birlik taşıyor, çünkü yer 

değiştiren nesne tek” (Aristoteles, 2014, s. 195). 

Bununla birlikte zaman ile an ilişkisinin, zamanın algılanabilirliği açısından önem taşıdığı 

söylenebilir. Yer değiştiren nesne ve yer değiştirmenin sayısında olduğu gibi yer 

değiştiren nesne olmadığı sürece yer değiştirmenin sayısı da olamayacağı gibi yer 

değiştirmenin sayısı da yer değiştirmeyi nicelik olarak algılanabilir hale getirmektedir. 

Aristoteles’in zaman-an ilişkisinin algılanabilirlik kapsamındaki değerlendirmesine 

benzer bir şekilde aynı kapsamda Augustinus’un İtiraflar adlı eserinde de 
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rastlanmaktadır. Zamanı geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak üçe 

ayırarak değerlendiren Augustinus şimdi’yi anlık görü olarak kabul etmiş ve şimdideki 

bu anlık görü şeklindeki algılanabilirlik hali ile geçmiş ve geleceğin algılanabilirliğine 

ulaşılabileceğini belirtmiştir (Augustinus, 2010, s. 773).  

Bu çerçevede, gerek an’ı zamanın en küçük birimi olarak gören yaklaşımlar gerek karşıt 

yaklaşımlar bağlamında zaman-an ilişkisi ele alındığında, zamanın “an” aracılığıyla 

kendinde şey olma halini aşarak algılanabilirlik haline geçebildiği söylenebilir.  

 

1.3.2 Süre Kavramı 
 

Süre, kavramsal olarak “zamanın belli bir bölümü, sınırlanmış zaman ya da zaman 

parçası” şeklinde ele alınmaktadır (Hançerlioğlu, Cilt 6, 182). Buna göre süre, an’a göre 

daha geniş bir zaman parçasına karşılık gelmekle birlikte, an’ın zihin ve algılanabilirlik 

ile ilişkili olduğu kavramsal çerçeve düşünüldüğünde, an kadar geniş bir anlam içeriğine 

sahip olduğu söylenemez.  

Ancak an ile benzer şekilde sürede de zamanın bir birimi olarak kabul edilmenin ötesinde 

zamanın kendisi olarak kabul edildiği yaklaşımlara rastlanmaktadır. Bu yaklaşımlara 

örnek olarak Henri Bergson’un zamanı niceliksel değil, niteliksel olan olarak tanımlaması 

ve bölünmez olduğunu ileri sürmesi verilebilir. Dolayısıyla Bergson’un Metafizik 

Dersleri adlı eserinde belirttiği gibi, an ile süre arasında zamansal ölçüt anlamında bir 

farklılık bulunmayıp gerçek zaman, akış niteliğindeki süre olarak tanımlanmaktadır 

(Bergon, 2015, s. 50). Bergson’un zamana ilişkin bu yaklaşımının, bilinç ve belleğe 

ilişkin değerlendirmelerinin uzantısı niteliğinde olduğu söylenebilir. Bergson’da 

sürekliliğin kaynağı bellek olarak belirtilmiş olmakla birlikte bölünme de sezgisel olarak 

bellek aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu durum Bertrand Russell’ın “bellek kuramına 

göre, anımsanan şeyler bellekte yaşar ve böylece şimdiki şeylerle girişim halindedir. 
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Geçmiş ve şimdi karşılıklı dışsal değildir, bilincin birliği içinde karışmıştır. Geçmiş artık 

devinmeyendir, şimdiyse devinen” (Russell, 2000, s. 414) şeklinde belirttiği gibi belleğin 

sürekliliği, bölünmeyi bir taraftan ortadan kaldırırken bir taraftan da varlığına sebep 

olmaktadır. Bu durum ise belleğin zaman-devinim ilişkisi bağlamında sürekliliğini 

korurken zamandan bağımsız olarak belleğin kendi içinde bölünmesi olarak açıklanabilir. 

Bu bağlamda yapılan değerlendirme doğrultusunda Bergson açısından zaman, belleğe 

bağlı yapısı nedeniyle süreklilik arz eden bir akış niteliğine haiz olmaktadır.  

Diğer taraftan Bergson’un süreklilik bağlamında süre ile özdeş olarak kabul ettiği zaman 

anlayışı, Gaston Bachelard tarafından eleştirilerek zamanın bölünebilirliği ve göreliliği 

kapsamında bir değerlendirme yapılmaktadır. Bachelard zamana ilişkin yaklaşımında 

ardışıklık kavramından yola çıkarak bu ardışıklığın kesildiği noktaları sürekliliğin 

kesildiği noktalar olarak ele almakta ve sürekliliği anların sürekliliği olarak değil 

nedenselliğin sürekliliği olarak görmektedir. Bu durumu aşağıdaki şekilde ifade 

etmektedir. 

“Bize zamanın kesintiye uğrayabileceği şeyleri öğreten bu düşünceler, zamanın bir 

kesintiler dizisi olarak tanımlamaya götürür bizi. Varlığın kusurlarını bu kadar canlı 

olarak sezdiğimizde, artık zamana tek biçimli bir süreklilik atfedemeyiz. Daha yumuşak 

bir biçimde, kaçırılan fırsatların üzüntüsü de bizi zamanın ikilikleriyle karşı karşıya 

bırakır. Geçmişimizi dile getirmek istediğimizde, kendimizi başkasına anlatmak 

istediğimizde, yaşarken kıymetini bilmediğimiz sürelerin nostaljisi, bizim tarihçi 

zekâmızı derinden bozar. Anlatacak sürekli edimlerimiz ve sürekli bir yaşamımız olsun 

isteriz.  Ama ruhumuz, ne yaşımızın ne de yıllar boyunca yaptığımız uzun yolculuğun 

gerçek boyutlarının anısına sahiptir. Sadece bizi geçmişimizin belirli anlarında yaratmış 

olan olayların anısı vardır. Kendi itirafımızda bütün olaylar tek bir andaki köklerine 

indirgenmiştir. Dolayısıyla kişisel tarihimiz, bağlantısız eylemlerimizin anlatısından 
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ibarettir ve bu tarihi anlatırken, ona süreyle değil sebeplerle bir süreklilik kazandırmaya 

çalışırız” (Bachelard, 2010, s. 51). 

Buna bağlı olarak Bachelard tarafından zamanın, süre ve süreklilik temelinde 

tanımlanmadığı ancak süre ve sürekliliğe bağlı bir anlam içeriğine sahip olduğu 

söylenebilir. 

Zaman-süre’ye ilişkin her iki yaklaşım da bellek temelli bir değerlendirme ekseninde 

inceleme yapmış olup bu yaklaşımlar arasındaki farklılıkların vurgulanması ve 

değerlendirilebilmesi amacıyla aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-13: Zaman-Süre İlişkisine (Sürekliliğe) Yönelik Yaklaşımların Farklılaştığı 

Durumlar 

DURUMLA

R 

Sürekliliği Sağlayan 

Temeller 

Zamanın Süre 

Temelli 

Tanımlanması 

 

Karşılık 

Gelen 

Yaklaşım Nedensellik 

İlişkisinin 

Varlığı 

Belleğin 

Varlığı 

Sürekliliğin Ortaya 

Çıkması 

Durum 1 - - - - 

Durum 2 - + - Russell 

Durum 3 - + + Bergson 

Durum 4 + - - - 

Durum 5 + - + - 

Durum 6 + + + Bachelard 

 

Tablolaştırdığım şekliyle sürekliliğin oluşumu neden ve bellek ile ilişkisi bağlamında 

gösterilmektedir. Buna göre, 

 Edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi ve belleğin olmadığı bir durumda 

süreklilik halinin de bulunmadığı durum (Durum 1). Bu durumda, süreklilik halinin 

ortaya çıkabileceği koşullar bulunmamakta, dolayısıyla zaman kendinde şey olarak 

bulunurken algılanabilir ya da algılanabilen olma halleri bulunmamaktadır.  

 Bellek bulunurken edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi ve süreklilik halinin 

bulunmadığı durum (Durum 2). Bu durum, belleğin zamandan bağımsız yapısı içinde 
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kendi içindeki bölünmeler dahilinde bulunması halidir. Bu hal zamandan bağımsızlığı 

nedeniyle süreklilik kavramı içinde değerlendirilmemektedir. Bergson ile benzer şekilde 

Russell’da belleğin zamandan bağımsız kendi içindeki yapısı dahilinde zamanı bölümlere 

ayırarak geçmiş, gelecek şeklinde kategorize ettiğini ancak bunun zamana ilişkin olanı 

değil belleğin kendisine ilişkin olana karşılık geldiğini belirtmiştir.  

 Edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi bulunmazken belleğin ve süreklilik halinin 

bulunduğu durum (Durum 3). Bu durum, belleğin zaman ile bağımlılığı ölçüsünde 

süreklilik niteliğine haiz olması halidir. Bu durum Bergson’un zamanı bellek ile olan 

ilişkisi dahilinde süre olarak kabul etmesi durumuna karşılık gelmektedir. 

 Edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi bulunurken belleğin ve süreklilik halinin 

bulunmadığı durum (Durum 4). Bu durum, tek kaynağı bellek olmasa da bellek ile 

sağlanan bir süreklilik halinin bulunmamasıyla, nedensellik ilişkisinin varlığının 

kendinde bir şey olarak kalması ve algılanabilir ve algılanan olamaması halidir. Bu 

duruma tarihsel süreçte kendi içinde nedensellik ilişkisi barındıran olayların bellek içinde 

algılanabilir düzeyde olmaması nedeniyle süreklilik olarak kabul edilmemesi hali örnek 

olarak verilebilir. 

 Edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi ve süreklilik hali bulunurken belleğin 

bulunmadığı durum (Durum 5). Bu durum, tek kaynağı bellek olmasa da bellek ile 

sağlanan bir süreklilik halinin bulunmamasıyla, nedensellik ilişkisinin varlığının 

kendinde bir şey olarak kalması ancak algılanabilir olmakla birlikte algılanan olamaması 

halidir. Bu duruma örnek olarak tarihsel süreçte kendi içinde nedensellik ilişkisi 

barındıran olayların bellek içinde algılanabilir düzeyde olmamasına rağmen kendi içinde 

süreklilik göstermesi nedeniyle algılanabilirlikten bağımsız olarak süreklilik niteliğine 

haiz olması verilebilir. Biyolojik süreçte gerçekleşen bir olay bellek sürecinden bağımsız 

bile olsa kendi içinde süreklilik gösterebilir. 
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 Edimlerin dayandığı bir nedensellik ilişkisi, bellek ve süreklilik halinin eşanlı 

bulunduğu durum (Durum 6). Bu durum, sürekliliğin belleğe ve nedenselliğe eşanlı 

bağımlı yapısının bulunması halidir. Bu durum, Bachelard’ın sürekliliği, nedenselliğin 

varlığına bağlayan yaklaşımına karşılık gelmektedir.  

Bu çerçevede bu durumlar toplu olarak değerlendirildiğinde, zaman-süre ilişkisi 

bağlamındaki değerlendirmelerin, sürenin akışkan olma niteliği dolayısıyla süreklilik 

bağlamında yapıldığı söylenebilir. Dolayısıyla Tablo 1-13 kapsamında değerlendirilen 

felsefe literatüründe zaman ve süre ilişkisini ele alan yaklaşımlardan görüldüğü gibi, 

sürekliliğin varlığı zamanın da varlığı olarak kabul edilmekle birlikte, sürekliliği 

oluşturan sürenin doğrudan doğruya zamana karşılık gelme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bu yaklaşımlardan hareketle sürekliliğin varlığı zamanın varlığını 

göstermekle birlikte zamanın varlığı sürekliliğin varlığını gerektirmediği söylenebilir.  

 

1.3.3 Süreç Kavramı 
 

Süreç kavramsal olarak “koşulların bütünlüğü içinde ele alınan gelişme” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Hançerlioğlu, Cilt 6, 182). Buna göre, zamana ilişkin nicelik olarak an 

ve süreyi kapsar niteliktedir ancak sahip olduğu anlam içeriği gereği an ve süre kadar 

geniş olmayıp zamana ilişkin daha spesifik bir alana karşılık gelmektedir. Sürecin, an ve 

süreden farklı olarak zaman ile özdeş olup olmadığı, zaman ile olan ilişkisinden bağımsız 

olarak doğrudan doğruya “oluşum” ile ilgilidir. Sürecin zaman ile olan ilişkisi ise söz 

konusu “oluşumun” zamana bağlı yapısından kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak 

sürecin oluşum içindeki yapısına bağlı olarak öncelikle oluş, oluşum kavramına ilişkin 

bir değerlendirme yapılacaktır. Buna yönelik oluş’a ilişkin anlam içerikleri aşağıda yer 

alan tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 1-14:”Oluş” Sözcüğünün Türkçe’deki Biçim ve İçeriği 

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki 

 

 

Tekevvün/Teşekkül 

 

Tekevvün: Var olma, vücut bulma, husul, 

teşekkül, vücuda gelme. 

Teşekkül:1. Bir şekl-i mahsus alma, bir 

şekil ve heyete girme, bir şekl-i, mahsusta 

tecessüm etme, tahassul. 2. Terkip ve 

teşkil ve akdolunma. 

Türk Dil 

Kurumu 

Oluş 1. Olma işi, vuku 

2. Oluşma, teşekkül, tekevvün 

3. Felsefe: Bir durumdan öteki duruma 

geçiş 

 

Yukarıda yer alan anlam içeriklerinden de görüldüğü gibi oluş “varlığın gelişme süreci” 

ne karşılık gelmektedir. Oluş, evrensel oluşma sürecine karşılık gelmekte olup bir 

durumdan bir duruma geçme anlamına gelen “olu” deyiminden farklı bir anlam içeriğine 

sahiptir. Türkçe’de anlam içeriği olarak bu farklılık dikkate alınmakla birlikte kavramsal 

değerlendirmelerde bu farklılığın gözetilmediği ve evrensel oluşumun ötesinde durum 

değişikliği anlamındaki “olu” deyiminin anlam içeriği ile kullanıldığı görülmektedir  

(Hançerlioğlu, Cilt 4, 333). Oluş’un değişimi de içeren bu anlam içeriği özellikle değişim, 

devinim gibi kavramsal çerçevenin kullanıldığı, önemli olduğu diyalektikte de önemlidir. 

Diyalektik düşünme tarzındaki karşıtların varlığı, birliği, olumsuzlama, olumsuzlamanın 

olumsuzlaması biri durumdan bir duruma geçişi barındıran yapısıyla oluş bağlamında 

gerçekleştiği söylenebilir. 

Diğer taraftan diyalektik düşünme tarzı bağlamında oluş kavramından hareketle süreç ele 

alındığında, süreç ancak oluşun, şeyin kendi içinde doğal sürecinde gerçekleşmesinin 

zamansal karşılığıyken, dış etkenler dolayısıyla gerçekleşmesi halinde, oluş’un varlığın 

kendi içindeki doğal sürecinde gerçekleşmemesi nedeniyle zamansal karşılık olarak 

“süreç”e karşılık gelmemektedir (Hançerlioğlu, Cilt 6, 182). Süreç gerek kendi iç 

dinamikleri ile gerekse dış etkene bağlı olarak her durumda bir oluşumun varlığına bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. 
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An, süre ve süreç toplu olarak ele alındıklarında bir taraftan nicelik olarak ele alınıp 

zamanın nicel boyutu olarak değerlendirilirlerken, bir taraftan da bu nicelik boyutu göz 

ardı edilerek zamanın niteliğinden hareketle söz konusu kavramlara nicellik halinden 

bağımsız bir anlam içeriği kazandırıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda önce nicellik 

boyutu ile sonrasında ise nitellik boyutu ile ele alınıp karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilecektir.  

 

1.3.4 An, Süre, Süreç Kavramlarının Nicellik Boyutu 
 

An, süre, süreç gerek farklı disiplinlerde gerekse aynı disiplindeki farklı yaklaşımlar 

temelinde zamanı temsil etme hususunda farklılık gösterseler de zamanın temsili olma 

özelliklerinden bağımsız sadece zamanın nicelik ölçütü olma bağlamında ele alındığında 

birbirleri arasında geçişlilik olduğu görülmektedir. Buna göre, 

 An, kendinde bir şey olarak süre ve sürecin varlığından bağımsız olarak 

bulunabilmektedir. An’ın zamanın en küçük birimi olma özelliği süre ve süreçten 

bağımsız oluşumunu açıklayıcı niteliktedir. Diğer taraftan an, ölçü birimi niteliğine 

haizken kendisi ölçülebilir nitelikte olmayıp sadece algılanabilir olma niteliğindedir.  

 Süre, oluşum açısından an’ın varlığına bağlı olup an’ın varlığından bağımsız olarak 

oluşamamaktadır. An’ın varlığında gerçekleşen olay sadece algılanabilir olma niteliğinin 

ötesine geçerek ölçülebilir olma niteliğini de kazanmakta ve süre ile ifade edilebilir hale 

gelmektedir. Bu duruma örnek olarak kalemin bulunduğu yerden düştüğü yere gelme 

anının gerçekleşme süresi verilebilir. Kalemin masada bulunduğu an ile düşme eyleminin 

başladığı an ve nihayetinde yere değdiği ve düşmenin gerçekleştiği an arasında geçen 

zaman, süreye karşılık gelip sadece masada durma ve yere değme şeklindeki algılanabilir 

olma ile değil bu iki durum arasındaki farklılığın zaman açısından ölçülebilir olması ile 

ilgilidir. 
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 Süreç, oluşum açısından an ve sürenin varlığına bağlı olup bunlardan bağımsız 

kendinde bir şey olarak bulunamamaktadır. Kalemin durduğu masanın masaya çarpan 

birinin etkisiyle sarsılarak masanın kenarında duran kalemin yere düşmesi bütünüyle 

sürece karşılık gelmektedir. Dolayısıyla süreç kalemin masadan yere düşmesine sebep 

olan nedenler ile birlikte değerlendirilerek ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede zamanın niceliksel değerlendirmesi bağlamında, süreç, süre ve an’ı, süre 

sadece an’ı kapsamakta an ise en küçük zaman birimi olarak kabul edilmektedir. 

 

1.3.5 An, Süre, Süreç Kavramlarının Nitellik Boyutu 
 

An, süre, süreç zamana ilişkin kavramlar olarak zamanı temsil etme hususunda içerikleri 

dolayısıyla farklılık göstermektedirler. Bu farklılık bu kavramların içeriğini oluşturan 

kavramsal çerçevenin farklılaşmasına bağlı olmakla birlikte, ortak kavramsal çerçevede 

de farklı durumlara karşılık gelmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda an ile süre 

arasındaki ilişki, sürenin an’ı kapsaması şeklindeki zamansal nicelik halinden farklı 

olarak, an ve sürenin birbirinden farklılaşması süreklilik ve zamanının bölünebilirliği 

çerçevesinde ele alınmaktadır.  Buna göre, 

 An’ın sürekliliğin bulunması halinde, zamanın anların sürekliliği ortaya çıktığını ve 

an’ı zaman olarak kabul eden Aristoteles’in yaklaşımı ile karşılaşılmaktadır (Aristoteles, 

2014, s. 195). Dolayısıyla bu durum zamanı süre olarak gören ya da süreyi an ile ölçen 

yaklaşımların tersidir.  

 An’ın sürekliliğin aksine zamansal bölünmelerin bulunması halinde, an zamanın en 

küçük birimi olarak kabul edilen ve zamanı nicelliği ile ele alan yaklaşımlar ile 

karşılaşılmaktadır. Buna göre zaman bölünebilir an’lardan oluşmakta ve bu anların 

toplamı zamanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durum zamanı süre olarak gören ya da 

süreyi nicel olarak an’ı kapsayan zaman olarak alan yaklaşımlara uygundur.  
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 Süre’nin sürekliliğin bulunması halinde, zamanın sürenin sürekliliği ile 

gerçekleşmekte olduğunu ileri süren Bergson’un yaklaşımı ile karşılaşılmaktadır 

(Bergon, 2015, s. 50). Dolayısıyla bu durum, zamanı anların birleşimi olarak gören ve 

süre an ayrımı yapan yaklaşımların tersidir. Ayrıca burada, sürekliliğin süreye dolayısıyla 

da zamana içkin olması söz konudur. 

 Sürenin sürekliliğinin aksine zamansal bölünmelerin bulunması halinde, süreyi 

sürekliliğe bağlayan yaklaşımların tersine sürenin bölünebilir olduğu dolayısıyla zamanı 

niceliği ile ele alan Bachelard’ın yaklaşımı ile karşılaşılmaktadır (Bachelard, 2010, s. 51). 

Buna göre süre dolayısıyla zaman bölünebilir nitelikte olup süreklilik hali süreye içkin 

değildir. Bu durum, sürekliliğin sürenin kendisine değil nedenselliğe bağlanması halidir. 

Bu çerçevede zaman-süreklilik ilişkisi dahilinde ortaya çıkan bu farklılıklar toplu olarak 

değerlendirildiğinde, zamana ilişkin bölünmenin yapılabilmesi, zamanın niceliğini ön 

plana çıkarırken, an ve süre ayrımını da beraberinde getirmektedir. Ancak sürekliliğin 

bulunması ile zamanın an ya da süre ile özdeş tutulduğu ve niceliğe dayalı an-süre 

ayrımının ortadan kalktığı söylenebilir. Buna bağlı olarak an ve süre, süreç ile bağlantılı 

olarak düşünüldüğünde, gerek süreklilik gerek bölünebilirlik halinde her durumda bu 

hallerin kendilerinden çok koşullarına ilişkin olanı içermesi nedeniyle beş durum için de 

oluş/oluşturulmanın varlığına bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Süreç, gerek anlam içeriği 

gerekse felsefi bağlamda ele alınışı itibariyle zamana ilişkin olanı içinde barındırmakla 

birlikte, doğrudan doğruya zamansal olan ya da zamansal olanı ölçmeden bağımsız olarak 

doğal ya da toplumsal oluşumlar dahilinde zamana ilişkin olana karşılık gelmektedir. 

1.4 Zamanın Oluşum Ölçütleri 

 

Zamanın kendinde bir şey olarak bulunmasının aşılması, zamanın algılanabilir olma 

haline geçmesidir ki, bu hal de geçişliliğin zaman içinde zamanın nicelik ölçütleri 

bağlamında gerçekleşmesine karşılık gelir. Bu geçişliliğin sağlanması hareket, devinim, 
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değişim gibi sadece zaman bağlamında gerçekleşebilecek niteliktedir. Bu durumun 

değerlendirilebilmesine yönelik zamanın oluşum ölçütleri olarak kabul edilen kavramlar 

ele alınacaktır.  

1.4.1 Değişim Kavramı 
 

Değişim, genel olarak bir durumdan diğer bir duruma geçme şeklinde tanımlanmakta 

olup, bu farklı durumların birbirleri ile olan ilişkisel halleri dolayısıyla değişimin oluşum 

sürecinin gerçekleştiği düşünülmektedir. Aristoteles değişimi, yokluktan varlığa geçme 

(doğum), varlıktan yokluğa geçme (ölüm) ve varlıktan varlığa geçme (devinim) şeklinde 

üç çeşit olarak tanımlamıştır (Hançerlioğlu, 2012, s. 281). Dolayısıyla değişimin 

gerçekleşebilmesi ancak birbiri arasında geçiş yaşanan durumların kendinde şey olarak 

kendi olmayanlarını da içlerinde barındırma haline bağlıdır. Buna göre, karşılıklı 

etkileşim ve ilişkiselliğin olduğu durumlarda, değişimin kaynağı kendi dışından gelmekte 

olup kendi içindeki diğerini ortaya çıkarır. Bu durum, değişimin kendi içinde doğal bir 

süreç olarak gerçekleşmesinin aksine, her ne kadar kendi içindeki diğerine dönüşüm 

şeklinde de olsa, kendi dışından kaynaklanması nedeniyle bir çeşit maruziyet hali 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Değişimin genel olarak karşılık geldiği anlam içeriği aynı 

olmakla birlikte gerçekleşme şekli değişimin içeriğinin farklılaşmasına neden 

olabilmektedir.  

Diğer taraftan genel olarak değişim ile dönüşüm özdeş olarak kabul edilmektedir. Buna 

göre etimolojik değerlendirme bölümünde detaylı bir şekilde sunulduğu gibi değişim ile 

dönüşüm oldukça yakın anlam içeriklerine sahip olmakla birlikte kavramsal olarak her 

durumda birbirlerinin yerine kullanılamamaktadırlar. Buna göre, dönüşüm her durumda 

değişimin varlığına bağlıyken, değişimin varlığı dönüşümün varlığına bağlı değildir. 

Değişimin doğal bir süreç ya da dışarıdan gelen bir etki sonucu doğrudan doğruya 

kendinde meydana gelen bir oluşum şeklinde gerçekleşmesi dönüşüm niteliğindedir. 

Ancak varlığın kendinde meydana gelen bir oluşum yokken, kendi dışındakilerin 
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değişmesi ya da kendi koşullarının değişmesi, dönüşüm niteliğinde olmak zorunda 

değildir.   

1.4.2 Devinim Kavramı 
 

Devinim, özdeğin var olma biçimi olarak tanımlanmakta olup, farklı düşünce 

biçimlerinde farklı kavramsal içeriklere karşılık gelmektedir. Bu farklılıkların görülmesi 

amacıyla aşağıda yer alan tablo sunulmuştur. 

Tablo 1-15: Farklı Disiplinlerde Devinim’in İlişkili Olduğu Kavramlar 

Düşünce Devinim’in ilişkili 

olduğu kavram 

Devinim’in anlam İçeriği 

Antikçağ Varlık, oluş Her türlü değişmeye karşılık gelmekte olup 

önceleri oluş anlamı ile değişmez kabul edilen 

varlığın karşıtı olarak kabul edilmiştir. Ancak 

daha sonra bir taraftan varlığın bizzat devim 

anlamına gelirken diğer taraftan varlığın 

kendisini devim karşıtı olarak kabul edip 

ilişkilerinin devim niteliğinde olduğunu kabul 

eden görüşler olmuştur. 

Mekanikçilik Mekân Devim, mekânsal düzlemde ortaya çıkan yer 

değişikliği olarak kabul edilmiştir.  

Toplumbilim Süreç Doğal nesne ve olay ile benzer şekilde 

toplumsal nesne ve olayların da değişiklik 

içerdiği ancak bu değişikliğin toplumsal 

ölçekte süreç dahilinde gerçekleştiği kabul 

edilmektedir. 

Ruhbilim Süreç Sinir, kas, duyu, algı gibi iletim, akım gibi 

hareket ve değişim niteliğindeki ruhsal 

süreçlerin bütünüdür. 

Diyalektik Varlık, süreç Özdeğin varlık biçimi olarak kabul edilip her 

türlü değişiklik oluşturan sürece karşılık 

gelmektedir. Buna göre niceliksel olarak 

büyümeye niteliksel olarak ise gelişmeye 

karşılık gelmektedir. 
Kaynak: Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, ss:301-302. 

Devinimim kavramsal içeriğine bakıldığında Antikçağın ilk zamanları hariç doğrudan 

doğruya özdek ve varlık ile ilişkili olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Özdek ya da 

varlıktan bağımsız olarak oluşamayan devinim, aynı zamanda değişimin de varlığını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla devinim, özdek, varlık ve değişimin eş anlılığı sayesinde 

gerçekleşmektedir. Buna göre bu eş anlılık hali mekânsal düzlemde de bir anlam içeriği 
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oluşturabilecekken, bu içeriğin zamansal boyutta oluşması hali devinime karşılık 

gelmektedir. Diğerlerinden farklı olarak mekanik düşünce biçiminde söz konusu eş 

anlılık hali sadece yer değiştirme boyutuyla mekânsal düzlemde ele alınmakta olup 

doğrudan doğruya zamansal bir anlam içeriğine sahip değildir. Buna bağlı olarak 

devinimin zamansal anlam içeriğinin mekânsal düzlemden bağımsız olarak özdek ya da 

varlığın kendi içinde gerçekleşen bir süreç niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu durum ise 

özelikle mekanik düşünce biçimi dahilindeki sorgulamaların zamandan bağımsızlığı hali 

olup kendinde bir şey olarak zamanı içermeyen ancak zamanın içinde içerilen olarak 

bulunması nedeniyle zamana maruz kalma halinin oluşmasına neden olmaktadır.  

Diğer taraftan varlık ve değişim bağlamında anlam içeriği oluşan devinim, hareket ile de 

özdeş kabul edilmektedir. Buna göre etimolojik değerlendirme bölümünde detaylı bir 

şekilde incelendiği gibi devinim ile hareket eşanlamlı kelimler olarak kullanılmakla 

birlikte kavramsal çerçevede her durumda birbirlerinin yerine kullanılamamaktadırlar. 

Devinim ve hareketin oluşumu her durumda birbirlerinin varlıklarına bağlı olmakla 

birlikte kavramsal çerçeve dahilinde yapılan sorgulamalarda devinimin oluşumu her 

durumda hareketin varlığına bağlıyken hareketin oluşum süreci sadece devinim ile 

açıklanabilir değildir. Buna göre devinim, zamansal düzlemde ortaya çıkarken, hareket 

aynı zamanda zaman ile dolaylı ilişkisi kapsamında mekânsal düzlemde de tanımlanabilir 

niteliktedir. Buna göre hareketin mekânsal olana, devinimin de hareketin zamansal 

boyutuna karşılık geldiği söylenebilir. 

Zamanın oluşum ölçütleri birbirleri arasındaki farklılıkların ve ilişkilerin net bir şekilde 

görülebilmesi amacıyla toplu olarak ele alındığında hem mekân zaman ayrımı 

bağlamında hem de bu ayrımdan bağımsız olarak ele alındığında oluşum süreci açısından 

birbirleri tarafından içerilen anlam içeriklerine sahip oldukları söylenebilir. Buna göre, 
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 Hareket, oluşum süreci açısından diğerlerinden bağımsız olarak kendinde şey olarak 

gerçekleşmektedir. Hareket, değişim, dönüşüm ve devinimin varlığından bağımsız olarak 

kendinde bir şey olarak bulunabilmektedir. Ancak gerçekleşmesi anında beraberinde 

oluşturduğu değişim ve devinim ile birlikte varlık kazanmaktadır.  

 Değişim, oluşum süreci açısından hareketin varlığına bağlı olup ancak hareketin 

gerçekleşmiş olmasına bağlı olarak oluşabilmektedir. Değişimin varlığı dönüşüm ya da 

devinimi gerektirmezken değişimin gerçekleşme anı beraberinde devinimi de 

getirmektedir.  

 Dönüşüm, oluşum süreci açısından hareket ve değişimin varlığına bağlı olup ancak 

hareketin varlığı ve değişimin gerçekleşebiliyor olmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Dönüşümün varlığı devinime bağlı olmamakla birlikte dönüşümün gerçekleşme anı 

beraberinde devinimi de getirmektedir.  

 Devinim, dönüşüm ile benzer şekilde oluşum süreci açısından hareket ve değişimin 

varlığına bağlı olup ancak hareketin varlığı ve değişimin gerçekleşebiliyor olmasına bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Devinimin gerçekleşmesi, diğer süreçlerin gerçekleşmesiyle 

sağlanmakta ancak dönüşüm açısından bir gereklilik ya da zorunluluk hali 

bulunmamaktadır. Dönüşümün varlığı da beraberinde devinimi getirecek olup yokluğu 

hali de devinimin oluşumunu etkilemeyecektir.  

Hareket, değişim, dönüşüm ve devinime ilişkin oluşum süreçleri toplu olarak 

değerlendirildiğinde temelde birbirleriyle eşanlı oluşum gösterdikleri ancak birbirleriyle 

ilişki bağlamında bu oluşumların gerekliliklerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu 

farklılıkların anlaşılmasının, söz konusu kavramlar arasındaki ilişkinin oluşum 

süreçlerinin mekân ve zaman bağlamı da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi 

ile mümkün olduğu söylenebilir. Bu duruma yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır.  
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Tablo 1-16: Hareket, Değişim, Dönüşüm, Devinim Kavramlarının Mekân ve Zaman 

Düzleminde Ele Alınması 

Düzlem Süreç Düzlem 

Mekân Hareket Mekân 

 

Mekân 

Değişim  

Zaman Değişim Dönüşüm 

Zaman Devinim Zaman 

 

Tablolaştırdığım şekliyle hareket, değişim, dönüşüm ve devinimin oluşum aşamaları 

mekân ve zaman bağlamında kazandıkları anlam içeriği çerçevesinde gösterilmektedir. 

Buna göre, hareket her durumda mekânsal düzlemde bir kavramsal içeriğe sahip olup 

kendinde bir şey olarak içindeki mekân ve zamana ilişkin potansiyeller ile birlikte varlık 

göstermektedir.  Hareketin varlığı beraberinde değişime yol açmakta olup bu değişim 

gerek mekânsal gerekse zamansal düzlemde gerçekleşebilir.  Bu durum ise değişimin 

kendi içinde ikiye ayrılmasına yol açmaktadır. Değişim mekânsal düzlemde değişim 

olarak varlık gösterirken zamansal düzlemde dönüşüm olarak varlık göstermektedir. 

Ancak burada değişim ile dönüşüm sadece birbirlerinin mekân ve zamandaki karşılıkları 

olarak değil aynı zamanda içerik olarak dönüşümün değişimi içermekle birlikte değişimin 

dönüşümü içermediği bir hal de söz konusudur. Hareket ve gerek mekânsal düzlemdeki 

değişimin gerek zamansal düzlemdeki dönüşümün varlığı, beraberinde devinimi 

oluşturmakta olup mekânsal düzlemde başlayan süreç mekânsal ve zamansal geçişliliğin 

yaşandığı düzlemden hareketle zamansal düzlemde sonlanmaktadır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken nokta devinimin, art ardalık olarak görünen oluşum süreci kavramlar 

arası geçişliliğe ilişkin olup, oluşum sürecinin zamana bağlı art ardalığı gerektirmeyip 

hareketin oluşumu ile eşanlı olarak oluşumunu gerçekleştirmesidir.  

Zaman bağlamında değişim, dönüşüm, devinim arasındaki ilişkiye dört farklı şekilde 

ortaya çıkabilmektedir. Buna göre, 
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 Değişim ve dönüşümün olmaması ve devinimin gerçekleşmemesi halinde devinimin 

oluşumunun öncelikle değişimin ya da dönüşümün gerçekleşmesine bağlı olması 

nedeniyle algılanabilir düzeyde bir zamanın varlığı mümkün olmayıp zaman ancak 

kendinde bir şey olarak bulunabilir. 

 Devinim dönüşüme bağlı olarak gerçekleşebilir. Dönüşümün gerçekleşmesi beraberinde 

devinimi de gerektirir ki bu, dönüşümün gerçekleşmesinin de önkoşuludur. Bu durumda 

zamanın varlığının da önkoşul olması, dönüşümün zamanın içindeki ardışıklığa bağlı 

olarak gerçekleşmesi nedeniyledir. Bu duruma örnek olarak meyve tohumunun tohum 

halinden büyüyüp olgunlaşarak meyve haline dönüşmesi verilebilir. 

 Devinim değişime bağlı olarak gerçekleşebilir. Değişimin gerçekleşmesi beraberinde 

deviniminin de gerçekleşmesini sağlar. Ancak burada değişim, devinimin önkoşulu değil, 

nedenidir. Dolayısıyla öncelikle olarak değişimin varlığına bağlı olarak devinim 

gerçekleşmektedir. Değişimin gerçekleşmesi mekânın içindeki ardışıklığa bağlı olup 

devinim de buna eşlik etmektedir. Bu duruma örnek olarak meyve tohumun yerinin 

değişmesi verilebilir. 

 Devinim, değişim ve dönüşümün eşanlı varlığına bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu 

duruma örnek olarak yeri değişmekte olan meyve tohumunun bu esnada büyüme ve 

olgunlaşma sürecini de devam ettirmesi hali verilebilir. 

Bu çerçevede bu durumlar toplu olarak değerlendirildiğinde değişim ile dönüşüm 

arasındaki farklılık zaman bağlamında açıklığa kavuşmaktadır. Buna göre zaman her 

durumda değişim ve dönüşümün varlığına bağlı olmakla birlikte, dönüşümde içkin olarak 

bulunmakta değişimde ise süreç olarak gerçekleşmektedir. 
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1.5 Zamanın Nicelik ve Oluşum Ölçütlerine İlişkin Genel Değerlendirme 

 

Zamanın nicelik ve oluşum ölçütleri birbirlerine bağlı olup toplu olarak 

değerlendirildiğinde, zamanın oluşum ölçütlerinin zamanın nicelik ölçütleri ile ilişkisinin 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum aşağıda yer alan tabloda da gösterilmektedir.   

Tablo 1-17: Zamanın Ölçütleri Arası İlişki 

Zamanın Oluşum Ölçütleri Zamanın Nicelik Ölçütleri 

An Süre Süreç 

Hareket + - - 

Değişim - + - 

Dönüşüm - - + 

Devinim + + + 

 

Tablolaştırdığım şekliyle zamanın farklı oluşum ölçütleri, farklı nicelik ölçütleri ile 

tanımlanabilmektedir. Buna bağlı olarak bu bölümdeki dil bilimi kapsamında yapılan 

değerlendirmelerde de belirtildiği gibi, bu kavramların birbiri yerine kullanılması söz 

konusu kavramlarının niceliksel özelliklerinin de göz ardı edilmesine yol açacaktır. Süreç 

esaslı bir zamansallığın süre esaslı bir zamansallık ile karıştırılması ya da yerine 

kullanılması, zamansal esaslı bir durumun mekânsal esaslı bir duruma indirgenmesine 

neden olacaktır.  

Diğer taraftan özellikle zaman farklı disiplinler bağlamında ele alınırken, ilgili disiplinin 

karşılık geldiği zamansallığın doğru bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için, zamanın 

oluşum ve nicelik ölçütleri arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması önemlidir. Söz 

konusu ilişki bu çalışmanın İkinci Bölümünde maliye ve zaman ilişkisi bağlamında ele 

alınacak olup, maliyenin zamansal karşılığının açığa çıkarılmasının maliyenin siyasal 

süreç niteliğine haiz anlam içeriğinden hareketle ancak dönüşüm ve devinim kavramları 

kapsamında yapılacak bir değerlendirme ile mümkün olduğu ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Bununla birlikte maliyenin “an” ya da “süre” ile tanımlanır hale 
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getirilmesinin ise ancak maliyenin anlam içeriğinin değişmesi/değiştirilmesi ile mümkün 

olduğu vurgulanacaktır. 

Bu çerçevede, bu bölüm kapsamında zamanın genel çerçevesi ele alınmıştır. Bir sonraki 

bölümde ise, gerek maliyenin zamansal anlam içeriğinin değerlendirmesinde kullanmak 

gerekse zamanın teorik çerçevelerinden birini ortaya koymak amacıyla, zamanın felsefi 

çerçevesi bağlamında Heidegger’in “zaman”ı ele alış tarzı sunulmaya çalışılacaktır. 

 

1.6 Heidegger Bağlamında Zaman Kavramı 

 

Heidegger’de zaman sorunsalı öncelikli olarak varlık sorunsalı temelinden yola çıkılarak 

ele alınmaktadır. Buna göre Heidegger bağlamında zamana ilişkin değerlendirme 

yapabilmek amacıyla öncelikle varlık sorunsalı temelinde bir değerlendirmenin yapılması 

gereklidir. Ancak Heidegger tarafından gerek sorunsalların ele alınmasında gerek 

sorunsalların ele alındığı kavramsal çerçevede önemli farklılıkların bulunması, bu 

bağlamda yapılacak değerlendirmelerde, söz konusu sorunsalların anlaşılır olması için 

önceliğin kavramsal çerçevenin değerlendirilmesine verilmesini gerektirmektedir. Buna 

bağlı olarak bu çalışma kapsamında, öncelikle Heidegger’in temel sorunsalı vurgulanacak 

sonrasında ise Alman dil yapısını da kullanarak oluşturduğu kendine özgü kavramsal 

çerçeve, söz konusu sorunsal bağlamında ele alınarak değerlendirilecektir.  

Bu doğrultuda ilk olarak Heidegger’de zaman sorunsalı ele alındığında, zamanın sadece 

mutlaklığı ve göreliliği sorgulanan bir kavram olarak değil, zamansallığa da imkân 

tanıyan bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Zamansallık, zamanda cereyan eden ve 

zamanı kendilik olarak kabul eden bir yapıya karşılık gelmektedir. Bununla birlikte 

zamansallığı ortaya çıkaran, nesneye ilişkin olanın sonsuz zamanda kurulması ile öznede 

kurulması arasındaki farklılıktır. Zamansallık problemini ilk ele alan Immanuel Kant 
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olmakla birlikte Heidegger’in farklılaştığı nokta zamansallığı bilme problemi ile birlikte 

ele almasıdır (Hühnerfeld, 2002, s. 71). Varlık ve Zaman kapsamında zamansallık 

“huzura getirici ve oldum-olasılaştırıcı istikbal şeklindeki tikel fenomen” olarak 

tanımlanırken (Ökten K. H., 2008, s. 226), Heidegger’in Fenomenolojinin Temel 

Problemleri isimli eserinde daha ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı görülmektedir. Burada 

zamansallık, Türkçe kullanımından ve İngilizce kullanımı olan Temporality şeklindeki 

kullanımından farklı olarak iki farklı anlam içeriği kapsamında kategorize edilmiştir. 

Buna göre varlığı anlama imkânlılığı tanıyan koşullar, varlığın zaman aracılığıyla 

kavramsal olarak kavranması ve anlaşılması hali Zeitlichkeit şeklindeki zamansallığa 

karşılık gelirken, zamansallığın bu şekilde koşullu işlevselliğe sahip olma hali de 

Temporalitat şeklindeki zamansallık haline karşılık gelmektedir (Heidegger, 1982, s. 

274). Heidegger’de zaman sorunsalının varlık temeline dayandırılması nedeniyle esas 

olarak zamansallık halinin Zeitlichkeit ile ifade edilen anlamıyla kullanıldığı 

görülmektedir.  

İkinci olarak da zamansallığın kendisine dayandığı Heidegger’in temel sorunsalı olan 

varlık sorunsalı ele alındığında, Batı metafizik düşünme tarzından önemli bir ayrılığının 

olduğu görülmektedir.  Buna göre Heidegger, varlık sorunsalını ele alırken öncelikle 

varlık ile var olan arasında bir ayrıma gitmektedir. Bu ayrıma göre varlık, var olan ve var 

olmayanı içeren daha genel bir kapsama sahipken var olan sadece “var olmayan olmama” 

hali değil, aynı zamanda varlığın var olma halidir. Heidegger’de varlık, kendinde şey 

olarak, var olma halinden bağımsız ve mevcut olandır (Heidegger, 2011, s. 4). Diğer 

taraftan batı metafizik düşüncesinde ise varlık ile var olan arasında söz konusu ayrım 

yapılmayarak, varlık “var olan” olarak kabul edilmiş ve varlık ihmal edilmiştir. Bu durum 

ise Heidegger tarafından, batı metafizik düşünme tarzının onto-teolojik biz töz anlayışı 

temelinde var olana indirgenen, varlığın dışında değişemeden kalan ve var olanların bağlı 

olduğu bazı varlık ya da varlıkların olması gerektiği inancının ortaya çıkmasına neden 
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olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Ayrıca Heidegger’e göre varlığın var olana 

indirgenmesi halinin, varlığın tarih dışı bir perspektife indirgenmesi ve varlığın var 

olanların toplamı gibi algılanması şeklindeki yanlış değerlendirmelere yol açacak olup, 

bu ayrımının yapılması gerek var olanın doğru anlaşılması gerek varlık sorunsalının 

Vorhanden (mevcut olan) olarak değerlendirilebilmesi için zorunludur (Cevizci, 2015, s. 

1025). Bu durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

 

Tablo 1-18: Varlığın Dünya İçinde Olma Haline İlişkin Yaklaşımların Farklılaştığı 

Durumlar 

 

Varlık 

Olmaya 

Yönelik 

Yaklaşımlar 

 

 

 

DURUMLAR 

 

Varlık 

Olma 

Hali 

Varlık Olma Halleri 

“Var Olan” 

Olarak Varlık 

Olma Hali 

“Var Olan 

Olmayan” Olarak 

Varlık Olma Hali 

“Varlık Olma 

Hali” ile 

“Varlık Olma 

Halleri” 

arasında ayrım 

yapılmaması 

Durum 1 - - - 

Durum 2 - - + 

Durum 3 - + - 

Durum 4 + - - 

Durum 5 - + + 

“Varlık Olma 

Hali” ile 

“Varlık Olma 

Halleri” 

arasında ayrım 

yapılması 

(Heidegger) 

Durum 6 + - + 

Durum 7 + + - 

Durum 8 + + + 

 

Tablolaştırdığım şekliyle “varlık”, “var olan olarak varlık” ve “var olan olmayan olarak 

varlık”  arasındaki ayrım gösterilmektedir. Buna göre, 

 Varlık, “var olan” ve “var olan olmayan” olarak bulunulmama halleridir (Durum 1). Bu 

durum varlığın, dünya içinde bulunmamasına karşılık gelmekte olup dünya içi için söz 

konusu değildir. 

 Varlık ve “var olan” olarak bulunulmazken “var olan olmayan” olarak bulunulma halidir 

(Durum 2). Bu durum, öncelikle varlık ile “var olan” ve “var olmayan” arasındaki ayrımın 
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yapılmadığı ve varlığın “var olan olmayan”a indirgendiği durumlar için söz konudur. 

“Var olan olmayan” hali kavramsal açıdan öncelikle kavramsal olarak “var olan”ın 

olmasını gerektirmekte olup, bu “var olan” olma hali yeterliliğine sahip olmama 

nedeniyle “var olan olmayan” olarak nitelendirilme halidir. Bu duruma örnek olarak 

dünya içinde insanın olmadığı sadece inan dışı varlıkların bulunması durumu verilebilir. 

 Varlık ve “var olan olmayan” olarak bulunulmazken “var olan” olarak bulunma halidir 

(Durum 3). Bu durum, Durum 2 ile benzer şekilde varlık ile “var olan” ve “var olmayan” 

arasındaki ayrımın yapılmadığı ancak farklı olarak varlığın “var olan”a indirgendiği 

durumlar için söz konudur. Bu duruma örnek olarak dünya içinde sadece insanların 

bulunması ve insan dışı başka hiçbir canlı/cansız şeyin bulunmaması verilebilir.  

 Varlık bulunurken var olan ve var olan olmayan olarak bulunmama halidir (Durum 4). 

Bu durum kavramsal olarak “var olan” ile “var olan olmayan”ın da varlığını 

gerektirmekle birlikte iki farklı kategoride ele alınabilir. İlk olarak varlık, “var olan” ve 

“var olan olmayan” arasındaki kavramsal ayrıştırmanın yapılmadığı ve hepsinin varlık 

olarak kabul edildiği durumdur. Bu durumda varlık, “var olan” ve “var olan olmayan” bir 

bütün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla “var olan” ile “var olan olmayandan” 

bağımsız bir varlık halinin bulunup bulunmamasına ilişkin ya da varlık bulunurken “var 

olan” ile “var olan olmayan” arasındaki bir farklılığa dair değerlendirme imkânı 

kavramsal düzeyde mümkün olamamaktadır. Bu duruma örnek olarak insan, bitki, 

hayvan ve diğer cansız şeylerin hepsinin varlık olarak kabul edildiği ve aralarında varlık 

haline ilişkin bir farkın verilmemesi verilebilir. İkinci olarak da varlığın kendinde şey 

olarak bulunurken ”var olan” ve “var olan olmayan” olarak bulunmaması halidir. Bu 

durumda varlık algılanabilir olma düzeyinden bağımsız olarak bulunmakta olup “var 

olan” olma ve “var olan olmayan” olma hallerini potansiyel olarak içermektedir.  

 Varlık bulunmazken “var olan” ve “var olan olmayan” olarak bulunma halidir (Durum 

5).Bu durum, varlık ile “var olan” ve “var olan olmayan” arasında ayrım yapılmakla 
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birlikte varlık ile “var olan” ve “var olan olmayan” arasında bir ayrımın yapılmadığı 

dolayısıyla varlığın bu iki duruma indirgenmesi halidir. Bu duruma örnek olarak dünya 

içinde insan, bitki, hayvan ve diğer cansız şeyler hiçbir şey yokken bunların olma 

ihtimalinin varlığı verilebilir. 

 Varlık ve “var olan olmayan” olarak bulunulurken “var olan” olarak bulunulmama 

halidir (Durum 6).  Bu durum, varlık ile “var olan” ve “var olan olmayan” arasında 

ayrımın yapılmadığı dolayısıyla varlığın var olana indirgendiği ve var olan olmayanın da 

yokluk olarak kabul edildiği bir kavramsal duruma karşılık gelmektedir. Bu duruma, 

insanın varlık olarak kabul edilirken insan dışı canlı, cansız her şeyin “var olan olmayan” 

olarak kabul edildiği dolayısıyla insanın hem var olan olarak bir varlık iken diğer hiç bir 

şeyin varlık niteliğine haiz olmadığı ve varlığın karşıtı olarak ele alınması, varlık halinden 

dışlanması  örnek olarak verilebilir.  

 Varlık ve “var olan” olarak bulunulurken “var olan olmayan” olarak bulunulmama 

halidir (Durum 7). Bu durum, varlık ile “var olan” ve “var olan olmayan” arasında 

ayrımın yapılmadığı dolayısıyla varlığı kavramsal olarak var olan ile tanımlandığı ancak 

var olmayanın varlığa ilişkin kavramsal çerçeve dahilinde ele alınmaması halidir. Bu 

duruma örnek olarak insan, bitki, havyan ve cansız nesneler arasında bir ayrım 

yapılmaksızın hepsinin dünya içinde olmasına bağlı olarak “var olan” olması olarak kabul 

edilmesi verilebilir. 

 Varlık, “var olan” ve “var olan olmayan” olarak bulunulma halleridir (Durum 8). Bu 

durumda varlık, “var olan” ve “var olan olmayan” arasında ayrım yapılmakta olup varlık, 

“var olan” ve “var olan olmayan”ı kapsayan genel bir kavram iken yapılan ayrıştırmaya 

bağlı olarak birbirinden bağımsız olma hallerine de sahip olabilmektedirler. Bu duruma 

örnek olarak insan “var olan” olarak Seinsweise niteliğine (varlık tarzına) sahip olması, 

insan dışı diğer her şeyin “var olan olmayan” olarak Seinsweise niteliğine (varlık tarzına) 

sahip olması verilebilir. Bu durum Heidegger’in varlığa ilişkin yaklaşımına karşılık 
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gelmekte olup ancak DASEIN “var olan” olarak ve “var olan olmayanlardan” farklı 

olarak “var olanı” ve varlığı anlamaya çalışabilecek potansiyeldedir.   

Buna bağlı olarak Heidegger varlık ile var olan arasındaki ayrımdan yola çıkarak varlığın 

anlamını anlamaya, sorgulamaya çalışmakta olup var olmanın gerekliliği ya da nedeni 

konusunu ele almaz. Varlığın nedenini ve gerekliğini sorgulayan yaklaşımların da bu 

sorgulamayı yukarıda belirtildiği gibi esasında varlık değil var olan ya da var olana 

indirgenmiş varlık kapsamında yaptıklarını belirtmektedir (Heidegger, 2011, s. 7). Buna 

bağlık olarak varlığın anlamı sorunsalı çerçevesinde bu anlamın, ancak insan varlığını 

anlama dolayımıyla ortaya konulabileceğini dolayısıyla da var olan olarak insana dair 

yapılacak fenomenolojik antropoloji dahilindeki sorgulamaların zorunluluğunu 

vurgulamaktadır. Bu doğrultuda Heidegger varlığı sorgulama hususunda, var olan olarak 

insanı, varlık ile ilişkisi dahilinde kurduğu kavramsal çerçeve kapsamında 

değerlendirmiştir. Bu kavramsal çerçeve dahilinde insan, iki temelde ele alınmakta olup 

bu temeller insanın var olan olmasına bağlı olarak ontolojik özellikleri ve ontolojik 

özelliklerinin getirdiği beşeri durumu şeklinde kategorize edilebilir. Bu kategoriler 

Heidegger’in kavramsal çerçevesi dahilinde alt başlıklar halinde ele alınmaktadır. 

 

1.6.1 Ontolojik Özellikler 
 

Heidegger, insanın ontolojik özellikleri kapsamındaki değerlendirmesini insan olma ve 

DASEIN olma olarak ifade ettiği kavramsallaştırma çerçevesinde yapmaktadır. Bu 

kavramsallaştırmanın temeli insanın dünya içinde bulunmasına dayanmaktadır. Buna 

göre dünya içinde olma halinin varlığı, insana var olan olma niteliği kazandırmakla 

birlikte insan dışındaki diğer varlıklara bu niteliği kazandırmamaktadır. Heidegger’in var 

olan olarak bulunmayı ya da varoluşu, iki aşamalı bir sürece ayırarak kurduğu kavramsal 

çerçeve dahilinde incelediği görülmektedir.. Bu kavramsal çerçeve dahilinde Heidegger 
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bağlamında insanın ontolojik özellikleri dolayısıyla DASEIN kavramının içeriği aşağıda 

değerlendirilmektedir. 

1.6.1.1 Geleceğe Yöneliklilik Hali 

 

Geleceğe yöneliklilik, bir taraftan zamanın varlığına ilişkin bir durumken diğer taraftan 

da bu zaman içinde olma ve bununla birlikte bu zaman içinde olmanın sadece bulunma 

şeklinde değil yönelme şeklinde gerçekleşmesi halidir. Heidegger’de zaman içinde 

bulunma hali, DASEIN ile ilişkili olarak ele alındığında zamanın kendinde bir şey olma, 

algılanabilir olma ve algılanma halleri arasındaki farklılığa bağlı bir değerlendirmeyi 

gerektirdiği görülmektedir. Buna göre öncelikle insan olma bağlamında düşünüldüğünde, 

insan dışı varlıklar ile zaman ilişkisi zamanın sadece kendinde bir şey olma hali iken 

DASEIN’da zaman kendinde bir şey olarak değil, algılanabilir olan ve hatta algılanan 

hallerindedir. Bu durum ise DASEIN’ın sadece zamanın içinde bulunan değil zamanın 

onun için algılanabilir hale gelmesine bağlı olarak ve aynı zamanda bu zamanı algılayan 

da olarak zaman içinde yönelimsellik potansiyeline sahip olmasına ve hatta bu 

potansiyelini açığa çıkarmasına neden olmaktadır. Buna göre yönelimsellik hali, insanın 

içinde henüz gerçekleşmemiş imkânları barındırması ve bu imkânlar çeşitliliği dahilinde 

bir tasarım gerçekleştirebilme potansiyeline sahip olabilmesidir. Dolayısıyla zaman 

içindeki yönelimsellik potansiyelinin dinamik bir özün varlığını gerektirdiği ve buna 

bağlı olarak da bu özün açığa çıkarılmasının ancak DASEIN olma hali ile 

gerçekleştirilebilir olduğu söylenebilir. Bu durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda 

yer alan tablo hazırlanmıştır. 
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Tablo 1-19: Varlık Olma Hallerinin Zaman ile İlişkinin Farklılık Gösterdiği 

Durumlar 

DURUMLAR Zamanın 

İçinde 

Bulunma Hali 

Zaman İçinde 

Yönelimsellik 

Hali 

Varlık Olma Halleri 

Durum 1 - - Dünya içinde olmama hali 

Durum 2 - + Geçmişe yönelik varlık olma 

hali 

Durum 3 + - “Var olan olmayan” olarak 

varlık olma hali 

Durum 4 + + “Var olan” olarak varlık 

olma hali (DASEIN olma 

hali) 

 

Tablolaştırdığım şekliyle zaman içinde bulunma hali ile zaman içindeki yönelimsellik 

halinin varlığına ilişkin karşılaştırmalı durumlar gösterilmektedir. Buna göre, 

 Zaman içinde bulunmama ve buna bağlı olarak da zaman içinde yönelimsellik halinin 

olmaması durumudur (Durum 1). Zaman içinde bulunmama buna bağlı olarak da 

zamansallıktan bağımsız olma hali, zaman içinde gerçekleştirilebilecek bir 

yönelimsellikten de bağımsız olma haline karşılık gelmektedir. Ancak dünya içinde 

bulunma halinin eşanlı olarak zaman içinde bulunma haline de karşılık gelmesi nedeniyle 

bu durum dünya içindeki varlıklar için geçerli olamamaktadır. Buna bağlı olarak da dünya 

içindeki DASEIN ya da diğer varlıklar için bu durumun gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Zaman içinde bulunmama ancak zaman içinde yönelimsellik halinde olma durumudur 

(Durum 2). Bu durum zaman içindeki yönelimsellik halinin öncelikle zaman içinde 

bulunma koşuluna bağlı olması nedeniyle mantık hatası içermektedir. Dolayısıyla böyle 

bir durumun gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak bu durum, yönelimsellik geçmişe 

doğru olduğu takdirde ortaya çıkabilir. Geçmişe doğru olan bu yönelimsellik hali,  

 Tablo 1-13 Durum 2 ile benzerlik göstermekte olup, söz konusu yönelimselliğin 

zamandan bağımsız olarak sadece bellek içinde gerçekleşmesi haline karşılık 

gelmektedir. Geçmişe doğru yönelimsellik halinin imkânlar çeşitliliğinden bağımsız ve 
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belleğe bağlı yapısı, zaman içindeki süreklilik anlayışının tersine, sürekliliğin bölündüğü 

ve anlardan oluşan bir yapıyı gündeme getirecektir.  

 Zaman içinde bulunmakla birlikte bu bulunmanın yönelimsellik şeklinde olmaması 

durumudur (Durum 3). Dünya içinde bulunma halinin zaman içinde bulunma hali ile 

eşanlı gerçekleşmesine bağlı olarak, dünya içindeki varlıklar için bu durum geçerli 

olabilecektir. Ancak dünya ve zaman içinde bulunan varlıkların tamamı için zaman içinde 

yönelimsellik hali mümkün olmayabilir. Yukarıda belirtildiği gibi zaman içindeki 

yönelimselliğin dinamik bir özün varlığına bağlı olması bu özden yoksunluğa bağlı olarak 

yönelimsellikten bağımsızlığa karşılık gelebilir. Bu duruma, dünya içinde olan ağaç ya 

da taşın, zaman içinde olmalarına bağlı olarak değişim, dönüşüm ve devinim halinde 

bulunabilmeleri ancak varlıklarının verili bir gerçekliğe bağlı olması nedeniyle imkânlar 

çeşitliliği dahilinde bir varlık gösterememeleri örnek olarak verilebilir. 

