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IV 

ÖNSÖZ 

 “Hakikati arayarak bulamazsın” dediği rivayet olunur Bistamlı Bâyezid’in “ama 

bulanlar ancak arayanlardır.” diye de eklediği sonra. Königsbergli bilge de arasak da 

bulamayacağımız şeylerin peşinden koştuğumuzu ama sormaktan da 

kaçınamayacağımızı söyler. Gerçekten insanoğlunun hakikati arama hikâyesi umutsuz 

bir çaba gibi görünüyor, dur duraksız yol almaya çalıştığı, dönüp dönüp başa geldiği, 

aynı soruları sorduğu, cevapları beğenmediği, yeniden başladığı. Öyle bile olsa 

umudumuz olmalı bulacağımıza ilişkin, yoksa nasıl katlanırdık insana rahat yüzü 

göstermeyen bu yolculuğa.  

Bir doktora çalışmasınd hakikat meselesinde Heidegger’i çalışmak için iyi 

sebepler bulunur. Heidegger, Hannah Arendt’in söylediği üzere “yirminci yüzyıl 

boyunca düşüncenin gizli kralıdır.” Ancak bizim Heidegger’i seçme sebebimiz daha 

ziyade düşünmenin farklı olanaklarına açılma umududur: Âleme, insana ilişkin daha 

başka ne söylenebilire dair bir arayıştır. Onun, modern dünyanın ontolojik kökenine 

yönelik derin eleştirileri ve başka türlü bir dünyanın kurulmasının olanağını 

temellendiren hakikat anlayışı bu çalışmayı motive eden sebeptir. Onu ‘hakikat nedir?’ 

diye soruşturan bir insan çabasıyla anlamaya çalıştık. Teşekkür etmeliyim.  

Öncelikle danışmanım Prof. Dr. Celal TÜRER beyefendiye bu süreçte derin 

bilgisi ve ön açıcı, yol gösterici rehberliği için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murtaza 

KORLAELÇİ beyefendiye bana açtığı yol için teşekkür ederim. Sevgili kardeşim Dr. 

Öğr. Üyesi Tuba Nur UMUT hanımefendiye hem çalışmama ilmî katkıları hem de bu 

süreçte bana katlanmakla sınanan dostluğu için teşekkür ederim. Çalışmama değerli 

eleştirileriye katkı veren Doç. Dr. Musa DUMAN beyefendiye müteşekkirim. Son 

olarak değerli dostum Prof. Dr. Alev ERKİLET hanımefendiye hayatımın en önemli 

dönemeçlerinde olduğu gibi bu süreçte de anlamlı dokunuşları için teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Hilmi Ziya Ülken“Felsefenin temel konusu varlıktır” derve“hakikat, gerçeklik, 

düşünce problemleri varlık probleminden çıkar” diye ekler.1 Batı metafizik geleneğinde 

unutulduğunu söylediği “varlık”ın anlamı meselesine, yaşamını adamış bir düşünür 

olarak Martin Heidegger’in(1889-1976) düşüncesinin tüm dönemeçlerinde hakikat 

meselesinin kilit noktada durduğunu söylemek için iyi gerekçelerimiz var.Onda hakikat 

ontolojik bir anlam taşır, çünkü varlık hep bir varolanın varlığıdır ve varlık zamansaldır. 

Böylece hakikat ve zaman kavramları birbiriyle iç içe geçer ve birlikte ele alınmayı 

zorunlu kılar.  

Hakikati varlıkla birlikte ele alan yaklaşım, düşüncenin seyrinde, elbette yeni 

değil. Ontolojik hakikat dediğimiz bu yaklaşımın tarihini Platon’a (MÖ. 428-348) kadar  

götürmek mümkün. Platon, bir yandan bilgi türleri arasında bir ayrıma giderken diğer 

yandan bu ayrımı üzerine temellendirdiği varlık görüşüyle varlıkla ilişkili ontolojik bir 

hakikat yorumunu ifade eden ilk büyük filozof olarak belirir. Platon’un hem kesin-

doğru bilginin olanağına ilişkin yaptığı çözümlemeler, hem de bilgi ile bilginin ilişkili 

olduğu nesnesi arasındaki bağlantıya dolaylı da olsa işaret etmiş olması yani bilginin 

türleri ve niteliklerinin bilinenenin türleri ve nitelikleri ile bağlantılı olduğunu söyleyen 

yaklaşımı, onu ontolojik hakikat yaklaşımının en başında anmaya imkân tanır.2 

Ancak gerek bilgi ve hakikate dair tartışmalar ve gerekse felsefede ontolojik 

olanın ne olduğuna ilişkin görüşler Aristoteles’i (MÖ.384-322) işaret eder. Bunun 

anlaşılır sebepleri var elbette. Özellikle ontolojiyle ilgili tartışmalarda kendisinden 

sonraki filozoflar üzerinde daha çok etkili olan ve çalışmalarıyla ontolojinin kuramsal 