 Zaman içinde bulunmakla birlikte bu bulunmanın aynı zamanda yönelimsellik şeklinde 

olması durumudur (Durum 4). Durum 3 ile benzer şekilde dünya içinde bulunma halinin 

zaman içinde bulunma hali ile eşanlı gerçekleşmesine bağlı olarak dünya içindeki 

varlıklar için bu durum geçerli olmakla birlikte, Durum 3’ten farklı olarak zaman içinde 

bulunma hali aynı zamanda zaman içinde yönelimsel olma haline de dönüşmektedir. Bu 

durum dünya içindeki bütün varlıklar için geçerli olmayıp sadece dinamik bir öze sahip, 

dolayısıyla imkânlar çeşitliliği dahilinde varlık gösterebilen ve bu imkânlar çeşitliliğini 

tasarlayarak kullanabilen DASEIN niteliğindeki varlıklar için geçerlidir.  

Bu çerçevede durumlar birlikte değerlendirildiğinde dünya içinde bulunma, buna bağlı 

olarak da zaman içinde bulunma hali, tercih edilen gönüllülük esasına bağlı bir durum 

değil, aksine içinde zorunluluk barındıran bir doğallık hali şeklinde gerçekleşmektedir. 

Diğer taraftan zaman içindeki yönelimsellik hali de, öncelikle dünya ve buna bağlı olarak 

zaman içinde bulunma haline bağlı olmakla birlikte, zorunluluk hali şeklinde değil, 

imkânlar çeşitliliği içinde bulunma ve bu çeşitlilik dahilinde tasarım yapabilme yeteneği/ 
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potansiyeli dolayısıyla doğallık, ancak bu tasarımı gerçekleştirme düzeyinde ise 

gönüllülük hali şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, DASEIN’ın geleceğe yönelik olma hali ele 

alındığında Heidegger’de onun var olma halinin, zaman içinde olduğu ve buna bağlı 

olarak da zamansallığının göstergesi olarak kabul edildiği görülmektedir. Buna göre 

DASEIN artık olmadığı geçmiş ile henüz olmadığı gelecek arasında farklı imkânlar 

arasında geleceğini tasarlayarak geleceğe yönelik bir var olandır. Burada vurgulanması 

gereken husus zaman içinde gerçekleştirilen yönelimselliğin anlam içeriği olarak 

geleceğe yönelik olmasıdır. Buna göre yönelimin ilk koşulunun zaman içinde olmak 

olmakla birlikte ikinci koşunun da imkânlar çeşitliliğinin varlığı olması dolayısıyla bu 

yönelimselliğin de ancak bu imkânlar çeşitliliği içindeki tasarlamanın varlığına bağlı 

olması nedeniyle DASEIN geleceğe yöneliktir. Yönelimsellik, geçmişe yönelimsellik 

olarak düşünüldüğünde bu durumda ortaya çıkan kavramsal çerçeve değişecek, zaman 

içinde olma hali devam etmekle birlikte diğer koşul olan imkânlar çeşitliliği ortaya 

çıkmayacak yerine tercih edilen ya da gerçekleşen imkânların hatırlanması sağlanacak ve 

buna bağlı olarak da zaman içinde değil Durum 2 kapsamında açıklandığı gibi bellekte 

bir yönelimsellik olacaktır. 

 

1.6.1.2 Sinn- Verstehen (Anlama Gerekliliği) 

 

Verstehen sözcüğünün karşılığı olarak anlama, Heidegger’de Sinn karşılığı olan anlam ile 

birlikte ele alınmış olup, anlam ve anlama DASEIN’ın geleceğe dönük olma haline bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır (Heidegger, 2011, s. 151). Buna göre anlama, ilk aşamada söz 

konusu imkânlar çeşitliliğinin varlığı içinde olma ve sonrasında bu imkânlar çeşitliliği 

dahilinde geleceğe yönelme hali ile gerçekleşmekte olup bu geleceğe yönelme halinin 

beraberinde DASEIN için zamansal süreklilik dahilinde ancak bilinç düzeyinde bir 
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dönüşüm oluşturacak üçüncü bir aşamanın daha varlığını gerektirmektedir. Dolayısıyla 

Heidegger’de imkânlar çeşitliliğinin içinde ve farkında olarak bunlar doğrultusunda 

sadece bilinç düzeyinde tasarım yapmak anlama hali için yeterli değildir. Bilinç 

düzeyinde yapılan tasarımın bu düzeyde bir dönüşüm meydana getirilebilmesi ancak bu 

tasarımın bilinç ile sınırlı olan alandan çıkarak pratik ile temasının varlığına bağlıdır. 

Ancak pratik ile temas halinde ve buna bağlı olarak anlama gerçekleşebilir. Bu durumun 

değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-20: Anlama’nın Ortaya Çıkma Şekline İlişkin Yaklaşımların Farklılaştığı 

Durumlar 

DURUMLAR Anlama’nın Ortaya Çıkma Şekli Anlamanın Ortaya 

Çıkmasına İlişkin 

Yaklaşımlar 
Pratik ile 

Temas 

Bilinç 

Düzeyinde 

Dönüşüm 

Durum 1 - - Anlama 

gerçekleşememektedir. Durum 2 + - 

Durum 3 - + Soyut, tefekküre dayalı 

yaklaşımlar bağlamında 

anlama gerçekleşebilmektedir. 

Durum 4 + + Heidegger bağlamında anlama 

gerçekleşebilmektedir. 

 

Tablolaştırdığım şekliyle zaman içinde olma ve buna bağlı olarak imkânlar çeşitliliği 

içinde tasarım yapabilmenin, anlamayı oluşturabilmesi için gerekli koşulların varlığına 

dair durumlar gösterilmektedir. Buna göre, 

 Pratik ile temasın ve buna bağlı olarak da bilinç düzeyinde bir dönüşümün bulunmadığı 

durum (Durum 1). Zaman ve imkânlar çeşitliliği içinde bulunma ve buna bağlı olarak 

geleceğe dönük tasarım yapabilmeye rağmen bu tasarının sadece teori düzeyinde kalması 

ve pratik ile temas etmemesi halinde bilinç düzeyinde de bir dönüşüm meydana 

gelmemekte dolayısıyla da anlama gerçekleşememektedir. 

 Pratik ile temas hali bulunmakla birlikte bilinç düzeyinde bir dönüşümün olmaması 

durumu (Durum 2). Teorik düzeyde yapılan tasarının pratik ile temasının 

gerçekleşmesine rağmen bu durumun bilinç düzeyinde dönüşüm yaratmamasına bağlı 
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olarak anlama gerçekleşememektedir. Bu durum, pratikteki temasımıza bağlı olarak 

ortaya çıkmakta olup temasımız işe yarar, faydalı olarak görmediğimiz durumlar 

dolayımıyla gerçekleşiyor ise bilinç düzeyinde bir dönüşümün gerçekleşmesi 

beklenmemektedir.  

 Pratik ile temas bulunmamasına rağmen bilinç düzeyinde dönüşümün gerçekleşmesi 

durumu (Durum 3). Teorik düzeyde yapılan tasarının pratik ile temas etmeksizin bilinç 

düzeyinde dönüşüm gerçekleştirmesi Heidegger açısından mümkün değildir. Heidegger 

tarafından insanın DASEİN olarak gerçekleştirdiği kendisinin de içinde bulunduğu 

varlığı anlamaya yönelik çabası insanın varlık tarzı olarak kabul edilmektedir. Ancak 

anlamak Heidegger tarafından sadece “zihin tarafından kavranma”  şeklindeki anlam 

içeriği ile değil teorik ve pratik bilgi edinme, uğraşma bağlamında ayırmaktadır 

(Heidegger, 2011, s. 157). Buna göre anlama, teorik bilgi edinme ya da kavrayış 

dolayısıyla değil pratik anlamdaki uygulama ile meşgul olma hali ile 

gerçekleşebilmektedir. Heidegger’in anlamaya yönelik yaptığı bu ayrım Ahmet Cevizci 

tarafından şu şekilde ifade edilmektedir. 

“[…] Heidegger’e göre, özellikle modern çağın hesapçı filozoflarının bir başka büyük 

yanlışlıkları da düşünmeyi soyut tefekkürle ve teorik anlamayla özdeşleştirmek olmuştur.  

O, her şeyden önce dünyayla ilgilenip meşgul olmanın, ona karşı birtakım tutumlar 

geliştirmenin, onu anlamanın farklı tarzları arasında bulunduğunu öne sürer. Dolayısıyla, 

geçmişin hemen tüm bilgi teorilerine özellikle bilginin bir şeyleri dışarıdan temaşa 

etmekle veya gözlemleyip incelemekle ilgili bir şey olduğunu varsayan izleyici bilgi 

anlayışlarına şiddetle karşı çıkar.” (Cevizci, 2015, s. 1018). 

 Pratik ile temasın ve buna bağlı olarak bilinç düzeyinde dönüşümün gerçekleşmesi 

durumu (Durum 4). Bu durum, Heidegger açısından yukarıda üç aşamalı olarak 

kategorize edilen anlama sürecinin gerçekleşerek tamamlanması halidir. Buna göre 
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anlama, teorik tasarımların işe yarar, faydalı olarak gördüğümüz pratik düzey ile teması 

sonucu açığa çıkarılarak gerçekleşmesidir.  

Bu çerçevede durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, anlamanın işe yarar, faydalı 

pratik hayat ile temas sonucu ortaya çıkan bilinç düzeyinde dönüşüm oluşturabilecek 

nitelikte bir sürecin varlığına bağlı olduğu söylenebilir. Ancak bu süreç, anlamanın 

gerçekleşmesi dolayısıyla açığa çıkmasına ilişkin olup anlamanın potansiyel olarak Tablo 

1-20 kapsamındaki bütün durumlar için var olduğu hususu da göz ardı edilmemelidir.  

1.6.1.3 Zuhandenheit (El Altındalık Hali) 

 

Zuhanden sözcüğünün karşılığı olarak el altındalık “gerecin, kendisinden ve kendi 

içinden hareketle kendini açımladığı varlık minvaline el altında olmaklık diyoruz 

(Heidegger, 2011, s. 71). Gereç bu bizatihi kendisinde var olmak’lığa sahip olduğu için 

(çünkü gereç, başka şeylere ilaveten ayrıca bir mevcut olan değildir) en geniş anlamda 

elverişli olup üzerinde tasarruf edilebilir durumdadır” (Ökten K. , 2008, s. 170) şeklinde 

tanımlanmakta olup en genel haliyle Heidegger tarafından da nesnelerin “var olan 

olmayarak” ancak “var olan” olan insanların dünyasındaki tanımlanma şeklidir (Cevizci, 

2015, s. 1016). Buna göre el altındalık hali, var olana özgü olmayıp, ilk aşamada var 

olanın varlığına sonraki aşamada ise var olan tarafından deneyimlenebilir olmasına bağlı 

tamamen var olan için araç niteliğine sahip “var olan olmayan”  varlık minvali için 

geçerlidir (Heidegger, 2011, s. 69). Bu durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer 

alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-21: Var Olan’a Bağlı Olarak Araç ve Nesnelerin Bulunma Şeklinin 

Farklılaştığı Durumlar 

DURUMLAR Araç ve Nesnelerin Var Olan ile İlişkisi Araç ve Nesnelerin 

Bulunma Şekli “Var olan”ın 

Bulunması Hali 

Var olan tarafından 

deneyimlenme hali 

Durum 1 - - Bulunmama hali 

Durum 2 + - Mevcut olma hali 

Durum 3 + + El altındalık hali  
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Tablolaştırdığım şekliyle el altındalık halinin koşulları gösterilmektedir1. Buna göre, 

 “Var olan”ın bulunmaması halinde buna bağlı olarak “var olan” tarafından 

deneyimleme halinin de bulunmadığı durumdur (Durum 1). Dünya içinde insanın var olan 

olarak bulunmaması halinde diğer varlıklardan bir farkı kalmayacak buna bağlı olarak da 

alet ya da nesnenin deneyimlenmesi hali söz konusu olamayacaktır. Buna bağlı olarak bu 

durumda el altındalık hali ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca “var olanın” bulunmaması haline 

bağlı olarak “var olan”ın varlığı ile anlam içeriği kazanan alet ve gereçler, deneyimlenme 

halinden bağımsız olarak elde mevcut olan olarak dahi bulunamayacaktır. 

  “Var olan” bulunmakla birlikte “var olan” tarafından deneyimleme halinin bulunmadığı 

durumdur (Durum 2). Var olanın varlığı, alet ve gereçlerin el altındalık niteliği kazanması 

için ilk koşul olmakla birlikte deneyimlenmemesi bu niteliğin ortaya çıkmasına engel 

olmakta ve söz konusu alet ve gereçler elde mevcut olan niteliğinde bulunmaktadırlar. 

Dolayısıyla el altındalık hali ortaya çıkmamaktadır. 

 “Var olan”ın bulunduğu ve bununla birlikte “var olan” tarafından deneyimleme halinin 

de bulunduğu durumdur (Durum 3). Alet ve gereçler, var olan tarafından deneyimlenerek 

elde mevcut olma halinden çıkartılarak el altındalık haline dönüştürülmektedir.  

Bu çerçevede durumlar toplu olarak değerlendirildiğinde, DASEIN tarafından 

deneyimlemenin varlığına bağlı olarak ortaya çıkan el altındalık hali, DASEIN’ın dünya 

ile sağladığı ilişkinin teorik değil aksine pratik olduğunu göstermektedir. Tablo 1-20 

kapsamında düşünüldüğünde de, pratik temasın bulunduğu Durum 2 ve Durum 4’e 

karşılık gelmektedir. 

 

                                                           
1 “Var olanın bulunması hali” ile “var olan tarafından deneyimlenme hali” arasındaki ilişkiye dair azami 

dört durum bulunmaktadır. Ancak “Var olan tarafından deneyimlenme halinin” öncelikle “var olanın 

varlığına” bağlı olması nedeniyle “Var olan” bulunmamasına rağmen “var olan” tarafından deneyimleme 

halinin bulunduğu durum mantık hatası içermesi nedeniyle tablo kapsamında yer almamaktadır.  
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1.6.1.4 Besorgen (İlgi Gerekliliği) 

 

Besorgen sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan ilgi, DASEIN’ın “var olan”  olarak “var 

olan olmayan” diğer varlıklar ile deneyim temelinde kurduğu ilişki dolayımıyla ortaya 

çıkan ilgilenme halidir. Heidegger’de ilgi var olanlar arasındaki ilişki anlamında değil, 

var olan ile var olan olmayan arasındaki ilişki temelinde ortaya çıkmakta olup bu durum 

var olan olmayana el altındalık halini sağlamaktadır (Heidegger, 2011, s. 56-57). İlgi 

kendinden bir şey olarak sadece DASEIN’da bulunan bir durum olarak değil, deneyim 

aracılığıyla açığa çıkarılan dolayısıyla dünya ile olan ilişkisinin pasif değil aksine aktif 

yapısının göstergesidir. Diğer taraftan ilgi kendinde şey olarak bulunabilmekle birlikte 

ancak deneyim ile açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla deneyim ilginin kendinde şey olarak 

varlığı için gerekli olmamakla birlikte sadece açığa çıkması hususunda gerekli 

olmaktadır. Bu durumun değerlendirilmesi amacıyla aşağıda yer ala tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-22: Var Olan’a Araç ve Nesneler ile İlişkisine Bağlı Olarak Araç ve 

Nesnelerin Bulunma Şeklinin Farklılaştığı Durumlar 

DURUMLAR Var Olanın Araç ve Nesnelerle İlişkisi Araç ve Nesnelerin 

Bulunma Şekli 1.AŞAMA 2.AŞAMA 

İlgi’nin Varlığı Pratik Deneyimin 

Varlığı 

Durum 1 - - Mevcut olma hali 

Durum 2 - + El altındalık hali 

Durum 3 + - Mevcut olma hali 

Durum 4  + + El altındalık hali 

 

Tablolaştırdığım şekliyle ilgi ile deneyim ilişkisi karşılaştırmalı olarak incelenmekle 

birlikte pratikte bir deneyimin ortaya çıkmasının öncelikle ilginin varlığına bağlı olması 

nedeniyle ilgi birinci aşama, pratik deneyim ise ikinci aşama olarak gösterilmektedir. 

Buna göre, 

 İlginin yokluğuna bağlı olarak pratikte deneyimin de ortaya çıkmaması halidir (Durum 

1).Bu durum ilginin kendinde bir şey olarak dahi bulunmaması dolayısıyla buna bağlı 

olarak deneyimin de ortaya çıkmaması durumuna karşılık gelmektedir. Heidegger 
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tarafından da deneyimlemenin varlığı öncelikle ona yönelik bir ilginin varlığına 

bağlanmaktadır (Heidegger, 2011, s. 56). Bu durumda alet ve gereçler sadece var olanın 

varlığına bağlı olarak elde mevcut olan şeklinde bulunmaktadır.  

 İlginin yokluğuna rağmen pratikte deneyimin gerçekleşmesi halidir (Durum 2). Bu 

durum, ilginin kendinde bir şey olarak dahi bulunmazken ilgiden bağımsız olarak pratikte 

bir deneyimin gerçekleştirilmesi halidir ki Heidegger açısından bu durum mümkün 

değildir. Bu durum Tablo 1-20 kapsamındaki Durum 2’ye karşılık gelmekte olup ilgiden 

bağımsız bir deneyimin varlığı bilinç düzeyinde bir dönüşüme neden olamamaktadır.  Bu 

durumda alet ve gereçler deneyimlemenin varlığına bağlı olarak el altında olan olarak 

bulunmaktadır. 

 İlginin bulunmasına rağmen pratikte deneyimin gerçekleşmemesi halidir (Durum 3). Bu 

durum, ilginin kendinde bir şey olarak bulunmasına rağmen deneyimin yokluğuna bağlı 

olarak açığa çıkamaması haline karşılık gelmektedir. Deneyimin yokluğuna bağlı olarak 

alet ve gereçler elde mevcut olan şeklinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum, 

DASEIN için geçerli bir durum olarak kabul edilemez. DASEIN ancak deneyimlemenin 

varlığı ile var olan olabilmekte olup ilginin varlığı onun için tercihe bağlı bir süreç gibi 

değil kendiliğinden deneyimlemeye yol açan doğal bir süreç niteliğindedir. 

 İlginin bulunmasına bağlı olarak pratikte deneyimin de gerçekleşmesi halidir (Durum 

4). Bu durum, kendinde bir şey olarak bulunan ilginin ayrıca deneyim dolayımıyla açığa 

da çıkma haline karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bu durum, Heidegger kapsamında 

anlam içeriği oluşturulan ilgiye karşılık gelmekte olup, ilginin teorik düzeyde kalan 

yerine, eylem niteliğindeki deneyim karşılığı şeklinde değerlendirilebilir.  

Bu çerçevede durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, ilgiden bağımsız deneyim 

mümkün olmakla birlikte DASEIN tarafından dünya ile kurulan ilişki, aktif nitelikte 

eylem ve iradenin varlığı ile dolayısıyla ilgiye bağlı deneyimin gerçekleştirilmesi ile 
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sağlanmasına bağlı olmakta ve DASEIN olarak deneyimin ancak ilginin varlığına bağlı 

olarak gerçekleşebildiği söylenebilmektedir. 

 

1.6.1.5 Ontolojik Özelliklere Yönelik Genel Değerlendirme 

 

DASEIN’ın ontolojik özellikleri bütün olarak değerlendirildiğinde temel özelliğinin 

dünya içinde olma haline bağlı olarak zaman içinde olmak ancak bu zaman içinde olma 

halinin zamana karşı kayıtsızlık hali değil de zamanın içinde olma hali (kazanılan bir 

zamansallık hali) şeklinde olduğu görülmektedir. DASEIN’ın bu zamansallık halinin 

ontolojik özellikleri bağlamında da kendini ortaya koyduğu görülmektedir. Buna göre 

DASEIN’ın bu zamansallık hali onun geleceğe yöneliklik olma haline de içermekte olup 

bu halin el altındakilere gösterilen ilgi dolayımıyla anlamayı gerçekleştirebilen 

dolayısıyla da var olan olarak zamansal bir varoluşa sahip olabilmektedir. DASEIN’ın 

var olan olarak ontolojik özellikleri arasındaki ilişki, Ahmet Cevizci tarafından da 

aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Heidegger DASEIN’ı, kendisine varoluş adını verdiği ilk ve en temel yönüne ilişkin 

açıklamasını, işte bu şekilde, anlamaya ilişkin söz konusu değerlendirmesiyle tamamlar. 

Buna göre “var olmak”, insanın bir varlığa, aralarında bir seçim yapmak durumunda 

olduğu bir takım alternatiflerin bulunduğu bir dünya içinde sahip olmasıyla, bu dünyadaki 

şeyleri el altında olan şeyler olarak deneyimlemesiyle, onlarla bir şekilde alakadar olup, 

kendilerine bir anlam yüklemesiyle ilgili bir şey olmak durumundadır” (Cevizci, 2015, s. 

1018). 

Diğer taraftan DASEIN’ın sahip olduğu anlama yetkinliği, DASEIN’ın statik bir öze 

değil aksine geleceğe dönük dinamik özünün varlığına bağlanmaktadır. DASEIN’ın 

geleceğe yönelik bir var olan olmaması DASEIN’ın anlama yetisini ortadan kaldırır ki bu 

durum da DASEIN’ın var olan olma halini dolayısıyla DASEIN olma niteliğini ortadan 
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kaldırır. Anlama yetisinin varlığının, geleceğe yönelik olma önkoşulunu gerektirmesi, 

DASEIN’ın sadece zamanın içinde olan değil zamanın içinde eyleyen olarak dönüşüm 

gerçekleştirebildiği dolayısıyla da kendi varlığında barındırdığı devinim özelliği ile 

zamansal olana karşılık geldiği söylenebilir.  

Bu çerçevede DASEIN’ın zamansal varoluşunun değerlendirilmesine yönelik ontolojik 

özellikleri temelinde aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır.  

Tablo 1-23: Ontolojik Olarak DASEIN’ın Oluşum Süreci 

 

 

 

DURUM İÇERİKLERİ 

 

 

DURUM 

1.AŞAMA 2.AŞAMA 3.AŞAMA 

Geleceğe 

Yöneliklilik 

hali 

Anlamanın 

Gerçekleşmesi 

Hali 

El altında 

olmaklık 

deneyiminin 

Varlığı Hali 

İlginin 

varlığı Hali  

Var olan 

olma hali 

Var olan olma 

halini fark 

etme hali 

Ontolojik olarak yokluk 

hali 

Durum 1 - - - - - - 

 

 

 

 

 

Ontolojik olarak  

zamansallık niteliğinden 

yoksunluk halleri 

Durum 2 - - - + - - 

Durum 3 - - + - - - 

Durum 4 - + - - - - 

Durum 5 + - - - - - 

Durum 6 - - + + - - 

Durum 7 - + - + - - 

Durum 8 + - - + - - 

Durum 9 - + + - - - 

Durum 10 + - + - - - 

Durum 11 + + - - + - 

Zamansallık niteliği 

bulunmakla birlikte 

“DASEIN” olma halinden 

yoksunluk halleri 

Durum 12 - + + + - - 

Durum 13 + - + + - - 

Durum 14 + + - + + - 

Durum 15 + + + - + - 

 

Ontolojik olarak DASEIN 

olma hali 

 

Durum 16 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Tablolaştırdığım şekliyle DASEIN’ın ontolojik özellikleri arasındaki “var olan” olmaya 

yönelik ilişkisel yapı gösterilmektedir. Tablo üç aşamalı olarak oluşturulmuş olup ilk 

aşama DASEIN’ın zamansal niteliği dolayısıyla geleceğe yöneliklik haline karşılık 

gelmekte olup, ikinci aşama ilk aşamanın varlığı ile birlikte açığa çıkmasını sağlayan el 

altında olmaklık deneyimine, son aşama ise ilk iki aşamanın varlığına bağlı olarak “var 

olan” niteliğini kazanma ve bu niteliğin farkında olma şeklinde sonuç aşamasına karşılık 

gelmektedir. Buna göre,  



56 
 

 İlk durumda DASEIN’ın ontolojik özelliklerin hiçbirinin bulunmamasına bağlı olarak 

DASEIN olarak “var olan” hali ortaya çıkamamaktadır (Durum 1).  

 Dört ontolojik özellikten sadece bir veya iki tanesinin bulunması halleri, aşamalar 

arasındaki koşullu ilişki nedeniyle “var olan” olarak bulunma halinin ortaya çıkması için 

yeterli olamamaktadır (Durum 2-Durum 11 arasındaki 10 durum). Bu özellikler, 

Heidegger’deki kavramsal anlam içeriği gereği kendi başlarına değil ancak diğer 

özellikler ile birlikte anlam içeriklerini kazanabilmektedirler. Diğer taraftan Heidegger 

tarafından oluşturulan kavramsal çerçeveden bağımsız olarak bu özellikler kendinde şey 

olarak bulunabilmekte ancak DASEIN ve zamansallık bağlamında 

değerlendirilememektedirler. 

 Dört ontolojik özellikten üç tanesinin bulunması hali (Durum 12-Durum 15 arasındaki 

4 durum) ilk aşamanın tamamlanması ve buna bağlı olarak da kaygı halinin oluşması 

DASEIN’ın varlığı sorgulayabilme yeteneğine haiz olmasına karşılık gelmekte olup 

varlığını sorgulaması açısından yeterli olamamaktadır. 

 Dört ontolojik özelliğin tamamının bulunması halinde “var olan” olarak bulunma hali 

ortaya çıkmaktadır (Durum 16). Bu özelliklerin eşanlı varlığı Heidegger bağlamında 

DASEIN’ın ontolojik anlamda “var olan olarak bulunması haline” karşılık gelmektedir. 

 

1.6.2 Beşeri Özellikler 
 

Heidegger tarafından DASEIN sadece kendinde bir şey olarak ya da “var olan 

olmayanlar” ile ilişkisi bağlamında sadece var olan olarak ontolojik özellikleri dolayısıyla 

değil aynı zamanda kendinde bir şey olma halini aşma, diğer var olanlar ile ilişkisi 

bağlamında da ontolojik özelliklerini aşan beşeri özelliklere sahiptir. Ancak Heidegger 

bağlamında bu beşeri özelliklerin, ontolojik özelliklerin aksine olumsuz nitelikte olduğu 

görülmektedir. Buna göre DASEIN’ın zamansallık niteliği ontolojik açıdan onu daha 
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üstün bir varoluş haline yerleştirirken aynı zamansallık beşeri durum halinde sadece “var 

olan” hali ile sınırlı kalınmamasına bağlı olarak daha alt düzeyde bir varoluşa neden 

olmaktadır. Beşeri özellikler dahilinde ortaya çıkan bu durum, Heidegger tarafından 

yapılan varlık ile var olan arasındaki ayrıma bağlıdır. Bu doğrultuda Heidegger tarafından 

beşeri özellikler olarak nitelendirilen özellikler DASEIN’a ilişkin oluşturulan kavramsal 

çerçeve dahilinde aşağıda değerlendirilmektedir.  

 

1.6.2.1 Faktizitat (Olgusallık) ve Geworfenheit (Fırlatılmışlık Hali) 

 

Faktizitat sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan olgusallık hali, Geworfenheit 

sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan fırlatılmışlık halinin önkoşulu olup varlık ile var 

olan arasındaki ayrıma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Heidegger, 2011, s. 186). Buna 

göre ontolojik özellikleri gereği DASEIN “var olan” şeklindeki varlığına yönelik 

anlamayı gerçekleştirebilirken “var olan”ı da içeren “varlık”a ilişkin anlamayı 

gerçekleştirebilecek bir ontolojik yapıya sahip değildir. Buna bağlı olarak da “varlık”ın 

varlığı ve nedeni DASEIN’ın sorgulayabilme kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durum, 

DASEIN’ın olgusallık haline karşılık gelmektedir. Bu halin varlığı beraberinde, bir varlık 

olarak DASEIN tarafından kendine yönelik sınırlı farkındalığının fark edilmesi 

dolayısıyla DASEIN’da dünya içine bilgisizce fırlatılmışlık hissine neden olmaktadır. 

Fırlatılmışlık hissi olgusallığa bağlı olmakla birlikte, temelde DASEIN’da, mevcut 

dolayısıyla geleceğe dönüklük halinde mevcut olan imkânlar çeşitliliğinin aksine 

sınırlandırılmış bir yapı içine gönderilmesine bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 
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Tablo 1-24: Olgusallık ve Fırlatılmışlık Halinin Ortaya Çıkmasının Farklılaştığı 

Durumlar 

DURUMLAR Fırlatılmışlık ve Olgusallık 

Hallerini Oluşturan Haller 

Fırlatılmışlık ve Olgusallık 

Hallerinin Ortaya Çıkması 

Bilgisizlik 

Hali 

Değiştirilemezlik/ 

Sınırlılık Hali 

Durum 1 - - Olgusallık ve Fırlatılmışlık 

Halinin Bulunmaması 

Durum 2 - + Fırlatılmışlık Halinin 

Bulunması 

Durum 3 + - Olgusallık Halinin Bulunması 

Durum 4 + + Olgusallık ve Fırlatılmışlık 

Halinin Bulunması 

 

Tablolaştırdığım şekliyle bilgisizlik hali ile mevcut olana ilişkin sınırlılık hali arasındaki 

karşılaştırmalı ilişki gösterilmektedir. Buna göre, 

 Var olan olarak varlık’a ilişkin bilgisizlik halinin bulunmadığı ve mevcut, değiştirilemez 

koşullar içine gönderilmeme halidir (Durum 1). Bu durum, varlığa ilişkin bilgiye 

ulaşabilme ve dünya içine gönderileceği koşulların tercihine bağlı olabilmesi nedeniyle 

olgusallık ve buna bağlı olarak da fırlatılmışlık hallerinin ortaya çıkmamasıdır. Buna göre 

burada bilgi ve tercihin varlığına bağlı olarak Heidegger’in DASEIN’ı ile tam ters bir 

durum ile karşılaşılmaktadır.  

 Var olan olarak varlık’a ilişkin bilgisizlik halinin bulunmadığı ancak mevcut, 

değiştirilemez koşullar içine gönderilme halidir (Durum 2). Bu durum, varlığa ilişkin 

bilgiye ulaşılmakla birlikte dünya içine gönderileceği koşulların belirlenemeyeceği 

dolayısıyla belirlenmiş, değiştirilemez ve sınırlı bir dünya içine gönderilmeye bağlı 

olarak fırlatılmışlık hali bulunmakla birlikte olgusallık halinin bulunmamasıdır. Buna 

göre DASEIN’ın sadece varlığa ilişkin bir sorgulama yapabilmesi, bunu anlayabilmesi ve 

sonuçta bilebiliyor olması DASEIN’ın mevcut ve değiştirilemez bir dünyaya bilgili bir 

şekilde fırlatılmış olması hali Heidegger’in DASEIN’ına karşılık gelmezken Durum 

1’den de farklılaşmaktadır.  
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 Var olan olarak varlık’a ilişkin bilgisizlik hali bulunmakla birlikte mevcut, 

değiştirilemez koşullar içine gönderilmeme halidir (Durum 3). Bu durum, varlığa ilişkin 

bilgiye ulaşılamamakla birlikte dünya içine gönderileceği koşulların belirlenebilmesi, 

tercih edilebilmesi nedeniyle olgusallık bulunmakla birlikte fırlatılmışlık halinin 

bulunmamasıdır. Buna göre DASEIN her ne kadar içine gönderileceği dünyanın 

koşullarını değiştirebilme, tercih edebilme imkânına sahip olsa da varlığa, varlığı 

anlamaya ilişkin yetenekten yoksun olup Heidegger’in DASEIN’ına karşılık gelmezken 

Durum 1’den de farklılaşmaktadır. 

 Var olan olarak varlık’a ilişkin bilgisizlik hali ve bununla birlikte mevcut, değiştirilemez 

koşullar içine gönderilme halidir (Durum 4). Bu durum, varlığa ilişkin bilgiye 

ulaşılamamakla birlikte dünya içine gönderileceği koşulların belirlenemeyeceği 

dolayısıyla belirlenmiş, değiştirilemez ve sınırlı bir dünya içine gönderilmeye bağlı 

olarak olgusallık ve fırlatılmışlık halinin bulunmasıdır. Heidegger’in yaklaşımı bu 

duruma karşılık gelmekte olup fırlatılmışlık hali öncelikli olarak olgusallık halinin 

varlığına bağlıdır (Heidegger, 2011, s. 135). 

 

1.6.2.2 Angst (Kaygı) ve Verfallen (Düşmüşlük Hali) 

 

 Angst sözcüğünün karşılığı olarak kaygı ve Verfallen sözcüğünün karşılığı olarak 

kullanılan düşmüşlük hali, olgusallık ve fırlatılmışlık haline bağlı olarak ortaya çıkmakta 

olup kaygı hali de düşmüşlük halinin önkoşuludur. Buna göre DASEIN’ın dünya içindeki 

olgusallık ve fırlatılmışlık hallerine bağlı bulunan belirsizlik ve bu belirsizliğin 

gerçekleştiği sınırlılık ortamının değiştirilemezliği beraberinde kaygıyı getirmektedir 

(Heidegger, 2011, s. 183-184). Bu kaygı hali “O, içinden çıktığı hiçliği ve yöneldiği 

belirsiz bir geleceği derinden derine duyumsayan insanın geçmişle gelecek, varlıkla hiçlik 

arasında havada kalan varoluşunun belirsizliğini, durumların anlaşılmazlığını ve hayatın 
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saçmalığını görerek yaşadığı derin umutsuzluk ve dolayısıyla iç sıkıntısı halini tanımlar” 

(Cevizci, 2015, s. 1020) şeklinde tanımlanmakta olup Heidegger tarafından DASEIN’ın 

tahammül edebileceği bir durum olarak görülmemektedir. Heidegger’e göre DASEIN bu 

kaygı haline yadsıma ve kabullenme olmak üzere iki türlü tepki vermektedir. İlk olarak, 

bu kaygı halini gündelik hayata sığınarak, gündelik hayatın meşguliyetleri ile 

zamansallığını sürdürerek yadsımaktadır. Varlığını sorgulayabilme yeteneğine haiz insan 

gündelik hayatın meşguliyetlerine sığınmasıyla söz konusu yeteneğini kullanmama 

yoluna gitmiş olmakta dolayısıyla içinde bulunduğu imkânlar çeşitliliğini gündelik hayat 

meşguliyetleri düzeyine indirerek geleceğe yönelmektedir. Heidegger’e göre, insanın 

kendisi gibi diğer var olanlar arasında olma hali ve gündelik hayat düzeyindeki 

meşguliyetler dahilinde kaygı halini yadsıması, kaygı halinin varlığına bağlı düşmüşlük 

halinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Heidegger, 2011, s. 185). Buna göre insanın 

düşmüşlük hali sorgulanmadan önce düşmüşlük halini oluşturan koşulların anlaşılmasına 

yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-25: Kaygı ve Düşmüşlük Halinin Ortaya Çıkmasının Farklılaştığı 

Durumlar 

DURUMLAR Kaygı ve Düşmüşlük Hallerini 

Oluşturan Haller 

Kaygı ve Düşmüşlük 

Hallerinin Ortaya 

Çıkması Var olanlar 

İçinde Bulunma 

Hali 

Günlük 

Meşguliyetlere 

Dalma Hali 

Durum 1 - - Kaygı ve düşmüşlük 

halinin bulunmaması 

Durum 2 - + Kaygı halinin 

bulunması 

Durum 3 + - Kaygı halinin 

bulunması 

Durum 4 + + Kaygı ve düşmüşlük 

halinin bulunması 

 

Tablolaştırdığım şekliyle DASEIN’ın düşmüşlük halinin oluşmasına sebep olan koşullar 

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Buna göre, 
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 DASEIN’ın diğer var olanlar içinde bulunmama ve günlük meşguliyetlere dalmama 

halidir (Durum 1). Bu durumun iki kategoride değerlendirilmesi gereklidir. İlk olarak 

günlük meşguliyetlere dalmama hali açısından ele alındığında, DASEIN açısından 

mümkün bir durum olduğu görülmektedir. DASEIN gündelik işlere dalma halini kaygı 

haline bir tepki olarak vermekte olup tepkinin bu şekilde verilme zorunluluğu yoktur. 

İkinci olarak var olanlar içinde bulunmama hali ise DASEIN açısından bir açıdan 

mümkün olmakla birlikte bir açıdan da mümkün olamamaktadır. Buna göre DASEIN, her 

durumda mevcut ve kısıtlı bir dünya içinde olması haline bağlı olarak var olanlar içinde 

bulunmama halinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak DASEIN’ın var olanlar 

içinde bulunmakla birlikte günlük meşguliyetlere dalma halini var olanlar ile birlikte ya 

da var olanlar tarafından belirlenmiş şekilde gerçekleştirmek zorunda olmaması 

nedeniyle bir ölçüde de kendini günlük meşguliyetler dahilinde var olanlar içinde olma 

halinden soyutlayabilir. Dolayısıyla bu var olanlar içinden soyutlanma hali, genel bir 

soyutlanabilirlik hali olmayıp sadece günlük meşguliyetler ile ilişkili olarak gerçekleşen 

soyutlama halidir. Ancak bu durum kapsamında günlük meşguliyetlere dalma hali de 

bulunmazken var olanlar içinde bulunmama halinin varlığı bir ölçüde var olanlar ile 

ilişkinin koparılması, sağlanmaması/sağlanamaması hali ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

DASEIN’ın düşmüşlük hali olmayıp bu halin tam da tersi haline karşılık gelmektedir. 

 DASEIN’ın diğer var olanlar içinde bulunmamakla birlikte günlük meşguliyetlere 

dalması halidir (Durum 2). DASEIN’ın var olanlar içinde bulunmama hali, Durum1 

kapsamında anlatıldığı gibi sadece belli ölçüde soyutlanabilirlik ile mümkün olabilmekle 

birlikte günlük meşguliyetler dolayısıyla sağlanan bu soyutlanma hali ancak belli ölçüde 

gerçekleşebilmekte olup bu hal ancak tarihsellikten bağımsız içinde bulunulan mevcut 

koşullar bağlamında oluşabilmektedir. Diğer taraftan DASEIN’ın diğer var olanlardan 

bağımsız şekilde günlük meşguliyetlere dalması hali de DASEIN’ın içinde bulunduğu 

kaygı halini tam anlamıyla yadsıması için yeterli olmamaktadır. Bu durum, DASEIN 
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açısından bir özgürlük hali olup bu özgürlük kaygı halinden kurtulma pahasına var olan 

bir özgürlüktür. Dolayısıyla bu durum da DASEIN’ın düşmüşlük hali olmamaktadır.  

 DASEIN’ın diğer var olanlar içinde bulunmakla birlikte günlük meşguliyetlere 

dalmaması halidir (Durum 3). DASEIN’ın var olanlar içinde bulunması hali, Durum 1 

kapsamında belirtildiği gibi değiştirebileceği bir durum olmayıp ancak belli ölçüde bu hal 

içinden kendini soyutlayabilmesi mümkün olabilmektedir. Buna göre DASEIN’ın günlük 

meşguliyetlere dalmamakla birlikte var olanlar içinde bulunması DASEIN’ın özgür 

olmama ve diğer var olanlar tarafından belirlenene tabi olmasıyla gerçekleşmektedir. Bu 

durum insanın sosyal benliğine karşılık gelmekte olup bu sosyal benliğin de diğer var 

olanlar ile birlikte oluşumu nedeniyle bir tabi olma halini ortaya çıkardığı söylenebilir. 

Ancak var olanlar arasında bulunma halinin kendinde bir şey olarak sadece gündelik 

meşguliyetlerin varlığına bağlı olmaması, dünya içindeki diğer var olanların da varlığının 

bulunması ve buna bağlı olarak da dünya içinde bulunmanın aynı zamanda diğer var 

olanlar ile birlikte bulunmak anlamına gelmesi nedeniyle bu durum kapsamında da 

düşmüşlük hali oluşmamaktadır. 

 DASEIN’ın diğer var olanlar içinde bulunma ve günlük meşguliyetlere dalması halidir 

(Durum 4). İnsanın her durumda dünya içinde olmasına bağlı olarak var olanlar arasında 

bulunması kaçınılmaz bir durumken bu var olanlar arasında bulunma halinin eşanlı olarak 

bir sığınma aracı olarak görülmesi ve bu sığınmamanın da gündelik meşguliyetler 

dolayımıyla gerçekleştirilmesi hali DASEIN’ın düşmüşlük halini oluşturmaktadır. Buna 

göre DASEIN kaygı halini, sosyal benliği aracılığıyla gündelik meşguliyetlere dalarak 

yadsımaktadır. Bu durum, Durum 1 ve Durum 2’nin aksine ancak Durum 3 ile benzer 

şekilde özgürlükten yoksunluk ve özgürlük pahasına kaygıdan kaçınma halinin varlığına 

karşılık gelmektedir. DASEIN’ın düşmüşlük hali, Heidegger tarafından “DASEIN 

öncelikle ve çoğunlukla ilgilendiği dünyanın nezdindedir. Bir şeyler nezdinde 

massedilmiş olma karakteriyle herkesin meydana getirdiği kamunun içinde zayi olma 
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karakteri söz konusu edilmektedir. Sahih kendi-olma imkânından DASEIN öncelikle hep 

düşmüş ve böylelikle dünyaya düşkün olmaktadır. Dünyaya düşkünlük; lakırtı, merak ve 

müphemiyet aracılığıyla hep-beraber-olmaklık içinde massedilmiş olmak demektir” 

(Heidegger, 2011, s. 185) şeklinde ifade edilmiştir. Heidegger’in yaptığı bu tanımlamanın 

daha somut hali Ahmet Cevizci tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

“Diğer insanlar arasında herhangi bir insan olmak durumunda olan insan, bu süreç içinde 

artık kendisi değildir ve “onlar” alanındadır. Her şeyi kaplayan, herkesi sıradan insan 

yapan ve kitle, kamuoyu ve halk olarak ortaya çıkan bu “sorumsuz” alanda hiç kimse 

yoktur. Bu alanda insan, bireysel potansiyelini kişisel olmayan kitleden ayırmaz veya 

ayırmayı başaramaz. Gündelik yaşamında, kendini içinde bulduğu toplumun bütün 

standartlarını, inanç ve önyargılarını kabul edebilir. Herkes ve bütün ölçüler için dikilmiş 

hazır, konfeksiyon elbiseler giymekten, halka açık ulaşım araçlarını ve umumi parkları 

kullanmaktan, genel olarak herkes için yayınlanan gazeteleri okumaktan hoşnut olur ve 

hayatının her anında ve ayrıntısında, kendisini kitleden ayırmak istemez veya ayırmayı 

beceremez” (Cevizci, 2015, s. 1020). 

Bu çerçevede bu durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, DASEIN’ın düşmüşlük 

halinin bir açıdan doğallık haline karşılık gelirken bir açıdan da tercihe bağlı yapısı 

nedeniyle gönüllülük hâline karşılık geldiği söylenebilir. Ancak buradaki gönüllülük hali, 

tam anlamıyla gönüllülük hali olmayıp değiştirilemezlik, doğallık hali dolayısıyla ortaya 

çıkan ve imkânlar çeşitliliğine bağlı bir tercih yerine kaçınmaya bağlı bir zorunluluk 

olması nedeniyle sadece görünüşte bir gönüllülük halidir. Diğer taraftan DASEIN’ın 

diğer var olanlar ile olan bağımlı yapısı Heidegger tarafından Bedeutsamkeit (DASEIN’in 

imlenimselliği) olarak ifade edilmektedir (Heidegger, 2011, s. 90). Buna göre DASEIN 

kendinde şey olarak kendi başına bir var olan olarak değil, gerek içinde bulunduğu dönem 

itibariyle diğer var olanlar ile ilişkili yapısı gerek içinde bulunduğu dünyanın ondan 

önceki var olanların ilişkisel yapısı tarafından oluşturulan koşullar bağlamında 
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tarihsellikten kaynaklanan ilişkisel yapısı nedeniyle imlenimsel bir varlıktır. DASEIN’ın 

bu imlenimselliği, onun var olanlar içinde bir var olan olma halinden bağımsızlaşmasını 

imkânsızlaştırmaktadır. Buna bağlı olarak Durum 1 ve Durum 2’deki var olanlar içinde 

olmaktan bağımsızlaşma hali Heidegger bağlamında mümkün olmayıp DASEIN’ın 

ontolojik yapısına aykırıdır. Bu doğrultuda DASEIN’ın var olanlar içinde bulunma 

halinin değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-26: Varlık Türlerinin İlişkisellik Halinin Zamansal Boyutunun Farklılaştığı 

Durumlar 

 

 

DURUMLAR 

İlişkisellik Halinin Gerçekleştiği Zaman 

Boyutu  

 

 

 

Varlık Türleri 
Tarihsellik İçinde 

Gerçekleşmenin 

Varlığı Hali  

Mevcut Dönemde 

Gerçekleşmenin 

Varlığı Hali 

Durum 1 - - “Var olan olmayan” 

olarak varlık Durum 2 - + 

Durum 3 + - “Var olan olarak 

varlık” 

Durum 4 + + DASEIN 

 

Tablolaştırdığım şekliyle DASEIN’ın var olanlar içinde bulunma/bulunmama halinin 

değerlendirilmesine yönelik, ilişkisel yapısının zamana bağlı durumları gösterilmektedir. 

Buna göre, 

 Zaman içinde tarihsel süreçte ve mevcut dönemde ilişkisel bir yapının olmaması durumu 

(Durum 1). Bu durum, dünya içindeki var olanların birbirinden tamamen bağımsız olması 

halidir. Dolayısıyla DASEIN’in ontolojik özelliklerine aykırı bir durum olup var olan 

olarak bulunma hali için dahi mümkün bir durum olduğu söylenemeyip dünya içinde “var 

olan olarak olamayan” varlık halleri için geçerli olabilir. 

 Zaman içinde tarihsel süreçte ilişkisel bir yapı bulunmazken mevcut dönemde ilişkisel 

bir yapının bulunması durumu (Durum 2). Bu durum, var olanın diğer var olanlar ile 

birlikte ilişkisellik içinde bulunmasına rağmen tarihsel süreçteki ilişkisel oluşumlardan 
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ve koşullardan bağımsızlık halidir. Dolayısıyla bu durum, mevcut verili bir dünya içine 

gönderilmiş olmayı dışlama halidir ki DASEIN’ın yapısına aykırıdır.  

 Zaman içinde tarihsel süreçte ilişkisel bir yapı bulunurken mevcut dönemde bu yapının 

bulunmaması durumu (Durum 3). Bu durum, mevcut bir dünya içine gönderilme haline 

bağlı olarak tarihsellik boyutunda ilişkisel ancak mevcut dönem ilişki ağından 

soyutlanma halidir. Dolayısıyla bu durumun gerçekleşmesi, var olanlar için mümkün 

olmakla birlikte DASEIN olarak var olmak için mümkün değildir.  

 Zaman içinde tarihsel süreçte ve mevcut dönemde ilişkisel bir yapının olması durumu 

(Durum 4). Bu durum, mevcut bir dünyaya gönderilme haline bağlı olarak ilişkisellikten 

kaçınamama bununla birlikte de mevcut dönem ve koşullar içinde var olanlar ile birlikte 

ilişki içinde olma halidir. Dolayısıyla bu durum doğrudan doğruya DASEIN’ın yapısına 

uygun olan ve karşılık gelendir. 

Bu durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, DASEIN’ın zamansallığının yanı sıra var 

oluşunun tarihselliği de görülmektedir. Buna göre DASEIN diğer var olanların aksine 

tarihsel bir var olan olarak var olmaktadır. Dolayısıyla Tablo 1-25 kapsamında 

değerlendirilen var olanlar içinde bulunma hali, sadece içinde bulunulan dönem ile değil 

tarihsel var oluşa ve buna bağlı olarak da tarihsellik içindeki ilişkisel yapıya bağlı olarak 

bütün halinde ele alınmalıdır. Bu durum tam anlamıyla var olan olarak DASEIN’in 

Alltaglichkeit (hergünkülük), Geschichtlichkeit (tarihsellik) ve Innerzeitigkeit (zaman 

içrelik) hallerine karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak DASEIN zamana yayılım 

gösteren yapısı nedeniyle kendinde bir şey olarak var olanlar içinde olma ve buna bağlı 

olarak da ilişkisellik halinde bulunduğu söylenebilir. Ancak bu şekildeki var olma hali, 

var olanlar içinde olma halinin doğal yapısı olup kaygı nedeniyle kaçınma haline de doğal 

olarak uygunluk oluşturmaktadır. 

Değiştirilemezlik koşulları dahilinde, DASEIN’ın düşmüşlük hali kaçınılmaz bir durum 

olarak ortaya çıkmakla birlikte bu düşmüşlük hali, Heidegger tarafından kurtulunması 
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imkânsız bir durum olarak da görülmemektedir (Heidegger, 2011, s. 185). Buna göre 

kaygı halinin varlığı kaçınılmaz bir durum olmakla birlikte bu hali yadsımanın yanı sıra 

bu halin varlığı kabul edilerek düşmüşlük halinden çıkarak sahici bir hale geçilebilir. 

Heidegger’de Eigenlichkeit olarak kavramsallaştırılan bu sahihlik hali, DASEIN’in 

ölümlü varlığına bağlıdır. Buna göre DASEIN ancak ölümün varlığını fark ederek 

düşmüşlük halinden sahihliğe doğru geçebilmektedir. Sahihlik haline ilişkin 

değerlendirme yapabilmek amacıyla aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-27: DASEIN’ın Zaman İçinde Bulunma Hallerinin DASEIN’ın Varoluş 

Tarzını Farklılaştırdığı Durumlar 

 

DURUMLAR 

DASEIN’ın Zaman İçinde 

Bulunma Halleri 

 

DASEIN’ın Varoluş Tarzı 

Düşmüşlük Hali Sahihlik Hali 

Durum 1 - - Varoluşun DASEIN olarak 

gerçekleşmemesi 

Durum 2 - + DASEIN’ın süreç olarak 

otantik varoluşuna geçmesi 

Durum 3 + - DASEIN’ın süreç olarak 

düşmüşlük halini yaşaması 

Durum 4 + + DASEIN’ın süreç olarak 

düşmüşlük ve otantik 

varoluşu yaşaması 

 

Tablolaştırdığım şekliyle düşmüşlük hali ile sahihlik haline ilişkin karşılaştırmalı 

durumlar gösterilmektedir. Buna göre, 

 Düşmüşlük hali ve sahihlik halinin bulunmadığı durum (Durum 1). Bu durum, 

Heidegger bağlamında düşünüldüğünde kaygı halinin bulunmaması haline karşılık 

gelmektedir. Buna göre bu durum ancak var olan olarak DASEIN’ın varlığın anlamını 

anlayabildiği ve sınırlı bir dünya yerine sınırlılığın olmadığı olanaklar dahilindeki 

mevcudiyetine bağlı olarak olgusallık ve fırlatılmışlık halinden bağımsızlığına bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum DASEIN’ın varlık minvali ile 

örtüşmemektedir.  
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 Düşmüşlük hali bulunmazken sahihlik halinin bulunduğu durum (Durum 2). Bu durum 

DASEIN’ın düşmüşlük halinden sahihlik haline geçmesi ile gerçekleşmektedir. Buna 

göre DASEIN gündelik meşguliyetler dolayımıyla diğer var olanlara sığınmak yerine 

kaygı halini kabul ederek sahihlik haline dönüşmektedir. Bu durumun DASEIN’a karşılık 

gelmesi düşmüşlük halinin sahihlik haline dönüşmesiyle mümkün olmaktadır. 

Dolayısıyla düşmüşlük hali olmaksızın doğrudan doğruya sahihlik halinin olması, insanın 

var olanlar arasındaki gerek tarihsel gerek içinde bulunduğu dönem itibariyle ilişkisel 

yapısı nedeniyle mümkün görünmektedir. Buna bağlı olarak sahihlik halinin oluşumunun 

ilk koşulunun öncelikle düşmüşlük halinin oluşumu olduğu söylenebilir. 

 Sahihlik hali bulunmazken düşmüşlük halinin bulunduğu durum (Durum 3). Bu durum 

DASEIN’ın kaygı halinden kaçınmak için gündelik meşguliyetler dolayımıyla diğer var 

olanlara sığınma hali olup bu hal içindeki varlığını sürdürme sürecine karşılık 

gelmektedir. Bu durumun DASEIN’a karşılık gelmesi ancak vicdanının etkisiyle 

gündelik meşguliyetler dolayımıyla diğer var olanlara sığınmaktan vazgeçme kararlılığını 

göstermesi ve zamansallığı içinde sahihlik haline dönüşümü gerçekleştirmesiyle 

mümkündür.  

 Düşmüşlük hali ve sahihlik halinin eşanlı bulunduğu durumdur (Durum 4). Bu durum 

DASEIN’ın öncelikle kaygı halini yadsıması sonrasında ise bu halden çıkarak kaygı 

halini kabul etmesine bağlı olarak düşmüşlük hali ve sahihlik halini zamansallığı içinde 

yaşaması haline karşılık gelmektedir. Dolayısıyla düşmüşlük ve sahihlik hali DASEIN’da 

eş zamanlı bulunmayıp DASEIN’ın zamansal yapısı içinde bulunmaktadır. 

Bu çerçevede Tablo 1-27 kapsamındaki durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, 

DASEIN açısından düşmüşlük ve sahihlik hallerinin süreç olduğu ve ancak DASEIN’ın 

zamansallığı içindeki halleri olduğu görülmektedir. Ancak bu haller süreç niteliğinde olsa 

da zaman ile ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde düşmüşlük halinde zamanı, geçmiş, 

gelecek, şimdi olarak bölümlemenin sadece belleğe ilişkin olan olmadığı aynı zamanda 
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zamansallığın da söz konusu bölünmüşlük içinde algılandığı söylenebilir. Buna göre 

geçmiş ilginç bir yönü bulunmayan, gelecek şimdiye dönüşecek olan olup, zaman esas 

olarak şimdiye indirgenmektedir. Diğer taraftan sahihlik halinde zaman, sadece bellek ve 

bilinç düzeyinde geçmiş, gelecek ve şimdi olarak bölümlenmekte ancak sürekliliğinde bir 

bölünme olmamaktadır. Buna göre, geçmiş ne olduğunu bildiği, gelecek ne olacağına 

karar verdiği, şimdi ise geçmiş ve geleceğin sentezi olarak zamansal bir bütünlük 

bulunmaktadır. Dolayısıyla zaman “nicelik olarak bölünen bir şimdiye” 

indirgenmemektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, düşmüşlük ve sahihlik 

hallerinin zamansal boyutu arasında DASEIN’ın tarihsel var oluşu bağlamında önemli bir 

farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre düşmüşlük halinin şimdiye indirgenen 

zamansallığında tarihsel varoluş hali bulunmazken buna bağlı olarak gelişen ilişkisel yapı 

da göz ardı edilmekte olup Tablo 1-26’deki Durum 2’ye karşılık gelmektedir. Sahihlik 

halinin süreklilik gösteren zamansallığında ise tarihsellik halinin de içerilmesine bağlı 

olarak gerek tarihsellik gerek mevcut dönem itibariyle oluşan ilişkisellikler de içerilmekte 

olup Tablo 1-26’daki Durum 4’e karşılık gelmektedir.  

 

1.6.2.3 Beşeri Özelliklere Yönelik Genel Değerlendirme 

 

Heidegger var olan olarak DASEIN’ı ele alırken ontolojik ve beşeri özellikleri 

dolayımıyla tanımlamakta olup bu tanımlamayı da öncelikli olarak varlık, “varlık olan” 

ve “varlık olan olmayan” bağlamından hareketle yapmaktadır. Heidegger’de DASEIN 

“var olan”ı temsil etmekte olup bunun nedeni var olan olarak olma halinin temelinin, 

insanın var olan olmama halinden ayrılmasını sağlayan ve varlık sorunsalı kapsamında 

varlığın anlamını anlamaya çalışabilen/çalışan “orada olma”, “oradaki varlık” 

anlamlarına gelen DASEIN olabilmesine dayanmaktadır. Buna göre insan, DASEIN 
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olarak varlığın anlamını sorgulayabilme yeteneğine haizdir. Bu durum Heidegger 

tarafından da aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Başka varlık imkânlarının yanı sıra soru sorma varlık imkânına da sahip olup, hep bizzat 

bizler olan bu var olana, terminolojik olarak DASEIN diyoruz. Varlığın anlamına ilişkin 

sorunun belirtik ve şeffaf olarak formüle edilmesi, bizden evvela bir var olanın 

(DASEIN’ın) kendi varlığı bakımından uygun biçimde açığa kavuşturulmasını 

istemektedir” (Heidegger, 2011, s. 7). 

Diğer taraftan herhangi bir havyan, bitki ya da cansız bir nesne dünya içinde varlık 

göstermekle birlikte varlığın anlamını sorgulayabilme yeteneğinden yoksunlukları 

nedeniyle dünya içinde var olan olarak bulunamamaktadırlar. Bu doğrultuda var olan 

olarak bulunan DASEIN’ın ontolojik ve beşeri niteliklerinin bütün olarak 

değerlendirilebilmesi amacıyla aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Üçüncü aşamanın,beşeri özellikler dolayımıyla ortaya çıkması nedeniyle, bu aşamda kapsamındaki varlığı 

sorgulayabilme ve varlığı sorgulama halleri beşeri özellikler üzerinde belirleyici olmamaktadır. Buna bağlı 

olarak da tablo kapsamında üçüncü aşamadan hareketle ayrı durumlar oluşmamakta sadece beşeri özellikler 

dolayımıyla oluşan 32 durum kapsamında bir değerlendirme yapılmaktadır. 
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Tablo 1-28:Beşeri Olarak DASEIN’ın Oluşum Süreci 

 

Beşeri Haller 

 

 

DURUM 

1.AŞAMA 2.AŞAMA 3.AŞAMA 

Olgusallık 

Hali 

Fırlatılmışlık 

Hali 

Kaygı 

Hali 

Düşmüşlük 

Hali  

Sahihlik 

Hali 

Varlığı 

Sorgulayabilme 

Yeteneği 

Varlığı 

Sorgulama 

Beşeri 

özelliklerin 

yokluğu hali 

Durum 1 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşeri olarak 

zamansalız 

niteliğinden 

yoksunluk 

halleri 

Durum 2 - - - - + - - 

Durum 3 - - - + - - - 

Durum 4 - - + - - - - 

Durum 5 - + - - - - - 

Durum 6 + - - - - - - 

Durum 7 - - - + + - - 

Durum 8 - - + - + - - 

Durum 9 - + - - + - - 

Durum 10 + - - - + - - 

Durum 11 - - + + - - - 

Durum 12 - + - + - - - 

Durum 13 + - - + - - - 

Durum 14 - + + - - - - 

Durum 15 + - + - - - - 

Durum 16 + + - - - - - 

Durum 17 - - + + + - - 

Durum 18 - + - + + - - 

Durum 19 + - - + + - - 

Durum 20 - + + - + - - 

Durum 21 + - + - + - - 

Durum 22 + + - - + - - 

Durum 23 - + + + - - - 

Durum 24 + - + + - - - 

Durum 25 + + - + - - - 

Durum 26 + + + - - - - 

Beşeri olarak 

otantik 

varoluşun 

gerçekleşme

mesi halleri 

Durum 27 - + + + + - - 

Durum 28 + - + + + - - 

Durum 29 + + - + + - - 

Durum 30 + + + - + + + 

Durum 31 + + + + - + - 

DASEIN Hali Durum 32 + + + + + + + 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 1-28’de DASEIN’ın beşeri özellikleri bağlamında 

“varlığını sorgulayabilmeye” yönelik ilişkisel yapı gösterilmektedir. Tablo üç aşamalı 

olarak oluşturulmuş olup ilk aşama DASEIN’ın var olma hali ile varlık arasındaki 

ilişkiselliğine karşılık gelmekte olup, ikinci aşama ilk aşamanın varlığına bağlı olarak 

oluşan kaygı hali be buna yönelik tepkilere, son aşama ise ilk iki aşamanın varlığına bağlı 

olarak “varlığı sorgulayabilme ve sorgulama” şeklinde sonuç aşamasına karşılık 

gelmektedir. Buna göre,  



71 
 

 İlk durumda DASEIN’ın beşeri özelliklerinin hiçbirinin bulunmamasına bağlı olarak 

DASEIN’ın varlığını sorgulayabilme yeteneğine haiz olmaması halidir (Durum 1).  

 Beş beşeri özellikten sadece bir tanesinin, iki tanesinin veya üç tanesinin bulunması 

halleri (Durum 2-Durum 26 aralığındaki 25 durum), aşamaların ve hallerin birbirine 

bağımlı yapısı nedeniyle Heidegger tarafından DASEIN’a ilişkin oluşturulan kavramsal 

çerçeve dahilindeki anlam içerikleri ile mümkün değildir. Ancak söz konusu anlam 

içeriklerinden bağımsızlaşma ve buna bağlı olarak da DASEIN’a özgü olma halinden 

çıkma ile bu durumların gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. 

 Beş ontolojik özellikten dört tanesinin bulunması hali (Durum 27-Durum 31 

aralığındaki 5 durum), ilk aşamanın tamamlanması ve buna bağlı olarak da kaygı halinin 

oluşması DASEIN’ın varlığı sorgulayabilme yeteneğine haiz olmasına karşılık gelmekte 

olup varlığını sorgulaması açısından yeterli olamamaktadır. Varlığını sorgulaması ancak 

düşmüşlük halinden sahihlik haline dönüşmesiyle mümkün olabilmektedir (Durum 30). 

Bu durum Tablo 1-27 kapsamında düşünüldüğünde Durum2’ye karşılık gelmektedir. 

Diğer taraftan düşmüşlük halindeyken (Durum 31) varlığı sorgulayabilme yeteneği 

bulunmakla birlikte bu sorgulama gerçekleştirilememektedir. Bu durum Tablo 1-27 

kapsamında düşünüldüğünde Durum 3’e karşılık gelmektedir. 

 Beş ontolojik özelliğin tamamının bulunması ile DASEIN, varlığı sorgulayabilme 

yeteneğine haiz olmakla ile birlikte aynı zamanda varlığı sorgulamayı da 

gerçekleştirmektedir (Durum 32). Bu durum Tablo 1-27 kapsamında düşünüldüğünde 

Durum 4’e karşılık gelmektedir. 

Bu çerçevede bütün durumlar birlikte değerlendirildiğinde, Heidegger tarafından 

DASEIN’a özgü olarak tanımlanan ontolojik ve beşeri özellikler birbirine bağımlı ve 

bütünsel nitelikte olup ancak birlikte bulundukları takdirde DASEIN ona “var olan olma” 

niteliği kazandıran yapısına sahip olabilmektedir.  
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Diğer taraftan DASEIN’a ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler doğrultusunda var olan 

olarak DASEIN’ın var olan olarak insana karşılık gelip etmediği noktasının 

değerlendirilmesine ilişkin aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-29: İnsan ve DASEIN İlişkisinin Farklılaştığı Durumlar 

DURUMLAR İnsanın Var 

Olma Hali 

DASEIN’ın Var 

Olma Hali 

İnsan-DASEIN İlişkisine 

Yönelik Yaklaşımlar 

Durum 1 - - Heidegger’in yaklaşımı 

kapsamında farklı bir varlık 

türü olarak bulunma hali 

Durum 2 - + İnsan ve DASEIN’ın özdeş 

olarak kabul edildiği 

yaklaşımlar 
Durum 3 + - 

Durum 4 + + İnsan ve DASEIN’ın özdeş 

olarak kabul edilmemesi hali 

(Heidegger’in DASEIN 

yaklaşımı)  

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 1-29’da insan ile DASEIN arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Buna göre, 

 Varlık olarak insan ve DASEIN olmama durumudur (Durum 1). Bu durum “var olan 

olmayan”ın varlık haline karşılık gelmekte olup Tablo 1-24 kapsamındaki Durum 2’ye 

karşılık gelmektedir.  

 Varlık olarak insan olmama ancak DASEIN olma durumudur (Durum 2). Bu durum var 

olan olarak DASEIN’ın kabul edildiği ve insan ile DASEIN’ın farklılaştırılması halidir. 

Buna göre insan olmak DASEIN olmayı gerektirmediği gibi DASEIN olmak da insan 

olmayı gerektirmemektedir. İnsan ve DASEIN arasındaki farklılık DASEIN’ın varlığa 

ilişkin olan olması ve insan olan değil insan olma hali olmasından kaynaklanmaktadır.  

Diğer taraftan her durumda DASEIN’ın varlığı insanın varlığına bağlı olup insanın 

olmadığı bir dünya içinde DASEIN’ın da olması düşünülmez. DASEIN, insana ilişkin bir 

varlık tarzına sahiptir. Ancak burada vurgulanması gereken nokta insan ve DASEIN’ın 

aynı olmadığı ve DASEIN’a ilişkin bir sorgulamanın doğrudan doğruya insana ilişkin bir 
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sorgulamaya karşılık gelmemesidir. Bu durum Heidegger’in DASEIN yaklaşımına uygun 

olan durumdur.  

 Varlık olarak DASEIN olmama ancak insan olma durumudur (Durum 3). Bu durum 

Durum 2 ile benzer şekilde insan ve DASEIN olmamanın farklı olması ve birbirini 

gerektirmemesi halidir. Buna göre insan, DASEIN ile özdeş olmayıp buna bağlı olarak 

DASEIN olmaktan bağımsız özellikler temelinde ele alınabilen bir varlık tarzına sahiptir. 

Dolayısıyla insan olunduğu halde DASEIN olunamayabilir. Durum 2 ile benzer şekilde 

burada da insana ilişkin bir sorgulama DASEIN’a ilişkin bir sorgulamaya karşılık 

gelmemektedir. Bu durum Durum 2 ile gösterdiği ortaklıklar açısından Heidegger’in 

yaklaşımı ile benzerlik göstermekle birlikte onun yaklaşımı ile ilişkili olarak 

değerlendirilmemektedir. Heidegger felsefi antropoloji bağlamında ele alınabilecek 

insanı değil temel ontoloji bağlamında varlığa ilişkin olan DASEIN’ı 

değerlendirmektedir (Çüçen, 2012, s. 43). Diğer taraftan Heidegger’in insan ve DASEIN 

arasında olgusallık ve fırlatılmışlık halleri bağlamında yaptığı değerlendirme bir ölçüde 

bu duruma karşılık gelmektedir. Buna göre DASEIN’ın, Tablo 1-28 kapsamında 

değerlendirilen beşeri özelliklerine bağlı olarak insan olma ile DASEIN olma arasında 

geçişlilik gösterdiği söylenebilir. Bu durum Heidegger tarafından aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

“Hiç kuşkusuz oradaki-Varlık fırlatılmış olarak kendisine ve kendi “Olabilme”sine teslim 

edilmiştir, ama gene de dünyadaki Varlık olarak. Fırlatılmış olmakla, bir dünya’ya boyun 

eğmiştir ve olgusal olarak başkaları ile birlikte var olur. En yakından ve çoğunlukla 

“kendi” insanda yitmiştir” (Heidegger, 2011, s. 540). 

  Varlık olarak insan ve DASEIN olma durumudur (Durum 4). Bu durumda diğer 

durumların aksine insan ile DASEIN özdeş olarak kabul edilmektedir. Buna göre 

DASEIN’ın varlığı öncelikle insanı gerektirmekte ve DASEIN insana indirgenerek ele 

alınmaktadır. Burada DASEIN insana ilişkin olanlar bağlamında ele alınarak varlık 
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felsefesinden bağımsız olarak felsefi antropoloji temelinde değerlendirilmektedir. Bu 

durum ise DASEIN’ın varlık temelli tanımlanan kavramsal çerçevesinin dışında 

DASEIN’a özgü olmayan farklı bir kavramsal çerçeve dahilinde sorgulamaya ve 

değerlendirmeye yol açmaktadır. Buna bağlı olarak DASEIN’ın varlık ile olan ilişkisi göz 

ardı edilebilmektedir. Dolayısıyla bu durumun Heidegger’in DASEIN yaklaşımı ile 

uyumlu olmayıp, varlığa ilişkin olarak Tablo 1-18 kapsamında detaylı bir şekilde 

değerlendirilen varlığı antropolojik temelde ele alan Batı Metafizik düşünme tarzı ile 

uyumluluk gösterdiği söylenebilir. 

Bu çerçevede Tablo 1-29 kapsamındaki durumlar birlikte değerlendirildiğinde, insan ve 

DASEIN Heidegger’de özdeş kavramlar olmamakla birlikte insandan bağımsız olarak da 

ele alınamayacak bir kavram olduğu görülmektedir. Ancak buradaki önemli noktanın, 

insan ile DASEIN’a ilişkin sorgulama düzlemlerinin farklılığı olduğu söylenebilir. “Var 

olan” olma hali ile “var olan olmayan” hali arasındaki farklılıkta, “var olan”ın varlık tarzı 

itibariyle  “var olan olmayanın”  halleri ile değerlendirilemeyeceği gibi, DASEIN’da 

kendine ait kavramsal çerçevesi gereği, insana değil insan olma haline karşılık gelmesi 

nedeniyle insana ilişkin olanlar ile değerlendirilemez.  

Buna göre temel oluşum süreci varlık ile başlamakta olup varlık, “var olan” ve “var olan 

olmayan” olarak iki kategoriye ayrılmakta, bir sonraki aşamada “var olan” olarak insan, 

“var olan olmayan” olarak bitki ortaya çıkmakta, son aşamada ise “var olan” da insanın 

varlığına bağlı olarak DASEIN ortaya çıkmakta olup “var olan olmama” halinde bir 

sonraki aşamaya geçilememektedir. Buna göre DASEIN’ın oluşumu öncelikle varlığa 

sonrasında ise insana bağlı olarak gerçekleşmekte olup insanın olmadığı bir varlık 

alanında DASEIN’ında oluşumunun mümkün olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan 

DASEIN, insanın varlığına bağlı olmakla birlikte temel sorgulanma düzlemi insan değil 

varlık olmaktadır. Bu durum DASEIN’ın insan ile özdeş olmaması ancak insan 

dolayımıyla dünya içinde var olan bir varlık olması dolayısıyla temelde insana ilişkin 
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olanı inceleyen antropolojinin kavramsal çerçevesi dahilinde değil, varlığa ilişkin olanı 

inceleyen temel ontolojinin kavramsal çerçevesi kapsamında ele alınmasına yol 

açmaktadır.  

1.6.3 Heidegger Bağlamında Genel Değerlendirme 
 

Heidegger, var olan olarak DASEIN’ı ontolojik ve beşeri nitelikler temelinde 

değerlendirirken temel çıkış noktası, DASEIN’ın diğer varlıklardan farklı olarak 

zamansal olana da karşılık gelmesidir. Buna göre zamansal olana karşılık gelme hali 

dünya içinde olma haline bağlı olarak zamanın içinde olma halinin ötesinde zamansal 

olanın kendisi olması anlamına gelmektedir. DASEIN’ın zamansallığı, DASEIN 

dolayımıyla açığa çıkmakta olup bu açığa çıkma hali hergünkülük, tarihsellik ve zaman 

içrelik şeklinde gerçekleşmektedir. DASEIN’ın zamansallığını değerlendirebilmek 

amacıyla söz konusu açığa çıkma halleri sırasıyla değerlendirilecektir. 

 

1.6.3.1 Zamansallığın Zaman İçrelik Şeklinde Açığa Çıkması 

 

Heidegger, DASEIN’ı doğrudan doğruya zamansallık ile ilişkilendirerek tanımlanmış ve 

“DASEIN’ın konstitüsyonu ve varlık minvalleri ancak ve sadece zamansallık zemini 

üzerinde mümkündür” (Heidegger, 2011, s. 390) şeklinde ifade etmiştir. Bu durum, 

DASEIN’ın var olan olarak varlık halinin, zamansallığı dolayısıyla sağlanmakla birlikte, 

bu zamansallık da DASEIN’ın dünya içinde olma hali ile dolayısıyla var olan olarak olma 

hali ile gerçekleşmektedir. Ancak DASEIN’ın dünya içinde var olan olarak bulunması ve 

buna bağlı olarak zamansallığı dünya içinde olma ile sınırlıdır.  Buna göre DASEIN, 

doğum ile ölüm arasında dünya içinde olma halinde var olan olarak ve zamansal olarak 

bulunabilmektedir. DASEIN’ın dünya içinde var olan ve zamansal olarak bulunma hali 

Heidegger tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 
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 “[…] Bu rabıta zaman içinde cereyan eden bir dizi serencamların bir araya gelmesinden 

oluşmaktadır. Zira bahse konu serencamlar dizisi içinde aslında sadece şimdiki şimdi 

içinde mevcut olan bir serencam gerçekten sahih olmaktadır. Geçmiş olan veya gelecek 

olan serencamlar ise artık gerçek değil veya henüz gerçek değildirler. Buna göre 

DASEIN’in, bu iki sınır arasında ona emanet edilen zaman aralığı içinde sadece şimdi 

dahilinde gerçekten var olduğu, kendi zamanının şimdiler-silsilesini ise adeta atlayarak 

kat ettiği söylenebilir. Bu yüzden de herkes DASEIN zamansaldır diyecektir. 

Serencamların böylece sürekli olarak değişiyor olması karşısında benliği bir tür ayrılık 

içinde tutacaktır kendini” (Heidegger, 2011, s. 396-397). 

Diğer taraftan DASEIN’da varlık ve zaman karşılıklı olarak belirlenmekte olup birbirleri 

ile özdeş ya da birbirlerine indirgenerek de düşünülmemelidir. Dolayısıyla varlığa 

zamansal denemeyeceği gibi zamana da “var olan” denemez. DASEIN’ın zamansallığı 

ile varlığı arasındaki ilişki Heidegger tarafından aşağıdaki şekillerde ifade edilmektedir. 

“DASEIN söz konusu anlık gerçeklik safhaları sayesinde, şu veya bu şekilde mevcut olan 

yaşamın bir güzergâhını ya da mesafesini ikmal ediyor da değildir. Aksine, DASEIN’ın 

bizatihi kendisi uzayıp gitmektedir. Öyle ki, burada DASEIN’ın kendi zati varlığı peşinen 

bir uzanım olarak tesis edilmiş durumdadır. Zira DASEIN’ın varlığında yatmaktadır 

doğum ile ölüm arasındaki arasındalık. DASEIN belirli bir zaman hususunda gerçek olan, 

buna mukabil doğumunun artık gerçek değilliği, ölümünün ise henüz gerçek değilliği ile 

çevrelenmiş olarak var değildir asla” (Heidegger, 2011). 

“Varoluşun hareketliliği, belirli bir mevcut olanın devinimi gibi değildir. O DASEIN’ın 

uzayıp gidişinden hareketle belirlenmektedir. Uzayıp giden uzayıp-gidişin kendi özgü 

hareketliliğine biz, DASEIN’ın yaşanılmışlığı diyoruz” (Heidegger, 2011, s. 398).  

Buna göre, DASEIN doğum-ölüm aralığında var olan mesafeyi kat eden olarak değil 

mesafenin kendisi olarak varlık göstermektedir.  
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Heidegger’de DASEIN, sıralı bir yol izleyerek doğum ile ölüm arasındaki mesafeyi kat 

etmiyor aksine bütün olarak mesafenin kendisine karşılık geliyor. Buna bağlı olarak 

doğum ile ölüm arasında birbirinden kopuk ve birbirine eklenerek kümülatif bir yapı 

oluşturan ve Erlebnis sözcüğünün karşılığı olarak serencamlar silsilesinin oluşturduğu bir 

mesafe anlayışı bulunmadığı söylenebilir. Aksine serencamlar arasında ardışıklıktan 

kaynaklanan bir kopukluğun olmadığı bir süreklilik hali esastır. Bu durum Heidegger 

tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

“DASEIN peş peşe gelip giden serencamlardan oluşan anlık gerçekliklerin toplamı olarak 

var olmamaktadır. Söz konusu peş peşelik, bir çerçevenin içini yavaş yavaş dolduruyor 

da değildir“ (Heidegger, 2011, s. 397). 

Buna göre DASEIN için zaman içrelik hali, süreklilik göstermeyen ya da bölünebilen 

nitelikteki bir zamanın içinde olmaya değil süreklilik ve bütünlük gösteren bir zaman 

içrelik halidir. Bu durum, aşağıda yer tablo kapsamında ele alınabilir.  

Tablo 1-30: DASEIN’ın Zamansallığı 

DURUMLAR BÖLÜNME  SONUÇ 

Durum 1 Var Serencam1+Serencam2 + ⋯ +Serencamn=DASEIN 

Durum 2 Var Serencamn > ⋯ > Serencam2 > Serencam1 = Dasein 

Durum 3 Yok Serencamn > ⋯ > Serencam2 > Serencam1 = Mesafe 
Mesafe=DASEIN 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 1-30’de DASEIN’ın zamansallığına ilişkin üç farklı 

durum gösterilmektedir. Buna göre, 

 DASEIN’ın doğum ile ölüm arasındaki var oluşu, birbirinden bağımsız serencamların 

toplamı şeklinde gerçekleşebilir (Durum 1). Buna göre zaman içinde geçişli bir yapı 

özelliği bulunmayıp birikme özelliği bulunduğu söylenebilir. Bu durumda ise zamanın 

kendinde bir şey olarak varlığının ötesinde zamanın uzamsallaştırılması şeklinde bir 

yapısı bulunmaktadır. Dolayısıyla burada zamanda bölünme ve buna bağlı olarak da 



78 
 

zamansal olana ilişkin süreklilikte kopma olmaktadır. Heidegger’de DASEIN’ın 

zamansallığı ise süreklilik ve bütünlük şeklinde gerçekleşmekte olup bu durum dahilinde 

gerçekleşen zamanın sürekliliğine ilişkin kopukluklar, bölünmeler DASEIN’ın zaman 

içre yapısı ile uyumlu olmamaktadır. Buna bağlı olarak da bu durum Heidegger’deki 

DASEIN’ın zamansallığına karşılık gelmemektedir. 

 DASEIN’ın doğum ile ölüm arasındaki var oluşu, birbiri ile ilişkili ve her biri bir 

öncekini de içeren serencamların birikimli ilerlemesi şeklinde gerçekleşebilir (Durum 2). 

Buna göre burada, Durum1’in aksine zamanın uzamsallaştırılmasından farklı olarak 

zaman, birbirini içeren anların birikimli şekilde genişlemesine karşılık gelmekte olup 

DASEIN da içi doldurularak genişleyen/ilerleyen bir sürece bağlı olarak zamansal 

olmaktadır. Ancak burada Durum 1’den farklı olarak birbirini içeren süreçler şeklinde bir 

ilerleme hali bulunsa da süreçler arasında bir kopukluk, bölünme hali bulunmaktadır. 

Buna göre DASEIN  T1 anında Serencam1’e karşılık gelirken T2 anında  Serencam1
′ i 

kapsayan  Serencam2’e karşılık gelmekte olup bu süreç bu şekilde ilerlemektedir. 

Dolayısıyla DASEIN her bir zaman diliminde birbirinden bütünüyle bağımsız olmamakla 

birlikte farklı bir serencama karşılık gelmektedir. Ancak Heidegger’in DASEIN’ının 

zamansallığında zaman içindeki her bir ana karşılık gelen ayrı bir DASEIN olma hali 

bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da bu durum Heidegger’deki DASEIN’ın 

zamansallığına karşılık gelmemektedir. 

 DASEIN’ın doğum ile ölüm arasındaki var oluşu, birbiri ile ilişkili ve her biri bir 

öncekini de içeren serencamların birikimli ilerlemesi şeklinde gerçekleşen mesafenin 

kendisi olabilir (Durum 3). Buna göre burada, Durum2 ile benzerlik olmakla birlikte 

temel bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık, DASEIN’ın mesafeye, mesafenin de 

birbirini içeren serencamlara eşitliği, Durum2’deki gibi DASEIN’in Serencamlara eşitliği 

şeklinde bir geçişli yapının bulunmamasıdır. Dolayısıyla DASEIN, zaman dilimleri 

bağlamında Serencam1
′ i kapsayan  Serencam2′𝑒   doğrudan doğruya karşılık 
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gelmemekte olup bu serencamların bütünselliğine karşılık gelmektedir. Buna göre 

birbirini içererek birikimli şekilde genişleyen anların bu genişlemesi, sürecin içini 

doldurma şeklinde değil de sürecin kendisini oluşturarak serencamların bütün olarak 

DASEIN’ın zamansallığına karşılık gelmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Buna bağlı 

olarak da bu durum Heidegger’deki DASEIN’ın zamansallığına karşılık gelmektedir. 

Bu çerçevede DASEIN”ın zaman içrelik halinin DASEIN’ın zamansal var oluşunun 

temeline karşılık geldiği söylenebilir. 

 

1.6.3.2 Zamansallığın, Tarihsellik Şeklinde Açığa Çıkması 

 

Heidegger, DASEİN”ın zamansallığı konusunda, DASEIN’i biyolojik varlık olma 

niteliğinin ötesinde toplumsal ve siyasal bir varlık olma özelliği kapsamında da ele alarak, 

DASEIN’in tarihsel bir varoluş niteliğine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durumu 

aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. 

“DASEIN’ın tarihselliğinin eksistensiyal tasarımı, zamansallığın husule getirilişi 

bağlamında perdelenmiş de olsa, zaten temelde yatmakta olanı açığa çıkarmaktadır. 

Tarihselliğin ihtimam-göstermeklik içine kök salmış olmasından dolayı DASEIN, hep 

sahih ya da gayrisahih bir tarihsel var olan olarak var olmaktadır” (Heidegger, 2011, s. 

399). 

Heidegger’de DASEIN’in varlığı tarihsellik yoluyla oluşmakta olup, bu tarihsellik 

DASEIN’ın ontolojik özellikleri bağlamında ele alınmaktadır. Tablo 1-23 kapsamında 

değerlendirilen bu özelliklerden özellikle geleceğe yöneliklilik halinin DASEIN’ın 

tarihselliğine karşılık geldiği söylenebilir. Buna göre Heidegger’de DASEIN’in 

tarihselliği geçmiş ya da şimdi ile ilgili olan olarak değil, geleceğe ilişkin olan olarak 

tanımlanmaktadır. Tarihsellik, doğrudan doğruya DASEIN’ın var oluş haline karşılık 

gelmekte olup, Heidegger tarafından da aşağıdaki şekillerde ifade edilmektedir. 
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“Tarih oradaki-Varlığın Varlık kipi olarak köklerini öylesine özsel olarak gelecekte taşır 

ki, Oradaki-Varlığın nitelenen olanağı olarak ölüm, önceleyici var oluşu olgusal 

fırlatılmışlığına geri fırlatır ve böylece ilk kez olmuşluğa tarihsel olanda kendine özgü 

ayrıcalığını verir. Ölüme doğru asıl Varlık, eş deyişle zamansallığın sonluluğu oradaki 

varlığın tarihselliğinin gizli temeldir” (Heidegger, 2004, s. 543). 

“Varoluşun devinirliği el önünde bulunan bir şeyin devimi değildir. Kendini oradaki-

Varlığın uzanışından belirler. Uzanan kendini-uzatmanın kendine özgü devinirliğine 

oradaki-Varlığın tarihsel olayları deriz” (Heidegger, 2004, s. 529). 

Buna göre DASEIN’in tarihselliği, mesafenin kendisine karşılık gelmesi ve geleceğe 

yöneliklilik şeklindeki ontolojik yapısına bağlı olarak oluşan temel var oluş niteliğidir. 

Ancak bu nitelik,  Heidegger’de temel bir ayrımın yapılmasına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu ayrım, “geçmiş olanın” ve “tarihsel olanın” farklılığıdır. Heidegger’de 

geçmiş olan ile tarihsel olan “el önündelik hali” ile “şimdi üzerindeki etkisi” bağlamında 

ele alınarak değerlendirilmektedir. Bu farklılığın anlaşılmasına yönelik aşağıda yer alan 

tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1-31: Heidegger Bağlamında Geçmiş Olan ile Tarihsel Olanın Oluşumunu 

Farklılaştıran Durumlar 

DURUMLAR Geçmiş ve Tarihsel Olanı Belirleyen Haller Ortaya Çıkan 

Durum El Önündelik 

Halinin Bulunması 

Şimdi Üzerinde 

Etkinin Bulunması 

Durum 1 - - Geçmiş olan 

Durum 2 + - Geçmiş olan 

Durum 3 + + Tarihsel olan 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 1-31’de  “el önündelik hali” ile “şimdi üzerindeki etki”  

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir3. Buna göre, 

                                                           
3 “El önündelik hali bulunmazken şimdi üzerinde etkinin bulunduğu durum” tabloda gösterilmektedir. 

Çünkü Heidegger’in geçmiş ve tarihsel olana ilişkin değerlendirmesi bağlamında bu durum ele 

alınamamaktadır.  
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 El önündelik hali ve şimdi üzerinde herhangi bir etkinin bulunmadığı durumdur (Durum 

1). Bu durum, Heidegger’de “geçmiş olan” a  karşılık gelmektedir. Buna göre el önünde 

bulunmayan ve şimdi üzerinde etkisi olmayan “geçmiş bir şey” olarak kabul edilmekte 

olup tarihsellik niteliği bulunmamaktadır. 

 El önündelik hali bulunurken şimdi üzerinde etkinin bulunmadığı durumdur (Durum 2). 

Bu durum, Durum 1 ile benzer şekilde Heidegger’de “geçmiş olan” a karşılık 

gelmektedir. Buna göre şimdi üzerinde etkisi bulunmayan bir şeyin el önünde bulunup 

bulunmamasından bağımsız olarak tarihsellik niteliği bulunmamakta olup, geçmiş olarak 

kabul edilmektedir. 

 El önündelik hali ve şimdi üzerinde etkinin bulunduğu durumdur (Durum 3). Bu durum, 

Heidegger’de “tarihsel olan” a karşılık gelmektedir. Buna göre şimdi üzerinde etkinin 

bulunması geçmiş olandan ayrı olarak geleceği de etkileme ve zaman içinde bir süreklilik 

özelliği içermesi nedeniyle, tarihsel olana karşılık gelmektedir. Bu durum Heidegger 

tarafından da aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.  

 “Bundan başka, tarih anlatımı geçmiş olanın anlamında geçmiş olmaktan çok ondan 

türeyişi imler. Bir tarihi olan şey bir oluşun bağlamında durur. Bunda gelişim kimi zaman 

yükseliş, kimi zaman düşüştür. Böyle bir yolda bir tarihi olan şey aynı zamanda bir tarihi 

yapabilir. Çığır açıcı olarak, şimdi de bir Geleceği belirler. Tarih burada bir olaylar ve 

etkiler bağlamını imler ki, geçmiş, şimdi ve geleceğin içinden geçer. Bu durumda 

geçmişin hiçbir özel önceliği yoktur” (Heidegger, 2004, s. 533-534). 

 

1.6.3.3 Zamansallığın, Gündeliklilik Şeklinde Açığa Çıkması 

 

Heidegger’de gündeliklilik hali, DASEIN’ın dünya içinde olma hali dolayısıyla zamanın 

kamusallığı içinde yer alma, aletlerle iş görme ve gündelik yaşayışına karşılık 

gelmektedir (Heidegger, 2011, s. 133). Bu gündeliklilik hali, DASEIN’ın zamansal var 
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oluşu içinde yer almakla birlikte temelde DASEIN’ın günlük, sayılabilir, hesaplanabilir 

nitelikteki yönelimselliklerini içermektedir. Gündeliklilik hali içindeki yönelimsellik, 

existenziell (sıradan) olup DASEIN’a “var olan olma” niteliği kazandıran existenzial’den 

(var oluşu anlamaya yönelimsellikten) farklıdır. Ancak bu farklılıkta önemli olan nokta, 

existenziell ve existanzial yönelimselliklerin DASEIN’a ilişkin olması dolayısıyla 

DASEIN’ın existenziell halinin de existanzial yönelimsellik içinde içerilmesidir 

(Heidegger, 2011, s. 53-54). Bu durum Camcı tarafından uçağa binme örneği temelinde 

aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

“Dolayısıyla şimdi uçak zamanı diye gündelik bir amaca yöneldiğimizde, bu amaçsal 

yönelim varoluşsal, existenzial bir yönelim değildir, uçağa binme etkinliğini sıradan, 

existenziell anlayışla anlarız. Bu etkinliği anlayışımızda, önceki etkinliğimiz ve sonraki 

etkinliğimiz arasında, erken ve geç diye yansıtım yaparak bir sıraya koyarız. Uçağa binme 

zamanını, amaçsal bir diziliş içinde, yönelişimizin sıralanışını yaparak hesaplarız. 

Sıralanışın kendisini, yani zamansallığın, yani varoluşun kendisini anlama halinde 

olmadığımız için, bu sıradan bir anlayıştır. Her ne kadar bu varoluşsal, existenzial bir 

anlayış değilse de, uçağa binme süresi zamansal yapının ontolojik tümlüğünün kendi 

içinde bölünmeden akışının, bizim böldüğümüz, bizim için farklılaşmış bir parçasıdır. 

Esasen bu kendi içinde şey olarak varlığın, bizim için şey olarak yansıması demektir. 

Böylece şimdi uçak zamanı diye hesapladığımız existenziell bir anlayış, existenzial 

anlayışın kendisini zamansal yapısı sayesinde buraya yansıtışının içinde olanaklıdır” 

(Camcı, 2015, s. 156). 

Bu doğrultuda DASEIN için existanzial nitelikteki anlayışın gerçekleşmesi için 

existenziell nitelikli anlayışın çıkış noktası olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Heidegger’de 

var oluşu anlamaya yönelme, öncelikle gündeliklilik hali içinde bulunma dolayısıyla da 

gündeliklilik hali dolayımıyla gerçekleşebilmektedir.   
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1.6.3.4 DASEIN’ın Zamansallığına İlişkin Genel Değerlendirme 

 

DASEIN’ın zamansallığına ilişkin zaman-içrelik, tarihsellik ve gündeliklilik halleri 

karşılaştırmalı olarak ele alındığında, bütün bu hallerin birbirinden bağımsız ya da kendi 

içinde sıralı bir yapısının bulunmadığı görülmektedir. Buna göre “var olan olarak 

DASEIN vardır ve zaman içre olmasına bağlı olarak tarihseldir ve bu iki özelliğe bağlı 

olarak da gündeliklilik hali ortaya çıkmaktadır “ şeklinde bir değerlendirme DASEIN’ın 

zamansal var oluşuna aykırıdır. Aksine DASEIN’ın tarihselliği, onun zaman içre 

yapısından kaynaklanmamakta olup tarihsellik de zaman içrelik gibi DASEIN ile eş 

kökensel niteliktedir (Heidegger, 2004, s. 532). Bu durum Heidegger tarafından aşağıdaki 

şekilde ifade edilmektedir. 

“DASEIN’in tarihselliğinin analizi bize şunu göstermeye çalışmaktadır: söz konusu var 

olan, tarih içinde yer aldığı için zamansal değildir, aksine o, kendi varlığının temelinde 

zamansal olduğu içindir ki, tarihsel bir varoluşa sahip olmuş ve sahip olabilecektir” 

(Heidegger, 2011, s. 400). 

Diğer taraftan DASEIN’ın özelikle de gündeliklilik hali söz konusu olduğunda 

Heidegger’de “şimdi”nin önemi gündeme gelmektedir. Heidegger’de “şimdi”, 

Aristoteles’de olduğu gibi geçmiş ile gelecek arasında bölünebilen sınırlı bir limit 

anlayışına değil bölünmenin olmadığı, süreklilik gösteren, geçişli yapı niteliğindedir. 

Buna göre “şimdi”, “artık değil” ile “henüz değil” arasında, kendi içinde geçiş karakterine 

sahip boyutsal bir içeriğe karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak “şimdi”nin ikili bir 

yapısı bulunmaktadır. Bu ikili yapı, zamanın içinde olma ve gündeliklilik halinde olma 

şeklindedir. Ancak bu ikili yapı, yukarıda da belirtildiği gibi “öncelikle zamanın içinde 

olma buna bağlı olarak da gündeliklilik halinde olma” şeklinde gerçekleşmemektedir. 

Zaman içrelik hali ile tarihsellik arasındaki eş kökensel niteliklilikte olduğu gibi DASEIN 

için “şimdi”nin de zaman içrelik hali ile gündeliklilik halinin eş kökenselliğinde 

gerçekleşmekte olduğu söylenebilir. Gündeliklilik halinin bulunduğu gündelik zaman 
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fiziksel zaman anlamındaki Temporalitat zamanının kapsamında yer almakla birlikte 

aralarındaki geçişlilik ilişkisi uzamsal olmayan uzanış anlamında Akolothein şeklindedir. 

Buna bağlı olarak da sıralılık şeklinde bir geçişliliğin aksine eş anlılığa bağlı bir geçişlilik 

hali bulunduğu söylenebilir. Buradan hareketle “şimdi”ye ilişkin ikili yapıya 

bakıldığında, “şimdi”nin “saf şimdi” kendinde bir şey olma hali ile “saf olmayan şimdi” 

yani “işlevsel şimdi” şeklinde olduğu görülmektedir. “Saf şimdi” doğrudan zaman içrelik 

hali ile ilişkili olup, “saf olmayan şimdi” DASEIN’ın geleceğe yönelik var oluşsallığında 

zamanın işlevsellik dolayımıyla anlaşıldığı gündeliklilik hali ile ilişkilidir. Bu durum 

Camcı tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Dilimizde şimdiyi her zaman “şimdi… zamanı” olarak kullanırız. Şimdi kahve zamanı, 

şimdi ders zamanı, şimdi uçağın kalkmasına daha erken gibi,,. Saate bakıp, şimdi 

dediğimizde, ne için ve nereye zaman var anlamında şimdi deriz. “Şimdi” dediğimizde, 

şimdi’yi, bir şey zamanı oluşun kendisi anlamında düşünüp ifade etseydik, saf bir 

şimdi’den söz edebilirdik. Oysa şimdi, her zaman bizim için işlevsel bir süre olarak 

yöneldiğimiz, şimdi kahve zamanı, şimdi gitme zamanı gibi, kendi olmayan, saf olmayan 

bir şey olarak anlamlıdır. Her zaman, kendisi olmayan bir şey olarak, yani als 

yapısındadır. Bu nedenle orijinal şimdi, ancak orijinal olmayan bir şimdi olarak bize 

açıktır” (Camcı, 2015, s. 125). 

Heidegger’de “şimdi”nin bu ikili yapısı, DASEIN’ın ontolojik ve beşeri özelliklerine 

dolayısıyla da zamansal var oluşuna ilişkin temel bir kavramı ortaya çıkarmaktadır. Bu 

kavram  “zamanın kamusallığı” olup “hesaplanan ve dile getirilen anlamda zamanın nihai 

karakterine” karşılık gelmektedir (Camcı, 2015, s. 125). Diğer taraftan Heidegger’de 

kamusal zamanın karşıtı olarak mahrem zaman bulunmamakta olup kamusallık da 

zamanın DASEIN’ın günlük sayıp etmelerinden, hesaplamalarından bağımsız olarak 

zaten verili olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla zamanın kamusallığında 

önemli olan nokta diğer DASEIN’lar ile ortak anlam ufkunun olması olup kamusallık bu 
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ortak anlam ufku ile açığa çıkabilmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir. 

“Şimdi’nin herkes tarafından erişilebilir oluşu, farklı tarihlendirmeler için önyargı 

olmaksızın, zamanı kamusal olarak karakterize eder. Şimdi herkese açık, herkes için 

erişilebilirdir, dolayısıyla hiç kimsenindir. Zamanın bu karakteri açısından bakıldığında 

ona kendine özgü bir nesnellik atfedilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ne bana, ne de 

başka birine aittir, ama bir şekilde oradadır. Zaman buradadır ve kendisini verir (Es gibt 

die Zeit), zaman bir şey olarak vardır (sie ist vorhanden), ancak biz onun nasıl ve nereden 

olduğunu söyleyemeyiz” (Camcı, 2015, s. 126). 

Buna göre zamanın varlığı, neredelik anlamında iki farklı açıdan ele alınmakta olup 

uzamsal olarak “hiçbir yerde değilken” kendinde şey olarak “hiçbir yerde var 

olmaktadır”. Dolayısıyla zamanın neredeliği Akolouthein anlamında olup uzamsal olarak 

bulunmazken eşlik ediş olarak bulunmaktadır. DASEIN’ın zamansallığı, “[…] diğer 

DASEIN’larla birlikteliğinde, ortak yaşam alanlarında, Pazar yerlerinde, internette (bir 

bilgisayar ekranında), kahvelerde, yani uzamsal mekânlarda meydana gelir. Ancak bu 

meydana geliş zamansaldır” (Camcı, 2015, s. 129) şeklinde ifade edildiği gibi mekânsal 

olana eşlik ediş şeklinde gerçekleşmektedir.  

Bu çerçevede, zamanın kamusallığı, DASEIN’ın zamansallığı ile ontolojik ve beşeri 

özellikler bağlamında ele alındığında yukarıda ifade edildiği gibi “şimdi”nin als yapısına 

karşılık gelmekte olup ontolojik olarak DASEIN’ın anlama dolayısıyla da geleceğe 

yöneliklilik haline, beşeri olarak da fırlatılmış olduğu dünya içindeki kaygı halini hem 

yadsıması (düşmüşlük hali) hem de kabullenmesi (sahihlik hali) aşamalarının temelini 

oluşturduğu söylenebilir. Buna göre DASEIN, zamanın kamusallığı yoluyla hem 

gündeliklilik hali içinde var olanı anlamaya yönelik dalgınlığı ile düşmüşlük halinde 

kalırken hem de bu kamusallık dolayımıyla gündeliklilik hali içindeyken düşmüşlükten 
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kurtularak sahiciliğe geçebilmektedir. Bu durum Heidegger tarafından aşağıdaki 

şekillerde ifade edilmiştir. 

 “DASEIN, açımlanmış olduğu için, fiilen başkalarıyla birlikte olma minvali içinde var 

olmaktadır. DASEIN kendini, kamusal ve vasat bir anlaşılırlık içinde tutmaktadır” 

(Heidegger, 2011, s. 435). 

 “En yakındakilerle hep beraber olma sırasında çok sayıda kişi birlikte “şimdi” diyebilir, 

ama hepsi de farklı biçimde “şimdileri” tarihlendirebilir: şimdi şu veya bu olurken. İfade 

edilen şimdi hep beraber dünya içinde var olmanın oluşturduğu kamusallık içinde 

söylenmiştir çünkü. Her bir DASEIN’in tefsir edilmiş, dile getirilmiş zamanı, kendi 

ekstatik dünya içinde varoluşunun zemini üzerinde zaten hep kamusallaşarak 

yayılmaktadır. Her günkü ilgilenme kendini ilgilendiği dünyadan hareketle anladığı 

ölçüde, kendine tanıdığı zamanı kendi zamanı olarak bilemez, aksine, ilgilenmeleri 

sırasında zamandan, herkesin hesap ettiği o verili zamandan faydalanır. Zamanın 

kamusallığı ise, filli DASEIN’in zamanla açık açık ilgilendiği ölçüde daha da nüfuz edici 

bir hal alır” (Heidegger, 2011, s. 435-436) 

Buna göre Heidegger’de zamanın kamusallığının, DASEIN’ın doğrudan doğruya var 

oluşsal özellikleri ile ilişkili olup DASEIN’ın zaman içrelik, tarihsellik ve gündeliklilik 

şeklindeki zamansallık hallerinin temeline karşılık geldiği söylenebilir. Böylelikle Tablo 

1-28 ve Tablo 1-29 kapsamında yapılan değerlendirmeler bağlamında zamanın 

kamusallığı, DASEIN’ı insandan ve diğer varlıklardan ayıran varlığını sorgulayabilme 

yeteneğinin kullanabilir hale gelmesi sürecine karşılık gelmektedir. Bu süreç, yukarıda 

da belirtildiği gibi ancak DASEIN’ın zamansal var oluşunun kamusallığı bağlamında 

gerçekleşebilmektedir. Bu durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 1-32: Zamanı Sayarak Yaşama Bağlamında Varlık Türlerinin İçinde 

Bulunduğu Zamanın Farklılaştığı Durumlar 

DURUMLAR Zamanı Sayarak Yaşayan Varlık 

Türü 

Varlık Türlerinin İçinde Bulunduğu 

Zaman 

İnsanın 

Zamanı 

Sayarak 

Yaşaması Hali 

Hayvan/Bitki 

Zamanı Sayarak 

Yaşaması Hali 

Durum 1 - - İnsan ve diğer canlıların temporalitat 

zaman içinde bulunma hali 

Durum 2 - + İnsanın temporalitat zaman içinde diğer 

canlıların ise hem temporilitat hem de 

işlevsel zaman içinde bulunması hali 

Durum 3 + - İnsanın hem temporalitat hem de işlevsel 

zaman içinde diğer canlıların ise 

temporolitat zaman içinde bulunması hali 

Durum 4 + + İnsan ve diğer canlıların hem temporalitat 

hem de işlevsel zaman içinde bulunması 

hali 

 

Tablolaştırdığım şekliyle   Tablo 1-32’da insan ve diğer canlı türleri arasındaki zamanı 

sayma karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Buna göre, 

 İnsan ve diğer canlılarda zamanı hesaplama, sayma yapılmadan yaşanmaktadır (Durum 

1). Bu durumda zamanın kamusallığı bulunmamaktadır. Buna göre dünya içindeki bütün 

canlılar sadece Temporalitat zamanın içinde ancak var oluşu anlama yeteneğinden 

yoksun olarak yaşamaktadırlar. Bu durumda, insan ile diğer canlılar arasındaki esas farkın 

ortadan kaybolmuş olmasına bağlı olarak insan olma halinin yokluğu nedeniyle dünya 

içinde DASEIN varlığı da söz konusu değildir.  

 İnsan zamanı saymazken, diğer canlılar zamanı sayarak yaşamaktadır (Durum 2). Bu 

durumda zamanın kamusallığı sadece hayvan/bitki için bulunmakta olup insan için 

bulunmamaktadır. Buna göre insan için Temporalitat zaman içinde olma hali diğer 

canlılar için ise hem Temporalitat hem de işlevsel zaman içinde olma hali söz konusu 

olmaktadır. Ancak böyle bir durumda insanın diğer canlı türlerinden ayrımı hususunda 

temel bir farklılık ortaya çıkmakta olup bitki/hayvan var oluşu sorgulayabilecek nitelikler 

kazanırken insan bu niteliklerden yoksun bir hale gelmektedir. Buna bağlı olarak da 

DASEIN, insan olma haline değil var oluşu sorgulayabilen hayvan/bitki olma haline 
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dönüşmektedir. Dolayısıyla burada Heidegger’in DASEIN anlayışı değil farklı bir 

DASEIN anlayışı söz konusu olabilmektedir. 

 İnsan zamanı sayarak, diğer canlılar zamanı saymadan yaşamaktadır (Durum 3). Bu 

durumda zamanın kamusallığı sadece insan için bulunmakta olup hayvan/bitki için 

bulunmamaktadır. Buna göre hayvan/bitki için Temporalitat zaman içinde olma hali 

insan için ise hem temporalitat hem de işlevsel zaman içinde olma hali söz konusu 

olmaktadır. Bu durumda insan ile diğer canlılar arasındaki esas fark ortaya çıkmakta olup 

var oluşu sorgulayabilme yeteneğine bağlı olarak insan olma halinin varlığı ve buna bağlı 

olarak da DASEIN’ın varlığı söz konusu olabilmektedir. 

 İnsan ve diğer canlılar zamanı hesaplayarak ve sayarak yaşamaktadır (Durum 4). Bu 

durumda zamanın kamusallığı hem insan hem de hayvan/bitki için bulunmaktadır. Buna 

göre insan ile diğer canlı türleri arasındaki esas fark Durum 1 ile benzer ölçüde 

kalkmaktadır. Buna bağlı olarak bu durum kapsamında iki farklı DASEIN olma hali 

ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan var oluşu anlayabilme yeteneğine haiz ve insan olma 

haline karşılık gelen DASEIN, diğer taraftan ise Durum 2 ile benzer şekilde zamanın 

kamusallığı içinde olan ve buna bağlı olarak da var oluşu sorgulayabilme yeteneğine haiz 

hayvan/bitki olma haline karşılık gelen DASEIN’dır.  

Bu çerçevede tablo kapsamındaki durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, zamanı 

dünya içinde diğerleri birlikte olunan işlevsel olarak ele alma halinin varlık türünden 

bağımsız olarak zamanın kamusallığına karşılık geldiği söylenebilir. Ancak Heidegger 

bağlamında zamanın kamusallığı sadece insan olma haline karşılık gelen DASEIN için 

söz konusu olup onun ontolojik ve beşeri özellikleri ile doğrudan doğruya bağlantılıdır. 

Bu çerçevede Heidegger’in zaman anlayışı bağlamında ele alınan teorik çerçeve 

temelinde ve bu bölüm kapsamında yapılan dil bilimi ve kavramsal değerlendirmelerden 

de hareketle ilerleyen bölümde maliye ve zaman ilişkisi değerlendirilecektir.  
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2 İKİNCİ BÖLÜM                                                                                         

MALİYE ZAMAN İLİŞKİSİ 

 

Zaman Birinci Bölümde detaylı bir şekilde ele alındığı üzere farklı disiplinlerde farklı 

karşılıklara sahip olan bir kavramdır. Maliye bağlamında ise zamanın karşılığı, sosyal 

bilimler kapsamındaki diğer disiplinler ile benzer şekilde “kullanım” ve “ölçüm” 

özelliğine sahip dolaysıyla da “kendisi ile sayılan” şeklindedir. Ancak maliyenin zaman 

ile ilişkisi, söz konusu şeklin ötesine geçilerek zamansal anlamda ele alındığında “kendisi 

ile sayılan” ile sınırlı olan zaman anlayışının dışına çıkılabilmektedir. Zaman bağlamının 

kapsamı dahilinde olmakla birlikte zamansal anlam dolayımıyla ortaya çıkan bu hal, 

maliyenin anlam içeriğinin zamansal olarak neye karşılık geldiğinin belirlenmesine 

ilişkindir. Buna bağlı olarak, maliyenin anlam içeriğine bağlı olarak zamansallığı 

değişebileceği gibi anlam içeriğinde bir değişiklik olmaksızın mali sistem dahilinde 

gerçekleştirilen uygulamalara, düzenlemelere bağlı olarak da maliyenin zamansallığında 

dönüşüm meydana gelebilecektir6.  

Bu çerçevede bu bölüm kapsamında, maliyenin anlam içeriğine ilişkin, maliye zaman 

ilişkisi bağlamında yapılan değerlendirmelerden hareketle maliyenin zamansallığı 

sorgulanmaya çalışılacaktır. 

2.1 Kavramsal Olarak Maliye 

 

Maliyenin kavramsal çerçevesi, dönemsel kullanım şekillerinden hareketle ele alınmıştır. 

Bu çerçevede aşağıda yer alan tabloda ve devam eden açıklamalarda maliyeye ilişkin 

etimolojik değerlendirmelere yer verilmiştir. 

                                                           
6 Cümle içinde değişim ve dönüşüm sözcükleri, maliye zaman ilişkisinin doğrudan anlam içeriğine bağlı 

boyutu ile mali sistem ve düzenlemelere bağlı boyutu arasındaki farklılığı vurgulamak amacıyla özellikle 

seçilerek kullanılmıştır. Değişim ve dönüşüm sözcükleri arasındaki farklılık Zaman bölümünde detaylı bir 

şekilde ele alınmaktadır.  
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Tablo 2-1: “Maliye” Sözcüğünün Türkçe’deki İçerik Değişimi  

Kaynak  Sözcük Anlamı 

Kamus-ı Türki Maliye 

(Maliyye) 

Devletin varidat ve masirifi idaresi ve bu 

idareye bakan nezaret. 

Mali (Maliyye):1. Mal ve servete mensup ve 

müteallik. 

 Varidat ve masarif-i devlet usul idaresine 

müteallik.  

Türk Dil Kurumu Maliye 1. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için 

gerekli gelirleri ve harcanan paraları 

düzenleyen kuralların bütünü 

2. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim 

dalı 

3. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş 

 

Maliye sözcüğü, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş ve “mal, mali, maliyye” şeklinde “mal” 

kökünden türemiştir. Buna göre mal, “menkul varlık, davar, zenginlik, servet” şeklinde 

tanımlanmakta olup, mali “mala veya paraya ilişkin” olarak, maliye ise “daire-i maliye 

şeklinde düşünülüp devletin gelir ve gider teşkilatı” şeklinde tanımlanmıştır (Nişanyan, 

2007, s. 303). Diğer taraftan İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğünde 

de maliyenin “mal” kökünden türetildiği ve “mal” sözcüğünün de Türkçe’ye alışveriş, 

yazın yoluyla geçtiği belirtilmektedir. Bununla birlikte burada da maliye “mal işleriyle 

uğraşma, devletin gelir-gider kaynaklarını, tüketim-üretim odaklarını gelir-kazanç-

tüketim ilişkileri bakımından düzenlemekle görevli kurum” şeklinde tanımlanmıştır. 

Maliye sözcüğünün Türkçe’de kullanımı ve yaygınlaşması defterdarlıkların kaldırılarak, 

1837 yılında Maliye Nezaretinin kurulması ile gerçekleşmiştir. Maliye sözcüğünün kökü 

olan “mal” Türkçe’de uzun yıllar maliyeye ilişkin kavramlar karşılığı kullanılmıştır. 

Devlete ait malların muhafaza ve idare edildiği yer olan bugünkü karşılığı ile “hazine”ye 

önceden “beytül mal”  denilirdi (Sayar, 1970, s. 1). Diğer taraftan maliye sözcüğü yerine 

Türkçe’de bir dönem diğer diller ile ortaklık sağlamak amacıyla “finans”  sözcüğü de 

kullanılmış olmakla birlikte Tanzimattan itibaren “maliye” sözcüğü yerleşmiştir (Pelin, 

1942, s. 7). Dolayısıyla devlet yapılanmasındaki değişime de bağlı olarak kullanılmaya 
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başlayan maliye sözcüğünün daha çok devlet ile ilişkili olarak kullanılan teşkilat 

karşılığından yola çıkılarak dilimize yerleştiği söylenebilir. 

Diğer dillerde maliye karşılığı olarak kullanılan finans sözcüğüne bakıldığında ise aslının 

Latince “finis” sözcüğü olduğu ve “hukuki bir muamelenin sonucu” anlamına geldiği 

görülmektedir. Aynı kökten gelen “finer” ve “financer” sözcükleri ise “ödeme”, “finance” 

sözcüğü “para ve ödeme”, “finances” ise “sadece para ödeme değil, para alma, alınan 

parayı muhafaza etme ve iyi kullanma” anlamına gelmektedir (Sayar, 1970, s. 2). Bununla 

birlikte finans sözcüğü diğer dillerde hem devlete ilişkin olarak hem de devletten 

bağımsız olarak kullanılmıştır. Bu durum Fazıl Pelin tarafından aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

“Şurasını da söylemek lazım gelir ki, yalnız başına Finans sözcüğü Avrupa lisanlarında, 

cemi olarak, hemen daima amme şahıslarına ait finans manasında kullanılmaktadır. 

Hakikatte, biri kamusal finans “Finances Publiques” diğeri hususi finans “Finances 

Privees” olmak üzere iki türlü finans vardır. Birincisi devlet para müesseselerini, ikincisi 

hususi ekonominin borsa, banka, kredi gibi para organizasyonlarını tetkik eder. Hususi 

finans doğrudan doğruya iktisadın bir faslıdır. Kısaca Finans dendiği zaman, Avrupa 

eserlerinde, umumi olarak anlaşılan kamusal finanstır” (Pelin, 1942, s. 7). 

Bu duruma bağlı olarak maliye ya da finans denildiği zaman doğrudan doğruya devlet ile 

ilişkili olan anlaşılmakla birlikte özel maliyenin (özel finansın) varlığı dolayısıyla, 

devlete ilişkin olan için de doğrudan doğruya maliye (finans) değil, kamu maliyesi (kamu 

finansı) şeklinde bir kullanım ortaya çıkmıştır (Neumark, 1951, s. 3).  

Diğer taraftan maliyenin kavram olarak ne olduğu, bilim olarak nerede durduğu 

düşünüldüğünde Edwin Seligman tarafından fiscal science olarak kullanılması önerilen 

“mali bilim, maliye” kavramının iktisat (ekonomi) ile doğrudan doğruya ilişkili olduğu 

söylenebilir. İktisat’ın ne olduğuna bakıldığında ise etimolojik olarak “economy” 
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kavramının Yunanca ev anlamına gelen “oikos” ve “nomos” sözcüklerinin birleşiminden 

meydana gelen “eve (hanehalkı) ilişkin kanunlar (düzenlemeler)” anlamında olduğu, 

konusunu ise öncelikli olarak “özel, toplumsal olan”ın, daha sonraki aşamada ise 

“kamu”nun oluşturduğu görülmektedir.  Maliyenin öncelikli konusunu ise “siyasal olan, 

kamu” oluştururken “özel, toplumsal olan”ın ikincil nitelikte olduğu görülmektedir 

(Seligman, 2001, s. 21-22). Maliyeye ilişkin dilbilimsel incelemeden hareketle maliye 

kavramsal ve disiplin olarak ele alındığında, doğrudan doğruya devlet ile ilişkili bir anlam 

içeriğine sahip olduğu buna bağlı olarak da içinde devlete ilişkin olanı da barındıran bir 

disiplin olduğu söylenebilir. Buna göre maliye disiplini, diğer disiplinlerde olduğu gibi 

kendi disiplini dahilindeki olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen bir sosyal bilim 

niteliğindedir. Bu noktada maliye disiplinine ilişkin tanımlamalar aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

Tablo 2-2: Bilim Olarak ”Maliye” Tanımlamaları 

Maliyeci Maliye Tanımı 

İtalyan Maliyeci Cossa “Kamu patrimuanı teorisidir” 

Paul Leroy- Beaulieu (Fransız) “Kamu gelirleri ilmi ve tatbikatıdır” 

Adoplh Wagner (Alman) “Finans, devletin ekonomik idaresinin ilmidir.” 

“Finans, devltin ve sair amme hükmi şahıslarının 

görevlerini yapmak için muhtaç oldukları maddi 

malları (paraları) nasıl elde edeceklerini ve nasıl 

kullanacaklarını gösteren bir ilimdir. 

Gaston Jeze (Fransız) “Amme masrafları, amme gelirleri ve bunların 

tatbikatıdır.” 

Edgar Allix (Fransız) “Devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi 

şahıslarının görevlerini yapmak için elde ettikleri 

gelirlerle yaptıkları masraflara ait esas prensip ve 

kaidelerden bahseden bir ilimdir.”  
Kaynak: Sayar, Nihad.S. (1970),”Kamu Maliyesi: Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri”, Cilt 1,Sermet 

Matbaası (s:10) ve Pelin, İ. Fazıl (1942), “Finans İlmi ve Finansal Kanunlar”, Güven Basımevi (s:6). 

Maliye disiplinine ilişkin yapılan tanımlamalardan hareketle Nihad Sayar tarafından 

oluşturulan tanım şu şekildedir: “Finans, devlet ve sair kamu tüzel kişilerinin yapmakla 

görevli bulundukları hizmetler için muhtaç oldukları gelirleri nasıl elde edeceklerini ve 

nasıl sarf edeceklerini inceleyen sosyal bir ilimdir.” (Sayar, 1970, s. 10). 
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Diğer taraftan mali olaylar, eski bir tarihe sahip olmakla birlikte bu olayların bilimsel 

inceleme yöntemiyle incelenerek bilim olma niteliği kazanması ancak 18. ve 19. 

yüzyıllarda gerçekleşmiştir (Sayar, 1970, s. 14)7. Bu durum, modern mali sistemin 

doğuşuna karşılık gelmekte olup tarihsel süreçte tedricen ortaya çıkmıştır. Bu süreçteki 

temel etken ise devlet mefhumunun gelişimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mali 

olayların etkileridir. Mali sistem ve maliye disiplinin ayrımına ilişkin önemli bir husus 

bulunmaktadır. Buna göre, mali sistemin varlığı temelde ortaklığı gerektirirken bu 

sistemin bilim olma özelliği ortaklık ile birlikte alenilik niteliğini de gerektirmektedir. 

Dolayısıyla tarihsel süreçte devletlerin örgütlenme biçimleri ve yönetim şekilleri göz 

önünde bulundurulduğunda devlet hazinesi ile kralın hazinesinin ortak olduğu ancak mali 

sistemin devlet dolayımıyla tanımlanmasının artması ve modern mali sisteminin gelişimi 

ile bu ortaklığın kalktığı ve sonrasında devlet maliyesinin sır olmaktan çıkarak 

anayasalara mali sistem ile ilgili hükümler konması ve bütçe hakkının millet meclisleri 

tarafından kabul edilmesiyle mali sistem alenilik niteliğini de kazanmıştır ( Pelin, 1942, 

s. 26; Sayar, 1970, s. 16). Buna bağlı olarak da mali sistemlerin ortaklık ve aleniyetin 

eşanlı varlığı ile bilim olma haline dönüşebildiği söylenebilir. Bununla birlikte devlete 

ilişkin olan dolayısıyla da içeriği itibariyle ortak olana ilişkin olan maliye disiplini, bu 

ortaklığı dolayısıyla aleniliği de gerektirmekte olup farklı disiplinler ile de ilişki halinde 

bulunmaktadır. Ancak özellikle neoklasik maliye yaklaşımı kapsamında bu açıdan temel 

bir problem ile karşılaşılmaktadır. Buna göre neoklasik maliye disiplini kapsamında 

maliye sadece iktisat ile ilişkili olarak ele alınmakta ve iktisadi olan ile sınırlı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu durum Onur Karahanoğulları tarafından da aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

                                                           
7 Maliyenin sistem olarak gelişimi ile disiplin olarak gelişimi ve kabul edilmesi birbirinden farklı olup mali 

sistemlerin oluşumu bilimsel sorgulama kaygısı olmaksızın ve devlet örgütlenmesi etrafında olmaksızın 

oluşum gösterebilmektedir. 
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 “Kamu maliyesinin konusu, kamu kesiminin iktisadi nitelikteki faaliyetlerinin anlatımı 

ve tahlilidir.  Maliye disiplinin kamu hizmetini iktisadi açıdan ele alması doğaldır. Ancak 

doğal olmayan, tüm bir kamu kamu kesiminin iktisadi alan olarak tanımlanmasıdır. 