çerçevesini hazırlayan Aristoteles, hakikate dair hem ontolojik yaklaşımın hem de 

                                                           
1 Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, Doğubatı, İstanbul, 2014, s. 113. 
2 Harun Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, Bigesu, Ankara, 2016, ss. 36-47. 
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tekabüliyet teorisininoluşmasını sağlayan isimdir.3 Onun hakikate ilişkin ünlü 

tanımlamasını hatırlayalım: “Olanın (to on) olmadığını veya olmayanın (to me on) 

olduğunu söylemek yanlış; olanın olduğunu, olmayanın olmadığını söylemek 

doğrudur.”4Yukarıda ifadeler onun bir mutabakatı dillendiren hakikat yaklaşımını ifade 

ederken aynı zamanda o, felsefeyi bir varlık bilimi olarak görür ve bu kavramı 

somutlaştırır.Böylece  bir yandan varlıkları (varolanları) derecelendirerek aralarında güç 

ve fiil bakımından bağlantılar kurarkenken, öte taraftan “varlık olması bakımından” 

varlığa yönelik incelemeyi metafiziğin temel meselesi haline getirir. Böylece Airstoteles 

hem tikellikleri ile el alınan nesnelerden hem de her bir tikel varlığı içine alan en genel 

anlamıyla “varlık” kavramından söz eder.5 Bu haliyle Aristoteles varolanlara ilişkin 

bilgiyi varlıkla ilgili kılarak ontolojik hakikat anlayışının da merkezinde yer alır. 

Aristoteles’in yoğun etkisi altında gelişen ortaçağ boyunca hakikat sorunu 

önemini korumaya devam eder. Aquinalı Thomas(1225-1274) için mesele, yalnızca 

kendi doğası gereği değil, onun Tanrı ve Tanrısal olanla ilgisinden dolayı da önemlidir.6 

Aquinas “varolanın hakikatini bir mutabakat” (correspondentia) olarak tanımlar, buna 

göre doğruluk varolanın hakiki olan olarak anlama yetisine tekabül etmesi; şey ile 

anlama yetisinin tam denk düşmesi (adaequatio rei et intellectus)olarak belirir. 

Varolanın hakikati ile iç içe olan doğruluk anlayışında Aquinalı Thomas, “Doğruluk 

(hakikat) yalnız zihinde (düşüncede) değil, daha çok şeylerde, nesnelerdedir” teziyle de 

Aristoteles’in “doğru ve yanlış şeylerde, nesnelerde değil, anlama yetisinde, 

düşüncededir” anlayışına karşı çıkar. Peki, gerçekten hakikat nerededir? Onun cevabı 

hakikatin ilke olarak düşüncede olduğu, ancak yalnızca düşüncede olmadığı şeklindedir. 

“Doğruluk esas olarak düşüncededir, fakat düşünceyle ilişkide oldukları kadarıyla da 

şeylerde, nesnelerdedir.” Aquinalı Thomas veritas olarak hakikati tanımlar, buna göre 

                                                           
3Harun Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, ss. 36-47. 
4 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, 1996, 1011b, 25. 
5 Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, s. 115.  
6Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, s. 43.  
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her doğru, zihnin bilme esnasında, bilinebilir şeye yaklaştığı, onunla benzeştiği oranda 

doğrudur. Bu nedenle doğruluk düşünce ile şeyin uygunluğu olarak belirir. Bu 

uygunluğu bilmek doğruluğu bilmektir ve bu uygunluğu duyular değil ancak zihin 

bilebilir; çünkü yalnızca zihin kavradığı şeyle kendi uyuşmasını bilebilir.7 

Thomas Aquinas hakikatin, nihayetinde bir “mutabakat” olduğunu iddia eden 

görüşüyle birçok doğruluk kuramı üzerinde derin etkiler bırakmış ve doğruluğun ya 