İktisadi faaliyet dışında bir kamu kesimi görülmez maliye disiplininde. Bu anlayış, tüm 

siyasal kararların, tüm bürokratların kararlarının iktisadi karar alma mantığıyla 

açıklanmaya çalışıldığı kamu seçimi okulunun yaklaşımında uç noktaya çıkar” 

(Karahanoğulları, 2015, s. 10). 

Diğer taraftan neoklasik yaklaşımlar dahilinde sadece iktisada ilişkin olan ile tanımlanma 

haline bağlı olarak, maliye anlam içeriği ile uyuşmayacak şekilde iktisada indirgenmekte 

ve diğer sosyal bilimlerden soyutlanarak esasta devlet dolayımıyla tanımlanma hali 

dolayısıyla siyasal nitelikli olan içeriğini kaybetmekte ve teknik (bürokratik) olana 

dönüştürülmektedir. Bu noktada maliyeye ilişkin olarak Fazıl Pelin tarafından önemli bir 

ayrım yapılarak maliye ilim ve sanat olarak iki farklı açıdan değerlendirilmiştir. Buna 

göre ilim sadece olanı açıklarken, sanat olması gerekeni araştırmakta ve yeni teknik yollar 

önermektedir. Buna bağlı olarak da maliye sadece ilim olarak değil, ilim ve sanatın 

birlikteliğini içeren bir disiplin olmalıdır. Bu durum aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

“Finansı siyasi amillerden ayırmak kabil değildir. Çünkü finans teknisyenleri ancak 

siyaset adamlarından sonra icraata geçerler. Masrafların evvela politik bir yüzü vardır. 

Devlet hizmetlerinin çevresini, masraflarının nisbi derecelerini tayin eden ilk önce 

siyasettir. Bütçe hükümetin bir iş programdır ki teknisyen, görgüsünden ve hadisleri 

incelenmesinden aldığı derslerle, buna vuzuf ve tasarruf getirmeye, devlet paralarını 

suiistimallerden korumaya çalışır. Gelirlerin de politik cihetleri vardır. Otokratik bir 

memleketle demokratik bir memlekette vergi prensipleri birbirinden ayrıdır. Mesela 

müterakki verginin yer kazanması demokrasi prensiplerinin ilerlemesinden sonra 

olmuştur. Bundan başka tarih ile sabit olmuştur ki siyasi reformların birçoğu finansal 

sebeplerin tesiri altındadır. Bütçe bahsinde göreceğiz, 17nci asır sonlarında İngiltere’de, 
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18 inci asır sonlarında Fransa’da millet meclislerinin bütçe hakimiyeti, finansal 

hadiselerin, para sıkıntısının zoru ile olmuş bir şeydir. Karşılıklı olarak birçok finansal 

problemler ancak siyasetin tekamülü ile izah edilebilir. Harçların yerine vergilerin 

geçmesini veya 1914 harbinden sonra ortaya çıkan sermaye vergisi, devlet borçları 

meselelerini siyasi durumu göz önünde tutmaksızın izah edemeyiz” (Pelin, 1942, s. 20). 

Bu çerçevede, sosyal bir bilim olan ve devlet dolayımıyla anlam içeriğini kazanan 

maliyenin, ortak ve aleni olan dolayısıyla da kamusal olana ilişkin bir süreç niteliğinde 

olduğu söylenebilir. Buna göre maliye disiplini, esasta kamusal olan ve buna bağlı olarak 

da içerdiği mali sistemin siyasal bir süreçte gerçekleşmesi gerekliliğini taşımaktadır.  

Diğer taraftan maliyenin kavramsal değerlendirmesinden hareketle maliye ve zaman 

ilişkisi ele alındığında, zamanın sosyal bilimler kapsamındaki diğer alanlar ile olan 

ilişkisinin de göz önünde bulundurulması gerekli olduğu görülmektedir. Buna göre 

zaman,  Birinci Bölümde ele alındığı gibi farklı disiplinler kapsamında farklı zamansallık 

ölçütleri ön plana çıkacak şekilde bir içeriğe sahiptir.  Ancak özellikle zamanı, “kendisi 

ile sayılan” olarak kabul eden sosyal bilimler kapsamındaki disiplinlerde zamanın varlık 

şekli ve buna bağlı olarak da ilişkisel çerçevesinde  farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre 

sosyal bilimlerde zaman, Newtongil bir yaklaşım olan mutlak zaman anlayışı temelinde 

birey ve toplumdan bağımsız olarak ele alınan ve doğrudan doğruya birey algısına ya da 

toplumsal oluşumlara dayalı olarak şekillenen ikili bir ayrıma sahiptir. Mutlak zaman 

anlayışı, nomotetik epistemolojinin zamansız yasalarının geçerli olduğu kapalı bir 

sisteme karşılık gelmektedir. Bu sistem dahilinde sürenin ölçümü için kullanılan saat, 

gün, yıl gibi zaman bölümleri gerçek zaman olmayıp, devinim süre ilişkisine bağlı 

ölçütlerdir (Turetzky, 2000, s. 73). Buna bağlı olarak da devinim de zamanın karşılığı 

olmayıp zamanın ölçüm ve kullanımı aracılığıyla karşılık bulmaktadır (Capec, 1987, s. 

595). Birinci Bölümde de ele alındığı gibi mutlak zaman anlayışı kapsamında zamanın, 

devinim ve süre gibi ilişkili olduğu kavramsal çerçeveden ayrı bir içeriğe sahip olması, 



96 
 

zamanın birey ve toplumdan bağımsız bir var oluşa sahip olarak kabul edildiğinin 

göstergesi olduğu söylenebilir. Zamanın simetrikleştirildiği ve kronolojik olana 

indirgendiği bu sistem dahilinde toplumsal ilişkiler yoluyla ortaya çıkabilecek oluşumlar, 

zaman bağlamında ele alınmamaktadır (Öziş, 2010, s. 40). 18. yüzyılda sosyal bilimlerde 

özellikle de iktisat alanında Newtoncu yaklaşımın etkisinin açıkça görüldüğü klasik 

iktisat kuramlarında ortaya çıkan “kendi kendini düzenleyen sistem” fikri ve iktisadi 

bireycilik anlayışı (Chalk, 1951, s. 342) birey ve toplumun zamansızlığının ve buna eşlik 

eden zamanın mutlaklığı yaklaşımının etkileridir. Bu durum aşağıda yer alan William 

Stanley Jevons ve David Ricardo’nın benzer ifadelerinden de görülmektedir. 

“Şurası açık ki, iktisat, eğer, bir bilim olacaksa, matematiksel bir bilim olmalıdır…Bana 

göre bilimimiz basit bir nedenden ötürü matematiksel olmalıdır ki bu neden de miktarlarla 

uğraşmasıdır. Büyüklük ve küçüklük olarak ifade edilen şeylere ilişkin ilişkiler de 

matematiksel olmalıdır” (Jevons, 1931, s. 3). 

“Bu yasaların zengin ve güçlü olmayı, sefalet ve zayıflığa dönüştürmesi, emek 

kullanımını salt geçim sağlama üzerinde toplaması- her türlü zihinsel üstünlükleri yok 

etmesi, zihni sürekli olarak vücudunun isteklerinin kısıtlanmasıyla meşgul etmesi ve 

sonuç olarak tüm sınıfların evrensel yoksulluk vebasına tutulmasına yol açması eğilimi, 

yer çekimi ilkesinden daha az kesin değildir” (Ricardo, 2008, s. 80). 

Ricardo’nun yukarıda yer alan ifadesi kendi başına doğrudan doğruya Newtoncu 

yaklaşımla ilişkili değil gibi görünse de bu ifade, “Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin 

İlkeleri kitabının giriş kısmında siyasal iktisadın temel unsuru olarak bölüşümü 

düzenleyen yasaları belirlemeye çalıştığını belirtmesi ve buradaki sosyal evrene ilişkin 

yasaların da Newtoncu kozmolojinin yasaları kadar kesin kabul edilmesi” (Öziş, 2010, s. 

135) hususu ile birlikte düşünüldüğünde doğrudan ilişkinin açığa çıktığı söylenebilir.   
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İktisadın zamansızlığına ilişkin Jevons ve Ricardo’nun yukarıda yer alan doğrudan 

ifadelerinin yanı sıra Adam Smith’in aşağıda yer alan doğal fiyat tanımlaması da dolaylı 

olarak benzer niteliktedir. 

“Doğal fiyat, bütün mal fiyatlarının boyuna çevresinde dönüp dolaştıkları merkezi 

fiyattır. Türlü aksamalar, bazen onları bu fiyatın epey yukarısında, askıda tutabilir, bazı 

defa, bu fiyatın oldukça aşağısına bile inmeye zorlayabilir. Ancak, onları bu dinlenme ve 

süreklilik merkezinde yerleşmekten alıkoyan engeller ne olursa olsun, fiyatlar bidüziye 

ortaya doğu yönelirler” (Smith, 2013, s. 63).  

İktisatın zamana ilişkin bu yaklaşımı çerçevesinde ortaya çıkan durum, maliyenin de 

zaman ile ilişkisi üzerinde belirleyici olmuştur. Özellikle maliyeye ilişkin hususların 

zaman temelli örgütlenmesinde, doğrudan doğruya simetrik ve kronolojik zaman 

anlayışının hakim olduğu görülmektedir. Maliyede zamanın mutlak anlamıyla kullanımı, 

esas olarak mali örgütlenmenin yönetim esaslı yapısının ağırlık kazanmasından 

kaynaklandığı gibi, bunun ötesinde mali ilişkilerin içinde şekillendiği devlet, ekonomi 

ilişkinin temelinin de yukarıda da belirtildiği gibi mutlak zaman anlayışı temelinde 

oturtulmasından kaynaklandığı söylenebilir. Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu 

çerçevesinde şekillenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bu 

kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali 

yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm 

mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir” 

şeklindeki birinci maddesi incelendiğinde de mali örgütlenmenin fayda-maliyet analizi 

temelli yönetim anlayışıyla oluşturulduğu görülmektedir. Etkililik, ekonomiklik, 

verimlilik kaygıları doğrultusunda fayda-maliyet analizi temelinde gerçekleştirilmesi 

planlanan amacın, mutlak zaman anlayışı dahilinde zamanın kronolojik bir hal aldığı 
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ölçek niteliği ile ele alındığı görülmektedir. Süre esaslı belirli periyotlar itibariyle girdi-

çıktı ilişkisi temelinde tanımlanan etkililik, ekonomiklik ve verimlilik düzeyleri ile yine 

süre esaslı belirli periyotlara ilişkin oluşturulan plan ve programlar ile zaman ölçüt niteliği 

ile sınırlı kalırken, süre esaslı zaman dolayımıyla gerçekleştirilen söz konusu plan ve 

programlar da kendisi ile sayılan bir hal almaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda zaman ile 

zamanın mali anlamda kullanıldığı faaliyetler arasında da İbn-i Rüşd tarafından zaman-

hareket ilişkisine gönderme yapmak amacıyla ifade ettiği sayı-sayılan ilişkisi 

bulunmaktadır (Küken, 1997, s. 187).  

Diğer taraftan toplumsal ilişkiler ve oluşumlar dolayımıyla şekillenen zaman anlayışı ise, 

farklı özellikler ve farklı kategoriler temelinde ele alınmıştır. Bu bağlamda Osmanlı 

Devletinde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla geliştirilen rumi takvim, yapı 

değişikliğinden kaynaklanan zaman anlayışı değişimin bir örneği olarak ele alınabilir. 

Rumi takvim, 20 Temmuz 1677 yılında başdefterdar Hasan Paşa’nın önerisiyle 

geliştirilmiş olup yıllarda hicri takvimi, aylarda ise Miladi takvim olan Jülyen takvimini 

esas alan güneş ve ay yılı kombinasyonundan oluşmaktadır (Üçer, 2000, s. 129).  Güneş 

yılı, hazinenin gelirlerinin oluşumu açısından uygunken, ay yılı da özellikle ulufe 

dağıtımı olmak üzere hazinenin harcamaları açısından uygunluk göstermektedir 

(Sahillioğlu, 2000, s. 226). Bu durum Sahillioğlu tarafından da aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

“Ana karakteri itibariyle tarımsal bir ekonomi olan Osmanlı ekonomisinde fertlerin geliri 

ve bu gelirin teşekkülüne dayanan devlet geliri güneş yılına ve mevsimlere bağlıdır. 

Devletin, vergileri toplayabilmek için hasılanın idrakını beklemesi lazımdır. Mevsimler 

tarım hayatını etkilediği gibi ticareti dolayısıyla da gümrükleri hatta maden çıkarma 

faaliyetlerini de etkilemekte idi. Madencilik faaliyeti kış aylarında birçok yerlerde 

tamamiyle durmakta, kara ticareti ve kara gümrüğü hasılatı, yolların karla kaplı 

bulunduğu mevsimlerde ölü bir halde kalmakta idi. Deniz ticareti ve bu ticaretin beslediği 



99 
 

gümrükler de ancak denizlerin seyr-ü sefere elverişli bulunduğu mevsimlerde 

canlanmakta idi” (Sahillioğlu, 2000, s. 228) 

Gelirlerin toplanmasında mevsimlere bağlı olunmasının gerektirdiği bu iktisadi zaruriyet 

hali ise İslami camiaya mensup olan Osmanlı Devlerinin İslami geleneğe uygun olarak 

kullandığı hicri takvimi esas alarak mali olayları belirlenmesini engellememiştir. Ancak 

gelir ve giderlerin zamansal yapısına ilişkin söz konusu ayrıma rağmen uygulamada 

gelirlerin tamamı güneş yılı esasına göre tarh ve tahsil edilemediği gibi giderlerin de 

tamamı ay yılı esasına uygun olarak yapılmamıştır. İkili zaman yaklaşımın sonucunda ise 

iki takvim arasında yıllık olarak ortaya çıkan 11-12 günlük farklılık otuz üç yılda bir yılın 

atlanmasına sebep olmuş ve bu durum da Osmanlı maliye dilinde “sıvış yılı” olarak ifade 

edilmiştir. Bu durum ise otuz üçüncü bütçede, o yılın masraflarına karşılık gelecek gelirin 

bulunmamasına dolayısıyla da devlet bütçesinde 1 yıllık açığın ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu açığın kapatılması için hükümet tarafından belirlenen bir plan yoksa ya 

da tedbir alınmamışsa zamansal farklılıktan kaynaklanan ciddi bir sorun ortaya 

çıkmaktadır. Bu duruma çözüm olarak otuz üçüncü bütçe için iki vergi tahsil etmek ya da 

yeni vergiler koymak, istikrazda bulunmak, parayı tağşiş etmek, fetihler yoluyla yeni 

gelirler elde etmek gibi alternatifler bulunmakla ve kullanılmakla birlikte ulufe 

ödemlerinde yaşanan aksaklıklar Osmanlı dönemi maliye literatüründe “sıvış yılı 

buhranları” ile de açıklanabilirlik kazanmıştır (Sahillioğlu, 2000, s. 236). Buna bağlı 

olarak da Osmanlı devletinin toplumsal ve ekonomik koşullarının gerekliliklerine uygun 

olarak ortaya çıkan zaman anlayışının, devlet, ekonomi, toplum arasındaki mali ilişki 

olarak tanımlanan maliye üzerindeki etkisinin doğrudan örneğini oluşturduğu 

söylenebilir. 

Diğer taraftan maliye literatürü bağlamında zamanın doğrudan doğruya yer aldığı 

dolayısıyla zaman temelli yaklaşımlara bakıldığında, çalışmaların birbirinden tamamen 

bağımsız olmamakla birlikte iki bağlamda ele alındığı görülmektedir. İlk bağlamda 
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sürekliliği temel alan dönemsel ayrıştırmalar içeren zaman temelli çalışmalar yer 

almaktadır. Diğer bağlamı ise olguların nesiller arası sürekliliği bağlamında ortaya çıkan 

ve zamanın süreklilik halini temel olarak ardışıklık ile ilişkilendiren zaman temelli 

çalışmalar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda maliye zaman ilişkisine yönelik ilk olarak 

dönemsel ayrıştırma temelli çalışmalar ele alındığında, kısa ve uzun dönemli olmak üzere 

sürenin esas alındığı ancak bu sürenin de sadece sayılan olarak değil, kendisi ile sayılan 

bir hal aldığı görülmektedir. Buna göre, özellikle de kamu gelir politikaları kapsamında 

vergi oranları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkide bakış açıları ve beklentilerin kısa ve 

uzun dönemli olarak belirlenmesi zamanın dönemsel etkisini ortaya çıkarmaktadır. James 

Buchanan tarafından Politika, Zaman ve Laffer Eğrisi başlıklı çalışmada ele alındığı gibi 

vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren Laffer eğrisi kısa ve uzun 

dönemli olmak üzere iki dönemsellik temelinde ele alınarak optimum düzey zaman 

temelli olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre politikacıların kısa dönemli bakış 

açısı ile belirledikleri vergi oranlarına mükelleflerin uyum göstermesi uzun dönemde 

sağlanabilmektedir. Ancak Buchanan tarafından söz konusu kısa ve uzun dönem 

ilişkisinin aşağıda yer alan ifadeden de anlaşılacağı üzere değişkenlik gösterebileceği 

görülmektedir. 

“Politikacılar uzun dönemli bakış açısına göre hareket etseler dahi, vergi mükelleflerinin 

uzun dönemli Laffer eğrisine uygun hareket etmelerini sağlamakta güçlük çekerler. 

Geleceğe dönük politika oluşturanlar, mevcut politikaların kontrol edilmesine ilişkin 

yetkilerini muhtemel davranışlarının belirlediği beklentilerine göre kullanırlar” 

(Buchanan & Lee, 1982, s. 189). 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu uzun dönemli bakış açısına 

ilişkin beklentilerin kısa döneme ilişkin olanlardan farklılık göstermeyecek şekilde 

belirlenmiş olmasıdır. Bu durum ise politikacıların uzun dönemli zamansallıklarının esas 

olarak kısa dönemden farklılık göstermediği dolayısıyla politikanın,  yapıcısı ile maruz 
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kalanı açısından farklı zaman dilimlerini içeren bir yapısı olduğu söylenebilir. Ancak kısa 

ve uzun dönemin süre olarak standart nitelikli bir karşılığı bulunmamakla birlikte, ortaya 

çıkan zamansal temelli farklılık da, kamu gelir politikasının iki tarafı arasındaki ilişkinin 

zamandan bağımsız olmayan yapısını ortaya koymaktadır. Ancak burada zaman, gerek 

politikacıların iktidar süreleri gerekse mükelleflerin davranışlarının uyum sağlama 

süreleri bağlamında kendisi ile sayılan niteliğindedir.  

Maliye zaman ilişkisine yönelik ikinci olarak da nesiller arası sürekliliğe ilişkin 

çalışmalar ele alındığında, kamu gelir, gider, borçlanma ve bütçeye ilişkin hususlar 

bağlamında zamanın değerlendirildiği görülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ise 

zaman, dönemsel ayrıştırmalar içeren çalışmalar ile benzerlik gösterecek şekilde sadece 

sayılan olarak değil, kendisi ile sayılan şeklinde ele alınmakta ancak dönemsel 

çalışmalardan farklılık göstererek kendisi ile sayılma halinin süre esaslı olması nedeniyle 

sadece sayılan niteliğini de içermektedir. Bu durum, zamanın nesile bağlı yapısı 

nedeniyle “kendisiyle sayılan” bir hal alırken nesillerin de süre olarak zamana bağlı 

sayılması nedeniyle “sadece sayılan” olma niteliğine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak nesiller arası sürekliliğe ilişkin çalışmalarda 

zamana ilişkin boyutun daha fazla içerildiği söylenebilir. Maliye literatüründe nesiller 

arası sürekliliğin, özellikle de dönemler arası bütçe kısıtı ve kamu borç yükünün nesiller 

arası aktarımı hususlarında ele alındığı görülmektedir. Geleneksel görüş kapsamında 

kamu borç yükünün nesiller arası sürekliliğine ilişkin farklı görüşler bulunmakla birlikte 

söz konusu sürekliliği kabul eden yaklaşımlar da nesiller arası ilişkiyi ardışık nesiller 

modellemesi ve dönemler arası bütçe kısıtı temelinde nesilsel hesaplama modelleri ile ele 

almaktadır (Ünlükaplan, 2006, s. 5). Geleneksel görüş kapsamında yer alan 

yaklaşımlardan özellikle Buchanan ve Musgrave borçlanmanın vergilemeden farklı 

olarak kamu harcama yükünü gelecek nesillere aktardığını düşünmekle birlikte, nesiller 

arası ilişkinin zamansal boyutu Buchanan’ın yukarıda yer alan yaklaşımından farklı 
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olarak hem kendisi ile sayılan hem de sadece sayılan niteliğindedir.  Dolayısıyla 

Buchanın’ın yaklaşımları zaman ile ilişkili olarak ele alındığında, zamanın kendisine 

odaklı bir yaklaşımının bulunmaması nedeniyle zaman temelli çalışmalarının zamanın 

ne’liği konusunda iki farklı yaklaşımı eşanlı olarak içerdiği görülmektedir. 

Bu çerçevede Birinci Bölüm kapsamında zamana ilişkin yapılan ve bilim olarak maliyeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerden hareketle maliye disiplini, zaman bağlamında ele 

alındığında zamanın disiplinler arası bağlamdaki ele alınma farklılıkları da göz önünde 

bulundurularak iki farklı açıdan değerlendirilebilmektedir. Buna göre maliye-zaman 

ilişkisi, bir taraftan zamanın özelikle ekonomi disiplini bağlamında ele alındığı şekliyle 

kendisi dolayımıyla sayılan bir ölçüt olması, diğer taraftan da maliyenin kendinde şey 

olan zamana ne şekilde karşılık geldiği hususunda bir ayrım bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda maliye-zaman ilişkisi iki farklı bağlamda değerlendirilecektir. 

 

2.2 ”Ölçüt Olarak Zaman”-Maliye İlişkisi 

 

Maliye disiplini bağlamında zamanın kendisi ile sayılan dolayısıyla da bir ölçüt olma 

haline bakıldığında, sosyal bilimlerdeki diğer disiplinler ile benzer bir kullanıma sahip 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda zaman, maliye disiplini kapsamındaki devlete ait 

gelirlerin, giderlerin ve gelir-gider dengesinin hangi zaman aralıkları ile gerçekleştirildiği 

ya da gerçekleştirilmesinin planlandığı hususunda ölçüt olarak kullanılmaktadır. 

Buradaki maliye-zaman ilişkisi kapsamında önemli olan zaman değil, maliye disiplininin 

temel unsurları olup zaman bu unsurlar dolayımıyla tanımlanan bir ölçü birimi 

olmaktadır. Mali takvim, mali yıl, mali dönem gibi tanımlamalar,  maliye disiplini 

kapsamında zamanın ölçü birimi olma haline karşılık gelmektedir. Bu tanımlamaların 

detayı aşağıda yer alan tabloda bulunmaktadır.  
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Tablo 2-3: Maliye’de Kullanılan Zaman Ölçüleri 

Kavram Anlam İçeriği 

Mali Yıl Genellikle bir yıl olan bütçelerin uygulanma zamanı. 

Mali Dönem Mali yılın başı ile sonu arasındaki süreye karşılık gelmekte olup 

mali yıldan farklı olarak bu süre içindeki mali olayların 

gerçekleştirildiği periyotları da ifade etmektedir.  

Mali Takvim Mali yıl ve mali dönemi içermekte olup mali olayların dönemsel 

olarak ve mali yıl bazında kronolojik olarak içerilmesini ifade 

etmektedir. 
Kaynak: Kardeş, Salahaddin (2009),”Tüm Kamu İdarelerinin Bütçe ve Muhasebe Ansiklopedisi”, Maliye 

Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No:2009/387. 

 

Yukarıda yer alan   

Tablo 2-3’deki tanımlamalardan hareketle mali yılın mali dönemi içerdiği mali takvimin 

de her ikisinin de kronolojik gösterimine karşılık geldiği söylenebilir. Buna göre bu 

tanımlamaların, mali olayların gerçekleşme süreçlerinin zamanın kronolojik bir sıralama 

mantığına indirgendiği lineer zaman anlayışındaki karşılıkları olduğu görülmektedir. Bu 

durum ise mali yıl, mali dönem, mali takvim kavramlarının “genel kronolojik anlamdaki 

takvim” açısından da ele alınmasını gerektirmektedir. Bu kavramlar anlam içeriği olarak 

birbirleri ile doğrudan doğruya bağlantılı olmakla birlikte kronolojik takvim ile uyum 

anlamında, bu kavramlar arası ilişkide bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bu 

durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 2-4: Kronolojik Takvim ile Mali Takvim Karşılaştırması 

 

DURUMLAR 

Takvim Yılı ile 

Mali Yıl 

Periyotlarının Aynı 

Olması 

Kronolojik Takvim 

ile Kullanılan Mali 

Takvimin Aynı 

Olması 

Maliye Açısından 

Zamanın Ölçüt 

Olarak 

Kullanılabilirliği 

(Sıralama) 

Durum 1 + + 1 

Durum 2 - + 2 

Durum 3 + - 3 

Durum 4 - - 4 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 2-4’te, lineer zaman anlayışı bağlamında ele alınan mali 

zaman anlayışı bağlamında mali zamanın kronolojik zamana karşılık gelip gelmemesi 
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hali karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Bu doğrultuda mali zaman ile kronolojik 

anlamdaki zamanın tam olarak birbiri ile örtüşmesi hali, mali yıl ile takvim yılının 

örtüşmesine ve esas olarak da kullanılan mali takvim ile kronolojik takvimin aynı 

olmasına bağlıdır. Buna göre,  

 Mali takvimin kronolojik takvim ile ve kronolojik takvim yılı ile mali yılın aynı olduğu 

durumdur (Durum 1). Bu durum, kullanılan takvimin aynı olmasına ve mali yılın da 

kronolojik yıl ile aynı olmasına bağlı olarak mali zamanın, gerek ülke içi gerek ülkeler 

arası karşılaştırma bağlamında ortak olması, dolayısıyla da zamanın mali anlamda ortak 

bir ölçüt olması haline karşılık gelmektedir. Central Intelligence Agency tarafından 

yayınlanan verilere göre, 156 ülkede mali takvim olarak kronolojik takvim 

kullanılmaktadır. 

 Mali takviminin kronolojik takvim ile aynı olduğu ancak kronolojik takvim yılı ile mali 

yılın farklı olduğu durumdur (Durum 2). Bu durum, kullanılan takvim aynı olmasına 

rağmen, mali yıl ile kronolojik takvim yılının örtüşmemesi halidir ki burada süre 

uzunluğu önemlidir. Takvimlerin başlama ve bitiş anları farklı olsa da süre olarak aynı 

olmaları halinde bir uyumsuzluk söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan mali zamana 

ilişkin sürenin eşitliğine bağlı olarak burada ülkeler arası karşılaştırma söz konusu 

olduğunda ortak bir mali zaman anlayışı ile hareket edilebilecektir. Central Intelligence 

Agency tarafından yayınlanan verilere göre, 71 ülkede mali takvim ilgili ülkenin 

kullandığı kronolojik takvimden farklılık göstermektedir.  

 Mali takviminin kronolojik takvimden farklı olduğu ancak kronolojik takvim yılı ile 

mali yılın aynı olduğu durumdur (Durum 3). Bu durum, kullanılan takvim farklılığına 

rağmen mali yıl ile kronolojik yılın örtüşmesine bağlı olarak süre farkının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da mali yıl ile takvim yılının süre farkına 

rağmen örtüşüyor olması hali, ülke içinde farklı dönemler itibariyle mali yılın süresinin 

farklılaşması haline karşılık gelecek olup, gerek ülkenin kendisi için gerekse ülkeler arası 
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karşılaştırma söz konusu olduğunda ortak bir mali zaman anlayışının mümkün 

olmamasına neden olacaktır. 

 Mali takviminin kronolojik takvimden ve kronolojik takvim yılı ile mali yılın farklı 

olduğu durumdur (Durum 4). Bu durum, kullanılan takvimlerin farklı olmasına bağlı 

olarak takvim yılı ile mali yılın da örtüşmemesi halidir. Ancak burada takvim farklılığına 

bağlı olarak kronolojik takvim ile mali takvim sürelerinin eşitliği halinde her hangi bir 

uyumsuzluk hali söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan bu farklılık, zamanın mali 

anlamda ölçü birimi olarak kullanılmasında ülkenin kendi içinde probleme neden 

olmazken ülkeler arası karşılaştırma söz konusu olduğunda ortak bir mali zaman anlayışı 

mümkün olmayacaktır.  

Bu çerçevede Tablo 2-4 kapsamındaki durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, 

zamanın mali anlamda ölçü birimi olabilme niteliğinin ancak zaman ölçütlerinin 

ortaklığının sağlanması ile gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Buna göre toplam 231 

ülkenin büyük kısmında bu ortaklık sağlanmışken mali anlamda 71 ülkenin farklı zaman 

dilimlerine bağlı olarak hareket etmeleri dolayısıyla ülkeler arası düzlemde zamanın 

süreçten çok süre esaslı bir ölçüt birimi olarak kullanıldığı söylenebilir.  

Maliyenin ölçüt olarak zaman ile ilişkisi, kronolojik zaman anlayışı bağlamında yıl, 

dönem, takvim gibi zamanın sıralı ve süre esaslı olarak yönetilmesi, izlenmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Buna göre maliye zaman ilişkisi bağlamında, zamanın 

hesaplanabilirlik, sayılabilirlik haliyle ele alındığı ve mali olaylara bağlı zaman 

anlayışının aksine zamana bağlı mali olay yaklaşımının benimsendiği söylenebilir. 

Ülkeler arası mali olayların gerçekleşme düzenlerinin farklılığına rağmen zamana bağlı 

ortak bir ölçütün kullanılması yukarıda da belirtildiği gibi maliyenin zamansal boyutunun 

süre ile sınırlı olarak ele alınmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan mali olayların 

kendisinin ölçüt olarak alındığı bir maliye zaman ilişkisi anlayışında ise maliyenin 

zamana indirgendiği değil, zamanın maliyeye uygun olarak kullanıldığı bir durum ile 
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karşılaşılacaktır. Bu kapsamda bir değerlendirme maliyenin zamansallığının ele alındığı 

bir sonraki bölümde yer almaktadır. 

 

2.3 “Kendinde Şey Olarak Zaman”- Maliye İlişkisi 

 

Zamanın kendinde şey olma hali, diğer her şeyden bağımsız olarak mutlak anlamdaki 

varlığına karşılık gelmektedir. Bu noktada zamanın an, süre, süreç şeklinde farklı 

kavramsallaştırmalar çerçevesinde kazandığı farklı anlam içerikleri bulunmakta olup 

maliye bağlamında da bu anlam içeriklerinden hangisine karşılık geldiği hususunda bir 

değerlendirme yapılacaktır. Buna göre Dilbilimi ve Kavramsal Açıdan İnceleme 

Bölümünde değerlendirildiği gibi, maliyenin disiplin olarak diğer disiplinler ile de benzer 

şekilde zamanın içinde toplumsal bir oluşum olarak bulunduğu ancak bununla birlikte 

içeriği gereği zaman ile de var oluş gösteren zamansal bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Maliye disiplini anlam içeriği gereği zamansallıktan bağımsız, yoksun 

değildir. Buna göre maliye bağlamında zamana ilişkin değerlendirme, öncelikle 

maliyenin hangi zamansal kavrama karşılık geldiği hususunda bir ayrıma dayandırılarak 

yapılabilmektedir. Bu ayrım, maliyenin zamansallığı bağlamında “süre”ye mi yoksa 

“sürece” mi karşılık geldiği hususunda çıkmaktadır. Süre ve sürece ilişkin 

değerlendirmelerde de belirtildiği gibi zamanın süre ve süreç olarak varlığı zamanın nicel 

ölçütleri olup bu ölçütler “Ölçüt olarak Maliye-Zaman” ilişkisi bağlamında 

değerlendirilmiştir. Ancak burada, bu kavramaların zamana ilişkin ölçüt olma hali değil, 

aksine mali olayların kendisinin zamanın hangi kavramına karşılık geldiği dolayısıyla da 

mali olayların zamansallığı ele alınmaktadır. Buna göre maliye disiplini kapsamındaki 

mali olayların, zamansallık bağlamında “mali süre”ye mi yoksa “mali süreç”e mi karşılık 

gelerek zamansallık niteliği kazanmakta oldukları hususunda önemli bir ayrım 

bulunmaktadır. “Mali süre” ve “mali süreç” e ilişkin bu ayrım, süre ve süreç 
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kavramlarının anlam içeriklerinin ötesinde, maliye disiplinin kamusallık bağlamındaki 

ele alınma tarzına bağlı olarak da değişiklik göstermektedir.  

Bu çerçevede “mali süre” ve “mali süreç” ayrımı temelinde maliye ve zaman ilişkisine 

yönelik değerlendirme yapmadan önce maliye ve kamusallık ilişkisi ele alınarak 

kamusallık ve zaman ilişkisi dolayımıyla maliye ve zaman ilişkisi değerlendirilecektir. 

Buna göre maliye ve kamusallık ilişkisi, maliye disiplinine ilişkin kavramsal 

değerlendirme bölümünde de belirtildiği gibi maliyenin devlet, ekonomi, toplum 

bağlamında tanımlanan bir içeriğe sahip olması nedeniyle mahrem olanın ötesinde bir 

anlam içeriği kazanıyor olması dolayısıyla kamusal olana karşılık gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak da maliye, kamusallık ve zaman ilişkisi 

bağlamında ele alındığında, her durumda zamansal anlamda kamusallık haline karşılık 

gelmekle birlikte uzamsal anlamda da kamusallık niteliğine sahip olduğu görülmektedir. 

Ancak burada kamusallık halinin varlığına ve hangi nitelikte olduğuna bağlı olarak 

maliyenin zamansal karşılığının farklılık gösterdiği söylenebilir. Buna göre kamusallığın, 

hali hazırda iktisat ve maliye literatüründe kabul edile geldiği hali ile Heidegger’in 

kullanımı arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlamı ve içeriği, tarihsel süreçte 

değişkenlik gösteren kamusallığın, en genel haliyle özel (mahrem) olanın karşıtı olarak 

alınması ile iktisat ve maliye literatürü bağlamında maliyenin kamusal olan ile ilişkisi ele 

alınabilecektir. Ancak kamusallık, Heidegger’in kullanımıyla ele alındığında zamansal 

olan ile ilişkili ve zamansal olan aracılığıyla tanımlanır bir hal almaktadır. Bu bağlamda 

maliye kamusallık ilişkisi, Heidegger’in yaklaşımından bağımsız olarak ele alındığı 

takdirde, kamusallığın maliye bağlamında gerçekleşme hali maliye zaman ilişkisi ve 

maliyenin zamansallığı bağlamında bir karşılık bulamamaktadır. Bu bağlamda ortaya 

çıkan zaman anlayışı, Birinci Bölüm kapsamında ele alındığı gibi sadece süre ile sınırlı 

olup mali olayların, dönemlerin gerçekleşme süreleri şeklindedir.  
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Diğer taraftan Heidegger’in kamusallık anlayışından hareket edilerek maliye ve 

kamusallık ilişkisi ele alındığı takdirde zaman, kendisi ile sayılanın dolayısıyla da süre 

olma halinin ötesine geçerek kapsayan bir bütünlük haline dönüşmektedir. Birinci Bölüm 

kapsamında da belirtildiği ve ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde değerlendirileceği 

gibi Heidegger’in “şimdi ve tanımlanabilir bütün diğer zamanların, kamusal olarak 

erişilebilir olduğu ve zamanın kamusallığının kaynağını zamansallığın eksistanzial 

karakterine dayandırdığı” (Heidegger, 1982, s. 270) ifadesinden hareket edildiğinde 

zamanın kamusallık niteliğinin, hali hazırda kabul edilen haliyle zamansal bağlamda ele 

alınmayan kamusallık halinden farklılık gösterdiği görülmektedir. Maliyenin de kamusal 

olan bağlamında ele alınması Heidegger’in anlayışından hareketle gerçekleştiğinde, 

maliyenin zamansallık niteliği bağlamında bir değerlendirme düzlemi ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre maliyenin zamanın kamusallığı anlamındaki kapsayıcılığı, erişilebilir olması 

haline de bağlı olarak bütün koşulları ile birlikte kapsayıcı nitelikteki zamanın süreç olma 

halinin karşılığını oluşturmaktadır. Sadece belirli süre aralıkları ile gerçekleşen bir açığa 

çıkma halinin ötesinde zamansal anlamda bölünme içermeyen ve koşulları ile birlikte 

tanımlanabilen süreç niteliğini kazanmaktadır. Ancak söz konusu süreç niteliği, 

zamansallığını korumakla birlikte maliyenin içeriği ile uyumlu olmayacak şekilde ortaya 

çıkan durumlarda, söz konusu zamansallığın niteliği dönüşüm geçirebilmektedir. 

Maliyenin içeriği gereği sahip olduğu siyasal süreç niteliği, teknik sürece dönüştükçe, 

maliye anlam içeriğinin temelini oluşturan kamusallık niteliğinden uzaklaşacaktır.  

 

2.3.1 Maliyenin Siyasal Süreç Niteliğinin Açığa Çıkması ve Pekişmesi 
 

Maliyenin siyasal süreç niteliğinin açığa çıkması/çıkabilmesi ile bu sürecin pekiştirilmesi, 

izleyen bölümde değerlendirilecek olan maliyenin uzamsal anlamdaki kamusallığının 
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düzeyi ile ilişkilidir. Buna bağlı olarak öncelikle maliyenin siyasal süreç niteliğinin açığa 

çıkması/çıkarılması sonrasında ise pekiştirilmesi hususu ele alınacaktır. 

Maliyenin siyasal süreç niteliği, öncelikle bu sürece dahil olunabilmesi sonrasında ise bu 

dahil olma halinin niteliksel olarak artmasıyla açığa çıkabilmektedir. Maliyenin siyasal 

sürecine dahil olma, devletlerin örgütlenme ve yönetim şekillerine bağlı olarak 

gerçekleşmiş olmakla birlikte ilk olarak 1215 tarihli Magna Carta ile gerçekleşmiştir. 

Magna Carta’nın 12. Maddesinde bu durum aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Hükümdar, kendisini esaretten kurtarmak, oğluna esaret ünvanı vermek, bir defaya 

mahsus olmak üzere büyük kızını evlendirmek için, halktan katılma payı (vergi) 

isteyebilir. Bu durumlar dışında kalan hallerde, ancak Genel Meclisi karar verirse halk 

vergi ödemeye çağrılabilir. Halkı vergi ödemeye davet eden irade, ister Kral’dan ister 

Genel Meclis’ten gelsin yükleyeceği yükün makul ve muktedir olması gerekir” (Magna 

Charta, 2009, s.). 

Maliyenin siyasal süreç niteliğinin sürece dahil olma dolayısıyla açığa çıkarılabilir bir 

hale kavuşması, yaklaşık 700 yıllık bir sürece dayanan ve Fransız Devrimi, Amerikan 

Bağımsızlık Savaşı gibi olayların da temel faktör olduğu ancak esas olarak temsili 

demokratik sistem anlayışına dayanan modern ulus devletlerin doğuşu ile gerçekleşmiştir 

(Gürsoy, 1980, s. 6).  Bu doğrultuda maliyenin siyasal sürecine dahil olabilme hali, 

literatürde “bütçe hakkı” kavramı ile ifade edilmekte olup i)Toplum içinde toplumsal 

ihtiyaç sayılan ihtiyaçlar ve bunların kamu hizmetine konu yapılma sorunu, ii) Toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak kamu gelirlerinin çeşidi ve bunların toplanma 

sorunu; iii) Karar yetkisini kimin, nasıl ve ne zaman kullanacağı sorunu gibi toplum 

hayatını ilgilendiren ve toplum üyelerinin yaşamlarını ilgilendiren hususlarda tercih ve 

karar verme yetkisi olarak tanımlanmaktadır (Edizdoğan & Çetinkaya, 2012, s. 21-22). 

Buna bağlı olarak bütçe hakkını kullanabilme/kullanma yetkisi dolayısıyla maliyenin 

siyasal sürecine dahil olabilme/olma söz konusu yetkiyi kimin kullandığına bağlı olarak 
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değişkenlik göstermektedir. Mutlak monarşiye dayalı devlet ve yönetim anlayışının 

bulunduğu Orta Çağda hükümdar bütçe hakkı yetkisini tek başına kullanırken yukarıda 

da belirtildiği gibi parlamenter yönetim sistemlerinin kurulmasıyla bu yetki toplum 

üyelerine geçmiştir (Stapenhurts, 2008, s. 52). 

Diğer taraftan maliyenin siyasal süreç niteliğinin, doğrudan doğruya bütçe hakkı şeklinde 

bütçe dolayımıyla ifade edilme ve açığa çıkma sebebi, toplum adına bir işin 

yapılabilmesinin ancak bütçe kapsamında içerilmesine bağlı olmasından 

kaynaklanmaktadır (Gürsoy, 1980, s. 33). Bu noktada hangi hizmetlerin bütçe 

kapsamında içerileceği hususu, hangi işlerin toplumsal olarak kabul edildiğini 

göstermekle birlikte toplum adına yapılabilecek işlerin sınırını da çizdiği söylenebilir. 

Buna bağlı olarak da toplumsal nitelikli olduğu halde bütçe kapsamında içerilmeyen işler 

olabileceği gibi toplumsal nitelikli olmadığı halde bütçe kapsamında dahil olabilen 

böylelikle de toplumsal ihtiyaç niteliği kazanan/kazandırılan durumlar ile 

karşılaşılabilmektedir. Topluma ait olanın dolayısıyla da üzerinde toplumun tasarruf 

hakkı bulunanın özelleştirme uygulamaları aracılığıyla toplumun dışlanarak sermayenin 

elinde toplanması ilk duruma karşılık gelirken, toplumun tasarruf yetkisi altında olmadığı 

halde sermayeye ilişkin hususların sanki toplumsal nitelikteymiş gibi kabul edilerek mali 

teşvik ve sübvansiyon uygulamaları ile desteklenmesi de ikinci duruma karşılık 

gelmektedir. Bu durumların sınıflı toplumsal yapılarda ortaya çıkması kaçınılmaz 

olmakla birlikte özellikle neo-liberal politika uygulamalarının yoğunlaştığı dönemlerde 

daha da derinleştiği görülmektedir. Dolayısıyla kendi içinde çatışmalı yapı barındıran 

mali nitelikli toplumsal süreçlerin siyasallık niteliği göz ardı edilemez. Buna bağlı olarak 

da maliyenin siyasal süreç niteliğinin açığa çıkarılması ancak toplumun bütçe hakkını 

siyasal seçimlere oy kullanarak katılması ve parlamenter sistemin devamlılığını 

sağlaması ile gerçekleşebilir. Aksi takdirde bütçe hakkı kullanılamayacağı gibi mali 

sürecin siyasallık niteliği de açığa çıkamayacaktır. Bu durum Nihad Sayar tarafından da, 
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demokratik rejimin bulunduğu ülkelerde vergi mükellefiyetinden bağımsız olarak 

doğrudan doğruya vatandaşlık hakkı ile ilişkilendirilerek oy kullanma hakkına sahip her 

vatandaşın bütçe hakkına da sahip olduğu ve oy kullanarak bütçe hakkını da 

gerçekleştirmiş olduğu şeklinde belirtilmektedir (Sayar, 1970, s. 18). 

Maliyenin siyasal süreç niteliğinin pekiştirilmesi hususuna bakıldığında ise hali hazırda 

bütçe hakkı kullanılabilmekle/kullanılmakla birlikte bu hakkın kullanımı sadece siyasal 

seçimlerde oy kullanma ile sınırlı kalmamaktadır. Ayrıca bütçe hakkı kapsamında 

bütçenin onaylanması, bütçe uygulamalarının izlenmesi, bütçe uygulama sonuçlarının 

denetlenmesi süreçlerine parlamento dolayımıyla katılmaya bağlı olarak toplumun ortak 

çıkarına ilişkin olan ile teması dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da 

maliyenin siyasal süreç niteliğinin tam anlamıyla gerçekleşmesi, söz konusu süreçler 

hakkında gerekli bilgi düzeyine sahip olunmasını sağlayacak dokümanların yayınlanması 

ve bu dokümanlar aracılığıyla özel çıkarların ötesinde kamusal çıkarlar ile de 

ilgilenilmesi imkânını oluşturacak gerekli zamanın varlığı ve bunların sonucunda siyasal 

sürece katılımın niteliğinin artırılmasıyla sağlanabilecektir.  Bu durum özellikle mali 

disiplin kapsamında yapılan çalışmalar bağlamında mali saydamlık ve mali hesap 

verebilirlik kavramları ile ilişki olarak ele alınmaktadır. Bu kavramların anlam 

içeriklerine bakıldığında öncelikle hesap verebilirliğin anlamının dikey ve yatay olarak 

ayrıştırılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Buna göre ilki 

hükümetin hiyerarşik yapısı içinde ve hiyerarşinin alt seviyesindekilerin üst 

seviyesindekilere yönelik hesap verebilirliği şeklinde ortaya çıkmakta, ikincisi ise 

hükümet ile yasama organı ve kamuoyu arasında “elde edilen ve raporlanan bilgilerin 

içeriğini incelemekle görevli olan gözetim organlarının varlığı halinde söz konusu 

bilgilerin kamuoyu ile de paylaşılması” şeklinde gerçekleşmektedir (Premchand, 2001, s. 

9). Mali hesap verebilirliğin anlam içeriğindeki bu ayrımdan yola çıkılarak hesap 
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verebilirliğin yatay anlamda mali saydamlık şeklinde gerçekleştirdiği söylenebilir9. Bu 

doğrultuda mali saydamlığın anlam içeriğine bakıldığında ise IMF tarafından “Etkili bir 

mali yönetim ve hesap verebilirlik için zorunlu olan mali saydamlık, kamu maliyesinin 

geçmiş, şimdiki ve gelecek dönemine ilişkin durumunun kapsamlı, açık, güvenilir ve 

zamanında raporlanarak kamuoyuna sunulması” şeklinde tanımlandığı görülmektedir 

(IMF, 2017). Maliyenin siyasal süreç niteliğinin pekiştirilmesinin, mali hesap 

verilebilirliğin denetime dayanan sürecin ötesinde kamuoyunun bilgilendirilmesi 

aşamasına karşılık gelen mali saydamlık sürecinin gerçekleşmesi ile sağlanabileceği 

söylenebilir. Hesap verilebilirlik ile siyasal sürecin sürekliliği sağlanabilirken mali 

saydamlık ile kamu oyunun kamusal olan ile temasına imkân oluşturularak mali anlamda 

kamusal olana dahil olabilme hali ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da halihazırda 

gerçekleşmekte olan maliyenin siyasal süreci, bu sürece dahil olma halinin niteliğinde 

yaşanan gelişme ile birlikte gerçek anlamda bir kamusallığa yol açarak siyasallık 

niteliğini pekiştirmektedir. 

 

2.3.2 Maliyenin Siyasal Süreç Niteliğinin Teknik Sürece Dönüşümü 
 

Devlet, ekonomi, toplum ilişkiselliğinde yer alan maliye yukarıda belirtildiği gibi siyasal 

ve toplumsal niteliklidir. Ancak maliyede ortaya çıkan teknik sürece dönüşüm halinin tam 

anlamıyla sorgulanabilmesi için öncelikli olarak teknik olanın ne olduğunun sonrasında 

ise teknik olandan hareketle maliyede teknik olanın ya da teknikleşmenin ne olduğunun 

ele alınması gereklidir. 

                                                           
9 Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yatay anlamdaki hesap verebilirliğin anlam içeriğinin mali 

saydamlığa indirgenemeyeceğidir. Mali saydamlığa tekabül eden kamu oyunun bilgilendirilme sürecinin 

mali hesap verebilirlik için ikinci aşamada gerçekleştiği ilk aşamada ise esas olarak yetkili organlarca 

gözetim/denetim sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hesap verilebilirliğin temelinin ilk 

aşamada gerçekleşen gözetim/denetim sürecine dayandığı söylenebilir.  
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İlk olarak tekniğin ne olduğuna bakıldığında Yunanca yapabilme gücü anlamına gelen 

tekhne deyiminden türetildiği ve uygulayım, yol, yöntem anlamlarına geldiği 

görülmektedir. Bununla birlikte kuramsal bilimin pratikte uygulanması da teknik olarak 

ifade edilmektedir (Hançerlioğlu, 2012, s. Cilt 6: 277). Dolayısıyla tekniğin bir açıdan 

insanlar tarafından tasarlanan bir yığın aletle özdeşleştirilen bir tarafı varken bir açıdan 

da bilimin modern toplumlara özgü örgütlü uygulamasına karşılık gelen bir tarafı 

bulunmaktadır. Teknik sözcüğü her ne kadar Yunanca’dan türetilerek diğer dillere geçmiş 

olsa da antik dönem Yunanistan’da tekniğin reddi söz konusuydu. Antik dönem 

Yunanistan’da esas olan bilimsel düşünce iken tekniğin sahip olduğu potansiyel 

yüzünden nüfuz alanının daraltılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 

dördüncü ve onuncu yüzyıl aralığında batıda tekniğin yok edilişi yaşanırken, on beşinci 

yüzyılda yaşanan teknik gelişmeler on altıncı yüzyılda hız kesmiş ve bu durum on 

sekizinci yüzyıla kadar sürmüştür. On sekizinci yüzyılda ise teknik bir devrim yaşanmış 

ve ilerleyen yüzyıllarda da tekniğin gelişimi ve etkisi artmıştır (Ellul, 2003, s. 43-51). 

Sanayi etkinliğinin temel tekniği olan işbölümün gelişimiyle ve bu gelişimin açığa çıkma 

şekli olan Fordizm ile birlikte de teknik doruk noktasına ulaşmıştır (Borlandi, Boudon, 

Cherkaui & Valade, 2011, s. 768). Bununla birlikte Jacques Ellul tarafından tekniğin 

ekonomi ile olan ilişkisi, yukarıda da belirtildiği gibi “ekonomik tekniğin oluşumu” 

olarak tanımlanan bilgi ve eylem yöntemi şeklinde gerçekleşmektedir (Ellul, 2003, s. 

174). Bu bağlamda ise Ellul’un sosyolojisinde ekonominin teknik ile olan ilişkisi eleştirel 

bir tarzda ele alınmaktadır. Ellul’a göre teknik, doktrin kurmanın ya da desteklemenin 

aracı olmanın ötesinde bilgiyi eylemle ilişkilendirmenin bir aracı niteliğindedir (Ellul, 

2003, s. 179). Tekniğin bilim ile olan ilişkisinin ötesinde toplumsal bağlamda ortaya 

çıkan durum da Ellul’un eleştirel yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Buna göre 

tekniğin etkisini fark eden burjuvazinin teknik ilerlemeyi bireylerin çıkarlarının önüne 

koyan yaklaşımı, olumlu görünen teknik gelişimin “kim için olumlu bir içeriğe sahip” 
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olduğu sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Kapitalist üretim biçimi dahilinde tekniğin 

gelişimi konusu, farklı sınıfların teknik ile olan ilişkisi bağlamında farklı anlamlara 

gelmektedir.  Bu konunun detayı daha sonraki bölümlerde ele alınacak olup genel haliyle 

teknik, üretim biçimleri dolayısıyla da ekonomi ile olan ilişkisi nedeniyle ekonomi temelli 

toplumsal ilişkiler bağlamında ele alındığında, üretimin örgütlenme şeklinin toplumsal 

bağlamda sağlayacağı özgürlük alanı ile toplumun çalışmadan bağımsızlaşarak kamusal 

nitelikli olan ile de temasını şekillendireceği söylenebilir.  

İkinci olarak maliye teknik ilişkisine bakıldığında, maliyenin siyasal süreç niteliğinin 

teknik sürece dönüşmesi, esas olarak maliyenin içerdiği siyasal unsurların tamamen 

ortadan kaldırılması şeklinde mi yoksa söz konusu siyasal unsuların varlığına rağmen bu 

unsurların siyasal olma göz ardı edilerek teknik unsurlar olarak muamele görmeleri 

şeklinde mi gerçekleşmektedir? sorusu doğrultusunda farklılık göstermektedir. Maliyenin 

siyasal süreç niteliğinin ortadan kaldırılması, pratikte bütçe hakkından yoksun kalmaya 

karşılık gelmekle birlikte maliyenin içeriğinde bulunan kamu gelir ve giderleri toplumsal 

olandan bağımsız bir içeriğe sahip değildir. Pratiğin yanı sıra kapsamı gereği de toplumsal 

olandan bağımsız olarak tanımlanamayan maliye, siyasal süreç niteliğinin ortadan 

kaldırılması halinde kamuya ilişkin olma halini dolayısıyla da maliye olma niteliğini 

kaybedecektir. Dolayısıyla siyasal içeriğe sahip yurttaşlık ya da halk kavramlarının yerini 

nüfusun alması, devletin siyasal birlik halinden yönetimsel birlik haline dönüşmesi 

maliyenin kamu ile ilişkili olma halini kaybetmesine yol açmaktadır. Ancak bu durumun 

tam anlamıyla siyasal unsurların tamamen ortadan kaldırılması halinin ötesinde özellikle 

de kapitalist üretim süreci dahilinde sınıflar arası çatışmalı yapıyı da kapsayan siyasal 

unsurların mutabakat anlayışı ile görmezden gelinmesine yol açtığını söylemek daha 

doğru olacaktır.  Bu durum Jacques Ranciere tarafından da aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir. 
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“[…] mutabakat siyasal özne olan halkı, şu veya bu çıkarları güden ve şu veya bu kimliği 

taşıyan gruplar halinde ayrıştırılmış ve yeniden birleştirilmiş nüfus ile özdeşleştirir, ve 

siyasal yurttaşı, haklar ve yeteneklerin, satılık malların ve kamu malının kesintisiz 

dolaşımı ve mübadelesinin mikro kozmosu olan iktisadi özne ile özdeşleştirir” (Ranciere, 

2007, s. 133).  

Diğer taraftan kapitalist üretim biçimi, genişleyen ve kapsayıcılığı artan bir iktisadi alan 

ile sınırlı olmayıp Ellen Meiksins Wood’un ifadesiyle şimdiye kadar görülmedik biçimde 

kamusal niteliği olan merkezi bir devlete de sahiptir (Wood E. M., 2008, s. 56). 

Dolayısıyla kapitalist üretim biçimi, devleti ortadan kaldırarak siyasal unsurları yok 

etmemekte aksine siyasal olan dolayısıyla da devletin varlığı ile varlığını 

sürdürebilmektedir. Bu noktada maliyenin de siyasal niteliğinin teknik olana 

dönüşümünde, siyasi gücün kullanım hakkına dokunulmaksızın dolayısıyla da siyasal 

unsurların tamamen ortadan kaldırılmaksızın “siyasal unsurların teknik unsurlar olarak 

kabul edilmesi” şeklinde gerçekleşen bir süreç söz konusudur. Özellikle genel oy hakkı 

gibi siyasal katılıma yönelik unsurlar bulunurken kamu gelir ve giderlerine ilişkin karar, 

planlama ve tercih için kullanılan teknikler göz önünde bulundurulduğunda sürecin 

dönüşümü açığa çıkmaktadır. Bu durum aşağıda yer alan ifadede de net bir şekilde ortaya 

konulmuştur. 

“Günümüzde teknolojik ilerleme ve uzmanlaşma anlayışının doğal bir sonucu olarak, 

siyasal iktidarların kamu hizmetlerinin üretimi ve faydalarının takdiri konusunda geniş 

ölçüde bürokrasinin etkisi altında kaldığı görülmektedir” (Öztürk, 2007, s. 92). 

Bununla birlikte ekonomik gözlem tekniği olarak kullanılan istatistik, muhasebe 

yöntemleri, matematiğin ekonomiye uygulanmasının, modeller yöntemi ve araştırma 

tekniklerinin kamuoyuna uygulanmasının “siyasal unsurların teknik unsurlar olarak kabul 

edilmesinin” boyutunu gösterdiği söylenebilir (Ellul, 2003, s. 178). Bu teknikleşme 
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halinin, siyasal unsurların özüne dokunmaz gibi görünürken bu unsurları pratikte teknik 

araçlar aracılığıyla ilişkili bir zemine oturtması yukarıda da belirtildiği gibi siyasal 

unsurların teknik unsurlar olarak kabul edilmesi halinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu teknikleşme sürecinin Ellul’un ifadesiyle gizli bir yöntem olması (Ellul, 

2003, s. 173) ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yanılsama hali ise Ellul tarafından da 

aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Mükemmeliyete ulaşmış bir ekonomik teknik karşısında demokrasi mümkün değildir. 

Seçmenlerin kararları- seçilenlerinki bile- aşırı basitleşmiş, tutarsız ve teknik açıdan 

kabul edilemez niteliktedir. Demokratik kontrol veya karar almanın ekonomik teknikle 

uzlaştırılabileceğine inanmak vahim bir yanılsamadır” (Ellul, 2003, s. 177).  

Bu çerçevede genel olarak ekonominin ancak özellikle de devlet, ekonomi ve toplum 

ilişki ağında yer alması nedeniyle maliyenin içinde bulunduğu teknikleşme hali, 

maliyenin toplum ile olan bağının yüzeyselleşmesine (oy hakkı ile sınırlı kalacak şekilde) 

buna bağlı olarak da zamanın bölünmüşlüğü artmaktadır. Maliyede teknikleşme ile ortaya 

çıkan süreç olma halinin süreye dönüşmesi, devlet, ekonomi, toplum bütünlüğündeki 

parçalanmanın yanı sıra zamansal anlamda da bir parçalanmışlığa neden olmaktadır. Bu 

durum Heidegger’deki zaman aracılığıyla sağlanan bütünlüklü ve kamusal yapıya da tezat 

oluşturmaktadır. Birinci Bölümünde ele alındığı gibi Heidegger’de zaman, anların 

ardışıklığına bağlı parçalanmış bir yapıda değil aksine bölünmüşlükten ve ardışıklıktan 

bağımsız imlenimsel nitelikli bir yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak teknikleşme nedeniyle 

ortaya çıkan durum, doğrusal nitelikli kronolojik zaman anlayışıyla sınırlı bir hale karşılık 

gelmektedir. Heidegger’in zaman anlayışı bağlamında ortaya çıkan bu karşıtlık hali, bir 

sonraki bölümde maliyenin siyasal süreç niteliği ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.  
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2.3.3 Heidegger’in Zaman Anlayışı Bağlamında Maliye Zaman İlişkisi 

 

Maliyenin siyasal süreç şeklinde gerçekleşen ve açığa çıkarılan zamansallığı, maliyenin 

siyasal olan ile yeterli düzeyde temas edememesi nedeniyle ya da siyasal olandan 

soyutlanması, uzaklaştırılmasıyla zamansallığın sadece süre şeklinde gerçekleştiği ve 

açığa çıkarılarak teknik olana dönüştürülmesiyle kaybolacaktır (ya tamamen duracaktır 

ya da kesintiye uğrayacaktır). Bununla birlikte maliyenin siyasal niteliğine rağmen bu 

niteliğin teknik olana dönüşme ya da dönüştürülme gerekçesi ele alındığında, kamusal 

olana ilişkin hususlarda ortaya çıkan çatışma halinin aşılması sorunsalı etrafında gelişen 

bir literatür olduğu görülmektedir. Buna göre bu çatışma halinin, iki farklı açıdan ele 

alındığı görülmektedir. Bir taraftan toplumsal olanın içinde barındırdığı farklılıkların 

ötesinde doğrudan doğruya toplumsal olandan bağımsız olarak bireyin kendi tercihleri ile 

toplumsal tercihlerin uyumluluğu açısından ele alınmaktadır. Diğer taraftan da toplumsal 

düzlemde ele alınarak, söz konusu teknikleşmenin aksine kamusal nitelikli ve uzlaşma 

yerine çatışmaya imkân sağlayan müzakere sürecinin varlığı gerekli olmaktadır. Bununla 

birlikte mevcut çatışma hali toplumsal düzlemde ele alınsa dahi teknikleşmenin ortaya 

çıkabileceği durumlar olabilmektedir.  