ulaşılması mümkün olmayan yahut çok zor ulaşılan bir ide olarak anlaşılmasına sebep 

olmuştur. Bu haliyle Aquinas’ın mutabakat anlamındaki hakikat ya da doğruluk görüşü 

mutabakat olarak anlaşılan hakikat tsavvurunun en uç örneklerinden biri olarak felsefi 

düşüncedeki yerini alır. Ancak onun aynı zamanda hakikatin ontolojik manasına yönelik 

vurgusu göz ardı edilmemelidir. Çünkü o bir yandan mutabakat olarak doğruluktan söz 

ederken diğer yandan Tanrı’nın hakikatinden, Tanrı’nın hakikatin bizatihi kendisi 

olduğundan söz eder. Onun bu çabası doğruluk olarak hakikate teolojik bir zemin 

sağlamak ve ontolojik bir bağlama oturtmak gibi bir amaç taşır görünmektedir. Thomas 

Aquinas’ın ontolojik hakikate yönelik vurgusu özellikle Hegel ve Heidegger gibi 

filozoflara öncülük etmiş, onların da katkılarıyla bugün de çokça tartışılan, varolan ile 

düşünülenin ya da dile getirilenin özdeşleştirilmesine kadar uzanan kimi düşüncelerin 

ortaya çıkışında etkili olmuştur.8 

Onyedinci yüzyılda Descartes’la (1596-1650)birlikte bilgi ve doğruluk/hakikat 

tartışmaları yeni bir boyut kazanır. Bundan böyle tartışılan doğruluğun ne olduğu ya da 

nerede olduğu değil; öznenin ortaya konulan bilgiyle ilişkisi, bu bilginin 

doğruluğundan-kesinliğinden emin olunup olun(a)mayacağıdır. Kendisinden sonraki 

çağların felsefesini derinden etkileyecek ve biçimlendirecek olan Descartes düşüncesi 

başlıca iki konuya yoğunlaşır: Bilgi ve töz ya da algı ve zihin. Bu iki sorunda birisi ya 

                                                           
7 Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, ss. 45-46; (Harun Tepe bu paragrafta yazılanları Aquinalı 

Thomas’dan aktarmaktadır).   
8 Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, s. 47. 
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da ikisi birden 17. ve 18. yüzyıl düşünürlerinin hemen hepsinin, 19. ve 20. 

yüzyıldakilerin birçoğunun felsefesine çıkış noktası olmuştur.9 

Neydi bu düşüncenin temelde belirleyici ve onu öncellerinden radikal bir 

biçimde ayıran özelliği?Bunun tek kelimelik bir cevabı var:Aklilik. Buna göre doğru bir 

açıklamanın uyması gereken temel koşul insan aklına uygunluktur. Bilginin 

doğruluğunun ölçütünün insan aklı olarak değişmesi, Heidegger’in çokça eleştirdiği, 

modern özne kavramının da temelini oluşturur. Böylece Descartes’ta ve onu izleyen 

birçok düşünürde görülen, “nesnel olguya öznel gerçek üzerinden yaklaşma tutumu” 

ortaya çıkar, belirginleşir ve meşrulaşır.10Bilginin koşulu olarak aklilik yaklaşımı 

kendine iki odak noktası belirler. Birincisi bilginin değeri, yani hangi inançların bilgi 

sayılacağı ve bilginin kökeni, yani bilginin bize nereden ve hangi yolla geldiğidir. 

Descartes’ın töz konusuyla ilgilenmesi ve dualist ve birbirine indirgenemeyen, dahası 

birbiriyle bir biçimde ilişkilendirilemeyen töz anlayışı, özellikle insan varoluşunu 

tanımlamada problematik bir noktada durmuştur hep. Bilgi konusunda ise artık 

doğruluk, hakikat değil kesin bilgi soruşturulur. Descartes’a göre kesin bilgi açık ve 

seçik bilgidir. “Öyle ise, bilgi dizgesinin yeni baştan kurulduğu bir aşamada yapılması 

gereken, bu dizgenin en sağlam bilgiler, yani herkes için apaçık doğru olan inançlar 