Bu çerçevede maliyenin siyasal süreç niteliğinin teknik olana dönüşme/dönüştürülme 

gerekçesi olarak karşılaşılan ve kamusal olana ilişkin hususlarda çatışma halinin aşılması 

olarak ifade edilen durum, Heidegger’in zaman anlayışından hareketle iki kategoriye 

ayrılarak ele alınacaktır. Buna göre kamusal olana ilişkin çatışma hali ilk olarak bireyden 

hareketle, ikinci olarak da toplumsal düzlemde ele alınacaktır.  
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2.3.3.1 Heidegger’in Zaman Anlayışından Hareketle Maliyenin Teknikleşmesinin 

Birey Temelli Yaklaşımlar Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

Heidegger’in zaman anlayışı, zamanın zamansallıktan farklılığı bağlamında DASEIN’ın 

sahip olduğu zamansal var oluşu temelinde Birinci Bölüm (1.6:Heidegger Bağlamında 

Zaman)  kapsamında ele alınmıştır. Buna göre zamansal varoluşa sahip olan DASEIN, 

içinde bulunduğu dünyaya, toplum içine fırlatılmış olma halinin ötesinde sadece dünya 

içinde var olan, zaman içre ve gündeliklilik şeklinde süregiden bir birey olma hali değil, 

aksine bu zaman içre ve gündeliklilik halleri ile birlikte tarihsellik şeklinde bir 

zamansallığa da sahip olan toplumsal bir varlıktır. Buna karşın toplumsal olandan 

bağımsız olan ve toplumsal olana ilişkin tercihlerini de kendi çıkarları doğrultusunda 

oluşturan birey, iktisat literatüründe bireyci temelli ve rasyonel davranan homo 

economicus kavramsallaştırmasıyla ele alınmaktadır. Bu kavramsallaştırmanın maliye 

literatürü kapsamındaki yerine Heidegger’in zaman anlayışı da göz önünde 

bulundurularak bakıldığında, özellikle kamu tercihi kuramı ile ilişkili olarak yer aldığı 

görülmektedir. Maliyenin teknikleşmesi bağlamında kamu tercihi kuramının birey temelli 

yaklaşımlar kapsamında yer verilerek ele alınması, kuramın temsil ettiği maliye literatürü 

açısından çelişkili görünebilmektedir. Kuramın içerildiği maliye literatürüne 

bakıldığında, iktisatı politik olandan bağımsız olarak ele alan Anglo- Sakson literatürün 

aksine iktisatı politik olan ile karşılıklı ilişki dahilinde ele alan Kıta Avrupası literatürü 

kapsamında yer aldığı görülmektedir (Backhaus & Wagner, 2005, s. 329). Anglo-Sakson 

literatür kapsamında maliye teorisi, siyasal rejimler ve mali kurumlardan bağımsız ele 

alınmakta ve maliye, “piyasaya yapılan devlet müdahalesine ilişkin çalışma alanı” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer taraftan Kıta Avrupası yaklaşımında ise maliyenin 

tanımı, “insanların siyasal ve mali kurumlar aracılığıyla mali olguların gerçekleşmesine 

ne şekilde katılabileceğine ilişkin çalışma alanı” şeklindendir (Backhaus & Wagner, 
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2005, s. 314). Bu bağlamda kuramın, kapsadığı politik iktisat içeriği nedeniyle Anglo-

Sakson literatür kapsamı ile uyum içinde olan maliyenin teknikleşmesi olgusu ile 

çatışmalı bir konumda bulunduğu söylenebilir. Ancak kuram politik iktisat içeriğine 

rağmen “siyasete getirilen ekonomist tanım ve yaklaşım ile özünde siyaseti teknik bir 

analizin sınırları içinde tutmaya devam etmiştir” (Gürkan, 2013, s. 16). Buna bağlı olarak 

kuramın siyasal olanı kapsayan içeriğine rağmen, siyasal olanı iktisadi olan ile sınırlı 

tanımlama yönteminin, siyasal olanın içeriğinin iktisadi olana indirgenmesine dolayısıyla 

da toplumsal olanın bireysel olandan hareketle ele alınmasına yol açtığı söylenebilir.  

Birey temelli yaklaşımlar kapsamında kuramın önemi, bireyin davranış kalıbı ile 

toplumsal olana yönelik karar mekanizmasının ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır 

(Aktan & Dileyici, 2007, s. 17). Heidegger’de bu ilişki, Varlık ve Zaman’da doğrudan 

doğruya olmasa da Logic’te doğrudan belirtildiği şekilde zamanın insana ait olması  

(Heidegger, 2009, s. 112) ve insanın dolayısıyla da bireyin sahip olduğu zamansallığı 

gereği toplumsal olandan bağımsız olarak tanımlanamayan bir var oluşa sahip olduğu 

zaman içrelik halinin ötesinde özellikle gündeliklilik ve tarihsellik halleri dolayısıyla 

görülmektedir. Ancak gerek Heidegger’in gerek kamu tercihi kuramının temel 

sorunsallarının birey toplum ilişkisi çerçevesinde gelişmiş olmasına rağmen bu 

sorunsallar arasında temel bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre Birinci Bölüm 

kapsamında detaylı bir şekilde ele alındığı gibi Heidegger’in kavramsallaştırmasıyla 

imlenimsel bir beşeri özelliğe sahip olan DASEIN, homo economicus’un 

imlenimsellikten yoksun, sadece tarihlendirilebilir peşpeşelik halindeki zamansallığının 

karşıtı niteliğindedir. Bu noktada farklı zamansallık niteliklerine sahip olunma hali ile 

ortaya çıkan ve iki farklı beşeri niteliğe sahip varlığın kuram kapsamında karşılaştırmalı 

olarak sorgulaması yapılacak sonrasında homo economicus kavramı dolayısıyla 

maliyenin zamansallığında oluşan dönüşüm, kuram dolayımıyla ilişkilendirilerek ele 

alınacaktır.  
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2.3.3.1.1 Kamu Tercihi Kuramı Kapsamındaki Birey Temelli Yaklaşımın 

Kavramsal Çerçevesine Yönelik Genel Değerlendirme 

 

Kamu tercihi kuramı kapsamında Heidegger’den farklı olarak birey temelinde inşa edilen 

birey toplum ilişkisi, temel olarak bireyin homo economicus olma hali ve bunu açığa 

çıkarmasını sağlayan rasyonel davranış kalıbı çerçevesinde şekillenmektedir. Ancak 

literatürde kamu tercihi kuramı ile ilişkilendirilen söz konusu çerçeve kuramın 

temsilcilerinden olan Buchanan tarafından eleştirilmektedir10. Buna göre , Buchanan 

tarafından “homo economicus, kuram kapsamındaki analizlerde, iktisat teorisindeki 

öneminden daha fazla bir öneme sahip olmamalıdır”  şeklindeki ifadesiyle söz konusu 

kavramsallaştırmaya kuram dolayımıyla gereğinden fazla vurgu yapılması eleştirilmiştir 

(Brennan & Buchanan, 1988, s. 180). Benzer şekilde rasyonalite kavramsallaştırması 

yerine de bir grup için rasyonel olan durumların diğer gruplar için irrasyonel olabileceğini 

dolayısıyla da rasyonelliğe ilişkin genel bir sonuç yerine olgusal gerçeklikten hareket 

edilerek durum bazlı değerlendirilecek “etkinlik” kavramsallaştırılmasının kullanılmasını 

önermiştir (Buchanan & Duga, 1964, s. 801-802). Bu doğrultuda öncelikle homo 

economicus kavramsallaştırması sonrasında ise homo economicus olma halinin açığa 

                                                           
10 Kuramın başlıca öncülleri James M. Buchanan, Gurdon Tullock, Robert Tollison, Richard Wagner ve 

Victor Vanberg olmakla birlikte Condorcet, Borda, Laplace ve Lewis Caroll gibi matematikçiler de siyasal 

karar alma sürecinde oylama mekanizmasının matematiksel analizi ile ilgilenmişlerdir. Bu 

matematikçilerin çalışmaları Kenneth Arrow’un “Sosyal Seçim ve Bireysel Değerler” ve Duncan Black’ın 

“Komiteler ve Seçimler Teorisi” eserleri ile tekrar gündeme gelmiş ve bu eserler modern kamu tercihi 

teorisinin gelişiminde temel oluşturmuştur. Anthony Downs’un 1957’de yayınlanan “Demokrasinin 

Ekonomi Teorisi” ve Mancur Olson’un 1965’de yayınlanan “Kollektif Faaliyetin Mantığı” adlı çalışmaları 

teorinin gelişimine katkı sağlamış olmakla birlikte James M. Buchanan ve Gurdon Tullock tarafından 

1962’de yayınlanan “Oybirliğinin Hesabı” adlı çalışma kamu tercihi teorisi alanının en önemli eseri olarak 

kabul edilmiştir (Aktan, 2004, s. 80). Bu düşünürler kamu tercihinin yansıtılması hususunda ortaya 

çıkabilecek sorunları farklı açılardan ele almış olmakla birlikte esas olarak kamu tercihinin demokratik 

yönetim şekli dahilinde yansıtılma sürecini iktisadi analiz ile ele almışlardır.  

 



121 
 

çıkmasını sağlayan rasyonel davranış şekline yönelik genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. 

Homo economicus kavramı, “sadece ekonomik çıkarlarına göre davranan insan” şeklinde 

tanımlanmakta olup klasik İngiliz iktisatçılarının, özellikle Adam Smith’in 

yaklaşımından türetilmiştir (Hançerlioğlu, 2012, s. Cilt 2: 336). Buchanan tarafından da 

kendi kişisel çıkarları peşinde koşan bireylerin farkında olmadan toplum çıkarlarına da 

hizmet ettiğini düşünen klasik iktisatçıların çalışmaları sonucu ortaya çıktığı ifade 

edilmekle birlikte (Buchanan, 1991, s. 37) kavramı ilk kullanana ilişkin literatürde netlik 

bulunmaktadır (O'Boyle, 2007, s. 321). Ancak kavramın literatürdeki yaygın kullanımı 

iktisat bilimi ve iktisatçıların piyasalarda çeşitli şekillerde faaliyet gösteren bireylerin 

davranışlarını çözümlemek ve bu yolla piyasa kurumlarının kendi işleyişine çözümler 

getirmek amacıyla homo economicus kavramına bağlı kalmalarından kaynaklanmıştır 

(Buchanan, 1991, s. 37). Homo economicus kavramına bu bağlılık ise Alfred Marshall 

tarafından da “ekonomik gerçekliğin, sıradan insanların ekonomik ilişkilerini yürütürken 

günlük olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler” şeklinde ifade edildiği gibi (O'Boyle, 2007, 

s. 333) iktisadi olana birey temelli yaklaşımın sonucu olduğu söylenebilir. 

Diğer taraftan klasik iktisatçılar ve takipçileri tarafından kabul edilegeldiği haliyle 

kullanılan homo economicus kavramsallaştırmasına karşı, literatürde eleştiriler 

bulunmakla birlikte söz konusu eleştirilerin bir kısmı da farklı kavramsallaştırmalar ile 

yapılmıştır. Öncelikle kavramsallaştırmaya yönelik eleştirilere bakıldığında, Heinrich 

Pesch tarafından yapılan aşağıda yer alan değerlendirmenin, homo economicus 

kavramsallaştırmasına yönelik eleştirel yaklaşımların genel çerçevesi açısından açıklayıcı 

olduğu söylenebilir.  

“Bireyselci doktrinin, her bireyin kendi çıkarını diğer bireylerden ve devletten daha iyi 

bildiğini ve bireyin çıkarının aynı zamanda herkesin çıkarı olduğunu iddia ettiğinde 
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bunun yanlışlanabilir bir iddia olup olmadığı hususunda dikkatli olmalıyız. Şüphesiz 

bireyin çıkarı herkesin çıkarına bağlı olduğu sürece bireyin çıkarı aynı zamanda herkesin 

çıkarıdır. 

Bireyselci yaklaşımın yanlışlanabilir olduğu nokta, herkesin çıkarına bağlı olan bireysel 

çıkar ile diğerlerinin çıkarından bağımsız bencilce olan bireysel çıkar arasındaki farkın 

anlaşılmasını sağlamak yerine, bireyin doğasından gelen iyilik halini görmezden gelerek 

tutku ile hareket eden bencilce olan bireysel çıkara dayanması ya da kontrolsüz, rekabete 

dayalı bir mücadele ortamında doğru tercihin yapılmasına imkân tanıyan bir sürecin 

varlığını varsaymasıdır.  

İnsan toplulukları her ne kadar bencilce olan ya da olmayan bireysel çıkar ile hareket 

etseler de- devlet ve ekonomi var olduğu sürece- içeriğinde adalet ve hayırseverlik 

barındıran ve yükümlülüklere yönelik ahlaki sağduyunun ve sosyal sorumluluk bilincinin 

oluşumunu sağlayan ahlaki yasalar tarafından sınırlandırılacaklardır. Bu durumun 

geçerliliği, iş bölümünün, uzmanlaşmanın, birleşmelerin yoğunlaştığı karmaşık 

ekonomik sürecin ve milyonlarca farklı ilişkinin ortaya çıkmasıyla önceki nesillerin hayal 

dahi edemeyeceği şekilde insanların birbirine bağımlılığının artmasıyla daha da artmıştır” 

(Pesch, 2002). 

Pesch tarafından yapılan değerlendirmenin temelinin öncelikli olarak bireysel çıkara 

yönelik yaptığı ayrım olduğu görülmektedir. Buna göre bireysel çıkarın bencillik 

niteliğinin bulunup bulunmamasına bağlı olarak içeriği değişkenlik göstermekte ve buna 

bağlı olarak da toplumsal çıkar ile kurulan ilişkisi farklılaşmaktadır. Bireysel çıkara 

ilişkin yapılan bu ayrım, John Wood‘un “Fazlasıyla bireysel çıkar güdüsüyle hareket 

etmek bencilleşmeye yol açar. Ancak iş hayatında ya da başka bir yerde bireysel çıkar 

güdüsüyle hareket etmemek de ruhsuzluk ve karaktersizlik şeklinde onaylanmayan bir 

davranış olarak görülmektedir” (Wood J. C., 1993, s. 345) şeklindeki ifadesinde de 
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görülmektedir. Ancak Wood’un burada yer alan ifadesinde bireysel çıkarın bencillik ile 

ilişkisi kurulmuş olmakla birlikte toplumsal çıkarla ilişkisi ele alınmamış ve 

değerlendirmenin boyutu birey ile sınırlı düzeyde kalmıştır. Pesch tarafından yapılan 

değerlendirmede ise doğrudan doğruya bireysel çıkarın toplumsal çıkar ile ilişkisi ele 

alınmıştır. Literatürde homo economicus kavramsallaştırmasının karşısına alternatif 

olarak çıkarılan diğer kavramsallaştırmalarda da esas olarak bireysel çıkarın sadece birey 

ile sınırlı olmaksızın toplumsal olan ile de ilişkili olduğu görülmektedir. Ancak toplumsal 

olan ile ilişkili bireysel çıkar, bencillik düzeyinden bağımsız olarak içinde bulunulan 

toplumun iletişim düzeyi bağlamında ele alınmaktadır. Marshall’ın “Telgrafın, baskı 

makinesinin ve iletişime yönelik diğer araçların gelişimi ile kamu mallarının da kolektif 

eylem alanı genişlemektedir” (Marshall, 1948)şeklindeki ifadesinden de görüldüğü gibi 

homo economicus sadece yazılı iletişim çağının bireyci bakış açısına karşılık gelirken, 

elektronik iletişim çağında yerini homo socioeconomicus’a bırakmıştır (O'Boyle, 2007, s. 

329). Dolayısıyla literatürde homo economicusa yönelik özellikle de toplulukçu liberal 

yaklaşım tarafından yapılan “topluluktan yalıtılmış, ilişkisiz, soyut birey dolayısıyla da 

bireyin eksikliği ve bireyin ancak topluluk içinde kendini gerçekleştirebileceği” (Özalp, 

2011, s. 32) şeklindeki eleştirilerin elektronik iletişim çağının zorunlu iletişim ağı içinde 

yer alan homo socioeconomicus kavramsallaştırmasıyla karşılanacağı söylenebilir.  

Bireysel çıkar hususunda birey ile sınırlı bakış açısından hareketle yapılan ve eleştirilen 

homo economicus kavramsallaştırmasına yönelik eleştirilerde, esas olarak Pesch 

tarafından yapılan ayrımda olduğu gibi bireysel çıkarı toplumsal çıkar ile ilişkili olarak 

ele alınmadığı sürece bireyselci doktrinin ötesine geçilemeyecektir. Bununla birlikte 

literatürde homo economicus kavramsallaştırmasına yönelik kullanılan eleştirel 

kavramlardan biri olan homo politicus kavramsallaştırması ise bireysel çıkarı Pesch 

tarafından yapılan ayrım ile uygun olacak şekilde toplumsal çıkar ile ilişkili olarak ele 

almaktadır. Kökeni Antik Yunan’a dayanan kavramın homo economicus’a alternatif 
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olarak sunulma gerekçesine bakıldığında ise, Faber tarafından da ifade edildiği gibi 

bireysel çıkarlarını bir tarafa bırakarak politik gereklilikler doğrultusunda hareket 

edememesidir. Homo politicus’un temel farkı eylemlerini gerçekleştirdiği alanın homo 

economicus’tan farklı olması ve bireysel olanı aşarak kamusal çıkara ilişkin olan alanda 

eylemde bulunmasıdır (Faber, Manstetten, & Petersen, 1997, s. 468). 

Bu çerçevede literatürde özellikle de toplumu temel alan yaklaşımlar kapsamında homo 

economicus kavramsallaştırmasına karşı alternatif kavramların bulunduğu görülmekle 

birlikte11 bu kavramların da temelinde bireyin bulunduğu dikkat çekmektedir. Daha önce 

homo socioecononomicus için belirtildiği gibi homo politicus için de geçerli olan, temel 

çıkış noktasının birey olması ve bireyin içerildiği koşulların gerekliliğini dolayısıyla da 

sürdürülebilirliğini sağlayabilmek kaygısıyla hareket eden birey temelli bir 

kavramsallaştırma olmasıdır12.  

İkinci olarak homo economicus’un hareket etme biçimi olarak kabul edilen rasyonellik 

kavramı ile ele alındığında ise tarihsel süreçte içeriğinin farklılaştığı görülmektedir. 

Rasyonellik ya da rasyonalite kavramının etimolojik köküne bakıldığında Latince 

karşılığı ratio olan kavramın, akıl olarak tercüme edildiği görülmektedir. Ancak 

Latince’deki orijinal anlamı bir araya getirme, toplama iken bir diğer anlamı da konuşma 

anlamına gelen kök ile aynıdır. “Konuşma” anlamına bağlı olarak söz söylemenin insanın 

ayırt edici özelliği olması ve akıl yürütmeyi gerektirmesinin yanı sıra bu anlamı ile de 

akıldan ziyade hesaplama ya da sayma anlamlarına gelen ve aklın işlevlerini, teknik 

                                                           
11 Homo sociologicus, homo sovieticus, homo heroicus kavramsallaştırmaları da doğrudan doğruya homo 

economicus’a alternatif olarak ileri sürülmüştür (O'Boyle, 2007, s. 323). Ancak özellikle homo 

sovietucus’da olduğu gibi bu ileri sürülen alternatifler çoğunlukla kavramsallaştırma düzeyi ile sınırlı 

kalmaktadır (Güneş, 2004). “Homo”ile yapılan kavramsallaştırmaların tümünde olduğu gibi bireyin toplum 

ile ilişkisinin boyutu farklı düzeylerde ele alınmakla birlikte, kavramın içinde bulunduğu toplumsal 

koşullardan bağımsız tanımlanamayacağı buna bağlı olarak da değişen ve farklılaşan toplumsal koşullara 

ilişkin birey temelli kavramsallaştırmaların söz konusu toplumsal koşullardaki değişimle birlikte sadece 

kavram düzeyinde kaldığı görülmektedir.  

12 Bireyin içerildiği koşullar bağlamında homo politicus kavramını da içeren detaylı bir değerlendirme  

sayfa 150’de yer almaktadır. 
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yanını vurgular hale dönüşmüştür (Kırmızıaltın, 2017, s. 21). Bu durum Batı 

Düşüncesinde Aristoteles’ten beri insan doğasına ilişkin bir tanımlama olan “logos sahibi 

varlık” şeklinde ifade edilen aklın logos’tan ratio’ya dönüşümünde de görülmektedir. 

Akla ilişkin olanın tarihsel süreçte yaşadığı bu dönüşüm dolayısıyla da homo 

economicus’un davranış biçimini belirleyen hesapçı düşünceye dayalılık hali, Heidegger 

tarafından düşünme aracılığıyla felsefenin ne’liğinin açığa çıkmasını sağlayan “logos”  

ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır (Heidegger, 1995, s. 27). Heidegger’e göre isim 

olarak logos (ifade), legein (söylemek) fiiline aittir ve bu iki kavram Latince tercüme olan 

ratio’nun hesaplayıcı düşünmesini içerse de ondan daha köklü bir anlama sahiptiler. Bu 

anlam yukarıda da belirtildiği gibi felsefenin oluşumunu ve düşünmenin ortaya çıkmasını 

sağlayacak derecede köklü niteliktedir. Heidegger tarafından felsefe nedir? sorusu esas 

olarak logos ile ilintili bir şekilde dil ile düşünme arasındaki ilişkiden yola çıkılarak ele 

alınmaktadır. Buna bağlı olarak logos’tan ratio’ya olan bu dönüşüm Heidegger tarafından 

sadece sıradan bir tercüme olarak değil, kavramın Greklerdeki karşılığından hesaplayıcı, 

teknik düşünceye varışının serüveni olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2009, s. 17).  

Rasyonalite kavramının tarihsel süreçte yaşadığı dönüşüme ilişkin farklı düşünürler 

tarafından da farklı görüşler bulunmakla birlikte, nihayetinde rasyonalitenin 20. yüzyılda 

geldiği nokta itibariyle düşünürlerin logos ile başlayan sürecin araçsal karaktere 

bürünmüş bir rasyonaliteye dönüşmüş olduğu hususunda hemfikir oldukları söylenebilir 

(Yılmaz, 2009, s. 6). Bununla birlikte dönüşümün geldiği son noktanın en radikal ucunu, 

sosyal bilimler kapsamında iktisatın temsil ettiği görülmektedir. İktisat literatürüne 

bakıldığında rasyonalite olarak ifade edilen araçsallığın, esas olarak neoklasik iktisat 

kapsamında ortaya çıktığı görülmekle birlikte bu araçsallığa faydacı felsefeden hareket 

eden klasik iktisatçılarda da rastlanmaktadır. Buna bağlı olarak iktisattaki rasyonalite 

kavramının içeriğinin oluşmasında faydacı felsefe doğrultusunda hareket edildiği 

söylenebilir. Faydacı felsefenin haz peşinde koşan bireyi, hazzın maksimizasyonu 
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kaygısıyla araçsal olana yönelik bir rasyonellik doğrultusunda hareket eder hale gelmiştir. 

Literatürde marjinal devrim olarak geçen dönemle birlikte hazzın maksimizasyonu 

iktisadın temel problemi halini alarak matematiğin iktisatın dili haline gelmesi ve 

marjinal fayda kavramsallaştırmalarıyla hesaplanabilir olanın öneminin arttığı 

görülmektedir. Bu noktada Jevons’un “bilimimiz matematiksel olmalıdır, çünkü 

miktarlarla ilgilenmektedir. Değerlendirilen şeylerin azlığı ya da çokluğundan bahsedilen 

yerde, doğası gereği kanunlar ve ilişkiler matematiksel olmalıdır” (Jevons, 1931, s. 3) 

şeklindeki ifadesi ve Leon Walras’ın iktisatın matematiğin yöntemlerini kullanabileceği 

ve matematiksel yöntemlerin rasyonel olduğu (Walras, 1977, s. 71) şeklindeki görüşleri 

iktisat açısından hesaplanabilir olana ilişkin yaklaşımları açığa çıkarmaktadır. Diğer 

taraftan iktisattaki rasyonalite kavramının içeriğinin oluşmasında faydacı felsefeden bir 

kopuş gerçekleştirilerek Carl Menger ile birlikte psikoloji merkezli bireycilik 

doğrultusunda da hareket edilmiştir (Buğra, 1989, s. 94). İktisattaki bu yaklaşımın 

özellikle homo economicus ile ilişkilendirilen rasyonalite açısından kamu tercihi kuramı 

kapsamında belirleyici nitelikte olduğu söylenebilir. Buna göre rasyonalite temelli 

metodolojik bireyciliğe göre, ekonomik faaliyeti bireysel kararlar belirlemekte ve 

ekonominin işleyişi soyut kategoriler ile değil somut insanların somut kararlarıyla 

açıklanabilmekte, insanlar amaç-araç ilişkisi doğrultusunda hareket etmektedirler (Buğra, 

1989, s. 94-95).  

Diğer taraftan faydacı felsefenin yerini seçim mantığının almasının temelleri Francis 

Ysidro Edgeworth ve Vilfredo Pareto ile başlarken John Richard Hicks ve Roy George 

Douglas Allen ile de sübjektif nitelikli faydacı felsefeden genel seçim teorisine dönüşüm 

gerçekleşmiştir (Hicks & Allen, 1934, s. 54). Söz konusu dönüşüm de, değerden bağımsız 

bir bilim idealine sahip mantıkçı pozitivizmin özellikle 1930’larda iktisatçılar arasında 

yaygınlık kazanmasının da etkisi olmuştur (Yılmaz, 2009, s. 89). Toplumsal ilişkilerden 

bağımsız yaşamdan tümüyle kopuk bir yöntemi benimseyen mantıkçı pozitivizmin 
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formel biçimciliğe dayalı yapısı (Hançerlioğlu, 2012, s. 4:75) ve neoklasik geleneğin 

matematiğe olan düşkünlüğü, nihayetinde 1950’lerde iktisadi ajan olarak nitelendirilen 

bireylerin seçimlerinin, seçim teorisi ve beklenen fayda teorisi ile uyumu nispetinde 

rasyonel olarak kabul edildiği bir noktaya gelinmesine neden olmuştur (Yılmaz, 2009, s. 

95). 

Bu çerçevede rasyonalite kavramsallaştırmasının tarihsel süreçte iktisat bağlamındaki 

gelişimine bakıldığında, başlangıçta fayda ile ilişkili olarak ele alınan bir anlama sahipken 

sonrasında tercih ile ilişkili bir anlama dönüştüğü görülmektedir. Ancak faydadan tercihe 

olan bu dönüşüm kopma şeklinde değil, ön planda tercih arka planda da bu tercihin temel 

belirleyeni olarak fayda bulunacak şekilde gerçekleşmiştir. Fayda ve tercihin eşanlı 

varlığı ve tercihin fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hali, rasyonel olana karşılık 

gelirken fayda sağlamayan bir tercih ya da fayda sağlayacak nitelikte olduğu halde 

gerçekleştirilmeyen bir tercih rasyonel olan olarak nitelendirilmektedir. Ancak faydanın 

ne olduğu Hume’un ifadesiyle arzulara ve tutkuya ilişkin olan tarafından belirlenen bir 

değişkenliğe sahipken buna paralel olarak tercih de söz konusu arzunun 

gerçekleştirilmesini sağlayan aracın uygunluk haline bağlı olarak rasyonellik niteliğine 

sahip olabilmektedir (Sugden, 1985, s. 753-754). Buna bağlı olarak rasyonel olanın temel 

belirleyeninin, faydanın ve tercihin ne’liğinin ötesinde faydayı sağlamaya yönelik en 

uygun aracın tercih edilmesi olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan rasyonel olanın belirlenmesinde, iktisat literatüründe rasyonel davranışın 

ölçütleri olarak içsel tutarlılık ve çıkar maksimizasyonun ele alınması ile (Sen, 1998, s. 

12-14) araçsal uygunluğun ötesinde ve Sugden tarafından belirtildiği şekliyle Hume’cu 

kavrayışta bulunmayan hususların ortaya çıktığı görülmektedir (Sugden, 1991, s. 754). 

Rasyonel olanın ortaya çıkmasında dışsal unsurların göz ardı edilerek sadece içsel 

tutarlılık temelli yaklaşımın sorunlu olacağı ve yeterli olmayacağı şeklinde eleştiriler 
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mevcutken13 çıkar maksimizasyonu temelli rasyonalite yaklaşımının etki alanının daha 

geniş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte içsel tutarlılık temelli yaklaşım ile bireysel 

çıkar temelli yaklaşım arasında rasyonel olanın belirlenmesinde temel bir farklılık 

bulunmaktadır. Buna göre bireyin sıralama yapması şeklinde açığa çıkan rasyonel 

davranış içsel tutarlılık anlayışına karşılık gelirken, bireyde hali hazırda içkin olan içsel 

tutarlılığının bireysel çıkar doğrultusunda kullanılması hali rasyonel olanın açığa 

çıkmasını sağlamaktadır (Yılmaz, 2009, s. 123).  Dolayısıyla bu noktada iki farklı 

mantıksal temel bulunmakta olup içsel tutarlılık ile bireysel çıkar arasında rasyonellik 

açısından bir bağımlılık ve süreklilik ilişkisinin bulunmadığı söylenebilir. Bireysel çıkar 

temelli rasyonalite yaklaşımında rasyonel olanın açığa çıkması için bireyin hali hazırda 

içsel anlamda tutarlı olması yeterli olmayıp bireysel çıkara da karşılık gelen bir eylemin 

bulunması gerekirken, bireysel çıkara yönelik bir eylemin rasyonellik niteliğine haiz 

olabilmesi için içsel tutarlılık göstermesi gereğinden bağımsızlığı söz konusudur. Bu 

durum ise ancak tercih edilen eylemin beklenen değerinin maksimizasyonu ile sağlanan 

ve bu maksimizasyonun da içsel tutarlılık teorisinden rasyonel davranan bireyin eylem 

güdüsüne bağlandığı sonuçcu optimizasyon teorisine geçiş ile açıklanmaktadır (Nida, 

1997, s. 20).  

İçsel tutarlılık ve sonrasında yaşanan dönüşüm ile bireysel çıkar temelli yaklaşımların, 

fayda ya da beklenen değer maksimizasyonu gibi değerlendirme ölçütleri temelinde ele 

alınması bireye ilişkin diğer unsurların göz ardı edilmesine neden olmuştur. Bununla 

birlikte esas olarak bireysel olan ile toplumsal olana ilişkin tercihin gerçekleştirilmesinde, 

birey toplum ayrımı ya da bütünlüğüne bağlı olarak toplumsal olana ilişkin hususların 

varlığı, bireysel tercih ve bireyin rasyonelliği kavramsallaştırmanın ötesinde sosyal seçiş 

                                                           
13 Amartya Sen tarafından içsel tutarlılığa yönelik verilen eleştiriler incelendiğinde içsel tutarlılık gereği 

olması gereken geçişlilik özelliğinin dışsal koşulların değişmesiyle korunamayacağı görülmektedir (Sen A. 

K., 1993, s. 501). Dolayısıyla da süreklilik niteliğindeki zamansal olana ilişkin durumlarda içsel tutarlılığın 

rasyonel olan ile ilişkilendirilemeyeceği söylenebilir.  
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ve kollektif rasyonalite kavramsallaştırmalarının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak 

bireyin toplumsal niteliği gereği ortaya çıkan ve toplumsal olana ilişkin olan sosyal seçiş, 

bireysel tercih de olduğu gibi rasyonel olma ya da olabilme kaygısıyla ilişkilendirilerek 

ele alınmıştır. Bu durum ise bireysel tercih ve rasyonalite ilişkisinde olduğu gibi sosyal 

tercih ve rasyonalite ilişkisinin hangi temelde kurulacağı sorununu beraberinde 

getirmekle birlikte, bireysel tercihten toplumsal tercihe geçiş ya da her iki tercih 

arasındaki ilişkiselliğin kurulma şekline ilişkin bir sorunsalın da ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu sorunsala farklı açılardan yaklaşımlar olmakla birlikte bu yaklaşımlar iki 

kategoriye ayrılabilir. İlk olarak toplumsal faydayı bireysel faydaların toplamı olarak 

gören fayda felsefesi temelli yaklaşımlar ele alınabilir. Bu yaklaşım temelinde bireyin 

toplumsal bağlamı göz ardı edilmekte olup toplumsal içerikli birçok ilişki ağı da dikkate 

alınmamaktadır. İkinci kategoride yer alan yaklaşımlar, kendi aralarında temel farklılıklar 

göstermekle birlikte, ortak özellikleri ilk kategoriye itiraz ederek toplumsal bağlamda bir 

değerlendirmeye yol açmaktadırlar. Buna göre temel itirazlardan biri faydaların 

mukayese edilebilirliğine dayanan Robbins ve Hicks’in yaklaşımlarıdır. Robbins’in 

yaklaşımı kapsamında faydaların mukayese edilebilirliği, dönemin bilim anlayışı gereği 

metafiziğe ilişkin olarak kabul edilip bilimsel nitelikli görülmemektedir. Diğer taraftan 

Hicks’in itirazı da aynı noktada olmakla birlikte konu farklı açıdan ele alınarak 

yapılmaktadır. Hicks faydaların mukayese edilebilirliğine yönelik itirazını pratik anlamda 

uygulanabilmesinin mümkün olmadığı şeklinde yapmaktadır (Hicks J. R., 1939, s. 699-

700). Ayrıca Hicks tarafından çözüm olarak önerilen bireysel tercihler arasındaki 

heterojenliğin, kazanan ve kaybeden arasındaki hipotetik tazmin ile aşılmasına yönelik 

analizi de içerdiği mantıksal hatalar nedeniyle kabul görmemiştir.  

Diğer taraftan yukarıda iki kategori kapsamında yer alan yaklaşımlardan farklı olarak 

Kenneth J. Arrow’un genel olanaklılık teorisi kapsamında, bireysel tercih ve toplumsal 

tercih hususunda toplumsal bağlamının geniş ölçüde dikkate alındığı bir sosyal seçiş 
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değerlendirmesi yapıldığı görülmektedir. Buna göre bireysel tercihten toplumsal tercihe 

geçiş ancak dört koşulun varlığında sağlanabilir. Bu koşullar i) Sosyal refah fonksiyonun 

bireysel sıralamaların mümkün olan tüm durumlarını içermeli, ii) Bireyin tercihi ile 

toplumun tercihi arasında tutarlılık olmalı, iii) Bireylerin sıralamaları belirli ve sınırlı 

alternatifler arasında yapılmalı, iv) Sosyal refah fonksiyonu diktatoryal olmamalıdır 

(Arrow, 1963) şeklinde sıralanmaktadır. Ancak Arrow’a göre bu koşulların pratikte 

eşzamanlı olarak gerçekleşmesinin ancak diktatörlük ile mümkün olabilmesi nedeniyle, 

bireysel tercihten toplumsal tercihe geçişin demokratik bir yönetim kapsamında 

rasyonellik ilkesi ile gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Buna bağlı olarak 

Arrow’un genel olanaklılık teorisi, literatürde olanaksızlık teorisi olarak geçmektedir. 

Bununla birlikte Arrow’un teorisi, Sen tarafından bireysel tercih ile toplumsal tercih 

arasındaki ilişkiye yönelik temel hareket noktası olarak görülmektedir. Sen, kişiler arası 

ilişkileri de göz önünde bulundurarak karmaşık bir model kurulup teoriye dahil edilerek 

disiplinli bir analiz yapılması ve elde edilen analitik sonuçların pratik kullanımla 

birleştirilmesi şeklinde bir yöntem önermiştir (Sen A. , 1999). Ancak Sen’in bireysel 

tercih toplumsal tercih ilişkisi hususundaki yaklaşımının da, toplumsal olanın analitik ve 

matematiksel bir bakış açısıyla ele alınarak tercihler arası rasyonalite kaygısı ile sınırlı 

bir çerçevede bulunduğu görülmektedir. 

Bu çerçevede rasyonalite kavramı, kamu tercihi kuramı kapsamında ele alındığında ise 

ekonomik çıkarı peşindeki bireyin söz konusu çıkarı doğrultusunda hareket ederken 

gerçekleştirdiği eylemlerin rasyonel nitelikli olmasının ya da Buchanan’ın tercih ettiği 

şekliyle etkinlik esasına uygun olarak davranması gerektiği bilinmektedir. Ancak kuram 

kapsamında, toplumsal olana ilişkin tercih hususunda bireyin tercihinin esas alınması ve 

bireyin tercihinden hareket edilmesi, söz konusu rasyonalitenin hangi ölçekte 

gerçekleşeceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda kuramın temelini oluşturan 

homo economicus ve rasyonalite kavramlarına ilişkin yapılan açıklamalardan hareketle 
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bir sonraki bölümde söz konusu kavramların Heidegger’in zaman anlayışı bağlamında 

genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

2.3.3.1.2 Kamu Tercihi Kuramı Kapsamındaki Birey Temelli Yaklaşımın 

Kavramsal Çerçevesinin Heidegger’in Zaman Anlayışından Hareketle 

Değerlendirilmesi 

 

Siyasal karar alma sürecine ilişkin geliştirilen kamu tercihi kuramı, bireysel olan ile 

kamusal olan arasındaki ilişkiyi bireysel olana dair hususlardan hareketle “tercih”  temelli 

olarak ele almaktadır. Tercihin, tercih konusu hususlar üzerinden değil de tercihe yol açan 

motivasyon temelinden hareketle ele alınması kuramın çerçevesi üzerinde belirleyici 

olmaktadır. Tercihe konu olan hususlar, ortak olana ilişkin olup, bu hususlara yönelik 

değerlendirmelerin de bireysel olandan farklılık göstermesinin kuram kapsamındaki 

motivasyon temelli yaklaşımın çıkış noktasını oluşturduğu söylenebilir. Ancak 

Buchanan’ın rasyonalite yerine önerdiği etkinlik kavramsallaştırmasıyla, bireysel 

motivasyon temelli yaklaşımdan da bağımsızlık sağlanabileceği ileri sürülmektedir 

(Buchanan & Duga, 1964, s. 802). Bununla birlikte etkinliğin sağlanmasına yönelik 

düşünme yapısından bağımsızlaşma bağlamında bir değerlendirme yapılmamaktadır. 

Kurama göre ortak olana ilişkin hususlar bireysel olan ile karşıtlık göstermekte olup birey 

ve toplum çatışmalı ikili bir yapı içinde süreklilik gösteren bir mücadele halindedir. Buna 

bağlı olarak da birey ile toplum arasındaki gerilimin siyasal süreç dahilinde aşılması 

mümkün görülmeyip bireysel ve toplumsal olanın siyasal nitelikli boyutu söz konusu 

siyasallaşmadan bağımsızlaşma ile aşılmaya çalışılmaktadır.  Ancak söz konusu 

siyasallaşmadan bağımsızlaşma hali, siyasal sürecin bütünüyle ekonomik analiz temelli 

ele alınması şeklinde de ortaya çıkmamaktadır. Bu durum Buchanan tarafından “sosyal 

refah fonksiyonun türetilmesinden farklı olarak karar verme süreci açısından siyasal 
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oylama ile piyasada aktör olma halleri arasında temel bir farklılık bulunmaktadır” 

(Buchanan, 1954, s. 114) şeklinde ifade edildiği gibi siyasal süreçlerin gerçekleşmesi 

dolayısıyla da kamusal tercihin yansıtılması açısından bir problemin olmadığını iddia 

edilmektedir. Bununla birlikte esas problem, kamusal tercihin tam anlamıyla 

yansıtılabilirliği hususunda ortaya çıkmaktadır. Kamusal tercihin yansıtılmasında, siyasal 

nitelikli bir süreç olan demokrasinin, rasyonel ekonomi politikaları için ideal bir 

düzenleme olduğu ileri sürülerek, söz konusu siyasal sürecin ekonomik temelli kaygı 

çerçevesinde belirlenen yapısı ortaya çıkmaktadır (Buchanan & Duga, 1964, s. 807). 

Buradaki temel problem ise ekonomi politikaları doğrultusunda geçerlilik kazanan siyasal 

sürecin, sosyal refah fonksiyonun belirlenmesinde olduğu gibi ekonomik analiz temelli 

yapıya olan bağımlılığın dolayısıyla da ekonomik analizin, zamandan bağımsız yapısının 

siyasal sürecin süreç olma niteliğini etkilemesidir. 

Bu doğrultuda kuram kapsamında, toplumsal tercihlerin yansıtılabilmesi sorunsalı 

bulunmakla birlikte söz konusu toplumsal nitelikli tercihlerin ortaya çıkabilmesi ya da 

oluşabilmesi hususu göz ardı edilmektedir. Toplumsal tercihin temelinin bireysel tercihe 

dayandırılması dolayısıyla da bireysel tercih üzerinde etkili olan motivasyon temelli bir 

analizden yola çıkılarak toplumsal olanı içsel tutarlılık gibi sınırlı bir çerçevede ele alan 

bir yaklaşım ile karşılaşılmaktadır. Oysaki toplumsal nitelikli olan hususların tikel 

nitelikli olanın ötesinde farklı bir oluşum dinamiği bulunduğu gibi tikel durumların 

birleşiminden farklılık gösteren bir anlam ufku bulunmaktadır. Toplumsal nitelikli olanın 

bireysel ve tikel nitelikli olandan temel farklılığı, ilişkiselliği ve bir aradalığı sağlayan 

kapsayıcılık niteliğinin yanı sıra zamansal anlamdaki sürekliliğidir. Bu anlamda birey ile 

toplumsal olan arasındaki ilişki Heidegger bağlamında birbirine bağımlı iki temel açıdan 

ele alınabilir. Bir açıdan bireyin toplumsal olan ile ilişkisinin diğer açıdan ise toplumsal 

olanın zamansal anlamda sürekliliğini sağlayan kamusal nitelikli yapısının Heidegger’in 

zamansal nitelikli birey toplum ilişkiselliğinin temelini oluşturduğu söylenebilir.  
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İlk olarak birey toplum ilişkisi ele alındığında Heidegger’in kavramsallaştırmasıyla 

dünyaya dolayısıyla da toplumsal bir yapı içine kendi seçimi ve tercihi dışında fırlatılan 

insanın, toplumsal yapı içinde birey niteliğini kazanması insanın zamansal varoluşu 

bağlamında ele alındığı görülmektedir. Ancak bu durum Heidegger’de doğrudan doğruya 

insan, birey ve toplum kavramları kullanılarak oluşturulan antropolojik ve sosyolojik bir 

bağlamda gerçekleşmemektedir. İnsanın var oluş koşullarından hareketle ele alınan 

antropolojik ve sosyolojik yaklaşımların aksine varlığın temelindeki var olma 

koşullarından hareketle insanın ve var oluşunun içerildiği kapsamlı ve önsel bir çerçevede 

bireye ve topluma ilişkin olan ele alınmaktadır (Çüçen, 2017). Bu noktadan hareketle 

Heidegger’in temel ontolojik yaklaşımı bağlamında birey ve toplum ilişkisine 

bakıldığında var olan olarak varlığın ontolojik özelliklerinin yanı sıra beşeri niteliklere de 

haiz yapısının, varlığın toplumsal nitelikli var olma şartına karşılık geldiği söylenebilir. 

Ancak bu noktada şu hususun açığa çıkarılması gereklidir: Birbirinden bağımsız birer 

varlık olarak tikel bireylerin bir aradalığına bağlı toplumsal bir oluşum dolayısıyla da 

tikel bireyler tarafından oluşturulan, belirlenen bir toplumsal yapı mı söz konusudur? 

Yoksa tikel bireyler toplum tarafından içerilmekle birlikte tikel olanın ötesinde ilişkisel 

ve toplum tarafından oluşturulan imlenimsel beşeri bir var oluş mu söz konudur? 

Buradaki soru, her ne kadar var oluşa ilişkin ya da ontolojik olarak görülse de birey 

toplum ilişkisi bağlamındaki temel noktaya karşılık geldiği söylenebilir. Bireyin, her 

durumda toplum tarafından içerilmekle birlikte toplumsal bir var oluşa sahip olmaksızın 

bağımsız tikel bir varlık olarak ele alınması ile toplumsal bir varlık olarak ele alınması  

özellikle iktisat literatüründe homo economicus ve rasyonalite kavramları kapsamında 

yapılan tartışmaların temel zeminini oluşturmaktadır.  

Bu noktada soru, özellikle kamu tercihi kuramının temel ilkelerinden olan rasyonel 

davranan birey yaklaşımı kapsamında ele alındığında, imlenimsel bir varlık yerine 

bağımsız ve tikel birey vurgusunun ön plana çıktığı görülmektedir. Buna bağlı olarak 
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bireyin rasyonel davranış şekli de imlenimsel niteliklerden yoksun olarak açığa 

çıkmaktadır. Kuram kapsamında bireyin rasyonel davranma halinin bireyin homo 

economicus olma haline dayandırılması nedeniyle sadece kısa dönemli ya da literatürde 

ifade edildiği şekliyle araç rasyonalite şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak rasyonalite 

kavramının tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümden de hareketle kavramın farklı 

ilişkiselllik alanlarında farklı anlamlara karşılık geldiği dolayısıyla da tek bir rasyonalite 

tanımı bulunmadığı görülmektedir. Rasyonaliteye ilişkin tanımlar literatürde farklı 

şekillerde kategorize edilirken eylem ile bağlantıları anlamında dört temel kategoride ele 

alınabilir. Bu kategoriler, i) Nedensel bağ temeline dayanan ve amaçlara en uygun araç 

seçimi şeklinde ortaya çıkan araçsal rasyonalite (Heap, 1989, s. 39); ii) Mantıksal 

çıkarsama yapma, nedensellik yükleme ve sembolik anlamlar oluşturma gibi düşünme 

biçimleri ile deneyime karşılık vererek üstün gelme şeklinde tanımlanan teorik 

rasyonalite (Kalberg, 1980, s. 1152-1153); iii) Amaç araç hesaplamasının prosedürlere 

göre yapıldığı ve alınacak karar yerine kararın nasıl alınacağına odaklanan prosedürel 

rasyonalite (Weirich, 2004); iv) Farklı düşünürler tarafından farklı tanımlamalara sahip 

olmakla birlikte en genel haliyle eylemi nedensellik bağıyla değil değerler aracılığıyla 

tanımlayan tözel rasyonalite şeklinde sıralanabilir. Bu bağlamda kuram kapsamında 

bireyin sadece araç rasyonel davranmasından yola çıkılarak oluşturulan kurguda, bireyin 

imlenimsel dolayısıyla da toplumsal bir varlık olma hali dikkate alınmamaktadır. Ancak 

kuram kapsamında aşılamayan karşıtlıkların dolayısıyla da siyasal olanın teknik olan ile 

aşılması, siyasal olanın ortadan kaldırılması ya da göz ardı edilmesinin sağlanması 

hususunda prosedürel rasyonalite kavramının da içerildiği söylenebilir. Bununla birlikte 

bireyin ötesinde toplumsal olanın da gerekliliğini ortaya çıkaran teorik ve tözel 

rasyonalite halleri ise kuram kapsamında göz ardı edilmektedir. Seçmen ya da politikacı 

olarak birey her ne kadar bireysel çıkarı doğrultusunda hareket etse dahi söz konusu 

bireysel çıkarı gerek teorik gerek tözel unsurlar gereği farklılık gösterebilecektir. Teorik 
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rasyonalite beraberinde kamusallık halini ve bu kamusallık hali de çalışmadan 

bağımsızlaşma dolayısıyla da belirli ölçüde boş zamanı gerektirse de tözel rasyonalite 

hali bireyin çalışmaya olan bağımlılığının ve zaman sorunsalının ötesinde doğrudan 

doğruya içerildiği toplumsal bağlama bağımlıdır. Bireyin kendisinin sahip olduğu 

değerden farklı olarak içerildiği bağlam gereği sahip olduğu değerler bireyi tekil bir 

olayın ya da anın gerektirdiği amaç araç ilişkisine dayalı bir rasyonellik anlayışının 

ötesine taşımaktadır (Kuçuradi, 2013). Özellikle de kamu tercihinin yansıtılması 

sürecinde ahlaki ve dini değerlerin her ne kadar araç rasyonel nitelikte kullanıldığı kabul 

edilse dahi seçmenlerin tözel rasyonel davranışları da göz ardı edilemez.  

Diğer taraftan soru, bireyin rasyonel davranma gerekçesini oluşturan homo economicus 

olma ya da öyle kabul edilme hali bağlamında ele alındığında bireyin iktisadi olan 

dışındaki toplumsal ve sosyal birçok yönünün göz ardı edilerek rasyonellik halinde 

olduğu gibi tikel birey vurgusunun ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak bireyin homo 

economicus olma hali ile homo economicus olarak kabul edilme hali aynı duruma karşılık 

gelmemektedir. Bireyin homo economicus olma hali her ne kadar toplumsal bir bağlam 

içinde yer alsa da söz konusu toplumsal bağlamdan, kamusal bilinç ve değerler yönünden 

bağımsız olması haline karşılık gelmektedir. Homo economicus’lardan oluşan bir 

toplumda tekil ve kolektif niteliği bulunmayan dolayısıyla da imlenimsellikten yoksun 

bir bir aradalık hali ortaya çıkmaktadır. Dünya içinde belirli bir toplumsal yapının içine 

gönderilmiş olmanın öneminden bağımsız olarak gündelik kaygılar içine sığınan ve tikel 

durumlarda tekil çıkarları doğrultusunda hareket eden toplumsal birlik ve bilinç 

oluşturamayan yığınların birlikteliği söz konusu olmaktadır. Bireyin toplumdan ya da 

toplumsal olandan bağımsızlık hali Heidegger bağlamında ele alındığında da, varlığın 

gerek ontolojik gerek beşeri özelliklerinin oluşumu ve açığa çıkmasının toplumsal olanın 

içine fırlatılmış olmasına bağlı olması nedeniyle toplumsal olandan bağımsızlık değil 

aksine toplumsal olan dolayımıyla var ola gelen bir varlık, birey olma hali söz konusudur. 
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Varlığın gerek ontik gerekse otantik ola gelme hali toplumsal olanın içindeki 

imlenimselliği ile sağlanabilmektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli husus, 

Heidegger üzerine Herbert Marcuse ile yapılan söyleşide de belirtildiği gibi Heidegger’in 

DASEIN’ı tarihsel ve toplumsal olandan bağımsız olmamakla birlikte, bu toplumsallık 

ve tarihsellik hallerinde, somut olana tam anlamıyla karşılık gelmeksizin soyut ve 

toplumsal olana ilişkin sınıfsal unsurlardan yoksunluk ve toplumsal hasarlardan 

arındırılmışlık hali söz konusudur (Olafson & Marcuse, 2010, s. 157). Dolayısıyla 

Heidegger’in esasta soyut düzlemde kalan değerlendirmelerinin somut ile ilişkisinin sahte 

bir somutluk hali olduğu şeklinde eleştiriler literatürde mevcuttur. Ancak Heidegger’in 

ontolojik ve fenomenolojik bağlamda ele aldığı ve eleştirenler tarafından soyut bir 

kategori olarak ifade edilen DASEIN ile, varlık olma koşulu toplumsallıktan bağımsız ve 

sadece kendi var ola gelme halini kendi içinde gerçekleştiren bir varlık nitelemesi 

yapılmamaktadır. Bu bağlamda özellikle vurgulanması gereken husus DASEIN’ın 

antropolojik, biyolojik ya da sosyolojik bir varlık olan insana değil, aksine bunların 

ötesinde insan olma haline karşılık gelmesidir. Bu durumda toplumsal niteliklerinden 

yoksun homo economicus olma hali ile tam anlamıyla somut bir karşılığı bulunmayan 

dolayısıyla da sahte bir toplumsallığa sahip DASEIN arasında bir karşıtlık hali söz konusu 

olabilir mi? ve bir karşıtlık halinin varlığı kabul edildiği takdirde somut olarak homo 

economicus olma hali mümkün müdür? sorularından hareketle bir değerlendirme yapmak 

gereklidir.  

Toplumsallık tarafından içerilme halinde bu toplumsallıktan bağımsız olma ya da 

bağımsız olmamakla birlikte sahte bir toplumsallık ile ilişkisel olma hali, gerek homo 

economicus kavramsallaştırması dahilinde iktisat literatüründeki yaklaşımların gerekse 

literatürde eleştirilen hali ile Heidegger’in DASEIN kavramsallaştırmasının ortak bir 

noktaya sahip oldukları şeklinde değerlendirilebilinir. Her ne kadar her iki 

kavramsallaştırmanın da somut toplumsal gerçekliğe karşılık gelmediği kabul edilse de, 
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bu kavramsallaştırmalar arasındaki temel farklılığın zamansallık niteliklerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Buna göre her iki kavramsallaştırma da temporalitat anlamda 

zaman tarafından içerilmekle birlikte homo economicusun zamanı saf mantıksal 

önermeler bütününe indirgenmiş şekilde gerçeklikten uzaklaşmış dolayısıyla da 

mantıksal zaman anlayışına bağlı, peşpeşelik şeklindedir. Ancak DASEIN’ın zamanı, 

peşpeşeliğe indirgenmiş simetrik zaman anlayışından farklı olarak gündeliklilik ve 

tarihsellik hallerini eş anlı içerecek şeklide bütünsel niteliktedir. Yukarıda da belirtildiği 

gibi buradaki tarihsellik hali her ne kadar somut gerçeklikten bağımsız ve sahte bir 

tarihsellik ile ilişkilendirilse de Heidegger’in temel sorunsalının var oluş koşulları değil 

varlığın temelindeki var olma şartı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, insana 

dolayısıyla bireye değil “insan olma haline ilişkin olanın” gerçek anlamdaki tarihsellikten 

bağımsız olamayacağı söylenebilir. Var oluş koşullarını oluşturan toplumsal unsurlardan 

bağımsız olunsa dahi temel kabulü varlığın süreklilik gösteren toplumsal bir oluşum içine 

gönderilmiş olmasıdır. Bu durum ise var ola gelme halindeki DASEIN’ın otantik var 

oluşuna yöneliminden farklı olarak ontik varlığını toplumsal oluşum içindeki var oluş 

koşulları dahilinde sürdürmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak varlığın ontik 

halinin, toplumsal koşullardan bağımsız olmadığı tam olarak da bu toplumsal koşullar 

dahilinde yaşanan sığınma haline karşılık geldiği görülmektedir. Toplum içine 

gönderilme ve söz konusu toplumsal koşullara sığınma halinin bulunmaması durumunda, 

yani var oluş koşullarından bağımsız olarak varlığın koşullarına geçiş söz konusu 

olamamaktadır. Heidegger’de bu durum “sahih varoluş, düşkün hergünkülüğün üstünde 

bir yerlerde askıda duran bir şey olmayıp, eksistensiyal bakımdan sadece onun modifiye 

edilerek yakalanması demektir” şeklinde ifade edilmiştir (Heidegger, 2011, s. 189). 

Dolayısıyla sahih yani otantik var oluş ancak gayri sahih yani ontik var oluşun  dönüşümü 

ile gerçekleşmekte olup toplumsal olan dolayımıyla gerçekleşmektedir (Keskin, 2010). 

Bununla birlikte Varlık ve Zaman’daki toplumsallık ve tarihsellik soyut ve gerçeklikten 
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uzak olmakla eleştirilse de temel kaygının toplumsal olana karşılık gelen ontik var oluş 

değil de otantik var ola gelme haline yönelme olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

yapılan eleştirilerin sorgulama düzlemleri farklılığından ve yöntem farklığından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan Varlık ve Zaman’da ifade edildiği şekliyle “insan olma halinin” ancak 

zaman aracılığıyla gerçekleşen ilintiselliğin kurulması ile sağlanan imlenimsellik hali, 

homo economicusu oluşturan birbirinden bağımsız ve parçalı anlardan, peşpeşeliklerden 

farklılaşmaktadır. Bununla birlikte Heidegger’in zaman anlayışı Varlık ve Zaman dışında 

Fenomenolojinin Temel Problemleri başlıklı eserinden yola çıkılarak ele alındığında da 

Heidegger’de zamanın kamusallığının varlığın var olma şartının ötesinde var oluş 

koşulları bağlamında da değerlendirilebileceği görülmektedir. Zamanın kamusallığının, 

sonraki bölümde detaylı bir şekilde ele alındığı gibi, süreklilik niteliğine sahip tarihsel ve 

toplumsal anlayışa karşılık geldiği söylenebilir (Heidegger, 1982). Zamanın kamusal 

niteliği, ortak anlamaya dayalı bir dünya tanımına yol açarak bireyin diğerlerinden ya da 

somut gerçeklikten kopmasına imkân tanımamaktadır (Keskin, 2010, s. 175). Dolayısıyla 

zamanın kamusallığı sayesinde sağlanan ortak anlama, bireyin anlam ufkunun içerildiği 

toplumsal yapının anlam ufku tarafından tanımlanmasına ve şekillenmesine neden 

olmaktadır. Heidegger’de zaman aracılığıyla sağlanan kamusallık hali, bağımsız tekil 

bireyin aksine var ola gelme halinin ancak diğerlerinin varlığı ile sürdürülmesine neden 

olmaktadır. Bununla birlikte zamanın kamusallığı anlayışı, Heidegger’deki tarihsellik ve 

toplumsallık hallerinin somut gerçekliğe karşılık gelmediği şeklindeki eleştirilere de 

cevap oluşturacak niteliktedir. Zamanın kamusallık niteliğinin yaşantı niteliğindeki 

tecrübeye dayanma zorunluluğundan bağımsız olarak ortak anlam oluşumuna ilişkin 

olması, somut gerçeklik ile sınırlı bir toplumsallık halinin aşılmasına neden olmaktadır. 

Bireyin doğrudan doğruya yaşantılamak zorunda kalmaksızın toplumsal tecrübe gereği 

diğerleri ile ortak bir anlam ufkuna sahip olması, bireyin bağımsız ve tikel bir varlık değil 
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aksine toplumsal bir varlık olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Heidegger’de 

zamanın kamusallığının, varlığın toplum içinde birey niteliğine kavuşması buna bağlı 

olarak da bireyin toplumsal var oluşuna bağlı olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede homo economicus ile DASEIN kavramsallaştırmaları karşılaştırmalı olarak 

ele alındığında, toplumdan bağımsız olma ve toplum dolayımıyla var ola gelme açısından 

karşıtlık gösterdikleri görülmektedir. Bununla birlikte bu iki kavramsallaştırma 

arasındaki temel farklılık, homo economicus var oluş koşulları dahilindeki bir düzlemde 

tanımlanırken, DASEIN’ın var oluş koşullarını aşan varlık koşulları dahilinde tanımlanan 

bir düzlemde bulunmasıdır. Dolayısıyla bu iki kavramsallaştırma, toplumsal olan ile 

temas açısından karşıtlık göstermekle birlikte kaygıları da farlılık göstermektedir. Homo 

economicus’un tikel araç amaç ilişkisine dayalı rasyonelliği anlık kaygılara karşılık 

gelirken, DASEIN’da kaygı ontolojik olarak bulunan ve anlık olana sığınma ile 

gerçekleşen yadsıma ile bu yadsıma halinden bağımsızlaşarak gündelikliliği aşma haline 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla her iki kavramsallaştırma arasındaki farklılığın, 

toplumsal olan ile ilişkileri bağlamında ortaya çıkmakla birlikte bir diğer taraftan da 

zamansal olarak ortaya çıktığı söylenebilir.  Bu noktada kamu tercihi kuramı ele 

alındığında, kuram kapsamında bireyin homo economicus olma haline ilişkin ontolojik 

temelli bir sorgulama yapılmaksızın homo economicus olarak kabul edilmesi  

varsayımına dayandırılarak aşağıdaki şekilde değerlendirildiği görülmektedir.  

“Eğer homo economicusu her konuyu açıklayıcı bir model olarak kabul edersek, devletin 

yetersizliğini teşhis etmek gerçekten kolaydır. Buna karşın, böyle bir modelde seçmenler 

oy vermezler, oy verenler ise yanlış bilgilenmişlerdir. Bürokratlar görevlerinden 

kaçınırlar ve keyfi yetkilerini, bütçe hacimlerini ve bütçe bileşimlerini kendi yararları 

doğrultusunda saptırırlar. Seçimle iş başına gelmiş politikacılar makam ayrıcalıklarını 

korumaya çalışırlar ve yeniden seçilebilmek için gerekli olan en küçük seçmen 

gruplarının istemlerine bile yaltaklanırlar. Yargıçlar sakin yaşamın tadını çıkarırlar ve 
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görevlerinde çok az zaman ve çaba harcarlar. Kamu yararı düşüncesi analize hiç girmez” 

(Buchanan, 1997, s. 196). 

Bu varsayım, literatürde “birey ile toplumun alt varlık-üst varlık ilişkisi dahilinde olduğu 

ve birey olmadan toplum olmayacağı ancak toplum bilimini birey bilimine oturtmaya 

kalkışmanın temel bir yanlışlık olacağı”  (Eroğul, 2014, s. 110) şeklinde eleştirilmektedir. 

Bu doğrultuda homo economicus’a alternatif kavramların önerildiği ancak bu 

alternatiflerden özellikle homo politicus kavramsallaştırmasının kamu tercihi kuramına 

yönelik yapılan eleştiri kapsamında bir alternatif oluşturabileceği görülmektedir. Buna 

göre homo politicus, homo economicusun aksine kamusal alanda eylemde bulunan ve 

kamusal müzakere alanında ya da sürecinde kendi bireysel tercihleri doğrultusunda 

hareket etmemektedir. Homo politicus kendi konumunu ve tercihlerini toplumsal çıkar 

doğrultusunda belirlemektedir. Burada esas olan bireysel çıkardan farklı olarak ortak 

çıkar doğrultusunda hareket edilmesidir (Faber, Manstetten, & Petersen, 1997, s. 468-

469). Homo politicus politik gücü elde etmek amacıyla onay ve ikna sürecini kullanmakta 

ancak bu süreç kamusal müzakere ile gerçekleşmektedir (Faber, Petersen, & Schiller, 

2002, s. 328).  Bu durum ise kamu tercihi kuramının temelini oluşturan ve “insan 

davranışına ilişkin homo economicus varsayımını katalaksi modeli ile birleştirdikten 

sonra iktisadi bir siyaset teorisi ortaya konulabilmiştir” (Buchanan, 1991, s. 40) şeklinde 

ifade edilen çatışan bireysel çıkarların politik mübadele yoluyla çözüme 

kavuşturulmasından temel bir farklılık göstermektedir. İkna ve onay sürecini mübadele 

yerine müzakere yoluyla gerçekleştirebilen homo politicus, bunu sahip olduğu yetenekler 

ile gerçekleştirebilmektedir. Homo politicus, bireyin somut koşullarını doğru 

değerlendirilebilecek ve diğerlerinin perspektifinden de bakmayı başarabilecek ölçüde 

yargı yetisine sahip olabilmelidir. Hanna Arendt’in ifadesiyle egoizmin üstesinden 

gelebilmek ancak yargı yetisi ile mümkün olabilmektedir (Faber, Petersen, & Schiller, 

2002, s. 329). Dolayısıyla homo politicus’un homo economicusun aksine toplumsal ve 
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kamusal nitelikli bir varoluşunun bulunduğu, buna bağlı olarak da bireysel çıkarı ve araç 

rasyonaliteyi aşan kamusal çıkar doğrultusunda tözel, teorik rasyonalite temelinde 

eyleyen bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  

Homo politicus kavramsallaştırmasının temeli Antik Yunan dönemine dayanmakta olup, 

antik dönemin yurttaşı politik eylem ve iletişimde bulanarak ve içerildiği polis 

aracılığıyla anlam kazanan bir varlık homo politicus’du (Özalp, 2009). Homo economicus 

ise antik dönem koşullarına uygun olmayan ancak özel mülkiyetin ve piyasa koşullarının 

ön plana çıkması ile ortaya çıkmıştır (Özalp, 2011, s. 27).  Bu iki kavramsallaştırma 

arasındaki ayrılık, Smith’in bireysel çıkarları ile sınırlı “ticari ruh” ile kamusal refaha 

ilişkin olan “kamusal ruh” ayrımında da kendini göstermekte olup ticari ruh homo 

economicusa karşılık gelirken, kamusal ruh homo politicusa karşılık gelmektedir (Faber, 

Manstetten, & Petersen, 1997, s. 468). Benzer bir ayrım, bireysel çıkarları ile ilgilenen 

“tüketici” ve sadece ailesinin değil toplumun iyiliği doğrultusunda hareket ederek 

bireysel çıkarın ötesinde kamusal çıkarı da gözeten “yurttaş” kavramları ile de 

yapılmaktadır (Sagoff, 1988). Dolayısıyla kamu tercihi kuramı kapsamında kamusal 

ruhun, yurttaşlığın, homo politicus olma halinin göz ardı edilerek kamusal ruha ve 

yurttaşlığa ilişkin kamusal alanın yerine bireysel çıkarı peşinde koşan ticari ruha sahip, 

tüketici niteliğine sahip homo economicus ile sınırlı kalınmaktadır. Bu durum aşağıdaki 

ifadeden de net bir şekilde anlaşılmaktadır. 

“Piyasalarda taban tabana zıt politikalarda bireysel ekonomik çıkar ile kamu çıkarı 

arasında bir uygunluk sağlayacak herhangi bir doğal yapısal bağlantı bulunma olasılığı 

görünmemektedir. Eğer, kasaba kendi çıkarlarını gözetme izni verildiğini bilirsek, Adam 

Smith ile birlikte kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Çünkü ancak bu yolla onun bize 

akşam yemeği için et sağlayabileceğinden emin olabiliriz. Ama buna tümüyle zıt olarak 

bürokratımızın da kendi ekonomik çıkarını gözetebileceğini düşündüğümüzde, onun bu 
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davranışı hiç hoşumuza gitmeyebilir. Çünkü onun bunu bizim iyiliğimizden daha çok 

zararımıza yapabileceğini idrak ederiz” (Buchanan, 1997, s. 197).  

Buchanan tarafından bürokrat, kamusal olandan dolayısıyla da teorik ve tözel rasyonalite 

hallerinden yoksun kabul edilerek araç rasyonel ve bireysel çıkar peşinde olduğu 

varsayımından hareketle ele alınmaktadır.  Bu durum ise toplumsal ve kamusal olana 

ilişkin olanın bireysel, özel olana ilişkinmiş gibi değerlendirilmesine neden olmakta 

dolayısıyla da mantık felsefesinde “indirgemecilik safsatası” olarak ifade edilen yanlış 

durum değerlendirmesini ortaya çıkmaktadır (Bennett, 2017, s. 149). Bununla birlikte 

somut gerçeklik bağlamında homo economicus yeterli bir kavramsallaştırma olmamakla 

birlikte homo politicusun da kamusal ruha sahip olabilecek nitelikte kamusal olan ile 

temas düzeyinin bulunması gereklidir. Dolayısıyla hali hazırda kendiliğinden bir homo 

politicus olma hali söz konusu değildir. Ancak kuram kapsamında önemli olan araç 

rasyonel olan homo economicusun prosedürel rasyonel olan ile sınırlandırılarak bağımsız 

bireysel tercihlerin toplamından oluşan bir kamusal tercih yerine teorik ve tözel 

rasyonalitelere de sahip olan ve müzakere süreci sayesinde kamusal olanı temsil edebilen 

homo politicusun imkânlılığıdır. Buna bağlı olarak da siyasal olanın iktisadi olana 

indirgenmeksizin ele alınması mümkün hale gelebilmektedir. Ancak kamu tercihi 

kuramının, toplumun bireylerden oluştuğu bireylerin de homo economicus olarak ifade 

edilen davranış yapısına sahip olması nedeniyle bireyden hareket etmenin ötesinde, 

doğrudan doğruya toplumsal ve kamusal olanın yadsınmasına ve dönüştürülmesine 

dayandığı söylenebilir. Kamu tercihi kuramı, politik bilimin ekonomik analizi olarak 

ifade edilerek sanki tekniğin kullanılmasına imkân tanıyan bir metot gibi gösterilmekle 

birlikte Buchanan tarafından da ifade edildiği gibi sadece bir metot ya da araç seti değil, 

yeni bir siyasi bakış açısıdır (Buchanan, 1991, s. 29). 

Diğer taraftan kuram kapsamındaki homo economicus kavramsallaştırması esas olarak 

varlığın dolayısıyla da bireyin zamansal boyutunu göz ardı etmektedir. Bununla birlikte 
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homo politicus kavramsallaştırmasının da birey toplum ilişkisi bağlamında homo 

economicusa alternatif oluşturmasına rağmen Heidegger’in zaman anlayışı bağlamında 

zamansal boyuta sahip olmadığı söylenebilir. Homo economicusun kısa dönemli araç 

rasyonel niteliği doğrultusunda anlık ve süreklilik göstermeyen bir zamansallığa sahip 

olduğu görülmektedir. Homo politicusun ise anlık olanı aşan süreklilik niteliğine sahip 

bir zamansallığı bulunmakla birlikte bu zamansallık hali de gündeliklilik ile sınırlıdır. Bu 

noktada süreklilik niteliğinden yoksun ve anlık bir zamansallığa sahip araç rasyonel homo 

economicusun, Hanna Arendt tarafından “oikosun nomoisi hanenin sınırlarını aşarak 

bütün yeryüzünde geçerli olmaya başlamış, insan ilişkilerini ve doğayı üretim-tüketim 

döngüsünün mantığıyla dönüştürerek geçici olanı yüceltmiştir” şeklinde eleştirildiği 

söylenebilir (Özalp, 2011, s. 29). Bununla birlikte Arendt tarafından bu alana ilişkilerin 

kurulduğu, karşılıklı eylemin ön plana çıktığı bir alan olarak Heidegger’in aksine olumlu 

bir anlam atfettiği görülmektedir (Acar, 2017, s. 140). Homo politicus 

kavramsallaştırması Arendt’te bulunmamakla birlikte Arendt’in gündelik olana, eylemin 

alanına ilişkin yaklaşımdan hareketle homo politicusun gündeklilikliği ele alındığında 

siyasal ve toplumsal olana ilişkin olanın gündelik ilişkiler dahilinde ortaya çıkması doğal 

kabul edilebilir. Buna bağlı olarak da Heidegger’in aşılması, dönüştürülmesi gereken bir 

zamansallık olarak değerlendirdiği gündelikliğin siyasal olan ile sınırlı bir yapı için 

gerekli olduğu söylenebilir. Ancak bu durumda da homo politicus için de gündelik hayat 

ile sınırlı bir zamansallığa sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. Heidegger’in zaman anlayışı 

bağlamında homo politicusun kronolojik ve alelade bir zamansallığa sahip olduğu 

söylenebilir14.  

Diğer taraftan Heidegger’in DASEIN kavramsallaştırmasının birey toplum ilişkisi 

bağlamında homo economicus ile gösterdiği karşıtlığa karşın DASEIN’ın var oluş 

                                                           
14 Bununla birlikte daha önce de belirtildiği gibi Heidegger homo politicus gibi var oluş koşulları dahilinde 

olanı açıklamaya çalışmamakla birlikte alelade zaman dahilinde olanı da görmezden gelmemektedir. Var 

oluş koşulları dahilinde olandan hareketle varlığın temeline yönelmektedir.  
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koşulları ile sınırlı olmayan ontolojisi nedeniyle DASEIN somut olgusal nitelikli bir 

alternatif oluşturmaması bir açıdan doğru olarak kabul edilebilir. Çünkü, homo 

economicus “insana” karşılık gelirken DASEIN’ın insana değil “insan olma haline” 

karşılık gelmektedir. Ancak bu durum DASEIN’ın zamansal varoluşunun homo 

economicusun zamansızlığına alternatif oluşturmayacağı anlamına gelmemektedir. 

DASEIN’ın gerek homo economicusun zamandan bağımsız yapısını gerek homo 

politicusun gündeliklilik ile sınırlı zamansallığını aşan yapısı, toplumdan bağımsız olma 

dolayısıyla da siyasal ve kamusal nitelikli olanın dışında kalma anlamında değil, 

toplumsal olan sayesinde kendine yönelme ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte 

Heidegger için diğerleri ile birlikte olma ve uğraşı içinde bulunma hali, Birinci 

Bölümünde ele alındığı gibi DASEIN’ın beşeri özelliklerine karşılık gelmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu beşeri özelliklerden bağımsız olarak özellikle de homo 

economicus şeklinde tekil ve bağımsız birey olarak değil de homo politicus şeklinde 

toplumsal ve kamusal nitelikli ilişki ağı içinde olma halinin, bireyin diğerleri (özne ya da 

nesne) aracılığıyla anlamasını olanaklı kılacaktır. Heidegger’de toplumsal olanın 

olumsuz ve alelade olarak kabul edilen tarafı, toplumsal olanın varlığı değil, aksine 

toplumsal olanın anlamadan uzaklaştırıcı ve oyalayıcı yanıdır. Heidegger’in toplumsal 

olana yönelik bu olumsuz yaklaşımı, Hoy ve McCharty tarafından kitle toplumu 

eleştirisine benzetilmiştir (Keskin, 2010, s. 175). Dolayısıyla Heidegger tarafından 

eleştirilen toplumsallık halini, anlamadan yoksunluğa mahkûm eden bir gündeliklilik hali 

olarak değerlendirmenin daha uygun olacağı düşünülmektedir.  

Bu çerçevede kamu tercihi kuramının, toplumsal olanı göz ardı eden, homo economicus 

ile sınırlı yapısının esas olarak toplumsal yapı sayesinde ortaya çıkan farklı rasyonellik 

halleri ile ve mübadele yerine anlamaya dönük müzakereyi esas alan bir toplum ve 

kamusallık tasarımına sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte kuramın anlık ve 

geçici olan ile sınırlı zaman anlayışının, bireyi hapsettiği zamansallıktan yoksunluk hali 
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nedeniyle hali hazırdaki somut gerçekliğe karşılık gelmediği söylenebilir. Buna bağlı 

olarak maliyenin anlam içeriği gereği sahip olduğu toplumsal süreç olma niteliğinin göz 

ardı edilip bireyden hareketle kurulan sosyal modeller aracılığıyla maliyenin doğrudan 

doğruya hesaplanabilir olana indirgendiği söylenebilir. Ölçülebilir, hesaplanabilir olana 

indirgenen maliyenin, toplumsal bağlamı dolayısıyla da anlam içeriği gereği sahip olduğu 

kamusallık niteliği hesaplanabilir olan aracılığıyla Heidegger’in kavramsallaştırmasıyla 

örtük hale gelmektedir. Maliyenin dahil olduğu bağlamın, bireyci yaklaşım kapsamında 

basitleştirme amacıyla daraltılması ya da dönüştürülmesinin, James C. Scott’un Devlet 

Gibi Görmek eserinde incelediği toplumsal olguların modern teknik ile basitleştirilip, 

ölçülebilir ve hesaplanabilir hale getirilmesi durumuna dolayısıyla da maliyenin 

teknikleşmesi olgusuna karşılık geldiği söylenebilir (Gürkan, 2017, s. 64). 

 

2.3.3.2 Heidegger’in Zaman Anlayışından Hareketle Teknikleşmenin Toplumsal 

Düzlemde Değerlendirilmesi 

Maliyenin toplumsal boyutu Heidegger bağlamında ele alındığında, Heidegger’in 

toplumsal olana yaklaşımının maliyenin toplumsala ilişkin olan anlam içeriği ile örtüşen 

kavramsal bir çerçevesinin olduğu görülmektedir. Heidegger’de toplumsal olanın ele 

alınması ve toplumsal olan ile ilişki das Man (diğerleri) kavramsallaştırması aracılığıyla 

kurulmaktadır. Birinci Bölümde DASEIN’ın beşeri özelliklerinde değerlendirildiği gibi 

olgusallık ve fırlatılmışlık halleri sadece dünya içine gönderilmeye ilişkin değil 

diğerlerinin de içinde bulunduğu bir dünya içine gönderilme halidir. Varlık ve Zaman’da 

DASEIN odaklı bir sorgulama çerçevesi oluşturulmuş olması nedeniyle diğerlerinin 

analizi DASEIN üzerinden yapılmış gibi görünmekle birlikte DASEIN olmayan ve 

gündelik yaşamın öznesi olarak kabul edilebilecek diğerleri olma halinin, tam olarak da 

toplumsallık içinde olma haline karşılık geldiği kabul edilebilir. Bu durum aşağıdaki 

ifadede de net bir şekilde açığa çıkmaktadır.  
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“DASEIN diğerleri ile rekabet halinde, onlara yetişmeye çalışarak veya onlara üstün 

gelerek kendini diğerleri aracılığıyla ölçmektedir. Gözümüz daima diğerlerinin ne 

yaptıkları ve nasıl yaptıkları üzerindedir. Böylece bizim ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız 

diğerleri tarafından belirlenmektedir. Ancak neyi nasıl yaptığımızı belirleyen bu diğerleri, 

bildiğimiz belirli kişilerden oluşmayıp aksine belirsiz niteliktedir“ (; Heidegger, 2011, s. 

133; Inwood, 2000, s. 212). 

Dolayısıyla davranışlarımız üzerinde sadece belirli kişilerin değil, bizim için belirli 

olmayan ancak gündelikliliğimiz içinde bulunan diğerlerinin de etkisi bulunmaktadır. 

Ancak diğerleri ile birlikte bulunma hali, Heidegger’de DASEIN ve gündelik özne 

açısından farklı kavramsallaştırmalara karşılık gelmektedir. Buna göre DASEIN için 

diğerleri birlikte bulunma hali, Abstandigkeit kavramsallaştırması ile ifade edilen 

mesafelilik “ortalamadan ayrılma” gibi bir hale karşılık gelirken, gündelik özne için 

Durchschnittlichkeit şeklinde ifade edilen vasatlık “ortalamanın içinde bulunma” gibi bir 

hale karşılık gelmektedir. Ortalamadan ayrılma halinin, ortalama içinde bulunma hali 

dolayımıyla tanımlanan bir içeriğe sahip olması nedeniyle ortalama içinde bulunma 

haline bakıldığında “Biz, diğerleri zevk aldıkça zevk alır ve kendimizden memnun oluruz, 

ancak diğerlerinin gördüğü ve değerlendirildiği gibi sanat ve edebiyatı görür, okur ve 

değerlendiririz. Biz genellikle diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü olmayacak şekilde 

ortalama bir seviyede kalmaya çalışırız” (Heidegger, 2011, s. 134; Inwood, 2000, s. 212) 

şeklinde bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu bağlam içinde 

tanımlanma halinden uzaklaşma olarak kabul edilen mesafelilik hali, gündelik özne olma 

halinden bağımsızlaşma olarak ifade edilebilir. Ancak yine de bu bağımsızlaşma hali 

diğerlerinden tamamen bir kopma değil diğerleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve gündelik 

olandan uzaklaşma halidir. DASEIN özü itibariyle birlikte olan olup yalnızlığı bile dünya 

içinde birlikte olma hali içinde gerçekleşmektedir (Heidegger, 2011, s. 126). Ancak 

burada önemli olan diğerleri birlikte olma halinin, bir aradalık halinden farklı olmasıdır. 
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Bu hal, aşağıdaki ifade de belirtildiği gibi bireyi aşan ve toplumsal nitelikli olana yönelme 

halidir. 

“Diğerleri dendiğinde, benim dışımdaki bütün herkes ya da ben’in diğerlerine göre 

ayrılarak ortaya çıkışı kastediliyor değildir. Diğerleri dendiğinde söylenmek istenen, 

bizatihi kendimin kendimi çoğunlukla onlardan tefrik edemediğim, onlar içinde hemhal 

olduğum haldir” (Heidegger, 2011, s. 124).  

Heidegger’de gerek Varlık ve Zaman’da gerekse Fenomenolojinin Temel Problemleri 

eserlerinde zamanın temel kavramsal çerçevesini oluşturan ve Türkçe karşılığı 

kamusallık olan Offentlichkeit kavramının, mesafelilik, vasatlık ve her ikisinden 

kaynaklanan tesviye etrafında kurulan bir anlam içeriği bulunmaktadır. Toplumsal olana 

dair ilişki düzeyine karşılık gelen bu kavramlar, Heidegger’de kamusal olanı 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla Heidegger’de toplumsal boyutun kamusallık dolayımıyla 

ortaya çıktığı söylenebilir.  

Diğer taraftan Heidegger’de söz konusu kamusallığın toplumsal boyutunda “çalışma”nın 

da önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalışmanın önemi, Varlık ve Zaman’da sınırlı bir 

şekilde bulunmakla birlikte özellikle Logic’de detaylı şekilde ele alınmaktadır.  

Maliyenin toplumsal olan ile ilişkisinde çalışmanın doğrudan doğruya bir yeri 

bulunmuyor görünmekle birlikte, kamusal olanın anlam içeriği Heidegger’in 

yaklaşımından hareketle ele alındığında maliyenin kamusallık niteliğinin açığa 

çıkabilmesi için çalışmanın da dikkate alınması gerekli görülmektedir. Çalışmanın, 

maliyenin kamusallık dolayımıyla ortaya çıkan toplumsallığı üzerindeki etkisi kamusal 

olan ile temas sağlama düzeyi bağlamında ortaya çıkmaktadır. Heidegger’de 

kamusallığın açığa çıkabilmesinin temel alanlarından biri olarak görülen çalışma hali, 

maliyenin toplumsal niteliği bağlamında düşünüldüğünde farklı bir sorgulama bağlamı 

ile karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda Heidegger’den hareketle düşünüldüğünde, maliyeye 
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ilişkin hususların da toplumsallık niteliği, çalışma halinde ortaya çıkabilir mi? şeklindeki 

sorunun maliye bağlamında cevaplanması gereklidir. Bu sorunun cevaplanmasındaki 

temel hareket noktası, çalışmanın toplumsallık ile olan ilişkisinin maliye bağlamında ne 

şekilde ele alınacağı hususudur. Bu husus Heidegger bağlamında ele alındığında, 

çalışmanın toplumsallık niteliğinin kamusallık bağlamından bağımsız olmadığı 

dolayısıyla da maliyenin toplumsallık niteliğinin de ancak çalışma sayesinde diğerleri ile 

birlikte olma halinde ortaya çıkabileceği söylenebilir. Ancak maliyenin anlam içeriğinden 

hareketle düşünüldüğünde çalışmanın oluşturacağı toplumsallık halinin maliyenin 

gerektirdiği kamusallık haline karşılık gelemeyecek bir toplumsallık hali olması da söz 

konusu olabilir.  

Bu çerçevede Heidegger’in zaman anlayışının toplumsallık niteliğini oluşturan 

kamusallık ve çalışma bağlamında maliyenin toplumsallık niteliğinin dolayısıyla da 

teknikleşmenin değerlendirilmesi aşağıda yer alan iki alt başlıkta yapılacaktır. 

2.3.3.2.1 Heidegger’in Kamusallık Anlayışından Hareketle Maliyenin 

Toplumsallık Niteliğinin Değerlendirilmesi 

Kamusal olan ile birey arasındaki ilişki, sadece kamusal olana dahil olabilmek açısından 

değil, öncelikle kamusal olanın varlığını fark edebilme bunun öncesinde ise kamusal 

olanın insan varlığı dolayısıyla ortaya çıkması ile gerçekleşmektedir. Kamusallığın 

varlığını bilme hususunda ise birey ve kamusallık ilişkisi bağlamında farklı bir durum ile 

karşılaşıldığı görülmektedir. Buna göre esas olarak kamusal olanın varlığının 

algılanabiliyor olması dolayısıyla dahil olabilme söz konusu olmasa dahi ortak olana 

ilişkin olanın içinde barındırdığı kamusallığın fark edilebilmesi ve kamusal olarak 

nitelendirilebilmesi hususu gündeme gelmektedir. Buna bağlı olarak kamusallığın 

varlığını bilmeme hali de esasta kamusal olana ilişkin olanı, kamusal olan olarak 

algılamama haline karşılık gelmektedir.  
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Diğer taraftan kamusallığın varlığı kendinde şey olarak bilinme ve dahil olma hallerinden 

bağımsız olarak bulunmakla birlikte açığa çıkması ve gerçekleşmesi ancak varlığının 

bilinmesi ve buna dahil olma ile mümkündür. Bu doğrultuda kamusallığın oluşumu ve 

gerçekleşebilmesinin ancak kamusallığa yönelik bir algının, ortak/kolektif bir bilincin 

bulunması ve bunun da toplumsal anlamda eşitliğin bulunduğu müzakere süreci 

sonucunda sağlanabileceği söylenebilir. Bu durum Nancy Fraser tarafından da aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir. 

“Burada önemli olan nokta, kamusal ve özel sayılan alanların ilişkisinde doğal olarak 

verili olan ve baştan belirlenmiş sınırların olmadığıdır. Neyin ortak, kamusal bir mesele 

sayılacağına tamamen söylemsel mücadele sonucunda karar verilecektir” (Fraser, 2015, 

s. 124). 

Kamusal olana ilişkin bu değerlendirme, maliyenin siyasal ve teknik süreç olma halleri 

bağlamında ele alındığında kamusallığın bulunmadığı haller maliyenin anlam içeriği ile 

uyumlu olmazken, kamusallık bulunmakla birlikte açığa çıkıp çıkmamasına bağlı olarak 

maliyenin siyasal ve teknik süreç olma halleri değişkenlik göstermektedir. Kamusal 

niteliği bulunmayan olgular, maliyenin anlam içeriğinin doğrudan doğruya teknik olana 

karşılık gelmesine neden olmaktadır. Ancak İkinci Bölümün başında da belirtildiği gibi 

maliyenin anlam içeriğinin devlet, ekonomi, toplum bağlamından bağımsız olmaması 

dolayısıyla da kamusal olanın içerilmediği bir kapsama sahip olmaması nedeniyle, bu 

şekildeki teknik sürecin maliyenin anlam içeriği bağlamında ele alınması söz konusu 

değildir. Diğer taraftan maliyenin siyasal ve teknik süreç olma halleri söz konusu 

kamusallık halinin açığa çıkıp çıkmaması ve gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlıdır. 

Buna göre kamusallığın varlığının bilinmesi maliyenin siyasal süreç niteliğine sahip 

olması ve bu kamusallığa dahil olabilme de maliyenin siyasal süreç niteliğinin açığa 

çıkabilmesi haline karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak kamusallık niteliğinin 

bilinmediği ya da bilinmekle birlikte içerilmenin gerçekleşmediği durumlar, maliyenin 
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teknik sürece indirgendiği dolayısıyla da maliyenin siyasal süreç niteliğinin teknik süreç 

niteliğine dönüştürüldüğü durumlardır.  

Bu çerçevede maliyenin anlam içeriği gereği siyasal süreç niteliğine sahip olduğu ve 

bunun da doğrudan doğruya mali anlamda kamusallığın sağlanmasına bağlı olduğu 

hususundan hareket edildiğinde, kamusal olanın kapsamının toplumsal bilinç düzeyinin 

oluşumuna bağlı olarak belirleneceği söylenebilir. Bununla birlikte kamusal olana ilişkin 

temas düzeyinin varlığı ise öncelikle mali sistemin yapısına bağlıdır. Buna göre, mali 

sistem dahilinde bütçe hakkının kullanılabilirlik düzeyinin yükseltilmesi ile kamusallığın 

varlığının bilinmesi imkânı sağlanırken, kurallı politikaların uygulanması ya da maliyenin 

teknik uzmanlık gerektiren bir bilim haline dönüşmesi ile kamusallığa dahil olabilme hali 

kısıtlanmaktadır. Buna bağlı olarak da kamusallık ile temas düzeyine göre maliyenin 

zamansallığının açığa çıkma şekli değişkenlik göstermektedir.  

Diğer taraftan toplumun kamusal olan ile teması, hali hazırdaki mali sistemin yapısına 

bağlı olmakla birlikte, toplumun da bu sistem ile temas kurabilecek düzeyde olması 

gerekmektedir. Buna göre maliyenin kamusallık düzeyine ilişkin değerlendirmelerde, 

maliyenin siyasal süreç niteliğinin açığa çıkabilmesi dolayısıyla da zamansallığını 

gerçekleştirebilmesinde, mali disiplin kaygısıyla yapılan düzenlemelerin etkisinin yanı 

sıra siyasal sürecin temel aktörleri olan toplum üyelerinin bu sürece dahil olabilecek 

durumda olmalarının gerekliliği göz ardı edilmemelidir.  

Kamusallık ve zaman kavramlarına ilişkin değerlendirmelerden hareketle kamusallık ve 

zaman ilişkisine bakıldığında, bu ilişkinin iki farklı açıdan ele alınmasının gerekliliği 

görülmektedir. Buna göre kamusallığın zaman ile ilişkili boyutu olan kamusal olanın 

zamansal boyutu ile zamanın kamusallık ile ilişkili boyutu olan zamanın kamusallığı, 

kavramsal olarak birbirine karıştırılmakta olup, içerik olarak farklı kavramsal çerçevelere 

dahildirler. Bu doğrultuda kamusallık ile zaman arasındaki ilişki, bu ayrım temelinden 

hareketle ele alınacaktır.  
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i)Uzamsal Kamusallık 

 

İlk olarak kamusal olanın zamansal boyutuna bakıldığında, temel hareket noktasının 

kamusal olan olması nedeniyle öncelikle kamusal olana ilişkin bir belirlenim yapılması 

gereklidir. Bu belirlenim, kamusallığa ilişkin yapılan genel değerlendirmelerde de 

görüldüğü gibi, doğrudan doğruya siyasal olana ilişkin bir kamusallık olabileceği gibi, 

doğrudan doğruya ekonomi ile ilişkili olan bağlamda üretime ilişkin kamusallığı da 

içerecek şekilde iki açıdan yapılabilir. Buna göre doğrudan doğruya siyasal olana ilişkin 

kamusallık, kamusal alan ve kamusal akla ilişkin kamusallıkların zaman boyutu ve 

doğrudan doğruya ekonomiye ilişkin olan kamusallık, üretim, tüketim ve bölüşüm 

bağlamındaki kamusallık olmak üzere genel bir çerçevede gruplandırılabilir. Bu 

gruplandırmaların zaman ile ilişkili olan boyutu ise zamanın kendinde şey olma ve 

algılanabilir olma hallerinden tamamen bağımsız sadece algılanan olması halinde ortaya 

çıkabilmektedir. Buna göre zaman her durumda mevcut olan, kamusallık ise bu mevcut 

olan zamanın içinde gerçekleşen bir durumdur. Buna bağlı olarak da kamusallık temelli 

zamana ilişkin yapılan sorgulamalar da, zamana ilişkin olanın sorgulanması olarak değil, 

zamanın nicelik, ölçü olarak algılandığı bir düzlemde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla 

buradaki kamusallık hali de gerek siyasal olana gerek ekonomi ile ilgili olana ilişkin olsun 

her durumda mevcut zamanın ve mekânın içinde gerçekleşen ve zamana ilişkin olan değil, 

mekâna ilişkin olan olarak ortaya çıkmaktadır. Mekânsal olanın temelinde zamansallık 

sadece ölçüye indirgenerek ele alınmakta ve “kamusal alanda geçirilen zaman, kamusal 

akıl için gerekli olan zaman ya da kamu malı/hizmeti üretmek için gerekli olan zaman” 

gibi kamusallığın temeline ilişkin değil kamusallığın gerçekleşme sürecine ilişkin bir 

ölçüt niteliği ile ele alınmaktadır. Bu durum ise kamusal zaman ve kamusal olmayan 
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zaman şeklinde zamanın kamusallık temelinde ikiye bölünerek değerlendirilmesine yol 

açmaktadır.  

Kamusallık bağlamında zamana ilişkin bu değerlendirme, yukarıda belirtildiği gibi 

zamanın algılanabilir olma halindeyken, örgütlenmesi ve kullanımına ilişkindir. Buna 

göre kamusallığa ilişkin yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kamusal olanın tercih 

edilen olması hatta özellikle Antik Yunan’da olduğu gibi kamusal olmama halinin 

kamusal olandan dışlanma haline karşılık gelmesi göz önünde bulundurulduğunda, 

kamusal olana dahil olabilmenin mülkiyet gibi koşulları olmakla birlikte, temelde 

mülkiyetin varlığının gerekliliğinin de kamusal olana ayrılabilecek zamana imkân veren 

bir ölçüt olmasına bağlandığı söylenebilir. Bu durum kamusal olana dahil olma ve 

olmama hakları bağlamında ele alındığında, zamanın önemi değişkenlik 

gösterebilmektedir. Kamusal olana dahil olma hakkı bulunmayan Antik Yunan’daki 

kadın ve köleler ile mülksüzler açısından kamusal olan ile ilişki bağlamında zamanın 

önemi bulunmamaktadır. Ancak zamanın önemi, kamusallığa ilişkin anlam içeriği 

değişikliği dolayısıyla, kamusal olmayanın kamusal olan olarak gösterilmesi ve buna 

bağlı olarak da esas anlamda kamusal olandan dışlanılması halinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu duruma, kamusal olana dahil olacak zamana sahip olunsa dahi, kamusal olanın 

özellikle post modern dönemde, özel olana indirgenmesiyle ortaya çıkan kamusallık 

yanılsaması ve bunun yanında esas anlamıyla kamusal olandan ya da olması gerekenden 

dışlanma hali olan kamusal aklın oluşamaması, kamusal alanlara dahil olunamaması 

örnek olarak verilebilir. 

Diğer taraftan kamusal olana dahil olma hakkının bulunması halinde zamanın önemi 

belirleyicilik kazanmaktadır. Bu durumda, zaman dolayımıyla kamusal olana dahil 

olma/olabilme değişkenlik göstermektedir. İnsanların çalışma dolayımıyla el konulan 

zamanları insanın sadece kendine ilişkin olana indirgenmesine ve toplumsal olana, ortak 

olana dahil olabilmesi için gerekli zamanın yokluğuna bağlı olarak bunlardan da 
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soyutlanmasına neden olmaktadır. Çalışma süresinin uzunluğu ya da yoğun çalışma 

koşulları nedeniyle çalışma tarafından zamanına el konulan emek öznelerinin kamusal 

olana dahil olabilme imkânı mutlak olarak azalmaktadır. Emek öznelerinin aksine 

sermaye sahipleri ise dolaylı olarak kamusal olmayandan bağımsızlaşabilmekte 

dolayısıyla da kamusal olana dahil olabilecek zamana sahip olabilmektedirler.  

Kamusal olana dahil olabilme/olma belirli koşullara bağlı olmakla birlikte esas 

gerekliliğin, kamusallığın dünya içinde ve insana bağlı olarak gerçekleşmesi, insanın 

dünya içinde olma halinin aynı zamanda, zamanın içinde olmasına bağlı olması nedeniyle 

zaman ve zamanın varlığı olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak gerekli ya da yeterli 

zamanın sağlanamaması gibi sebeplerle kamusal olana dahil olma hakkı doğrudan 

olmamakla birlikte dolaylı olarak engellenebilmektedir. “Kamusal olana dahil olacak 

zamanın varlığı” öncelikli olarak kamusal olana dahil olma hakkına bağlanmış olmasına 

rağmen, kamusal olana dahil olma hakkını doğrudan (görünürde) etkilememekle birlikte, 

dolaylı olarak etkilemesi nedeniyle kamusal olana katılma hakkından bağımsız olarak 

katılımın temel unsuru niteliğindedir. Bu noktada kamusal olana ilişkin zamanın 

öneminin anlaşılması ve uzamsal kamusallığın hesaplanabilirlik çerçevesinde tanımlanan 

ilişkisini ortaya koymak amacıyla aşağıda yer alan şekil hazırlanmıştır. 
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Şekil 2-1: Zamanın Kamusal ve Özel Zaman Şeklinde Ayrımı 

 

Oluşturduğum Sekil 2-1’de 24 saatlik zaman dilimi için zamanın kamusal olan ve özel 

olan arasındaki bölüşümü gösterilmektedir. 24 saatlik zaman diliminin bu bölüşümü, 

kamusal ve özel olanın pozitif ve negatif alanları olmak üzere dört bölge temelinde 

değerlendirilmektedir. Pozitif alanlar, kamusal zaman ile kamusal olmayan zaman 

arasındaki ve özel zaman ile özel olmayan zaman arasındaki ayrımın net bir şekilde 

yapıldığı alanlar olup, negatif alanlar ise söz konusu ayrımın kaybolduğu alanlardır. Buna 

göre,  
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 Şekil kapsamında, toplam 24 saatlik bir zaman kısıtı bulunmakta olup bu zaman dilimi 

tek bir bölgede (A noktası-(12,12)) geçirilebileceği gibi iki bölgede (BDGH Alanı- (-

12,6, 6,6)), üç bölgede ya da dört bölgenin tamamında (CDEF Alanı- (6,6,-6,6,6,-6,-6,-

6)) da geçirilebilinir. Ancak 24 saatlik zaman dilimi kapsamında (24 saatlik zaman kısıtı 

altında) kamusal olana dahil olabilme ve zamanını kamusal olanda geçirmeye bağlı olarak 

oluşan kamusal zamanın çokluğu, özel olana ilişkin zamanın azalmasına, özel olana 

ilişkin zamanın artması da kamusal olana ilişkin kullanılabilir zamanın azalmasına neden 

olacaktır.  Ayrıca zamanın tümü kamusal olabileceği gibi (0,24) tamamen özel olana 

(24,0) ilişkin de olabilir.  

 1 numaralı bölge, kamusal olanın ve özel olanın net bir şekilde ayrıldığı/ayrılabildiği ve 

buna bağlı olarak da zamanın kamusal ve özel olan olmak üzere net bir şekilde 

ayrıştırılabildiği bölgedir. Ayrıca bu durum, kamusal olan ile özel olan ayrımının net bir 

şekilde yapılabiliyor olması haline bağlı olarak normal bir şekilde beklenen durum olup, 

kamusal ve özel olanın anlam içeriklerinin korunduğu durumdur. Zamanın 12 saatlik 

kısmının özel olana (evinde yemek yeme, uyuma, dinlenme vb.) diğer 12 saatlik kısmının 

da kamusal olana ayrıldığı A noktası bu duruma örnek oluşturmaktadır. Bu bölge, 

zamanın kamusal olan ile özel olan arasındaki ayrımı açısından, anlam içeriklerinin 

korunduğu bölgedir.  

 2 numaralı bölge, kamusal olan ile kamusal olmayan net bir şekilde ayrılabilirken özel 

olana ilişkin net bir ayrımın yapılamadığı bölgedir. Bu bölgede kamusal olanın anlam 

içeriğine ilişkin herhangi bir problem bulunmazken özel olanın anlam içeriğinde bir 

farklılaşmakta olmaktadır. Buna göre, temelde kamusal olan özel olana dahil olarak özel 

olanın anlam içeriğinin daralmasına neden olmaktadır.  Bu durum, uykuya ve kişisel 

bakıma ayrılan zaman dışında ev içinde dahi kamusal olana zaman ayrılması hali olup, 

bu zaman tam anlamıyla kamusal zaman kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi özel 

zamanın da kamusal olan dolayımıyla daraltılması halidir. Bu duruma, özel zaman 
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üzerindeki kontrol gücünün kaybedildiği ve kamusal bir yükümlük olarak kabul edilen 

askerlik örneği verilebilir. Diğer taraftan özel olanın mahremiyetten yoksunluğu hali de 

bu duruma neden olabilmektedir. Ancak bu durum, özel olanın ortak hale gelmesi 

şeklinde değil, aleni hale gelmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Askerlik örneğinde sadece 

zamanın kamusal ve özel olan olarak ayrılması üzerindeki belirleme gücünün değil, 

bununla birlikte özel olanın, mahremiyetinin de belli ölçüde ortadan kaybolduğu 

söylenebilir.  

 3 numaralı bölge, gerek kamusal olana gerekse özel olana ilişkin net bir ayrımın 

yapılamadığı bölgedir. Bu bölgede gerek kamusal olanın gerekse özel olanın anlam 

içeriği farklılaşmaktadır. Buna göre, temelde kamusal olan özel olana dahil olarak özel 

olanın anlam içeriğini daraltırken, özel olan da kamusal olana dahil olarak kamusal olanın 

anlam içeriğini daraltmaktadır. Bu durum, hem kamusal olanın ortaklığının ortak 

olmayan, mahrem olanda da devam etmesine bağlı olarak oluşan sahte bir özel olma hali 

hem de özel olanın, mahremiyet yoksunluğuna bağlı olarak alenilik dolayımıyla oluşan 

sahte bir ortaklık ve buna bağlı olarak da sahte bir kamusallık haline karşılık gelmektedir. 

Zamanın bu bölge kapsamında kullanımı, özel olan ile kamusal olan arasındaki ayrımın 

belirsizleşmesinin ötesinde gerçek anlamdaki kamusallıktan yoksun kalınmasına neden 

olduğu gibi özel olan üzerindeki kontrol gücünün de kaybolmasına neden olmaktadır. Bu 

duruma, içinde bulunulan/maruz kalınan sahte bir kamusallık halindeyken bu sahte 

kamusallığın aynı zamanda özel olan üzerinde de belirleyici olduğu cemaat yapılanması 

örneği verilebilir. Temelde ortaklık niteliği taşımayan hususlar ortak olarak kabul 

edilmekte ve bunlar insanların mahrem olarak kabul edilen zaman dilimleri üzerinde dahi 

belirleyici olabilmektedir. Bu bölge, zamanın kamusal ve özel olan arasındaki ayrımının 

belirsizleştiği, kamusal ve özel olanın anlam içeriklerine ilişkin yanıltıcı niteliğe sahiptir. 

 4 numaralı bölge, özel olan ile özel olmayan net bir şekilde ayrılabilirken kamusal olana 

ilişkin net bir ayrımın yapılamadığı bölgedir. Bu bölgede özel olanın anlam içeriğine 
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ilişkin herhangi bir problem bulunmazken kamusal olanın anlam içeriğinde bir 

farklılaşma olmaktadır. Buna göre, temelde özel olan kamusal olana dahil olarak kamusal 

olanın anlam içeriğinin daralmasına neden olmaktadır.  Bu durum, kamusal olanın esasını 

oluşturan ortaklığın bulunmadığı, aksine mahrem olan hususların alenilik dolayımıyla 

kamusal gibi kabul edilmesine bağlı olarak sahte bir kamusallık haline karşılık 

gelmektedir. Bu duruma, basın ve medya aracılığıyla oluşturulan sahte kamusallıklar 

kapsamında geçirilen zaman örnek olarak verilebilir.  

Bu çerçevede Şekil bütün olarak değerlendirildiğinde, 24 saatlik zaman dilimi kamusal 

ve özel olan şeklinde dört bölge kapsamında 60 dakikalık süre esası ile toplam 300 farklı 

şekilde kullanılabilmekle birlikte,  kamusal ve özel zaman arasındaki ayrımının net bir 

şekilde, tamamen ya da büyük ölçüde birinci bölge kapsamında sağlanabileceği 

söylenebilir. Bununla birlikte kamusal olan ile özel olanın ayrımın ötesinde zamanın 

kullanımı, kamusal olana dahil olabilme kapsamında ele alındığında, kamusal olanın özel 

olana dahil olduğu, dolayısıyla doğrudan ve dolaylı olarak kamusal olana ayrılan zamanın 

yüksek olduğu iki numaralı bölge kamusal zamanın yaygınlığı açısından ideal bölge 

olarak kabul edilebilir. Ancak her durumda sahte kamusallık, dolayısıyla da kamusallık 

yanılsaması oluşturan üç ve dört numaralı bölgeler, kamusal olana dahil olma hakkından 

yoksunluğu temsil etmektedirler. 

Diğer taraftan kamusallık zaman ilişkisi, kamusal olanda geçirilebilecek zamanın varlığı 

ve burada geçirilen zamanın ölçü olmasının ötesinde, insanın ölümlülüğü dolayısıyla da 

dünya içinde insana ilişkin sınırlı zaman ile nesiller boyu gerçekleşen süreklilik gösteren 

zaman arasındaki ilişkinin kamusallık dolayımıyla sağlanmasına bağlı farklı bir 

kamusallık-zaman ilişkisi daha bulunmaktadır. Bu ilişki öncelikli olarak sınırlı insan 

ömrü içinde kamusal olana dahil olma, sonrasında ise buna bağlı olarak sınırlı olan ömrün 

aşılarak nesiller boyu devam eden bir sürece dahil olma şeklinde gerçekleşmektedir. 

Ömrün sınırlılığı ve kamusallık ilişkisi iki farklı açıdan ele alındığında sınırlı ömre sahip 
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insan ile canlılara özgü ömür yerine “dünya içinde bulunma hali” kullanıldığında cansız 

varlıkların kamusallık ile ilişkileri dolayısıyla sürekliliklerinin farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Her iki durum da Hanna Arendt tarafından aşağıdaki şekillerde ifade 

edilmiştir. 

 “Bizden önceki çağlarda insanlar kendilerinden de bir şeyler olsun diye ya da 

başkalarıyla ortak, bu dünyadaki yaşamlarından daha kalıcı bir şeylere sahip olmak 

istedikleri için kamu alanına girdiler. (Öyle ki köleliğe duyulan melanet sadece özgürlük 

ve görülürlükten yoksun olmasından ötürü değildi, aynı zamanda “yaşadıklarına dair hiç 

bir iz bırakmadan karanlık içinde geçip giden”, kendileri de karanlık bu insanlardan 

duyulan korkuyu içermekteydi). Modern çağda kamu alanının yitirilmiş olmasının belki 

de en iyi kanıtı ölümsüzlüğe duyulan sahici ilginin neredeyse tümüyle ortadan kalkmış 

olmasıdır” (Arendt, 2011, s. 99-100). 

“Bir kamu alanının varlığı ile peşinden dünyanın insanları bir araya toplayan ve onları 

birbirleriyle ilişkiye sokan bir şeyler topluluğuna dönüşmesi sadece tamamen kalıcılığa 

bağlıdır. Eğer dünyada bir kamusal mekân bulunacaksa bu bir nesilliğine kurulmaz ve 

sadece yaşayanlar için planlanamaz, ölümlü insanların yaşam sürelerini aşması gerekir. 

Açık konuşursak, potansiyel bir yeryüzü ölümsüzlüğü yönünde bu aşkınlık olmadan ne 

siyaset, ne ortak dünya ne de kamu alanı mümkün olabilir. Çünkü Hıristiyanlığın- ruhun 

kurtuluşunu herkesin ortak meselesi olarak- anladığı anlamda ortak iyiden farklı olarak 

ortak dünya, doğduğumuzda içine girdiğimiz ölürken ardımızda bıraktığımız bir şeydir. 

Bizim yaşam süremizi (ömrümüzü) hem geçmiş hem de gelecek olarak aşar, biz gelmeden 

de oradaydı, kısa ziyaretimizden sonra da orada olacak. Ona sadece birlikte 

yaşadıklarımızla değil eskiden yaşamış ve bizden sonra gelecek olanlarla da ortak olarak 

sahibizdir. Ama böyle bir ortak dünya nesiller boyunca yalnızca kamuda göründüğü 

ölçüde varlığını sürdürebilirdi. İnsanların zamanın doğal yıkımından kurtarma iradesini 
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gösterdikleri her şeyi soğurup yüzyıllar içerisinden aydınlatan, kamu alanının bu açıklık 

özelliğidir” (Arendt, 2011, s. 99). 

Ancak ömrün sınırlılığı dolayısıyla canlı ve cansız varlıklar arasında ortaya çıkan 

farklılığın, kamusallık ile kurulan ilişki bağlamında ele alındığında ortadan kalktığı 

söylenebilir. Kamusal alana dahil olma hakkı ya da zamanı bulunmadığı için kamusallık 

niteliği kazanmayan ölümlü bir köle ya da emek öznesi ile ölümlü bir düşünür olan ancak 

kamusal alana dahil olmuş Platon’un kamusallık dolayımıyla sahip oldukları süreklilik 

farklıdır. Buna bağlı olarak insan ömrünün sınırlılığı ile insandan bağımsız olarak dünya 

zamanının sınırsızlığı arasındaki ilişki insan için ancak kamusal olana dahil olma 

dolayısıyla gerçekleşebiliyor olması nedeniyle kamusallığın zaman içindeki sürekliliğini 

sağladığı söylenebilir.  

 

ii) Zamanın Kamusallığı 

 

İkinci olarak zamanın kamusallık boyutuna bakıldığında, aşağıda yer alan ve Cihan 

Camcı tarafından Heidegger bağlamında yapılan değerlendirmenin Heidegger’in zamanı 

ele alış tarzının anlaşılması açısından özetleyici nitelikte olduğu söylenebilir. 

“Zamanı düşünüşüm, yalnızca benim düşünüşüm değildir. Diğerleriyle birlikte oluşum 

sayesinde zaman anlam kazanabilir. Sözgelimi saate baktığımızda, aynı yaşam bağlamını 

paylaştığımız diğer insanlarla birlikte oluşturulmuş, şimdi yemek zamanı gibi bir süreyi 

anlıyorumdur. Bu anlamda anlayış, DASEIN’ın zaten birlikte olmuşluğunda anlayışla, 

mit-verstanden (Heidegger, 1975, 447; Heidegger, 1982, 315) anlayışıdır. Yalnız yemek 

yiyecek de olsam, kimseye söylemeden, gizlice yemek yesem de, yemek yeme etkinliği 

ancak diğer insanlarla birlikte önceden kabul edilmiş dilsel bağlamda anlamlı olabilir. Bu 

etkinliğim, yemeğe başladığımız ve bitirdiğimiz belirgin olmayan sınırlar arasında geçen 

bir süredir. Yani açıktır. Almanca açık, Das Offene, kamusallık, 

Offenlichkeit sözcüğünün kökenidir. Dolayısıyla yaşamın anlamı, saydığımız 
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etkinliklerimizin açık ve geçişli karakteri anlamında, herkesin üzerinde belli belirsiz 

uzlaştığı bir bağlam demektir. İşte, şimdi… zamanı diye saydığımız her süre, bu 

bağlamın içinde anlamlıdır. Bunu dile getirmesek de, düşünüşümüzün dilsel yapısı bu 

anlamda, bir şimdi zamanını anlar. 

Saate bakıp, şimdi dediğimizde, ne için ve nereye zaman var anlamında şimdi deriz. Bu 

dile getirişte, seslendirmeden, sessizce düşünsek de, “zamanı kamusallaştırıyoruz” 

(Heidegger, 2006: 417). Aslında kamusallık, önceden uzlaşılmış bağlam anlamında zaten 

var olmaktadır. Bu nedenle, benim zamansal düşünüşlerimde, sayışlarımda zamanı 

kamusallaştırmam, zaten var olmakta olan sayılabilirliğin sayesinde sayabilmem 

demektir. Bu kamusallaşma sayesinde, zamanı günlük hayattaki bölünmüş süreler olarak, 

belli belirsiz bir şekilde anlıyoruz. Bu anlayışımız, mahrem bir dil olamayacağı için, diğer 

DASEIN’larla ortak dile getiriş bağlamıyla sınırlıdır. Bu anlamda şimdi herkesindir. 

“Şimdi hiç kimsenin değildir, dolayısıyla herkesindir” (Heidegger, 1982: 264). DASEIN, 

zamanın kamusallığın ötesindeki, her ne ise o oluşunu, tümlüğünü düşünemez. Bu 

tümlük, (kamusallığın, bağlamsallığın, sayılabilirliğin ontolojik anlamda tümlüğü, henüz 

ayrışmamışlığı) onun için örtük kalır. Bunu ancak mahrem bir deneyim olarak duyabilir. 

Kamusal anlamda ise, bize görünüşte bölünmüş gibi gelen süreler söz konusudur” 

(Camcı, 2015, s. 43). 

Heidegger’e ilişkin bu değerlendirmeden hareket edildiğinde, zamanın kamusallığının 

temel hareket noktasının zaman olması nedeniyle öncelikle zamana ilişkin bir belirlenim 

yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir. Bu belirlenim zamanın kendinde şey olma 

hali, algılanabilir olma hali ve algılanan olma hali temelinde üç açıdan yapılabilir. Bu 

haller zamanın varlığının, algılanabilir olması ya da algılanması halinden bağımsız olarak 

kendinde şey olarak da bulunabileceği dolayısıyla mutlak olması haline karşılık geldiği 

gibi aynı zamanda zamanın kendinde şey olarak bulunmadığı ancak algılanabilir olmanın 

ya da algılamanın gerçekleştirilebilir olmasına bağlı olarak varlık kazanması hallerine de 



161 
 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla zamana ilişkin algılama halleri ancak algılayanın yani 

insanın varlığına bağlı olarak gerçekleşmekte ve değerlendirilebilmekte olup zamanın 

kamusallığı da ancak insan dolayımıyla gerçekleşebilmektedir. Algılama halinden 

bağımsız olarak zamanın kamusallığının oluşumu sağlanamamaktadır. Dolayısıyla 

zamanın kamusallığı ile kast edilenin zamanın insan dolayımıyla algılanabilirliği olduğu 

söylenebilir. Buna bağlı olarak da zamanın algılanabilir olması söz konusu olmadığı 

takdirde zamanın kamusallık niteliği de ortaya çıkamayacaktır. Ancak zamanın 

kamusallığı durumunda, algılanabilirlik gerekli olmakla birlikte “algılanma halinin” 

varlığı ya da “zamanın kendinde şey olma halinin” varlığına bağlı olarak söz konusu 

kamusallığın açığa çıkma hali farklılık göstermektedir. Bu farklılık dört kategoride ele 

alınabilir: i) Zamanın sadece algılanabilir olması halinde, zaman algılanabilir olmakla 

birlikte algılanan olmaması dolayısıyla zamanın algılanmasının da doğrudan doğruya 

niceliğe indirgenmesine bağlı olması nedeniyle zaman ölçüt niteliğinde değildir. Bu 

durumda algılanabilirliğin varlığına bağlı olarak zamana yönelik bir aleniliğin dolayısıyla 

da kamusallığın bulunduğu söylenebilir. Bu duruma, örnek olarak güneşin doğuş 

zamanının varlığının kabul edilmesi verilebilir. Güneşin doğuş zamanı, bu zamanın 

yaşanması yoluyla algılanmasından ve zamanın kendinde şey olma halinden bağımsız 

olarak algılayabilme yeteneği olan var olanlarca kabul edilen bir zamana karşılık gelir ki 

bu kabul de zamanın kamusallığına karşılık gelir; ii) Zamanın algılanabilir ve algılanan 

olma halinde, zaman-algı ilişkisine bağlı olarak zamanın kamusallığı söz konusu 

olabilmektedir. Güneşin doğuş zamanını yaşayarak algılayan var olanlarca bu zamanın 

kamusallığı söz konusudur; iii) Zamanın kendinde şey olarak bulunurken aynı zamanda 

algılanabilir olması halinde, zamanın ölçü düzeyine indirgenmiş olmaktadır. Buna göre 

zamanın, öncelikli olarak algılama halinden bağımsız olarak kendinde şey olma hali kabul 

edilmekte ve buna bağlı olarak aynı zamanda algılanabilir de olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durumda, zaman-algı ilişkisine bağlı olarak zamanın kamusallığı söz konusu 
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olabilmektedir. Güneşin doğuş zamanı bütün var olanlarca algılanmasa dahi bu zamanın 

varlığı bütün var olanlar için alenidir; iv) Zamanın kendinde şey olarak bulunurken aynı 

zamanda algılanabilir ve algılanan olması halinde zaman-algı ilişkisine bağlı olarak 

zamanın kamusallığı söz konusu olabilmektedir. Güneşin doğuş zamanının aleniliği 

dolayısıyla kamusallığı söz konusudur.  

Bu çerçevede, zamanın varlığı algılamadan bağımsız olabileceği gibi algılamanın 

varlığına bağımlı da olabileceği ya da kendinde bir şey olabilirken algılamaya ilişkin 

hallerin de gerçekleşmesinin mümkün olabileceği görülmektedir. Zamanın kamusallığı 

ise esasında algılanabilirliğin varlığına bağlı olarak zamana ilişkin alenilik haline karşılık 

gelmektedir. Bu alenilik halinin, öncelikli olarak zamanın kendinde şey olma halinin 

aşılarak algı düzeyine karşılık gelmesi ve esasında zaman içrelik hali dolayısıyla zamanın 

algılanabilir kılma hali olduğu söylenebilir. Buna göre zamanın algılanmasının zamanın 

aleniliği ve buna bağlı olarak da kamusallığı hususundaki temel koşul olduğu 

söylenebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, algılanabilirliğin bulunduğu bütün 

durumlar için algılanma halinden bağımsız olarak da zamanın kamusallığının 

bulunmasıdır. Burada doğrudan doğruya algılama ile o zamanın içinde olmak yerine, 

Heidegger’in var olanın zamansallığına ilişkin özelliği olarak belirttiği var olanın zaman 

içreliği dolayısıyla söz konusu zamanın herhangi bir mahremi barındıramaması ve buna 

bağlı olarak da zaman-var olan ilişkisinin bütün var olanlar için aleniliği dolayısıyla da 

kamusallığı söz konusu olmaktadır (Heidegger, 1982, s. 264). Zamana ilişkin aleniliğin 

yokluğu ancak zaman içre olmayan “var olan olmayanlar” için de söz konusu 

olabilmektedir. Bu durumun ise zamanın kamusallığının bütün var olanlar için var olan 

olmak gibi bir ortaklıkta olduğu gibi zamansal anlamda da bir ortaklık haline karşılık 

geldiği söylenebilir.  
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iii) Kamusallık Zaman İlişkisine Yönelik Genel Değerlendirme 

Kamusal olan ile zaman ilişkisi, başlangıç noktasının değişmesine bağlı olarak 

birbirinden farklı içeriklere sahip olmaktadır. Bu anlam içeriklerinin karşılıklı olarak 

değerlendirilebilmesi amacıyla kamusallık, kamusal olanın temel olduğu kavramsal 

çerçeve için “uzamsal kamusallık”, zamanın temel olduğu kavramsal çerçeve için ise 

“zamansal kamusallık” şeklinde ifade edilecektir.  

Kamusallığa ilişkin dil bilimi ve kavramsal değerlendirmelerden hareket edildiğinde 

ortaklık ve alenilik şeklinde iki temel unsurun bulunduğu görülmektedir. Buna göre 

uzamsal anlamda kamusallıkta temel olan ortaklık iken ve alenilik ortaklığın varlığına 

bağlı iken, zamanın kamusallığında ise temel olan alenilik olup ortaklığın bulunması bir 

gereklilik değildir. Bu durumun değerlendirilmesine yönelik aşağıda yer alan tablo 

hazırlanmıştır. 

Tablo 2-5: Uzamsal ve Zamansal Kamusallığın Ortaya Çıktığı Durumlar 

Heidegger’in Zaman 

Anlayışı 

DURUMLAR Ortaklık Alenilik Kamusallık Türü 

Heidegger’in 

Zamansallık Anlayışı 

ile Uyumsuz 

Durum 1 - - Kamusallık yok 

Durum 2 + - Kamusallık Açığa 

Çıkamıyor 

Heidegger’in 

Zamansallık Anlayışı 

ile Uyumlu 

Durum 3 - + Zamansal Kamusallık 

Durum 4 + + Uzamsal ve Zamansal 

Kamusallık 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 2-5’de kamusallığa ilişkin ortaklık ve alenilik unsurlarına 

ilişkin karşılaştırmalı durumlar gösterilmektedir. Buna göre, 

 Ortaklık ve aleniliğin bulunmadığı durumdur (Durum 1). Bu durumda kamusallık söz 

konusu değildir. 

 Alenilik bulunmazken ortaklığın bulunduğu durumdur (Durum 2). Bu durumda zamanın 

kamusallığı söz konusu olamazken uzamsal anlamda kamusallık da tam anlamıyla söz 

konusu olamamaktadır. Uzamsal anlamda kamusallığın temel unsuru ortaklık olmakla 
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birlikte bu ortaklığın varlığının aleniliği gerektirmesi aleniliğin yokluğu halinde kamusal 

olanın kamusallık niteliğini gerçekleştirememesine neden olmaktadır.  

 Ortaklık bulunmazken aleniliğin bulunduğu durumdur (Durum 3). Bu durumda uzamsal 

anlamda kamusallık söz konusu değilken zamanın kamusallığı söz konusudur. Ortaklığın 

bulunmadığı bir durumda aleniliğin varlığı bir anlamda uzamsal anlamda kamusallığa 

neden olsa da bu kamusallık gerçek anlamıyla kamusal olana karşılık gelmemektedir. 

Diğer taraftan aleniliğin varlığı her durumda zamansal olan için kamusallığı 

oluşturmaktadır. Bu duruma örnek olarak uyku zamanı verilebilir. Uyku zamanı, ortak 

akla ilişkin ya da kamusal alan da yapılması beklenen bir eylem değilken, herkes 

tarafından kabul edilen dolayısıyla da zamansal olarak aleni olan niteliğindedir. 

 Ortaklığın ve aleniliğin bulunduğu durumdur (Durum 4). Bu durumda hem uzamsal 

anlamda kamusallık hem de zamanın kamusallığı söz konusudur. Bu duruma örnek olarak 

siyasi seçimler verilebilir. Siyasi seçim süreçleri ortak olana ilişkin olanın herkes 

tarafından erişilebilir olması nedeniyle hem uzamsal anlamda kamusaldır hem de oy 

zamanı (seçim anı, seçim süreci) katılımdan bağımsız olarak herkes için algılanabilir, 

alenidir. 

Tablo 2-5 kapsamındaki durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde zamansal 

kamusallığın her durumda uzamsal kamusallığın zamansal boyutunu da içerdiği buna 

bağlı olarak da zamansal kamusallığın olmadığı bir durumda uzamsal kamusallığın da 

gerçekleşmesinin beklenemeyeceği söylenebilir. 

Buradan hareketle zamanın hem kamusal zamanı hem de kamusal olmayan zamanı 

içerdiği dolayısıyla da uzamsal anlamdaki kamusallığın her durumda zamanın kamusal 

yapısı içinde gerçekleştiği söylenebilir. Uzamsal olarak kamusal olmayan zamanlar da 

zamanın kamusal yapısı içinde gerçekleşmektedir (uyku zamanı gibi). Buna göre zamanın 

kamusallığı, uzamsal anlamdaki kamusal olanın ya da kamusal olmayanın varlığını bilme, 

fark etme gibi algılanabilirlik düzeyine karşılık gelmekte olup uzamsal kamusallığın 
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temel aşamasını oluşturmaktadır. Zamanın kamusallığı içinde ortaya çıkan uzamsal 

anlamdaki kamusallık ise uzamsal olanın ortak olana dahil olabilmesi/olması ile 

gerçekleşebilmektedir. Uzamsal anlamda kamusal olmayan zaman, varlığı bilindiği halde 

dahil olma şeklinde bir ortaklık ve buna bağlı olarak da alenilik barındırmamaktadır. 

Dolayısıyla ilk aşamada varlığını bilme anlamında bir alenilik hali bulunmakta, 

sonrasında bu alenilik hali ortaklık içeren bir durumsa uzamsal anlamda dahil olmaya 

bağlı olarak gerçekleşmekte, dahil olunmama halinde ise gerçekleşememektedir. 

Diğer taraftan uzamsal ve zamansal anlamdaki kamusallıklar, uzamsal ve zamansal 

olanın ilişkisi bağlamında oluşum süreci açısından varlığını bilme ve dahil olma şeklinde 

ikiye ayrılmakla birlikte söz konusu oluşum sürecinden ayrı olarak dahil olmanın 

zamansal ve uzamsal anlamda gerçekleşmesi halleri, kamusallığın farklı şekilde 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. Ancak her durumda, uzamsal anlamda kamusal 

olan ile zamansal anlamda kamusal olan arasında süreç niteliğinde geçişlilik ilişkisi 

bulunmakta olup bu ilişkiye yönelik değerlendirme aşağıda yer alan tabloda 

gösterilmektedir. 

Tablo 2-6: Özel ve Kamusal Olanın Uzamsal ve Zamansal Niteliği 

BOYUT  

NİTELİK UZAMSAL ZAMANSAL 

Özel olan Kamusal Olan1 Existenziell 

Kamusal Olan Kamusal Olan2 Existenzial 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 2-6’da kamusallık düzleminde uzamsal olan ile zamansal 

olan arasındaki ilişki gösterilmektedir. Buna göre, dünya içinde olma haline bağlı olarak 

uzamsal olan her durumda zamansal olanın içinde yer almakta, zamansal olan da her 

durumda kamusal olan olduğu için uzamsal anlamda özel olan da, kamusal olan da 

zamansal olanın kamusallığı içinde yer almaktadır. Buna göre, 
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 Uzamsal anlamda özel olan, existenziell yönelime, kamusal olan da existenzial yönelime 

karşılık gelmiş olarak gösterilmiş olmakla birlikte bu gösterim, zorunluluk olmayıp 

uzamsal düzlemde özel olan ile kamusal olanın ilintisellik düzeylerinin farklılığı 

dolayısıyla gerçekleşme potansiyeli bağlamında daha uygun bulunmuştur. 

 Uzamsal anlamda özel olanın temas ettiği zamansal anlamdaki kamusallık ile uzamsal 

anlamda kamusal olanın temas ettiği zamansal anlamdaki kamusallık hali birbirinden 

farklıdır (Kamusal Olan1 ≠ Kamusal Olan2). Buna göre, özel olan ile sınırlı bir 

uzamsallık hali zamansal anlamda kamusallık kapsamında yer almakla birlikte, bu 

kamusallık halinin, kamusal olan ile genişletilmiş, ilintiselliğin daha yoğun olduğu bir 

uzamsallık halinin temas ettiği zamansal anlamdaki kamusallık haline göre daha sınırlı 

düzeyde olma olasılığı yüksektir denilebilir. Bu noktada belirleyici olan ise zamansal 

anlamda kamusal olanın açığa çıkma şekli, zamansal anlamda kamusallığa dahil olma 

şeklidir.  Buna göre, uzamsal anlamdaki kamusallıkta bir farklılık bulunmazken zamansal 

anlamdaki kamusallıkta bu kamusallığın içine dahil olma şekli değişkenlik 

göstermektedir. Bu dahil olma şekli, zaman-içrelik, tarihsellik ve gündeliklilik şeklinde15 

olabileceği gibi, uzamsal kamusallık ile karşılaştırmada  gündeliklilik hali dolayısıyla ele 

alınmaktadır. Bu doğrultuda zamanın kamusallığı, gündeliklilik hali içinde bulunma 

dolayısıyla zamansal anlamda olumsuz bir anlam içeriğine sahipken, uzamsal anlamda 

uzamsal olana ilişkin gündeliklilikten uzaklaşılmasına bağlı olarak olumlu bir anlam 

içeriğine sahip olmaktadır. Bu duruma ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirme 

yapılabilmesi amacıyla aşağıda yer alan tablo hazırlanmıştır. 

 

                                                           
15 Bu durum Heidegger tarafından gündeliklilik kavramı ile otantik var oluş arasındaki ilişki kapsamında 

ele alınmış olup Birinci Bölümde detaylı olarak değerlendirilmiştir. Buna göre olup gündeliklilik 

dolayımıyla zamansal anlamda kamusallık içinde bulunmama hali, gündelikliliğin aşılarak otantik var oluşa 

yönelik olarak zamanın kamusallığı içinde bulunmaya karşılık gelmektedir. Dolayısıyal gündeliklilik 

dolayımıyla zamanın kamusallığı içinde bulunmama hali zamanın kamusallığının olmadığı anlamına 

gelmemekte bu kamusallığa gündelikliklik dolayımıyla dahil olmama anlamına gelmektedir. 
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Tablo 2-7: Gündeliklilik Hali Bağlamında Uzamsal ve Zamansal Kamusallık 

DURUMLAR 1. AŞAMA 2. AŞAMA 

Uzamsal Kamusallık Zamanın Kamusallığı Gündelik1 Gündelik2 

Durum 1 - - + - 

Durum 2 - + + + 

Durum 3 + - - - 

Durum 4 + + - + 

 

Tablolaştırdığım şekliyle Tablo 2-7’de uzamsal ve zamansal kamusallık ile gündeliklilik 

ilişkisi karşılaştırılmalı olarak gösterilmektedir. Buna göre, 

 Tablo 2-7 kapsamındaki değerlendirme düzlemi iki aşamalı oluşturulmuş olup ilk 

aşamada uzamsal ve zamansal kamusallığın varlığı, ikinci aşamada ise ilk aşamaya bağlı 

olarak gündeliklilik halinin varlığı ele alınmaktadır. Dolayısıyla ikinci aşama, ilk 

aşamaya bağlı olarak oluşturulmuş olup kamusallıktan bağımsız olarak ayrı bir durum 

oluşturan sorgulama düzlemi oluşturulmamıştır. Ayrıca ikinci aşamada uzamsal 

kamusallığın yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkan gündeliklilik hali ile zamanın 

kamusallığının varlığına bağlı olarak ortaya çıkan gündeliklilik hali farklı olduğu için 

gündeliklilik hali iki farklı şekilde ele alınmıştır. 

 Uzamsal ve zamansal anlamda kamusallığa dahil olunmayan durumdur (Durum 1). Bu 

durum, uzamsal anlamda kamusallığın bulunmamasına bağlı olarak gündeliklilik hali 

içinde bulunmaya (Gündelik1), zamansal anlamda kamusallığa dahil olunmamasına bağlı 

olarak da gündeliklilik halinden bağımsızlaşmaya (Gündelik2) karşılık gelmektedir. 

Zamanın kamusallığı, kaçınılabilen bir durum olmayıp yokluğu söz konusu değildir. Bu 

durum kapsamındaki yokluk hali, gündeliklilik halinin yokluğu dolayısıyla zamanın 

kamusallığından bağımsızlaşma haline karşılık gelmektedir. Bu duruma, gündeliklilik 

halini aşarak otantik var oluşuna, varlığı anlamaya yönelen ancak uzamsal anlamda 

kamusal/ortak olana ilişkin olanlardan uzak olarak yaşayan gezginler, düşünürler örnek 

olarak verilebilir.  
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 Uzamsal anlamda kamusallığa dahil olunmazken zamanın kamusallığına dahil olunan 

durumdur (Durum 2). Bu durum, hem uzamsal (Gündelik1) hem de zamansal 

(Gündelik2) olarak gündelikliliğin içinde bulunulma halidir. Otantik varoluşa ulaşmanın 

temeli başlangıç aşaması olan gündeliklilik hali içinde bulunma ve gündeliklilik 

dolayımıyla zamanın kamusallığı içinde yer alma hali ile bu gündelikliliğin de uzamsal 

olarak kamusallık niteliği taşımaması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu duruma, kamusal 

nitelikte herhangi bir eyleme katılmayan faaliyette bulunmayan, zamanın büyük kısmını 

işbölümünün yoğun olduğu bir işte ücretli işçi olarak çalışma ile geçiren ve çalışma 

dışındaki zamanını da sadece uyuma, yemek yeme, kişisel bakım gibi ortak çıkara yönelik 

olmayan faaliyetler ile geçiren insanlar örnek olarak verilebilir.  

 Zamanın kamusallığına dahil olunmazken, uzamsal kamusallığa dahil olunan durumdur 

(Durum 3). Bu durum, hem uzamsal hem de zamansal olarak gündelikliliğin içinde 

bulunmama, gündeliklilikten bağımsızlaşma halidir. Durum 1 ile benzer şekilde zamanın 

kamusallığı kaçınılabilen bir durum olmayıp sadece gündeliklilik dolayımıyla zamanın 

kamusallığından bağımsızlaşma hali söz konusudur. Ancak Durum1’den farklı olarak 

uzamsal anlamda da gündeliklilik halinden de bağımsızlaşma söz konusu olup kamusal 

faaliyetler içinde iken otantik varoluşa yönelme hali gerçekleşmektedir. Bu duruma, 

ruhani ve dini liderler (Dalai Lama) örnek olarak verilebilir.  

 Uzamsal ve zamansal anlamda kamusallığa dahil olunan durumdur (Durum 4). Bu 

durum, zamansal anlamda kamusallığın bulunması gündeliklilik hali içinde bulunmaya 

neden olurken uzamsal anlamda kamusallığa dahil olunmasına bağlı olarak gündeliklilik 

halinden bağımsızlaşama haline karşılık gelmektedir. Durum 2 ile benzer şekilde otantik 

varoluşa ulaşmanın temeli başlangıç aşaması olan gündeliklilik hali içinde bulunma ve 

gündeliklilik dolayımıyla zamanın kamusallığı içinde yer alma hali bulunmakla birlikte 

Durum2’den farklı olarak bu gündelikliliğin uzamsal olarak kamusallık niteliği taşıması 
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şeklinde gerçekleşmektedir. Bu duruma, otantik varoluşa yönelmemiş, gündelik kaygılar 

içinde yaşayan siyasi liderler örnek olarak verilebilir.  

Bu çerçevede Tablo 2-7 kapsamındaki durumlar bütün olarak değerlendirildiğinde, 

gündeliklilik hali içinde bulunma, zamansal anlamda “varlığı anlama”, uzamsal anlamda 

ise “varlığın toplu olarak yaşama koşullarını anlama, belirleme” hallerinden uzaklaşmaya 

neden olduğu için gerek zamansal gerekse uzamsal anlamda kamusallık  düşük düzeyde 

iken, gündeliklilik halinden bağımsızlığın da en yüksek düzeye karşılık geldiği 

söylenebilir. Diğer taraftan, gündeliklilik dolayımıyla zamansal olarak kamusallık içinde 

bulunulurken, uzamsal olarak kamusallık içinde bulunmama hali ile zamansal ve uzamsal 

olarak kamusallık içinde bulunulmaması hali arasında karşılaştırma yapıldığında, 

uzamsal olan ile zamansal olanın kamusallık açısından farklılık göstermekte olduğu, 

hangisinin gündeliklilik halinden bağımsızlık açısından daha yüksek düzeye karşılık 

geldiğinin ise tercihe bağlı olarak değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Toplumsal, ortak 

olana ilişkin çıkarlardan uzak, otantik var oluşuna yönelmiş bir gezgin olarak ya da ortak 

olana ilişkin çıkarlar üzerinde belirleyicilik yetkisi olan ancak otantik var oluşa yönelme 

yerine gündelik hayata sığınmış bir siyasi lider olmak arasındaki tercih birçok koşula 

bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği gibi, toplumlara ve tarihsel sürece 

bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir.   

Bu çerçevede, kamusallık ve zaman ilişkisi özellikle Heidegger’in zaman yaklaşımı 

açısından ele alındığında, kamusal olanın zamansal boyutu (uzamsal kamusallık) ile 

zamansal olanın kamusal boyutu (zamansal kamusallık) olmak üzere karşılıklı ilişkisel 

bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Buna göre kamusal olanın zamanın ölçüt olma 

niteliği bağlamında zaman ile tanımlanma hali bulunmakla birlikte zamansal olanın da 

dünya içinde olma haline bağlı olarak kamusal niteliği bulunmaktadır. Zamanın 

kamusallığı kapsayıcılığa ve dışlanamazlığa karşılık gelirken, uzamsal kamusallık 

kapsayıcılığı içermekle birlikte dışlanabilirliğe karşılık gelmektedir. Kamusallığın anlam 
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içeriğine, uzamsal kamusallığın aksine zamanın kamusallığının daha uygun olduğu 

söylenebilir. Buna bağlı olarak da maliyenin zamansal anlamdaki kamusallığı, maliyenin 

siyasal süreç niteliğini de teknik süreç niteliğini de içermekle birlikte, uzamsal anlamdaki 

kamusallığı sadece siyasal süreç niteliğini içermektedir. Ancak söz konusu zamansal 

kamusallığın ortaya çıkma hali, siyasal süreç halindeyken sürece dayanan bir kamusallık 

haliyken, teknik süreç halindeyken, süreye dayanan bir kamusallık halidir. Bu durum da 

maliyenin uzamsal anlamdaki kamusallığının sadece süreç halinde gerçekleşebileceği 

anlamına gelmekte olup, süreye indirgenmesi halinde anlam içeriğini kaybedeceği gibi 

zamansallığını da gerçekleştiremeyeceği söylenebilir.  

 

2.3.3.2.2 Heidegger’in Çalışma Anlayışından Hareketle Maliyenin Toplumsallık 

Niteliğinin Değerlendirilmesi 

Bu bölüm kapsamında çalışmanın, maliyenin kamusal nitelikli toplumsallığı üzerindeki 

etkisinin Heidgger’de olduğu gibi olumlu mu yoksa tam tersi bir etkiye mi sahip olduğu 

hususu, Heidegger’in çalışmayı ele aldığı bağlam olan çalışma ve zaman ilişkisinden 

hareketle değerlendirilecektir.  

Heidegger’de çalışma, daha önce de belirtildiği gibi eyleme yolu ile toplumsal olana dahil 

olmanın dolayısıyla da zaman ile ilişki kurmanın bir yoludur. Ancak Heidegger’de zaman 

ile kurulan bu ilişki, zaman içrelik hali nedeniyle zorunlu olarak ortaya çıkma şeklinde 

değil, buna ilave olarak gündeliklilik ve tarihsellik halleri dolayısıyla da zamansal olarak 

gerçekleşmektedir. Bununla birlikte çalışmanın, öncelikle zaman ile ilişkisi ele alınarak 

zamansallığın gerçekleşme bağlamı kapsamında bir değerlendirme yapılmaya 

çalışılacaktır. 

Çalışma ve zamanın iki farklı temelde ilişki içinde bulunduğu görülmektedir. Buna göre 

zamanın “çalışma-çalışmama” temelinde ayrıştırılması ile “çalışılan zamanın çalışma 
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içindeki kullanım şekli” olmak üzere iki farklı literatür ile karşılaşılmaktadır. Bu 

doğrultuda çalışma ile zaman arasındaki ilişki bu ayrım temelinden hareketle ele 

alınacaktır.  

i) Zamanın Çalışma-Çalışmama Şeklinde Ele Alınması 

 

İnsanın dünya içinde bulunma haline bağlı olarak zamanın içinde yaşaması, yapıp 

etmelerini, edimlerini bu zamanın içinde ve zamana bağlı olarak gerçekleştirmesine 

neden olmaktadır. Buna göre insan ve zaman ilişkisi çalışma bağlamında ele alındığında 

zamanının tamamını çalışma halinde ya da çalışma dolayımıyla geçirebileceği gibi 

tamamen ya da kısmen çalışmadan bağımsız olarak da geçirmesi mümkündür. Bu 

doğrultuda zamanın, çalışma dolayımıyla tanımlanır hale gelmesi, çalışmanın insan 

hayatındaki temel olan insanın kendi varlığını devam ettirmede çalışmaya olan 

bağımlılığı ile ortaya çıkmaktadır. İnsanın varlığını devam ettirmesinde  çalışmadan 

bağımsızlığı, zamanın çalışma dolayımıyla tanımlanır olması halinden kurtulmasını 

sağlayacaktır.  Bununla birlikte çalışmaya olan bağımlılığın doğrudan ya da dolaylı 

şekilde bulunması halinde, zamanın çalışma ile geçirilip geçirilmemesine bağlı olarak 

çalışmanın zaman ile ilişkisi değişkenlik göstermektedir. Buna göre zamanın çalışma ile 

geçirilmesi halinde zaman, çalışma aracılığıyla tanımlanan bir anlam kazanırken, 

çalışmanın olmaması halinde bir ayrım ortaya çıkmaktadır.  Çalışmaya olan bağımlılığın 

dolaylı olarak bulunması halinde (zengin, çocuk, eşi çalışan vb.) zaman, doğrudan 

çalışma aracılığıyla tanımlanmazken, bağımlılığın doğrudan bulunması halinde (işsiz) 

zaman, çalışma eyleminin açığa çıkması şeklinde olmasa da çalışmaya olan bağımlılık 

nedeniyle zamanın çalışma aracılığıyla tanımlanan bir içeriği bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda insanın varlığını devam ettirmesi için çalışmanın gerekliliği kaçınılmaz bir 

gerçek olup bu gerçeğin kendisinin çalışma ile zaman ilişkisini ortaya çıkardığı 

söylenebilir. Bu durum Paul Lafargue tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 
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“Anglikan Kilisesi rahibi saygıdeğer Townshend, Hristiyan hoşgörüsü adına şunları 

söylüyor boyuna: Çalışın, gece gündüz demeden çalışın! Çalışarak yoksulluğunuzu 

artırırsınız, sizin yoksulluğunuz da, sizin yoksulluğunuz da yasa gücüyle sizleri zorla 

çalışmaktan kurtarır bizi. Yasa zoru ile çalışmak çok zahmet verir, çok zorlama gerektirir, 

çok gürültü patırtıya yol açar. Açlık ise, tam tersine, gürültüsüz, sessiz sedasız ve sürekli 

bir baskı değildir sadece, çalışma ve uğraşın en doğal dürtüsü olarak, en etkin çabalara da 

yol açar aynı zamanda” (Lafargue, 1996, s. 30). 

Dolayısıyla insan varlığının doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmaya olan bağımlılığı 

devam ettikçe zamanın çalışma dolayımıyla tanımlanması da devam edecektir. İnsan için 

çalışma dolayımıyla tanımlanan zaman, gerek doğrudan insana ilişkin gerekse insanın 

zamanına ilişkin bazı kavramsal kullanımları ortaya çıkarmıştır. Bu kullanımlar aşağıda 

yer alan tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2-8: Çalışma-Zaman İlişkisi Bağlamında Kullanılan/Oluşturulan Anlamsal 

Çerçeve 

 Divan-ü Lügati’t 

Türk 

Kamus-ı Türki Türk Dil Kurumu 

Aylak  İşte olmayan, boş 

gezen 

İşsiz, boş gezen, avare 

(kimse) 

 

 

Tembel 

  

1.üşenen, üşengen, 

üşenç, keslan  

2.İşte ağır davranan, 

bati, ağır yürüyen 

 

1.İş görmeyi, çalışmayı 

sevmeyen, çaba 

göstermekten, sıkıntıdan 

kaçan (kimse), üşengeç 

2.tıp: Fonksiyonunu yerine 

getirmede yavaşlık gösteren 

(organ) 

 

 

 

 

 

Boş 

 

 

 

 

 

 

1.(insan için) 

özgür, hür 

2.(kadın için) 

boşanmış 

3.(el için) işten ve 

maldan boşalmış 

4.(et ve yer için) 

yumuşak 

5.(at vb. için) 

serbest bırakılmış 

terk edilmiş 

6.(ev için) boş 

7.(kap ve aletler 

için) kullanılmakta 

olmayan 

8. terk edilen, ihmal 

edilen (şey) 

 

 

 

1.İçinde kimse veya 

bir şey olmayan, hali, 

tehi 

2.İçi boş, kof, ecvef 

3.Manasız, beyhude, 

nafile, vahi 

4.İşsiz, meşguliyesiz 

5.Müşterisiz, 

kiracısız, tutulmamış 

6.Tatlik olunmuş, 

boşanmış 

7.Dikkatsiz, gafil 

1.İçinde, üstünde hiç kimse 

veya hiçbir şey bulunmayan, 

dolu karşıtı 

2. Görevlisi olmayan (iş, 

görev), münhal 

3.Yapılacak işi olmayan, işsiz 

4.Kullanıldıktan sonra içinde 

bir şey bulunmayan, kirli 

(bardak, çanak vb.) 

5.Anlamsız 

6. Bilgisiz 

7. Bir işe yaramayan, yararsız 

8. zarf Habersiz, hazırlıksız 

bir biçimde 

 

 

 

Serbest 

 

 

1.Azade, gayr-i 

mukayyed, hür, 

muhtar 

2.Mahcup olmayan, 

utanmayarak hareket 

eden, sıkılmayan 

1.Hiçbir şarta bağlı olmayan, 

istediği gibi davranabilen, 

erkin 

2. Tutuklu veya bağımlı 

olmayan, özgür, hür 

3. Zamanını istediği gibi 

kullanabilen, yapacak bir işi 

olmayan 

4. Bazı kurallara bağlı 

olmayan 

5.Sıkılmadan, şaşırmadan 

konuşan ve davranan 

6. Ağırbaşlı olmayan, hoppa 

(kadın) 

7. Hareketi herhangi bir 

biçimde engellenmeyen 

8. Rahat, özgür, bağımsız bir 

biçimde 

 

Serbest sözcüğü Divan-ü Lügati’t Türk’te “boş” sözcüğü ile ifade edilmekte olup o 

dönemde “boş” ve” serbest” şeklinde eşanlama gelebilecek iki ayrı kullanım 
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bulunmamaktadır. Tablo 2-8’de yer alan sözcüklerin hepsi insan-zaman ilişkisi 

bağlamında bir anlam içeriğine sahip olmakla birlikte “tembel” ve “aylak” zaman 

dolayımı ile insana ilişkin iken “boş” ve “serbest” insan dolayımı ile zamana ilişkin 

kavramlardır. İnsan dışı varlıklar da dünya içinde olma haline bağlı olarak zaman içinde 

olmakla birlikte, bu varlıklar gerek tembellik ve aylaklık gerekse zamanlarının boş ya da 

serbest olması şeklinde bir tanımlamanın muhatabı değillerdir. Buradan hareketle 

Tablo’daki sözcüklerin anlam içerikleri, “çalışma dolayımıyla tanımlanan insan” ve 

“çalışma dolayımıyla tanımlanan zaman” olmak üzere iki farklı temelde ele alınabilir. İlk 

olarak “çalışma dolayımıyla tanımlanan insan” ele alındığında, insanın çalışma 

dolayımıyla tanımlandığı tembellik ve aylaklık hallerinin, her ikisi de iş dolayımıyla 

tanımlanmakla birlikte her ikisi arasında temel bir fark bulunduğu görülmektedir. Buna 

göre, aylaklık işten tamamen bağımsız olma haline karşılık gelmekteyken tembellik iş 

kapsamında işten kaçınma haline karşılık gelmektedir. Tembellik tamamen olumsuz bir 

anlam içeriğine sahipken aylaklığın nispeten daha olumlu olduğu söylenebilir. İkinci 

olarak “çalışma dolayımıyla tanımlanan zaman” ele alındığında, çalışma dolayımıyla 

tanımlanan boşluk ve serbestlik halleri, doğrudan doğruya iş dolayımıyla 

tanımlanmamakta olup farklı anlam içeriklerine sahip oldukları görülmektedir. Ancak 

insan ve zaman ilişkisi bağlamında ele alındığında benzer anlam içeriklerine sahip 

olmakla birlikte boş zamanın, serbest zamana göre daha olumsuz bir içeriği 

bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan husus zamanın varlığı ve kullanımında  ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre, zamanın varlığı hususunda zamanın boş ve serbest olması 

açısından bir farklılık ortaya çıkmazken, zamanın kullanımı hususunda zamanın boş ya 

da serbest olması/geçmesi arasında bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Çalışma dolayımıyla 

tanımlanan insan ve zamana ilişkin her iki çerçeve birlikte ele alındığında ise tembellik 

hali ile boşluk halinin ve aylaklık hali ile serbestlik halinin büyük ölçüde örtüştüğü 

söylenebilir. Örtüşmenin sağlanmadığı durum ise, zamanın serbest olması halinde boş 
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geçmesi ile çalışmaya bağlı olarak serbest olmaması halinde boş geçmesi arasındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla zamanın boş geçmesine ilişkin olumsuz 

anlam içeriğinin, zamanın çalışmaya ayrılan kısmı ile bağlantılı olarak ortaya çıktığı 

söylenebilir.  

Diğer taraftan her iki tanımlama biçimi de, Heidegger açısından birbirinden bağımsız 

olmayıp, bu durum Heidegger’in Logic’te yer alan “zaman, karakteristik olarak ve sadece 

insana aittir” ifadesinden de anlaşılmaktadır (Heidegger, 2009, s. 112). Çalışmanın 

sağladığı toplumsallık niteliği dolayısıyla Heidegger’in çalışmaya verdiği önem, 

tembellik ve boşluk halini olumsuz değerlendirmesine neden olurken, aylaklık ve 

serbestlik halini olumlu bulmasına neden olmaktadır. Tembellik ve boşluk hali Heidegger 

için zamansallığın tamamıyla gündeliklilik içinde gerçekleşmesine karşılık gelirken, 

aylaklık ve serbestlik hali gündeliklilik içinde geçirilen zamanın varlığına rağmen sahici 

var oluşa yönelme imkânını da beraberinde getirmektedir. Yapılan bu ayrım ise 

Heidegger’in çalışmaya verdiği önemin yanı sıra çalışmaya bakışını yansıtan temel 

noktalardan birisidir. Buna göre Heidegger, çalışmayı toplumsallaşmanın bir aracı olarak 

kabul etmekle birlikte, bu kabulün çalışmanın belli kavranış tarzı için mümkün olduğunu 

da belirtmektedir. Bu durum Logic’te aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Kendimize ait bir olay olarak hayati zaman anlayışına göre, doğal süreçler yalnızca 

zamanın çerçevesi içinde, “nefes alırlar”, fakat taşlar, hayvanlar ve bitkiler bizim 

zamansal olmamamız anlamında zamansal değillerdir. Onlar bir misyon kavramına göre 

hareket etmezler, emirler onlara hiç bir şey söylemez, onlar çalışıyor değillerdir. İlgiye 

kapalı oldukları için değil, çalışmaya yeteneksiz oldukları için. At yalnızca bir insani iş 

eylemine dahil olabilir. Keza makineler de çalışamazlar. Fizikalist tarzda anlaşılan 

çalışma on dokuzuncu yüzyılın yanlış kavrayışından başka bir şey değildir” (Heidegger, 

2009, s. 112). 



176 
 

Heidegger’e göre çalışma ancak doğru bir kavrayışla ele alındığı takdirde sağladığı 

toplumsallık niteliği dolayısıyla otantikliğe yönelmeyi mümkün kılmaktadır. Ancak 

çalışmanın, yukarıdaki ifade de belirtildiği gibi fizikalist tarzda kazandığı anlam içeriği 

Heidegger’e göre, tarihi ve zamanı varlığın tarihsel nitelikli zamansallığını göz ardı eden 

anlayış ile yakından ilişkilidir. Bu anlayış ile emek makinenin emrine sunulmuş ve insan 

makine aracılığıyla tanımlanan emekçi haline dönüşmüştür (Heidegger, 2009, s. 112). 

Heidegger’in Logic kapsamında yaptığı bu değerlendirmelerden de anlaşıldığı gibi 

çalışmanın insanı, tekniğin emrine sunan buna bağlı olarak da diğerleri olarak ifade ettiği 

toplumsallık kanalıyla değil aksine diğerlerinden kopararak teknik aracılığıyla tanımlanır 

hale getiren bir çalışma anlayışı Heidegger tarafından eleştirilmektedir. Bununla birlikte 

Heidegger’de yüceltilen ve insanın zamansallığını ortaya çıkaran çalışma ise daha çok 

ontolojik meşguliyet olarak ifade edilebilecek nitelikte olan uğraşı şeklindedir. Buna 

bağlı olarak da çalışma kaçınılması gereken bir durum olarak değil, aksine haz alınması 

gereken bir durum olarak ele alınmaktadır. Bu durum Heidegger tarafından aşağıdaki 

şekilde ifade edilmektedir. 

“Çalışma hazzı meselesi önemlidir. Asli bir mod olarak haz otantik çalışma imkânının 

temelidir. Bir şeyi mevcut hale getiren çalışmada, varlığı mevcudiyete çıkarma 

gerçekleşir. Çalışma kendimizi varlığa teslim etmemiz ölçüsünde özgün anlamıyla 

mevcudiyete çıkarmadır […]” (Heidegger, 2009, s. 132). 

Heidegger tarafından varlığı açığa çıkarma şekli olan ve bu nedenle de haz alınması 

gereken bir uğraşı olarak kabul edilen çalışma, makine aracılığıyla tanımlanan bireysel 

bir özne olmanın ötesinde toplumsallığa dahil olmanın temel unsuru olarak 

görülmektedir.  

Heidegger’in çalışmaya ilişkin bu yaklaşımı, Nasyonal Sosyalist dünya görüşü ile 

yakından ilişkili olarak görülmekle ve eleştirilmekle birlikte yukarıda da belirtildiği gibi 
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Heidegger’in çalışmayı yücelten yaklaşımı çalışmanın ancak belli bir kavranışı açısından 

geçerlidir. Bu çerçevede çalışma hali, Heidegger açısından toplumsallık olgusuna imkân 

verdiği ölçüde dolayısıyla da gündeliklilik hali ile sınırlı bir alan oluşturmadığı sürece 

otantikliğe yönelimi mümkün kılacaktır. Ancak bu durumun ortaya çıkması, çalışmanın 

sadece gerçekleşiyor olması ile değil zamanın çalışma içindeki kullanımı ile de ilişkilidir. 

Bu ilişki bir sonraki bölümde yer almaktadır.  

 

ii) Zamanın “Çalışılan Zaman İçinde” Ele Alınması 

 

Buradaki çalışma-zaman ilişkisi, her durumda çalışmanın insan varlığı için zorunlu, 

gerekli olması buna bağlı olarak da “çalışmadan bağımsızlaşma” belli ölçüde mümkün 

olmakla birlikte zamanın çalışmaya bağlı olarak zamanın kendinde şey olma halinin 

ötesinde kullanılan, ölçülen bir hesaplama aracına indirgenmesi bağlamında 

gerçekleşmektedir. Buna göre Heidegger’in çalışmanın kavranışına ilişkin getirdiği 

eleştiri göz önünde bulundurulduğunda, çalışma halinin gerçekleşme şekline yönelik de 

bir değerlendirmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışma halinin zaman esaslı 

değerlendirmesi, çalışmanın sadece gerçekleşiyor olması haline bağlı olarak süre esaslı 

değil beraberinde çalışma yoğunluğunun da dikkate alınmasını gerektirmektedir.  

Zamanın çalışılan zaman içinde ele alınması olarak ifade edilen süre ve yoğunluk, 

çalışmanın şeklini belirlemekle birlikte iktisat literatüründe iki temel farklı üretim 

sisteminin gelişimine yol açmıştır. Bu durum, üretim şeklinde farklılıkların oluşması 

haline karşılık gelmekte olup özellikle de tarihsel süreç içinde kendini, bir tarafta Fordizm 

ve bilimsel hali olan taylorizm ile diğer tarafta ise post fordizm olarak ifade edilen esnek 

üretim ayrılığı ile göstermektedir.  

Bu doğrultuda öncelikle zamanın çalışılan zaman içinde ele alınması esasına dayanan ve 

bilimsel yaklaşım olarak kabul edilen Taylorizm ele alındığında, Frederic W. Taylor 
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tarafından 1911 yılında yayınlanan Bilimsel Yönetimin İlkeleri çalışması kapsamında 

ortaya çıkan bir kavramsallaştırma olduğu görülmektedir. Taylor tarafından bu çalışması 

kapsamında üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik emek, iş, çalışma bağlamında 

hareket zaman etüdleri temelli bir inceleme ve analiz süreci yer almaktadır. Buna göre 

Taylor, emek ve iş dolayısıyla çalışma sürecini temelde emek öznesine dayandırmakta 

olup değerlendirmesini bir taraftan emek öznesinin işe yaklaşımı diğer taraftan da emek 

öznesinin çalışma sürecinin işe uygunluğu kapsamında gerçekleştirmektedir. Öncelikle 

emek öznesinin işe yaklaşımına bakıldığında iş kaytarılma ve yavaşlatma ile ilişkili 

olarak ele alındığı görülmektedir. Taylor bu durumu bir taraftan işçilerin üretim artışı 

olduğu takdirde işsiz kalacaklarına dair oluşan yanlış inançlarına, bir taraftan işçileri bu 

şekilde düşünmeye sevk eden yaygın yönetim sistemlerine ve nihai olarak da işçilerinin 

emeklerinin heba olduğu verimsiz gelişigüzel çalışma metotlarına bağlayarak 

açıklamaktadır (Taylor, 2014, s. 20). Buna bağlı olarak işi yapan emek öznesi ile işi 

yöneten arasındaki ayrımı netleştirerek emek öznesinin işin sorumluluğundan 

bağımsızlaştırılması ve buna bağlı olarak esas kontrol ve sorumluluğun işi yönetende 

olmasına bağlı bir süreç önerilmektedir.  

Diğer taraftan çalışmanın işe uygunluğu, emek, iş, çalışma bağlamında belirlenen çalışma 

metotlarına karşılık gelmektedir. Buna göre Taylor tarafından yapılan gözlem ve analizler 

sonucu emek, iş, çalışmaya ilişkin bilimsel yöntemler olarak ifade ettiği zaman hareket 

etüdü temelli bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem, bir kişinin yaptığı işin bütün 

bölümleri için ayrı bilimsel bir yöntem geliştirilmesi, her işçinin bu yöntem konusunda 

eğitilmesi ve geliştirilmesi, işçiler ile işbirliğinin sağlanması ve işçinin bireysel 

yargılarının yerini alacak şekilde birçok kural, kanun, formül oluşturulması esasına 

dayanmaktadır (Taylor, 2014, s. 38). Böylelikle çalışma esasları belirlenmekte ve çalışma 

işe uygun hale getirilmektedir. Dolayısıyla temelde işbölümüne dayalı olarak oluşturulan 

bu yöntem eşanlı olarak çalışma sürelerinde verimliliğin artırılabilmesi için çalışma ve 
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dinlenme temelli periyotların belirlenmesi, gereksiz hareketleri ortadan kaldıracak 

şekilde emek araç ve nesnelerinin organize edilmesi, toplu halde çalışmanın bireylerin 

çalışma motivasyonunu özellikle en az çalışan göre belirlemeleri nedeniyle kaldırılarak 

işin bireysel çalışmaya uygun hale getirilmesi süreçlerini de kapsamaktadır.  

Taylor’un bilimsel yönetim ilkeleri bütün olarak ele alındığında emek, iş, meslek, çalışma 

bağlamındaki bütün bir sürecin bunlar arasındaki ilişkinin, işin en kısa sürede en yüksek 

verimle gerçekleştirilmesi güdüsüyle örgütlenmesine bağlı olduğu görülmektedir. 

Taylor’un zaman kullanımı temelli çalışma yaklaşımının, Heidegger’in uğraşı şeklindeki 

çalışma yaklaşımından tamamen farklı olduğu görülmektedir. Heidegger’de zamanın 

çalışılan zaman içinde ele alınması, yoğunluk şeklindeki zamanın zaman ile ölçülmesi 

halinin tersine önceki bölümde de belirtildiği gibi haz alınması gereken ve zamanı 

ölçülebilir olma halinden kurtaran bir duruma karşılık gelmektedir.  

İkinci olarak zamanın çalışılan zaman içinde ele alınması esası temelinde örgütlenen 

Fordist ve post fordist üretim sistemleri ele alındığında, Taylorizmde de olduğu gibi 

Heidegger’in çalışma anlayışından tamamen farklı iki sistem ile karşılaşılmaktadır. 

Outhwaite’in Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğünde “Fordizm terimi, 1930’larda 

İtalyan Marksist Gramsci ve Belçikalı Sosyalist Henri De Man tarafından, araba 

imalatçısı Henry Ford’un kapitalist uygarlıktaki başlıca değişikliklerden öncüllerinden 

birinin formüle edilmesi olarak kaleme aldığı görüşlerinin yorumlanmasına işaret etmek 

üzere kullanılmıştır. 1960’larda bu terim bazı İtalyan Marksistler  (R. Panzieri, M. Tronti, 

A. Negri) ve daha sonra Fransız Düzenleme ekolü (M. Aglietta, R. Boyer, B. Coriat, 

A.Lipietz) tarafından İkinci Dünya savaşından sonra gelişkin kapitalist ülkelerde fiilen 

yerleşik bir ekonomik gelişme modelinin adı olarak yeniden keşfedilmiştir” (Outhwaite, 

2008, s. 289) şeklinde ifade edilen Fordizm terimi içerik olarak ele alındığında Taylor’un 

bilimsel ilkelerinin 1930 Keynesyen dönem ile birlikte Ford firması tarafından üretim 

sürecine uygulanmasıyla seri üretimin başlaması haline karşılık geldiği görülmektedir. 
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Fordizm temelde, emek, iş, meslek, çalışma ilişkisinin Taylor’un bilimsel yönetim 

ilkelerine bağlı olarak oluşturulmasına dayanmakla birlikte bununla beraber yoğun 

makineleşmeye bağlı otomasyonu ve bütün olarak bu sürecin varlığını sağlayan ve 

koruyan ücretlerin yüksekliği prensibine dayanıyordu. Bu yaklaşımın Keynesyen Refah 

Devleti dönemine karşılık gelmiş olması da bu durumu pekiştirmiştir. Fordizmin zaman 

esaslı örgütlenmesinin temelini oluşturma makineleşme ise Heidegger’in Logic’te 

yönelttiği temel eleştirilerden biri olan makinenin emrine sunulmuş emek aracılığıyla 

tanımlanma haline doğrudan doğruya karşılık gelmektedir (Heidegger, 2009, s. 112). 

Bununla birlikte Fordist üretimin ortaya çıkardığı zamansallık hali, Henri Lefebvre 

tarafından da döngüsel nitelikli yaşamsal ritmin bozularak doğrusal bir hal alması ve 

ritmik karakterini yitirmesi şeklinde ele alınmaktadır (Lefebvre, 2010, s. 136). Zamansal 

sürecin mekânsallaştırması şeklinde ortaya çıkan bu dönüşüm, esas olarak makinenin 

emrine sunulmuşluğun ortaya çıkardığı zamansallık halidir. 

Diğer taraftan 1970’lerde tüm dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve politik 

dönüşümlerle ve teknolojik gelişmelerle birlikte üretim tarzında da dönüşüm sürecinin 

başlamasıyla Fordist üretim sistemi yerini post fordist üretim tarzına bırakmıştır. Bu 

üretim tarzı, Fordist üretim sisteminin katı işbölümüne bağlı emek, iş, meslek, çalışma 

ilişkisinin aksine yine aynı ilişki ağının esnek olduğu bir sürece karşılık gelmektedir. Bu 

üretim sistemi ile emek, mekân ve zaman temelli örgütlenmeden bağımsızlaşarak sadece 

makinenin emrine sunulmuş olma halinden kurtulmuştur. Ancak esnek üretim sistemi ile 

zaman temelli örgütlenme biçimi devam ederken mekânsal sınırlamanın ortadan kalkması 

beraberinde farklı bir problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre zaman 

temelli örgütlenmenin anlamı sadece yoğunluk olmanın ötesinde süreyi de kapsayacak 

şekilde genişlemiştir.  Bu durum ise Heidegger’in haz alınması gereken, diğerleri birlikte 

olunan dolayısıyla da varlığın örtüsünü açma olarak çalışma anlamının çok ötesinde, 
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varlığın çalışmanın emrine sunulduğu, iş ile görevlendirildiği bir çalışma olgusunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Gerek Fordist üretim gerekse esnek üretim sisteminin dayandığı zaman kullanımı temelli 

çalışma anlayışı, Heidegger’in çalışma anlayışından farklılık göstermekle birlikte kendi 

aralarında da çalışma iş ilişkisi bağlamında gösterdikleri temel farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu çerçevede Fordist üretim sistemi ile post fordist üretim sistemi arasındaki farklılıkları 

ortaya koymak amacıyla somutluk derecesi yüksek olmakla birlikte aktarımında sorun 

görülmeyerek, Eraydın tarafından hazırlanan tabloya aşağıda yer verilmektedir. 

Tablo 2-9: Fordist Üretim ve Esnek Üretim Sisteminin Özellikleri 

KONU FORDİST ÜRETİM ESNEK ÜRETİM 

 

 

 

 

 

ÜRETİM 

1. Aynı tür malın kitlesel üretimi 1. Küçük bölümlerde üretim 

2. Benzerlik ve standartlaşma 2. Esnek, küçük ölçeklerde ve değişik ürün 

türlerinde üretim 

3. Emniyet amaçlı büyük stoklama 3. Stoklama olmadan üretim 

4. Üretim sonrası kalite kontrolü 4. Üretim sırasında kalite kontrolü 

5. Üretim bandının düzenlenmesi, 

bozuk parçaların ayıklanması ve 

yedek parça temini nedeniyle uzun 

üretim süresi 

5. Üretim süresinin kısaltılması, günlük iş 

kayıplarının önlenmesi 

 

6. Kaynakları yönlendirici düşey ve 

kimi kez yatay bütünleşme 

6. Talep yönlendirici düşey ayrıştırma ve 

fason iş yaptırma 

7. Ücretlerin kontrolü ile maliyetlerin 

azaltılması 

7. Uzun erimli planlamada yaparak 

öğrenme ve ucuz maliyetli üretim 

 

 

 

 

 

İŞGÜCÜ 

1. Her işçinin bir işten sorumlu olması 1. Çok işte sorumluluk 

2. Belirli kıstaslara göre eşit ücret 2. Kişisel beceri be başarıya dayalı ücret 

düzeyi 

3. Yüksek uzmanlaşma düzeyi 3. Görev sınırlandırmalarından kaçınma 

4. Kısıtlı düzeyde iş başında eğitim 4. Uzun süreli iş başında eğitim 

5. Düşey işgücü örgütlenmesi 5. Yatay işgücü örgütlenmesi 

6. Sendikalaşma 6. Sendikaların önemini kaybetmesi 

7. Örgütlenme ile iş güvencesi 

kazanma 

7. Beceri nedeniyle iş kazanımı güvencesi 

8. İşçiye sınırlı sorumluluk 8. İşçiye verilen sorumluluğun artırılması 

9. İşçiden işin gerektirdiği becerilerin 

kazanmasının istenmesi 

9. İşçiden mevcut becerileri ve geleneksel 

birikimlerinden yararlanmasın istenmesi 



182 
 

 

 

FİRMALAR 

ARASI 

İLİŞKİLER 

1. Resmi belgeye dayalı ilişkiler 1. Gayri resmi, sözel ve güvene dayalı 

ilişkiler 

2. Yeni, bilgi, teknoloji ve buluşlardan 

bireysel yararlanma 

2. Yeni bilgi ve buluşlardan belirli üretim 

ağları içinde ortak yararlanma 

3. Kendi içinde bütünleşmiş üretim 3. Fason iş ilişkileri 

4. Firmaların kendilerine özel 

araştırma geliştirme pazarlama 

birimleri 

4. Ortak araştırma-geliştirme, pazarlama 

birimleri 

 

 

 

 

 

MEKÂNSAL 

ÖZELLİKLER 

1. İşlevsel mekânsal uzmanlaşma 1. Mekânsal yığılma ve toplulaşma eğilimi 

2. Mekânsal iş bölümü 2. Mekânda bütünleşme 

3. Birbirinden bağımsız bölgesel 

işgücü piyasaları 

3. İşgücü piyasalarının bölgelere göre 

farklılaşması 

4. Dünya ölçeğinde girdi temini ve 

fason firma kullanımı 

4. Birbirleri ile ilişkili firmaların aynı 

mekânsal birimi paylaşmaları 

5. Mekânın kültür yapısı ve sosyal 

ilişkilerinden bağımsız emek-üretim 

ilişkileri 

5. Mekânın kültürel ve sosyal ilişkilerinden 

üretim sürecinde yararlanma 

6. Dışarıdan aktarılan yaratıcılık 6. Üretim mekânında yaratıcılık 

7. Merkeziyetçi yönetim 7. Yerel yönetimlerin etkinlik kazanması 

Kaynak: Eraydın, Ayda (1992), “Post-Fordizm ve Değişen Mekânsal Öncelikler”, Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ss: 27-28. 

Emek, iş, meslek, çalışma doğrultusunda fordist üretim sistemi esnek üretim sistemi 

karşılaştırmalı olarak ele alındığında her iki durumda da emek, iş, meslek ve çalışma 

arasındaki bağımlı ilişki bulunmakla birlikte hangisinin ön plana çıktığı farklılık 

göstermektedir. Buna göre, 

 Fordist üretimde önem derecesine göre emek, iş, çalışma şeklinde bir sıralama 

bulunmaktadır. Burada üretimin büyük ölçekli yapısına bağlı olarak emeğin bunu 

sağlayabilecek şekilde örgütlenmesinin önemi artmakta dolayısıyla da öncelik emeğin 

örgütlenmesine, işe uygun hale getirilmesine verilmektedir. Emeğin üretime uygun hale 

getirilmesi, işin yapılabilir dolayısıyla da bu sistem dahilinde çalışılabilir halini 

oluşturmaktadır. Ancak bütün üretim biçimleri ve şekillerinde temelde emek olmakla 

birlikte Fordist üretimde çıkış noktasının da emek olarak ele alınması bu sistemin 

temelinin işbölümüne dayanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Taylor’un bilimsel 

yönetim ilkeleri doğrultusunda oluşturulan bu sistemde emek, işin ancak küçük bir 
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bölümüne karşılık gelmekte, dolayısıyla emek başına ortaya çıkan çalışmanın da bütün 

çalışmanın küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu durum ise emek ile işin bütünü 

arasındaki ilişkinin kopmasına emeğin işten bağımsız sadece süreç haline indirgenmesine 

neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da işbölümünün yoğunluğu altında tanımlanan 

emek, iş ve çalışmanın kendinde bir şey olma halindeki anlam içerikleri değişerek sadece 

potansiyel anlamlarının bir sürecine karşılık gelir hale gelmektedirler. Fordist üretim 

tarzının bu yapısı Walter Benjamin tarafından deneyim bağlamında ele alınarak 

eleştirilmekte ve aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Her özel üretim dalı, deneyim’de kendisine uyan teknik biçimi bulur, bu biçimi ağır ağır 

yetkinleştirir. Belli bir olgunluk aşamasına vardıktan sonra, bu biçimi elbet çabuk 

kristalize edecektir. Öte yandan aynı imalathane, ele geçirdiği her zanaat dalında, zanaat 

endüstrisinin ödünsüz biçimde dışladığı, kalifiye olmayan işçilerden meydana gelme bir 

sınıfı üretmektedir. Bu üretim biçim, tek yanlı uzmanlığı insanın bütün çalışma 

kapasitesinin zararına olarak bir ustalık düzeyine vardırdığında, her türlü gelişmenin 

eksikliğini de bir uzmanlığa dönüştürmeye başlamaktadır. Hiyerarşiye kalifiye ve acemi 

işçi ayrımı eklenmektedir. Niteliksiz işçi makinenin talim ve terbiye vermesi nedeniyle, 

en aşağılanmış olan işçidir. Onun emeği her türlü deneyime karşı yalıtılmıştır. Bu işçinin 

kişiliğinde uygulama tüm haklarını yitirmiştir” (Benjamin, 2016, s. 225). 

 Esnek üretimde önem derecesine göre iş, çalışma, emek şeklinde bir sıralama 

bulunmaktadır. Burada üretimin ihtiyaca bağlı, küçük çaplı olması emeği belli ölçüde 

bağımsızlaştırmakta esas önceliği işe vermektedir. Önceliğin işte olması çalışma ve 

emeği gerektirmekle birlikte iş gerçekleştirilebilir olduğu sürece emeğin koşulları ile 

ilgilenilmemektedir. Dolayısıyla bu üretimde Fordist üretimin aksine koşulların değil 

gerçekleşme halinin varlığının yeterli olduğu görülmektedir. Bu nedenle önem derecesi 

açısından emek, iş ve çalışmaya göre arka planda kalmaktadır. Gerçekleşme kendini 
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emek, iş, çalışma hepsine gösterirken koşullar ancak emekte ve emek dolayısıyla iş ve 

çalışmada kendini göstermektedir. 

Çalışma söz konusu olduğunda zaman gerek süre gerek yoğunluk olarak zamana ilişkin 

farklı kavramlar temelinde ortaya çıkarak hesaplanan ölçü birimine dönüşebilmektedir. 

Buna bağlı olarak da özellikle çalışmanın insan varlığını devam ettirme hususundaki 

zorunluluğu, gerekliliği düşünüldüğünde çalışma dolayımıyla zamanın, üretim sürecinin 

çatışmalı tarafları arasındaki önemi şaşırtıcı olmamaktadır. Çalışma süresi önemli bir 

husus olup Marx tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

 “Faaliyet halindeki organların çabaları dışında, kendisini dikkat olarak gösteren belli bir 

amaca yönelik irade, işin yapıldığı bütün bir süre boyunca gereklidir, ve yaptığı iş işçiye, 

içeriğiyle ve yapılış biçimiyle ne kadar az cazip geliyorsa, dolayısıyla işçi bedensel ve 

zihinsel güçlerinin faaliyeti olarak bu işten ne kadar az zevk alıyorsa, bu dikkat, o ölçüde 

daha gerekli olur” (Marx, 2011 , s. 182). 

Bu durum, Benjamin tarafından eleştirilerek “yayanın kalabalık içerisindeki şok 

yaşantısını, işçinin makine başındaki yaşantısı karşılar” (Benjamin, 2016, s. 226) şeklinde 

ifade edilmektedir. Buna göre üretim süreci tarafından belirtilen koşullarda 

gerçekleştirilen değer oluşturma süreci emek öznesinin bilincini sürekli uyanık tutmasını 

gerektirmekte ve buna bağlı olarak da organize edilmiş süre esaslı olarak yaşantısını 

sürdürmektedir. Dolayısıyla bu durumun gerçekleşmesi ancak emek öznesinin sadece 

çalıştığı süre dolayımıyla ortaya çıkardığı değere el konulması şeklinde değil aynı 

zamanda da bütün olarak çalışma süresinden bağımsız olarak zamansallığına el 

konulması aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. 

Bu çerçevede emek, iş ve çalışmanın gerçekleştirilmesi her iki üretim tarzında da 

beklenen bir durum olmakla birlikte bunların uygun koşullarda gerçekleştirilmesinin 

gerekliliği ve buna bağlı olarak da emek, iş ve çalışmanın önem derecelerinin 
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farklılaşmasının Fordist üretim tarzı ile esnek üretim tarzı arasındaki temel ayrılık olarak 

ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak Fordist üretim tarzında süreç dahilindeki temel 

önceliğin emek, esnek üretim tarzında ise iş olması, bu üretim tarzlarının sadece oluşum 

aşamalarının süreç olarak başlangıç noktalarını ve neye bağlı olarak süreci 

örgütlediklerini göstermektedir. Bu durum emek öznesi-iş bağlamında ele alındığında, 

her iki üretim tarzı için de emek öznesine uygun iş değil işe uygun emek öznesi 

yaklaşımıyla hareket edildiği görülmekte olup esas temelin emek öznesine değil işe bağlı 

olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Fordist üretim tarzındaki temel çıkış noktasının 

emek olması da, emeğin nasıl işe uygun hale getirilebileceği kaygısından kaynaklanmakta 

olup emeğin önceliği süreç bağlamındaki örgütlenmede ilk sırada yer almasına bağlıdır. 

Buna bağlı olarak üretim dahilinde emek öznesi kendinde bir şey olma halini aşarak iş ve 

çalışma dolayımıyla sürece dahil olmakta süreci gerçekleştirmekte ancak bu kendinde bir 

şey olma halinin aşılması emek öznesi açısından sadece sürece dahil olma hali olarak 

değil kendinde bir şey olma halinden de bağımsız olarak ele alınmasına neden olmaktadır. 

Emek öznesine bu yaklaşımın ise gerek Fordist üretim tarzı gerekse esnek üretim tarzı 

açısından ortak olduğu ve her ikisinde de iş, çalışma ve emek şeklinde ortak bir amaç 

doğrultusunda hareket edildiği söylenebilir.  

Burada emek ancak işin ve çalışmanın varlığı halinde gerçekleşen bir sürece dönüşmekte 

ve buna bağlı olarak da kendinde bir şey olma halinden bağımsızlaşmaktadır. Ancak 

emeğin kendinde şey olma halinden bağımsızlaşması temel oluşum süreci açısından 

değerin oluşumuyla gerçekleşirken, Fordist ve esnek üretim süreçlerinde emeğin değer 

oluşturma/oluşturabilme sürecinin işe bağımlı hale gelmesi nedeniyle emeğin kendinde 

şey olma halini aşması zorlaşmaktadır. Burada temel oluşum sürecinin aksine işe uygun 

emek sürecinin varlığı nedeniyle emeğin değer oluşturma yetisini kullanabilmesinin 

çalışmaya olan bağımlılığı artmaktadır.  Bu durum ise üretim sürecinde emeğin işe olan 

dolayısıyla çalışmaya olan bağımlılığının artması anlamına gelmektedir.  
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Diğer taraftan, emek, iş ve çalışma arasındaki bu ilişki çalışmaya olan bağımlılığın doğal 

bir süreç olma niteliğinin ötesine geçerek zorunlu bir süreç haline dönüştüğü 

görülmektedir. Bu durum, Marx tarafından Gotha programına yönelik yaptığı 

değerlendirmeler kapsamında aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Ücretli işçinin sadece kapitalist için (ve böylece artı-değeri onunla birlikte tüketenler 

için de) belli bir süre bedava çalıştığı ölçüde kendi yaşam için çalışmak, yani yaşamak 

iznine sahip olduğu, tüm kapitalist üretim sisteminin ekseninde, işgününü uzatarak veya 

üretkenliği geliştirerek, işgücünün yoğunluğunu artırarak vb. bu bedava emeği artırmanın 

yarattığı, dolayısıyla ücretli emek sisteminin bir kölelik sistemi, hem de, işçinin eline ister 

daha iyi, ister daha kötü ödeme geçsin, toplumsal üretici güçler geliştiği ölçüde o kadar 

ağırlaşan bir kölelik sistemi olduğu açıklığa kavuşturulmuştu” (Marx, 1999, s. 34). 

Kapitalist üretim biçimi kapsamındaki bu maruziyet hali, yukarıda değerlendirildiği gibi 

Fordist ve esnek üretim süreçleri ile daha da derinleşmiştir. Değerin el konulmak 

amacıyla üretilebilmesi dahi, tercih edilen bir hale dönüşerek/dönüştürülerek zorunluluk 

hali, doğallık hali almış olup neredeyse gönüllülük haline dönüşmüştür. Bu durum ise 

temel esasları değişim göstermiş görünmekle birlikte, Fordist ve esnek üretim 

biçimlerinin her ikisinin de esas unsurunu oluşturan işin gerçekleştirilmesinin kapitalist 

üretim sürecinin özüne uygun olarak el konulan zaman dolayımıyla sağlanıyor olmasıdır. 

Ancak burada zamana sadece süre aracılığıyla el konulmuyor aynı zamanda el koymanın 

şekli de değişerek derinleşmektedir. Buna göre zamansallığın anlam içeriği sorgulanarak 

an, süre ve süreç şeklinde söz konusu el konulan zaman organize edilerek, 

yönetilmektedir. Dolayısıyla emeğin kendinde şey olma halini aşabilmesi süreci, çalışma 

dolayımıyla değerin oluşturulabileceği işe ulaşabilmeye ve buna bağlı olarak da zaman 

içre yapısının gündeliklilik halinde dışa vurulabiliyor olması gerekmektedir. Emek iş 

ilişkisi bağlamında emeğin bu şekilde çalışma sürecinin temel unsuru olma halinden işin 

emeğin temel unsuru olma haline dönüşümü çalışmaya olan bağımlılığı artırmasının yanı 
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sıra Walter Benjamin tarafından ele alındığı şekliyle emek öznesinin bilinçlilik hali ve 

yaşantı/deneyim düzeyi üzerinde de etkili olacaktır. Çalışma dolayımıyla zamanına el 

konulan emek öznelerinin yanı sıra emeği kendinde şey olarak kalan ve işe ulaşma 

kaygısıyla yaşayan yedek işgücü ordusunun da çalışmaya olan bağımlılığı dolayısıyla söz 

konusu bilinçlilik hali ve yaşantı/deneyim düzeyi etkilenecektir. Bu durum da emek 

öznesinin zamansal varlığı dolayısıyla işin, sadece emek öznesinin çalışma süresi ile 

sınırlı zamanı ile değil çalışma dışındaki yaşamı üzerinde de etkili olmasına neden 

olmaktadır. Buna bağlı olarak da emek öznesinin uzamsal anlamda kamusal olana dahil 

olması ancak dahil olma bilincinin varlığına ya da oluşabilmesine bağlıdır. Benjamin ve 

Heidegger’in kavramsallaştırmalarıyla, çalışma dolayımıyla yaşantısını bilinçlilik halinin 

sınırlılığı dolayısıyla gerçekleştirmek zorunda olan emek öznesinin, söz konusu bilinç 

halinin özel çıkardan bağımsızlaşarak kolektif bilinç düzeyine dönüşmesi sadece 

zamansallığını yaşantı halindeki değer yaratma yetisinden deneyim haline 

dönüştürebilme yetisi ile gerçekleşebilecektir. Bu durum ise sadece temas halinde olduğu 

ancak bilincinde olmadığı genel anlamdaki uzamsal kamusallık düzeyi ile değil çalışma 

ve yaşam koşulları üzerinde doğrudan doğruya etkisi olan kolektif bilinç düzeyi ile temas 

kurmasının yolunu açacaktır.  

 

iii) Çalışma Zaman İlişkisi Genel Değerlendirme 

 

Heidegger’de çalışma, zamansallığın açığa çıkma şekli iken gerek Fordist gerekse esnek 

üretim sistemleri dahilinde gerçekleştirilen çalışma ise emeğin işin emrine sunulduğu ya 

da sundurulduğu bir hal almıştır. Bu durum, “zamanın çalışılan zaman içinde” ele 

alınması haliyle yoğunluk kazanmış olmakla birlikte “zamanın çalışma ve çalışmama” 

şeklindeki örgütlenmesi temelinde de benzer özellik göstermektedir. Bu noktada da 

Heidegger’de çalışma dolayımıyla ortaya çıkabilecek olan ve otantikliğe yönelmeye 
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imkân sağlayan toplumsallık hali, Fordist ve esnek üretim sistemleri dahilinde mümkün 

müdür? sorusunun cevaplanması gereklidir.  

Fordizm ve post fordizm sadece bir üretim tarzı olmanın ötesinde sırasıyla modernizm ve 

post modernizm olarak ifade edilen toplumsal dayanakları ile birlikte varlık 

kazanmaktadır. Modernizm ve post modernizm birbirinin zıddı ve ötesi değil tarihsel 

sürecin farklı dönemlerinin karşılığıdır. Modernizm 19.yüzyılın sonlarında ve 20. 

yüzyılın başlarında sanatsal, estetik ve kültürel bir proje olarak doğmuşken, post 

modernizm ikinci dünya savaşından sonra doğmuş 1960’larda da yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Modernizm ile post modernizmin arasındaki temel farkın, odak noktası 

değişimi olduğu söylenebilir. Buna göre modernizm ile tanrı merkezli kutsal düzenden 

insan merkezli bir düzene geçiş sağlanmışken, post modernizm ile tek merkez 

anlayışından çok merkezlilik anlayışına geçilmiştir (Aksoy & Aksoy, 1992, s. 58). Bireye 

yaklaşım hususunda farklılık gösteren her iki yaklaşımın temel ortak noktası ise zamansal 

bağlamda gerçekleşmektedir. Buna göre gerek modern gerekse post modern kültürde 

süreklilik yerini geçiciliğe bırakmış hatta zaman algısı olabildiğince anlık olana doğru 

küçülmüştür. Bu küçülme zamanın bölünüp tikelleşmesini beraberinde getirirken 

değişimi ve süreksizliği de beraberinde getirmiştir.  

Çalışmanın organizasyonuna dayanan zaman temelli üretim sistemleri olan Fordist ve 

esnek üretimin içinde şekillendiği toplumsal oluşum da, toplumsal yaşamın zaman temelli 

organizasyonu şeklindedir. Modernizmin eşlik ettiği Fordist sistemle başlayan, toplumsal 

süreçlerin hızlanması olgusu post modernizmle yukarıda da belirtildiği gibi geçiciliği 

dolayısıyla süreksizliği de içerecek şekilde derinleşmiştir. Söz konusu toplumsal yapının 

içinde yer alan bireyin de bütünlükten ve tutarlılıktan yoksun, sürekli bir oluş halinde ve 

çelişkilere düşen bir kimliğe sahip olması bu durumun yansıması olarak kabul edilebilir 

(Aksoy & Aksoy, 1992, s. 58). Bununla birlikte Fordizmde zamanın mekân temelli 

organizasyonuna dönemsel olarak eşlik eden haberleşme tekniklerindeki gelişmeler, 
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David Harvey’in ifadesiyle zamanın, kamusal zaman şeklinde eşzamanlılık düzeyine 

indirgenmesine neden olmuştur (Harvey, 2012, s. 300). Buna bağlı olarak modernizmde 

zamanın kullanımı özel zamandan kamusal zamana dönüşmeye başlamıştır. Bu durum da 

Şekil 2-1 kapsamında detaylı bir şekilde ele alındığı gibi üç numaralı bölgeye karşılık 

gelmekte olup, kamusal zamanın anlamın değişmesine neden olmuştur. Fordizmde 

zamanın mekânsallaştırılması temeline dayanan bu durum, Harvey tarafından ifade 

edildiği şekliyle “mekânın zaman tarafından yok edildiği post fordist dönem” ile birlikte 

kamusal zamanın anlamında da bir değişime yol açmıştır. Modernizmde mekân üzerinden 

sağlanan homojenlik dolayımıyla ortaya çıkan kamusal zaman, ticaret ve demiryollarının 

ötesinde geniş ölçekli sistemlerin organizasyonu ve bütün diğer koordinasyon 

biçimlerinde genel ve ortak kabul görmüş zaman anlayışından kaynaklanmıştır (Harvey, 

2012, s. 300). Post modernizmde ise mekâna bağımlılığın ortadan kalkmasıyla mekân 

dolayımıyla yapılan tanımlama da, doğrudan doğruya kamusal zaman olgusunun ötesine 

geçerek Heidegger’in kullanımıyla zamanın kamusallığı halini ön plana çıkarmıştır. 

Zamanın kamusallığı hali, zamanın mekân ya da tecrübe temelli halinin ötesinde, 

zamanın hesaplanabilirliği ve açıklığına ilişkindir. Özellikle de çalışmanın, mekândan 

bağımsız olarak sadece zamanın örgütlenmesine bağlı hale gelmesi, zamanın 

“hesaplanabilir olan” şeklindeki dönüşümünü ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak 

modern dönemde oluşan zamanın kamusallığı hali, olgusal olanın teklik kazanmasına 

bağlıyken, post modern dönemle birlikte ortaya çıkan mekândan kopuşun da etkisiyle 

zamanın kamusallığının hesaplanabilirliğini arttırdığı söylenebilir. Zamanın 

hesaplanabilirliğinin artışında meydana gelen bu oluşum zamanın temel unsur olma 

niteliğinin artmasının ötesinde, zamanın kullanım temelli algısında da bir artışa yol 

açmaktadır. Zaman dolayımıyla ortaya çıkan bu durum ise, doğrudan doğruya 

Heidegger’in Düşünceye Çağıran Yurt Müdafasında ifade ettiği hesapçı düşünmenin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Heidegger söz konusu eserinde düşünmeyi “sükunet 
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içinde düşünme” ve “hesapçı düşünme şeklinde” kategorize etmiş ve hesapçı düşünme 

şeklinin tam olarak da modern teknolojinin eşlik ettiği çalışma koşullarında ortaya çıkan 

ve zamansal olarak hız ve geçiciliğin eşlik ettiği düşünme şekli olarak tanımlamıştır 

(Heidegger, 2010, s. 38). Bu düşünme şekli Heidegger açısından düşüncesizlik hali olarak 

da ifade edilmekle birlikte esas anlamda düşünmeyi dolayısıyla da otantikliğe yönelmeye 

imkân sağlayan düşünmeyi sükunet içinde düşünme olarak ifade etmiştir. Sükunet içinde 

düşünme, zamansal olarak gündeliklilik halini aşan dolayısıyla da Birinci Bölüm 

kapsamında ele alındığı gibi beraberinde zamansal sürekliliği sağlayan anlamayı 

gerçekleştirebilen bir hale karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Heidegger’de diğerleri 

birlikte olma imkânı olarak uğraşı halindeki çalışmanın, hesaplayıcı düşünme temelli 

değil aksine sükunet içinde düşünmeye imkân sağlayan bir özelliğe sahip olduğu 

söylenebilir. Ancak Heidegger, teknolojinin gelişiminin gerektirdiği bununla birlikte 

Logic’te belirttiği gibi fizikalist tarzda ele alınan çalışma kavrayışı sonucu ortaya çıkan 

çalışma koşullarının da farkındadır. Bununla birlikte Heidegger çalışmaya yönelik yaptığı 

vurgu nedeniyle Nasyonel Sosyalist yaklaşımı destekleyecek şekilde çalışmayı, 

meşrulaştırdığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Heidegger’in “tekniğin 

gelişiminin de etkisiyle çalışmanın gerçekleştirilme şeklinin geldiği noktada hesapçı 

düşünmeyi gerektirdiği, sükunet içinde düşünmeyi ise değersizleştirdiği” (Heidegger, 

2010, s. 39) şeklindeki düşünme temelli yaklaşımının söz konusu eleştirilere cevap 

niteliğinde olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede Heidegger’in otantikliğe yönelme imkânı sağlayan uğraşı niteliğindeki 

çalışma anlayışının, çalışma koşullarının özellikle de Fordist ve post fordist üretim 

koşulları dahilinde geçirdiği zaman temelli dönüşüm ile düşünmeden uzaklaştıran, 

geçiciliğe ve süreksizliğe dayanan bir hal almasıyla büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiği 

söylenebilir. Ancak burada vurgulanması gereken husus, çalışma dolayımıyla diğerleri 

ile birlikte olmanın hesapçı düşünmeyi aşmaya imkân tanıması halinin olanaklılığıdır. 
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Çalışma zamanı içinde sınırlı olsa ya da doğrudan doğruya hesapçı düşünmeye karşılık 

gelse dahi söz konusu birliktelik hali, çalışma zamanı dışında çalışma dolayımıyla 

gerçekleştirilen örgütlenmeler yoluyla da gerçekleştirilebilir. Çalışma dolayımıyla oluşan 

işçi sendikaları şeklindeki sendikal örgütlenmelerin, diğerleri birlikte olmaya imkân 

sağlayan dolayısıyla da iş başındaki hesapçı düşünmenin ötesinde bir düşünme haline 

karşılık geldiği söylenebilir. Ancak bu şekildeki örgütlenme hali kapsamında dahi ortaya 

çıkan toplumsallık halinin, kamu tercihinin tümü ile temas eden ve kamu tercihinin 

oluşumu ve yansıtılması için gerekli olan toplumsallık hali ile ne derece örtüştüğü 

hususunda netlik bulunmamaktadır. Buradaki problemin, çalışma eyleminin 

Heidegger’in uğraşı nitelikli eyleme halinden farklılaşması dolayısıyla da diğerleri 

birlikte olma halinin hesapçı düşünme ile sınırlı olarak kısıtlanmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Ellul tarafından da “sendikası kanalıyla işçi, kendi tekniğe esaretini 

yoğunlaştırmakta, tekniklerin organizasyon güçlerini artırmakta, sendikacılığın aslında 

kurtarmayı ümit etmiş olduğu o aynı harekete kendi entegrasyonunu tamamlamaktadır” 

(Ellul, 2003, s. 375) şeklinde belirtildiği gibi sendikacılığın asıl işlevi hesapçı düşünmeye 

dayalı olan teknik gelişmeyi desteklemektir.  

Bu çerçevede çalışma koşullarının ve çalışmaya yönelik kavrayışın geldiği noktada, 

Heidegger’in çalışma dolayımıyla ortaya çıkan toplumsallık halinin kamu tercihinin tam 

anlamıyla oluşturularak yansıtılmasına imkân tanıyan bir toplumsallık halinden farklı 

olduğu söylenebilir. Bu şekildeki toplumsallık hali ise 2.3.2 numaralı Bölümünde de 

değerlendirildiği gibi siyasal süreç niteliğini kaybetmiş teknik sürece dönüşmüş ya da 

dönüştürülmüş bir mali sürece yol açmaktadır.  
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2.3.3.3 Heidegger’in Zaman Anlayışından Hareketle Maliyenin Teknikleşmesine 

Yönelik Genel Değerlendirme 

Maliyenin zamansallığı, maliyenin devlet, ekonomi, toplum ekseninde yer alan ilişkisel 

yapısına bağlı olarak zamanın süreç olma haline karşılık gelmekte olduğu İkinci Bölümün 

başlangıç kapsamında ele alınmıştır. Maliyenin süreç olma halindeki zamansal karşılığı, 

maliyenin bireysel olan ile sınırlı olanın ötesinde toplumsal olana ilişkin bir içeriğe sahip 

olması; buna bağlı olarak da toplumsal temelli olanın bireysel temelli değerlendirmeler 

eksenine kaydırılması ile “süre ve an” olana dönüştürülmektedir. Bu durum ise” kendinde 

şey olarak maliye” ile uyumsuz olmanın ötesinde “maliyenin açığa çıkma şekli”nde de 

söz konusu uyumsuzluğa neden olmaktadır. Devlet, ekonomi ve toplum ilişkisini, temel 

çıkış noktası olan homo economicus kavramından hareketle ele alan kamu tercihi 

kuramının, maliyenin süreç olma halindeki zamansallığını dikkate almaksızın ve buna 

bağlı olarak da söz konusu zamansallık üzerinde oluşturduğu dönüştürücü etkisi kuramın 

temel problemi olarak ifade edilebilir. Kuram ile ilişkili olarak bu bağlamda 

değerlendirme yapabilmek amacıyla önceki bölümde yapılan değerlendirmelerden de 

hareketle maliyenin zamansallığında ortaya çıkan dönüşüm, kuram dolayımıyla ele 

alınacaktır.  

Kamu tercihi kuramının kısa vadeli çıkarı peşinde hareket eden bağımsız, tekil bireyleri 

toplumsallık dolayımıyla sahip oldukları süreklilik niteliğinden bağımsız olarak kabul 

edilmektedirler. Ancak evrimsel iktisat ile iktisadi karar verme süreçlerinde alışkanlığının 

etkisinin iktisat literatürüne dahil edilmesi ile homo economicus varsayımının iktisadi 

rasyonalite, bilgi ve karar alama süreçlerinin gerçeklikte bir temelinin olmadığının ortaya 

konulmasının yanı sıra iktisadi analize zamanın etkisi de dahil edilmiştir (Öziş, 2010, s. 

280). İktisadi analize alışkanlığın dahil edilmesi ile insan davranışlarının değişkenlik 

gösterebileceği dolayısıyla da araç rasyonalite yaklaşımının sınırlılığının ortaya 

konulduğu söylenebilir. Bu durum Thorstein Veblen tarafından aşağıdaki şekilde ifade 
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edilerek toplumsallık dolayımıyla sahip olunan zamansal sürekliliğin önemi 

vurgulanmıştır.  

“Bireyin iktisadi yaşam tarihi, süreç içinde kümülatif değişkenlik gösteren araçların 

amaçlara adapte edildiği kümülatif bir süreçtir ve hem bireyler hem de çevresi herhangi 

bir veri zamanda geçmiş süreçlerin ürünüdürler. Bireyin bugünkü yaşam yöntemi dünden 

kaynaklanan hayat alışkanlıklarınca ve geçmiş yaşam koşullarınca biçimlendirilir” 

(Veblen T. , 1898, s. 391). 

Alışkanlık sadece geçmiş-şimdi-gelecek ilişkisi kurmakla kalmaz bireyi tarihsellik 

niteliği ile birlikte somut kararlar alabilen özne konumuna yükseltir. Zaman boyutunun 

analize dahil edilmesi, neoklasik iktisat teorisinin katı çekirdeği için tahripkar olmuştur 

(Öziş, 2011, s. 283). Bu durumun, kamu tercihi kuramının temel kurucu ilkeleri için de 

geçerli olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte alışkanlık toplumsal bağlamda ele 

alındığında, özneler önemini kaybederek yerini davranışları almakta, davranışlar da 

toplumsal ölçekte yapılageliş halini almaktadır (Eroğul, 2014, s. 22). Ancak yapılagelişler 

kanalıyla sağlanan süreklilik hali, zamansal olanı dikkate almakla birlikte söz konusu 

zamansallık hali, birbirinden bağımsız anların art ardalığından oluşan yaşantı ile sınırlı 

kalmaktadır. Bu durumun ise nihayetinde toplumsal ve kamusal olan ile sağlanan temasın 

gerçek anlamda bir sürekliliğe karşılık gelmemesine neden olduğu söylenebilir. 

Sürekliliğin, anların art ardalığının ötesine geçilerek yapılagelişler ve alışkanlıklar 

kanalıyla tam anlamıyla sağlanabilmesi ancak kamusal olana dahil olabilme buna bağlı 

olarak da bireyselin ötesinde ortak olana ilişkin olanı düşünebilme sayesinde 

mümkündür.  

Maliyenin zamansallığı bağlamında da süreç niteliğinin korunması dolayısıyla da 

sürekliliğin sağlanması maliyenin bireysel, dönemsel ve geçici olanın ötesinde kamusal 

olan bağlamında ele alınmasıyla sağlanabilir. Maliyenin kamusal olan bağlamında ele 
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alınması ise esas olarak maliyenin devlet, ekonomi, toplum ilişkisinden koparılmaması 

dolayısıyla da siyasal boyutunun korunması ile sağlanabilir. Kamu tercihi kuramı da 

maliyenin siyasal boyutunun açığa çıkması hususunda daha önce de belirtildiği gibi 

maliye siyaset ilişkisine dair bir çerçeveye sahiptir. Ancak kamu tercihi kuramının temel 

ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda kamu tercihinin yansıtılabilmesi için önerdiği siyasal 

olanın ekonomik analizi dolayısıyla da teknikleşme hali maliyenin zamansal yapısında da 

bir dönüşüme neden olmaktadır. Bu dönüşümün anlaşılabilmesi amacıyla teknikleşmenin 

ifade ettiği karşılıktan hareketle Heidegger’de teknik sorusu ele alınabilir. Maliyenin 

teknikleşmesi şeklinde ifade edilen teknik olumsuz bir anlam içeriğine sahipken 

Heidegger’de teknik esas olarak olumlu bir anlama karşılık gelmektedir.  Heidegger’de 

teknik, imalata, hünerli oluşa ya da araç kullanımına ilişkin olanın ötesinde açığa çıkartma 

olarak varlığa getirmedir. Bu varlığa getirme hali ise imal etmeden tamamıyla farklıdır 

(Heidegger, 2015, s. 21). Dolayısıyla teknik ile sağlanan gizli olanın aşikar hale 

getirilmesi şeklinde bir açığa çıkartmadır. Ancak Heidegger tekniğin bu açığa çıkartma 

halinin, çağcıl olarak ifade ettiği teknik anlayışında farklılaşarak varlığa getirme 

olmaksızın gerçekleştiğini belirtmekte ve bir bilme biçimi olarak teknikten farklı olarak 

çağcıl tekniği eleştirmektedir. Çağcıl teknikte açığa çıkartma hali, varlığa getirme 

olmaksızın Bestand kavramı ile ifade edilen “hazır oluş” şeklinde gerçekleşmektedir.  Bu 

durum Heidegger tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Çağcıl teknikte hüküm süren açığa çıkartma, çağrı anlamındaki görevlendirme niteliğine 

sahiptir. Çağrı ise, doğada gizli olan enerjinin çözülmesi, çözülmüş olanın 

dönüştürülmesi, dönüştürülmüş olanın depolanması, depolanmış olanın tekrar dağıtılması 

ve dağıtılmış olanın da yeniden devreye sokulması yoluyla gerçekleşir” (Heidegger, 

2015, s. 25).  

Bu çerçevede teknik anlayışının geldiği noktada göreve çağırma ile gerçekleşen buyruk 

ve göreve hazır olma şeklinde bir açığa çıkma hali söz konusu olmaktadır. Burada hem 
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göreve hazır olmaya buyrulmuşluk hali hem de bir sonraki buyruğu karşılayabilir olmaya 

hazır oluş hali söz konusudur. Heidegger tarafından gerçeğin hazır oluş biçiminde açığa 

çıkartılması Ge-stell (çatı) olarak ifade edilmektedir. Çatı ile çağcıl tekniğin özünde olan 

ama teknik bir şey olmayan açığa çıkartma yolu olarak “bilme”den tamamen farklı göreve 

hazır oluş halinin açığa çıkartılması hali kastedilmektedir. İtaat ve buyruk altına girme 

hallerine karşılık gelen bu durum somut olarak ele alındığında ormancının kereste 

sanayinin buyruğu altına girmesi, selülozun buyrulabilirliğine buyrulması, selülozun da 

gazete ve dergilerin hizmetine göre belirlenecek kağıt ihtiyacının çağrısı altında olması 

şeklinde gerçekleşmektedir (Heidegger, 2015, s. 27). Bu durumda, yer kömür havzası 

halini, toprak maden yatağı halini almakta olup bilim anlayışı da benzer şekilde çağcıl 

teknik anlayışın buyruğu altında göreve çağrılmıştır. Bu durum Heidegger tarafından 

aşağıda yer aldığı şekliyle açıkça dile getirilmiştir. 

“Yeniçağ fiziği, sorgulamak amacıyla aygıtlarını doğaya uyguladığı için deneysel fizik 

değildir, tam tersi: fizik, üstelik salt bir kuram olarak, doğayı, peşin olarak hesaplanabilir 

olan güçler bağıntısı biçiminde sergilenmekle yükümlü kıldığı için deneysel fiziktir, bu 

yüzden deney, bu tarzda yükümlendirilmiş olan doğanın tekmil verip vermediğini, 

veriyorsa nasıl verdiğini soruşturmaya buyrulmuştur” (Heidegger, 2015, s. 31).  

Kamu tercihi kuramı da temel ilkeleri doğrultusunda Heidegger’in çağcıl tekniğe yönelik 

eleştirisi kapsamında ele alındığında, aşağıdaki ifadede de belirtildiği gibi politik iktisatın 

“politik” vasfını yitirerek ideolojinin buyruğuna girmiştir. 

“Politik iktisat başlarda topluma bunalım teorileri bağlamında yaklaşma tavrını korumuş, 

iktisat sisteminin dinamiğinin, toplumu normatif olarak bütünleştiren düzenleri nasıl 

etkilediği sorunuyla uğraşmıştır. Ama daha sonra politik iktisat özerk bir iktisat bilimine 

evrilmiş, ekonomiyi toplumun bir alt sistemi olarak ele alan, meşruluk sorunlarıyla 
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ilgilenemeyen bir bilime dönüştürmüştür. Bu sayede de rasyonellik sorunu iktisatta denge 

sorunu ve rasyonel seçim sorununa indirgenebilmiştir” (Yılmaz, 2009, s. 59). 

Kamu tercihi kuramının siyasal olanın iktisadi olana indirgenerek çözümü, daha önce de 

belirtildiği gibi indirgemecilik safsatasının ötesinde ideolojik olan aracılığıyla bir çözüm 

önermektedir. Duncan Foley tarafından “İdeoloji bizi yönlendirir ve sosyal gerçeklikle 

olan ilişkimize hayali bir bütünlük sunar. Rasyonel aktör teorisi bizleri özneler olarak 

tanımlar, rasyonel olduğumuzu söyleyerek bizi över, ancak nihayetinde özgürce yaratma 

şansımız olsaydı (ki elbette böyle bir şansımız yok) sadece biraz daha iyi ya da biraz daha 

kötü bir benzerini yaratabileceğimizden, dünyayı bize tanıttığı gibi kullanabilmekten 

başka seçeneğimiz olmadığına bize inandırır” (Foley, 2004, s. 80) şeklinde ifade edildiği 

gibi kuram, varsayımları dolayımıyla ideolojik olanın buyruğuna girmiştir.  

Nihayetinde bilimin ve politik iktisatın da geldiği noktada ortaya çıkan problem, tam 

anlamıyla bir bilme biçimi olarak teknik değil, Heidegger’in kavramsallaştırmasıyla 

çatının kendisidir. Çünkü çatı, kamu tercihi kuramının temel varsayımları içinde 

söylendiği gibi “daha köklü bir açığa çıkartmayı mesken tutma ve böylece daha asli bir 

hakikati deneyimleme hakkını insandan esirgeyebilecek olan ile tehdit etmektedir” 

(Heidegger, 2015, s. 40). Dolayısıyla tekniğe ilişkin problem tekniğin gerçekliğin 

ötesinde hesaplanabilir olana karşılık gelen bir hale dönüşümüdür. Heidegger’in modern 

bilimin araştırmaya modern bilim adamının da araştırmacıya indirgenmesi olarak 

belirttiği bu durum, yirminci yüzyıl itibariyle de, her şeyin hesaplanabilir bir zeminde 

tartışılıp, her şeyin evrensel ve toplam hesabının yapıldığı bir çağın açığa çıkmasına 

neden olmuştur (Dikmen, 1997, s. 100). Bu durum ise özellikle de kamu tercihi kuramının 

ortaya çıktığı, geliştiği dönem dikkate alınarak değerlendirildiğinde bilimsel olan 

üzerinde Heidegger’in ifadesiyle çağcıl tekniğin ve çatının egemenliğinin bulunduğu 

dolayısıyla da kamu tercihinin toplumsal ve kamusal süreçler dahilinde belirlenmesi ve 

yansıtılması yerine kamusal olanın iktisadi fayda maliyet analizleriyle belirlendiği statik 
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denge modelleri ile karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda toplumsal tercihin yansıtılması 

hususunda kamu ekonomisinin başarısızlığından kaynaklanan nedenler ile öncelikli 

olarak siyasal karar alma sürecinin ekonomik analizlere dayandırılması toplumsal ve 

kamusal nitelikli sürecin teknik sürece dönüşmesine yol açmaktadır. Ancak bu 

teknikleşme süreci de siyasal olandan bağımsız ve depolitik bir niteliğe sahip değildir. Bu 

durum Carl Schmitt tarafından da aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

“Tekniğe olan inancın günümüzdeki yaygınlığı ayan beyan ortadır ve bu netlik, teknikte 

mutlak ve nihai tarafsız topraklar bulunacağına duyulan inançtan kaynaklanır. Çünkü 

görünüşe bakılırsa, teknikten daha tarafsız başka bir şey yoktur. Tıpkı radyonun her 

türden haber ve mesaj için kullanılmasında, ya da postanenin, gönderilen şeyin içeriğine 

bakılmaksızın her şeyi yerine iletmesinde ve posta hizmetlerinin teknik işleyişinden, 

yerine iletilen şey hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmasının ya da değer yargısı 

elde edilmesinin mümkün olmamasında görüldüğü üzere, teknik de herkese öyle hizmet 

eder” (Schmitt, 2014, s. 119).  

Ancak bu teknikleşme hali tarafsız bir alan olmanın ötesinde her güçlü siyasetin kendisi 

için kullanacağı bir araç halini almıştır. Bu teknikleşme sürecini, özelikle iktisat ile ilişkisi 

bağlamında doktrinin tekniğe dönüşmesi şeklinde ifade eden Jacques Ellul teknikleşmeyi 

esas olarak dışlayan dolayısıyla da kamusallık niteliğinden yoksun olarak tanımlamıştır. 

Özellikle de kamu tercihi kuramında teknik dolayımıyla ortaya çıkan içsel tutarsızlık hali 

Ellul’un aşağıdaki ifadesinden de görülmektedir. 

“Genel bir olgu olarak teknik, oldum olası, dışarıdan hiç kimsenin ulaşamayacağı sırları 

koruyan bir teknisyenler aristokrasisi doğurur. Ciddi bir temeli olan kararlar, keyfi ve akıl 

almaz buyruklar görünümünü alır. Tekniğin gelişiminde kaçınılmaz olan böyle bir 

çatlama, demokrasilerin geleceği için çok önemlidir. Ekonomik yaşam içeriğinde değil 

ama istikametinde, bu nedenle halk kontrolünden tamamen sıyrılacaktır. Mükemmeliyete 
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ulaşmış bir ekonomik teknik karşısında demokrasi mümkün değildir. Seçmenlerin 

kararları –seçilenlerinki bile- aşırı basitleşmiş, tutarsız ve teknik açıdan kabul edilemez 

niteliktedir. Demokratik kontrol veya karar almanın ekonomik teknikle 

uzlaştırılabileceğine inanmak vahim bir yanılsamadır“ (Ellul, 2003, s. 177).  

Tekniğin oluşturduğu bu dışlayıcılık etkisi beraberinde teknisyenler ile politikacılar 

arasında da bir çatışmayı beraberinde getirmiş hatta politikacının varlığını devam 

ettirebilmesi hususunda politik teknik yolunu seçmesini, bu da beraberinde siyasal 

perspektif dönüşümünü getirmiştir (Ellul, 2003, s. 275). Bu noktada tekniğin toplumsal 

ve kamusal olan üzerinde iki yönlü etkisi bulunduğu söylenebilir. İlk olarak tarihsel 

süreçte politik iktisadın politik niteliğini kaybederek istatistik temelli bir araştırma alanı 

haline dönüştürülmesi ele alınabilir. Bu noktada teknik “bir bilme biçimi” olarak değil, 

Heidegger’in ifadesiyle hazır oluşu sağlayan ve uygulayıcılarınım emrine buyrulmuş bir 

hal almıştır. İktisatın hesaplanabilir olan temelinde ele alınarak istatistik ve ekonometri 

aracılığıyla ortaya çıkan teknikleşme hali de, politik nötrleşme sağlamanın ötesinde daha 

önce de belirtildiği gibi ideolojinin emrine buyrulma haline yol açmıştır. Diğer taraftan 

bu durum mantık felsefesi bağlamında da karşılık bulmakta ve Texas Sharpshooter 

Fallacy olarak ifade edilen ve tekniğin emrine buyrulduğu egemenin istekleri 

doğrultusunda kullanılarak ulaşılan sonucun, tarafsız teknik analiz olmasının ötesinde 

tam olarak da teknik analizin taraflı kullanımı yoluyla elde edilmesi şeklinde ortaya çıkan 

“safsata” haline karşılık gelmektedir (Bennett, 2017, s. 279). Dolayısıyla teknikleşmeye 

dayalı kamu tercihi kuramı için de söz konusu “mantık safsatası” geçerli olmaktadır.  

İkinci olarak da politik olanın teknikleşme yoluyla politik olma vasfını yitirmesi ele 

alınabilir. Bu noktada da öncelikle politik iktisadın politik vasfını yitirdikten sonra politik 

olanın da iktisat bağlamında ele alınması teknikleşmenin derinleşmesi olarak ifade 

edilebilir. Bu bağlamda Buchanan tarafından ifade edilen kamu tercihi kuramının 

siyasetin iktisadi teorisi olması hali ve tekniğin kullanımına yönelik yeni bir siyasi bakış 
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açısı olması hali birlikte ele alındığında, kuramın esasında siyasal olanın ötesinde siyaset 

temelli bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak siyasal olan ile 

siyaset arasındaki ayrım önem kazanmakta olup Jacques Ranciere tarafından ifade 

edildiği şekliyle siyaset sanatı, siyasal olanın eksiltilmesi şeklinde gerçekleşmektedir 

(Ranciere, 2007, s. 26). Bununla birlikte sadece iktisadi kaygılar ya da bireysel çıkarlar 

ile sınırlı bir yaklaşım, bireyin ilişki içinde bulunduğu diğer bireyler ve nesneler ile 

ilişkisini parçalı ve çatışmalı bir hale getirmektedir. Özellikle de Heidegger’in Logic’te 

ifade ettiği ve toplumsallık niteliği sağlayan çalışmanın ötesinde söz konusu toplumsallık 

niteliğinden soyutlayan 20. ve 21. yüzyıl Fordist ve post-fordist üretim koşulları dahilinde 

gerçekleştirilen çalışma ile, sadece mali olana ilişkin değil genel anlamıyla kamusallık 

niteliğine haiz devlet-toplum-ekonomi ilişkisi dahilindeki bütün alanlar parçalı ve tekil 

ilişkiler haline dönüşmüştür. Buna bağlı olarak da maliyenin bir bilim ya da ilişkiler 

sistemi olarak çağcıl anlamdaki teknikleşmesi sadece kullandığı yöntem itibariyle değil, 

ilişkili olduğu toplumsal yapının da iktisadi akıl tarafından yönlendirilen Heidegger’in 

kullanımıyla hesaplanabilir düşünce boyutuna indirgenmiş bireylerden oluşan kitle 

toplumuna dönüşmesi nedeniyledir. Bu durum maliyenin teknikleşmesinde, hem 

“kendinde şey olarak maliyede” hem de ilişkisini kurduğu ağ içindeki unsurlardaki 

teknikleşmenin dolayısıyla da zamansallıktan kopmanın etkili olduğunu göstermektedir. 
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SONUÇ 

 

Maliye literatürü, farklı yaklaşımlar dahilinde karşılaştırmalı olarak ele alındığında, 

ortaya çıkan farklılıkların maliyenin gerek anlam içeriği gerekse teorik çerçevesi üzerinde 

belirleyici olduğu görülmektedir. Maliyenin teknikleşmesi ifadesinin de, 

kavramsallaştırılma şekliyle söz konusu farklı yaklaşımlar dahilinde maliyenin anlam 

içeriği ile kurduğu ilişki açısından değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Teknikleşme, 

Ortodoks yaklaşımlar dahilinde özellikle neoklasik maliye görüşünde tercih edilen ve 

olumlu bir anlama karşılık gelirken, Heterodoks yaklaşımlar dahilinde özellikle de 

Marksist literatürde maliyenin anlam içeriği ile çatışan olumsuz bir karşılığa sahiptir.  

Diğer taraftan maliyenin, zaman ile ilişkisi de maliye literatürü kapsamındaki farklı 

yaklaşımlardan bağımsız olmamakla birlikte, doğrudan doğruya teknikleşme olgusunun 

felsefi bağlamını oluşturmaktadır. Bu bağlam maliye literatüründeki teknikleşmenin 

felsefe literatüründeki karşılığı olmanın ötesinde,  zamanın söz konusu teknikleşmenin 

temel aracı olmasını da kapsamaktadır. Buna göre maliyenin sayılabilir olmanın temel 

aracı olarak kabul edilen zaman tarafından ölçülmesiyle, bir taraftan maliye teknik olana 

indirgenirken, bir taraftan da zaman bunun aracı haline gelmektedir. Maliyenin 

teknikleşmesi bağlamında zamanın önemi, sosyal bilim olarak maliyenin zaman’ı ele alış 

tarzından ve genel olarak teknikleşmenin zaman aracılığıyla gerçekleşen yapısından 

kaynaklanmaktadır. Maliye, zaman ve teknikleşme arasındaki bu ilişkisel yapı, bu 

çalışmayı oluşturan her iki bölüm kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre 

zaman’a ilişkin genel kavramsal ve teorik değerlendirmenin yapıldığı Birinci Bölüm 

kapsamında zaman’ın ne’liğinin farklı disiplinler açısından ele alınış tarzları açıklanmış 

ve buradan hareketle maliyenin de zaman’ı ölçü birimi şeklinde kendisi ile sayılan olarak 

kabul etmesi İkinci Bölüm kapsamında ele alınmıştır. Her iki bölüm kapsamında yapılan 

değerlendirmeler doğrultusunda zaman ve maliyenin, teknikleşme dolayısıyla kendinde 
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şey olarak değil, maliyenin kendisi ile sayılan zaman, zamanın da ölçü birimi olarak kabul 

edilen karşılıkları dolayısıyla tanımlanır oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Maliye, sosyal bilimler kapsamındaki diğer bilimlerden farklı olarak, Heidegger’in 

kavramsallaştırmasıyla hem “hesapçı düşünce” şekli ile sınırlandırılamayacak hem de bu 

düşünce şeklini gerektiren, gerek kendinde şey olarak gerekse zaman ile ilişkisi 

bağlamında mutlak olarak dolayısıyla da koşullardan, değişim ve dönüşümden bağımsız 

tanımlanamayacak bir içeriğe sahiptir. Maliyenin kendi içinde barındırdığı söz konusu 

ikili yapı, “hesapçı düşünme” ile “sükunet içinde düşünme”nin eşanlı varlığını 

gerektirmektedir. Söz konusu ikili yapı ise maliyenin bilim olarak düşünme sistematiği 

içinde bölünmüşlüğe yol açmaktadır. Bu durum özellikle de Heidegger’in zaman anlayışı 

bağlamından hareket edildiğinde, hesaplanabilir olan ile sınırlı olan gündeliklilik haline 

karşılık gelen zamansallık şeklinde gerçekleşmektedir. Devlet, toplum, ekonomi 

arasındaki mali ilişkinin gündelik olan ile sınırlı olmayan zaman içre ve tarihsellik 

niteliklerine haiz zamansallığı ise gerçekleşebilirliğini kaybetmektedir. Söz konusu ikili 

yapının, maliyenin ilişkisel yapısının gerektirdiği sükunet içinde düşünme haline karşılık 

gelen zamansallığın aleyhine gündeliklilik ile sınırlı hesapçı düşünme lehine ortaya 

çıkıyor olmasında ise, bir taraftan genel olarak 19. yüzyılda bilimlerde yaşanan 

bölünmenin, bir taraftan da üretim süreci bağlamında çalışma ilişkilerinin değişiminin 

toplumsal ilişkiler ağında oluşturduğu dönüşümün etkili olduğu söylenebilir. 

Zamanın söz konusu sayı-sayılan ilişkisinin dışında “kendinde şey olarak” 

değerlendirilmesinin ise, ilk olarak Kant tarafından yapılmış olmakla birlikte Heidegger 

tarafından doğrudan doğruya bilme problemi ile de ilişkilendirilerek ele alınan “zaman-

zamansallık” ayrımının göz ardı edilmediği ve temel hareket noktasının “zamanın ne’liği” 

olduğu fenomenolojik yaklaşım ile yapılması daha muhtemeldir. (Hühnerfeld, 2002, s. 

65). Söz konusu ayrımdan bağımsız olarak “zamanın ne’liğinin” zamanın temel nicelik 

ve oluşum ölçütleri olarak kategorize edilen kavramsallaştırmalar dahilinde yapılması ise 
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özellikle de zamanın ilişkili olduğu sosyal bilimler kapsamındaki değerlendirmelerin, 

yukarıda da belirtildiği gibi kendisi ile sayılan, kullanılan bir ölçüt olan zaman anlayışı 

ile sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Heidegger tarafından dünya içinde olma halinin 

kendinde şey olarak gerektirdiği toplumsallık halinin de içerilmesi temelinde oluşturulan 

zaman-zamansallık ayrımının, toplumsal ve tarihsel olandan bağımsız olmayan sosyal 

bilimlerin zaman ile ilişkisinin de temel kurulum noktasını oluşturduğu düşünülmektedir.  

Zaman-zamansallık ayrımı temelinde yapılan ve zamanı özellikle de kontrol edilebilir, 

planlanabilir, kendisi ile düşünülebilir kronolojik zaman anlayışının ötesine taşıyan 

yaklaşımın, zamanın ne’liğine ilişkin sorgulamaya imkân vermesinin yanı sıra zamanın 

teknik bir olgu olarak ele alınmasına dolayısıyla da özellikle de modern ve post modern 

üretim süreci ile açığa çıkan teknikleşme olgusuna yönelik kapsamlı bir tepki niteliğinde 

olduğu düşünülmektedir. Özellikle de teknikleşme olgusunun sadece bir yöntem 

olmasının ötesinde Heidegger’in kavramsallaştırmasıyla Bestand göreve çağıran, hizmete 

hazır hale getiren bir sürece dönüşmesi hali, zamanı da işbölümü sürecinin, sermaye 

birikim sürecinin ve bu bağlamda şekillenen ilişkisel yapının hizmetine sunmuştur. Gerek 

pratik gerekse teorik anlamda zamanın, zamansallık niteliğinden bağımsızlaştırılarak 

yaşadığı bu teknikleşme hali içinde bulunduğumuz bilim anlayışı için de sadece zaman 

ile ilişkili olarak değil, bilimlerin genel içeriğinin ele alınışı dahilinde ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle iktisat literatüründe sıklıkla kullanılan ceteris paribus koşulu sosyal bilimlerin 

varsayımlar tarafından oluşturulan analizlerden hareketle ulaştığı bütün sonuçlar için 

geçerlidir. Nihayetinde yönetimin ya da daha genel kullanımıyla siyasetin emrine 

sunulmuş haldeki bilimin aldığı hal teknikleşmedir. Bu emre sunulmuşluk hali dolayısıyla 

da teknikleşme özellikle de bilim ile siyasetin her ikisi ile de doğrudan temas halinde olan 

maliye için de ortaya çıkmıştır. Maliyenin bir bilim olarak siyasetin emrine 

sunulmuşluğu, iki farklı temelde ele alınabilir.  İlk olarak maliyenin bilim olarak teorik 

kapsamındaki kuramların teknik analizlere dayandırılarak devlet, ekonomi, toplum 
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arasındaki ilişkinin sayı-sayılan ilişkisi temelinde kurulan modellerle 

zamansızlaştırılmasıdır. Özellikle maliyenin içinde bulunduğu ilişki ağını rasyonel 

davranış kalıpları açıklamaya çalışan oyun teorisi ve davranışçı iktisadın neden olduğu 

bireyci yaklaşım, doğrudan doğruya hesapçı düşünme mantığının sayılabilir olan, 

hesaplanabilir olana karşılık gelmekte, sayılamaz olanı dolayısıyla da sükunet içinde 

düşünme hali ile oluşacak açığa çıkarmanın dolayısıyla da alelade düşünmeden farklı 

olarak bilimsel düzeyde düşünmeden uzaklaştırmaktadır. Bunun yanı sıra maliye bilimini 

söz konusu ilişkisellik temelinde ele alan yaklaşımlarda maliye bilimi özelinde 

teknikleşmeden kurtulma gerçekleşmekle birlikte teknikleşmenin temel göstergelerinden 

olan hizmete sunma halinden bağımsızlaşma tam anlamıyla gerçekleşememektedir. Mali 

ilişkilerin ortaya çıktığı ve belirlendiğin alanlardan olan zamanın “kendinde şey olarak” 

sorgulanmaksızın, hali hazırda içinde bulunulan ve sadece koşullara bağlı nedensellik 

ilişkileri temelinde ele alınması teknikleşmenin maliye bilimi içindeki derinliğini 

göstermektedir. Maliyede zamanın ne’liği hususu genel olarak felsefe ya da diğer bilim 

alanlarından ayrı olarak düşünülmeksizin geçmiş, gelecek ya da süreklilik, dönemsellik 

temellerinde ele alınarak toplumsal oluşumlar tarafından belirlenen bir hal aldığı takdirde 

kendisi ile sayılanın ötesine geçememektedir.  

İkinci olarak maliyenin teknikleşmesi, maliye alanındaki akademik çalışmalar 

bağlamında ele alındığında da söz konusu hazır oluş ve emre sunulmuşluk halinin 

gözlemlenebilir olduğu görülmektedir. Buna göre özellikle de kamu harcamaları, kamu 

gelirleri, borçlanma, kamu gelir-gider dengesi, bütçe ve mali planlama gibi maliyenin 

pozitif nitelikli olgularında ve bu olgulardan hareketle normatif düzlemdeki çalışmalarda 

normatif değerlendirmenin ötesinde, zamansal temelli projeksiyon analizleri ve politika 

önerileri ile hesapçı düşünmenin kapsam alanı ile sınırlı kalınmaktadır. Richard Goode 

tarafından 1930 ve 1968 yılları arasında yayınlanan Sosyal Bilimler Ansiklopedisinde yer 

alan maliyeye ilişkin yayınlar incelendiğinde de benzer bir durumla karşılaşıldığı 
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görülmüştür. Buna göre Ansiklopedi kapsamında maliyeye ilişkin yayınlar azalmış 

olmakla birlikte bu yayınların da tarihsel hususlarla ilişkisinin daha az olduğu, daha 

analitik ve ekonomik analize dayanan teorik bir içeriğe sahip oldukları saptanmıştır 

(Goode, 1970, s. 31-32). Benzer şekilde Türkiye’de maliye alanında yazılan yüksek lisans 

ve doktora tezleri incelendiğinde de büyük kısmının mali hukuk ve maliye politikası 

alanında olup doğrudan doğruya teori ile ilgili tezlerin sayısının oldukça az olduğu 

görülmektedir17. Bununla birlikte söz konusu tezlerin yaklaşık %20’lik kısmı da 

doğrudan doğruya ekonometrik modeller temelinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla şeylerin 

ne’liğine ilişkin düşünmenin felsefenin alanı ile sınırlı kalması ve sükunet içinde açığa 

çıkarmaya yönelik düşünmenin pratik anlamdaki kullanılabilirliğinin kaybolmasıyla 

maliyenin teknikleşmesinin temeli öncelikle de bilimsel düşünmenin kendi alanı içinde 

ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında da maliyenin teknikleşmesi sorgulanarak bu teknikleşme ile 

kendisi ile sayılan olarak sınırlandırılan zamanın ötesinde, “zamanın ne’liği”nden 

hareketle maliye ile teknik olmayan düzeyde ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. 

Teknikleşme bağlamında zamanın önemi, yukarıda da belirtildiği gibi özellikle sosyal 

bilimler kapsamındaki bütün alanlarda zamanın kullanılan ve kendisi ile sayılan olduğu 

varsayımı nedeniyle zamanın teknikleştirilmesi ve bu doğrultuda dolaylı olarak da 

teknikleşmeye yol açmasından kaynaklanmaktadır. Zamanın teknik olanın ötesinde 

zamansal olarak ele alınması ile ortaya çıkan bütünlüklü yaklaşım ise zamanın hem 

temporalitat karşılığı olan zaman içrelik halini hem de tarihsel ve gündelik halini 

kapsayan, sayı-sayılan ilişkisi dışında, hesapçı düşünmenin ötesinde ortaya çıkmaktadır. 

Heidegger tarafından zamanın kamusallığı olarak ifade edilen ve zaman ile zamansallık 

                                                           
17 Yüksek Öğretim Kurulu Tez Tarama Sayfasında yer alan “Maliye” alanındaki yüksek lisans ve doktora 

tezleri alanlarına göre kategorize edildiğinde yaklaşık %42’lik kısmı Mali Hukuk, %42’lik kısmı Maliye 

Politikası, % 9’luk kısmı Bütçe ve Mali Palanlama, % 7’lik kısmının Maliye Teorisi alanında olduğu 

görülmüştür.  
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ayrımının temelinde yer alan bu durum, aynı zamanda maliye gibi sosyal bilim 

alanlarındaki kolektif nitelikli olanın da, zamansal nitelikli ilişkisellik boyutunun 

içerilerek kullanılagelen temporalitat zaman anlayışının yol açtığı zamansızlaştırmayı 

ortadan kaldırmaktadır. Maliyenin gerek normatif gerekse pozitif düzlemde kısa ve uzun 

dönem, orta vade, yıllık gibi zamanın temporalitat anlamdaki süre olma halleri ile ele 

alınması beraberinde devlet, ekonomi, toplum ilişkisinin de bütünlükten yoksun, 

bölünebilir dolayısıyla da kronolojik zaman anlayışıyla ele alınmasına yol açmaktadır. 

Bu durum ise beraberinde maliyenin yöntem olarak da teknikleşmesinin getirdiği etkiyle 

maliyenin zamansal yapısında kamusallıktan yoksunluğa ve tam anlamıyla koşulları 

içeren süreç olma halinin ötesinde sayılabilir olan süre ile sınırlı bir zamansallığa yol 

açmaktadır.  

Maliyenin zaman ile ilişkisi temelinde kurulan maliyenin teknikleşmesi eleştirisi, esas 

olarak maliyenin anlam içeriği ile uyumsuz hale gelmesi ve süreç olma niteliğini 

kaybetmesinin ötesinde, teknik olarak kabul edilmeyen yaklaşımların dahi zamanı sınırlı 

ele alış tarzlarıyla hesapçı düşünmeye dayalı söz konusu teknikleşme halini içlerinde 

barındırmalarına bir tepki niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda, teknikleşmenin temel 

hareket noktası maliye literatüründeki bireyci yaklaşımın eleştirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilerek zamansız homo economicus kavramsallaştırması ile Heidegger’in 

zamansal öznesi olan DASEIN karşılaştırmasıdır. Yapılan bu karşılaştırma, her ne kadar 

maliyeye bireyci temelli bir yaklaşım gibi görünse de DASEIN’ın zamansal niteliği 

gereği sahip olduğu toplumsallık hali, esas olarak bireyi merkeze alan değil, toplumu 

merkeze alan ve toplum tarafından oluşturulan beşeri nitelikli var oluşun dahil olduğu 

ilişkisel yapının zamansal niteliğine dayanmaktadır. Dolayısıyla zamansallıktan her türlü 

yoksunluk halinin eleştirisi yapılarak zamanın zamansal olan bağlamındaki önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma dolayımıyla el konulan ve tahakküm kaynağı olarak 

görülen zaman, doğrudan doğruya toplumsal ölçekte indirgendiği temporalitat zaman 
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anlayışı ile zamansallıktan yoksunluğa ve beraberinde de teknikleşmenin derinleşmesine 

neden olmaktadır. Eroğul tarafından da ifade edildiği şekliyle toplumsal anlamdaki 

yapılagelişler ile zamanın tahakküm aracına dönüşmesi meşru bir hal alarak hakka 

dönüşmektedir. Bu durumun yol açtığı zamansallıktan yoksunluk hali, zamanın günlük 

yaşam ile dolarak, kamusal olana yer kalmaması (Eroğul, 1999, s. 242) ve Heidegger’in 

kavramsallaştırmasıyla da gündeliklilik halinde zamanın alelade kullanımına karşılık 

gelmektedir. Buna bağlı olarak mali ilişkinin ortaya çıktığı devlet, ekonomi, toplum 

ilişkisinin taraflarından olan toplumun zamansallıktan yoksun hali beraberinde ilişkin ve 

maliyenin de zamansallıktan yoksun alelade bir hale dönüşmesine yol açmaktadır.  

Bu çerçevede, maliye zaman ilişkisi temelinde yapılan ve felsefi vurgusu da bulunan bu 

çalışma ile maliye disiplini zaman bağlamında ele alınarak maliye literatürüne farklı bir 

bakış açısı katılmaya çalışılmıştır. Bu katkının sadece farklı bir kavramsal çerçeve 

dahilinde sorgulama yöntemiyle değil hali hazırda diğer sosyal bilimler kapsamındaki 

disiplinlerde de olduğu gibi zamanın kavram olarak sadece niceliğe dayanan bir ölçüt 

olarak kullanılması hali eleştirilerek, zamanın niceliksel ölçüt olmasının yanı sıra 

kendinde şey olarak da kavramsal anlam içeriğinin özellikle maliye disiplinin de karşılık 

geldiği anlam içeriğinin açığa çıkarılarak yapıldığı düşünülmektedir. Maliyede zamanın, 

özellikle fizik biliminde olduğu gibi temporalitat zaman anlayışı kapsamında algılanması 

halinin maliye temelinde yapılacak sorgulamaların temel düzleminin yanlış olmasına yol 

açacaktır. Temporalitat zaman anlayışının oluşturduğu sınırlı bakış açısından kurtularak 

maliye disiplinin zamansal olarak karşılık geldiği boyutun ele alınması ise maliyenin 

toplumsal nitelikli anlam içeriğinin açığa çıktığı temel zamansal karşılığı ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sayede de maliyenin teknikleşmesi problemine felsefi temelli bir 

yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada maliye disiplini bağlamında zaman kavramı ele alınmıştır. Zaman 

kavramı, özellikle felsefe disiplini başta olmak üzere pek çok disiplin bağlamında ele 

alınmakta olup tartışmalı bir anlam içeriğine sahiptir. Kavramın bu tartışmalı anlam 

içeriğini maliye disiplini bağlamında ele almak ise, öncelikli olarak maliyenin anlam 

içeriğinin zamansal olarak karşılığının ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Buna bağlı 

olarak da bu çalışma kapsamında, maliyenin anlam içeriğinden hareketle zamansal 

karşılığının ne şekilde açığa çıktığı ya da çıkabildiği sorgulanmaya çalışılmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda, maliyenin anlam içeriği gereği sahip olunan kamusallık hali 

dolayısıyla zaman kavramı da kamusal olan ile bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda doğrudan doğruya zamanı anlam içeriği gereği kamusal olan olarak 

kabul eden Heidegger’in zaman anlayışı bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. 

Bununla birlikte maliyenin anlam içeriğinin insana olan bağımlılığı ve Heidegger’in 

zaman anlayışının insana olan bağımlılığı söz konusu temelin bir diğer gerekçesini 

oluşturmuştur.  

Maliye disiplini bağlamında felsefi temelli bir sorgulama ile oluşturulan bu çalışmada, 

maliyenin anlam içeriğinin sadece uzamsal anlamdaki gerekliliklerin sağlanmasıyla 

değil, aksine zamansal düzlemdeki karşılığının açığa çıkabilmesiyle gerçekleşebileceği 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Buna bağlı olarak da maliye ve zaman ilişkisi maliye 

literatürü bağlamında maliyenin teknikleşmesi problemi ile birlikte ele alınmıştır. 

Maliye literatüründe teknikleşmenin karşılığı, felsefe literatüründe zamanın ele alınışı 

ile açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: DASEIN, Kamusallık, Teknikleşme, Zaman . 
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ABSTRACT 

 

 

In this study it is focused on the concept of “time” in the scope of public finance 

discipline. “Time” as the concept is being studied in the different disciplines especially 

in philosophy and also has a various and controversary meanings in the scope of these 

different disciplines. To deal with this controversial meaning of the time in the context 

of fiscal discipline is primarily depending on revealing the semantic content of public 

finance discipline. Therefore it is tried to evaluate the how public finance as time, 

reveal in consideration of the semanting content of public finance discipline. 

To achieve this aim, “time” as a concept is evaluated in relation to the public due to the 

meaning of publicity of public finance discipline. Time approach of Heidegger which 

time is accepted as public, is the base of this study. Moreover, time approach of 

Heidegger is depending on human such as semantic content of public finance 

discipline. 

It is also tried to emphasize that semantic content of public finance can be revealed not 

only fulfilling of spatial requirements but also revealing the equivalent as time in the 

scope of this study based on philosophical evaluation. Therefore relationship between 

public finance and time is considered related to the technicalization problem of public 

finance in the scope of public finance literature. It can be tried to reveal the 

technicalization in the scope of public fiance via consideration time in the scope of 

philosophy literature.  

Key Words: DASEIN, Publicity, Technicalization, Time. 

 