üzerinden kurulmasını sağlamaktır.”11 

Descartes her ne kadar kuşku yönetemini araç olarak kullanıyor olsa da kesin 

bilginin olanaklı olduğundan şüphe etmez.  Ancak deneysel bilgi kesin bilgi değildir, o 

zaman bilginin deneyden başka bir kökeni olmalıdır ve bu köken zihin ya da zihnin en 

büyük yetisi olan akıldır. Tüm bilgimizin temelinde, kesinliği ve doğruluğu 

“düşünüyorum öyleyse varım” ile zihnin varlığına ilişkin, çıkarımsal olmadığı için 

kuşkudan arınmış olan bu bilgi yatar. Eğer bir kez zihin açık ve seçik böylesi bir bilgiye 

                                                           
9 Arda Denkel, Bilginin Temelleri, Doruk Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 15-21 
10 Denkel, Bilginin Temelleri, ss. 15-21.  
11 Denkel, Bilginin Temelleri, s. 19. 
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sahipse bundan sonra akıl yürütmelerle ortaya çıkarılabilecek kimi başka apaçık 

doğrular, algıdan kaynaklanmadıkları halde zihinde bulunan doğuştan düşüncelerdir. 

Her zihin, ortak olan bu doğuştan düşünceleri taşır. “cogito ergo sum”la cisimleşen 

süreç, Batı bilimsel aklının gelişinin de habercisi olur.12 

Descartes’la başlayan ve özneyi merkeze yerleştiren süreç Kant’a (1724-1804) 

doğru uzanmış ve hakikat varlıkla ilişkisinden koparılarak tümüyle epistemolojik bir 

mahiyet kazanmıştır. Böylece hakikat meselesi yargının nesnesi ile takabüliyeti olarak 

veritas anlamında bir doğruluk kuramına indirgenmiştir. Kant hakikat meselesinde yeni 

bir eşik oluşturur, onun felsefi sistemi artık aklın metafiziğin nesnelerini bilip 

bilemeyeceğini ve şayet böyle bir imkân varsa bunun mahiyeti meselesini sorgular; artık 

soru şudur “senteik a priori yargılar nasıl olanaklıdır?” Ona göre metafiziğin 

yüzyıllardır süren çelişkilerinin sebebi yargılar arasındaki ayrımı ve sentetik a priori 

yargıların olanağını düşün(e)memiş olmasıdır. Böylece Kant saf aklın kaynak ve 

sınırlarını araştırır ve nihayetinde kesin bir doğruluk anlayışının olanağını göstermeye 

çalışır.  

Heidegger, yukarıda kısa bir özetini sunmaya çalıştığımız Batı metafizik 

tarihinde hakikatin her seferinde ve sadece varolanla ilişkilendirilerek anlaşılmasını ve 

onun yalnızca bir mutabakat ilişkisi olarak, epistemik bir mesele olarak yorumlanmasını 

sıkı bir biçimde eleştirir. Çünkü böyle bir bakış öncelikle varlığı görmezden gelirken, 

diğer yandan varolanlara yönelik daha ilksel ve zengin bir açığa çıkmayı ıskalamamıza 

sebep olur. Ona göre hakikat kavrayışları kendi temelinde yatan imkânı görme 

noktasında başarısız olmuşlardır. Öyleyse hakikat meselesine ilişkin yeni bir düşünme 

biçimini ortaya koymak gerekmektedir. Hakikat anlayışımız dönüşmeli ve varlığın 

hakikati haline gelmelidir. Bu bağlamda filozof geleneksel Batı metafiziğine yönelik 

köklü eleştirilerde bulunur. Bunların başında kuşkusuz “töz” metafiziğine yönelik 

                                                           
12 Denkel, Bilginin Temelleri, s. 21.  
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elştirilerileri gelir. Ona göre bütün bir metafizik tarihi Platon’un “formlarından”, 

Aristoteles’in “hareket etmeyen hareket ettiricisine”, Ortaçağ teolojisinin 

“Tanrı”sın’dan Hegelci Tin’e kadar mutlak bir biçimde koşulsuz, varoluşu için başka bir 

şeye ihtiyaç duymayan bir şey olarak töz arayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Hem 

açıklayıcı ve hem de meşrulaştırıcı bir temel olarak tamamen gerçek bir varlık ya da 

varlıkların var olması ve bütün diğer varlık düzey ya da türlerini nedenlemesi gerektiği 

tasavvuru Batı metafiziğinin en birincil özelliği olarak temayüz eder. Batı bilimsel aklı 

da şeylerin, normatif değilse bile, en azından nedensel temellerinden, mutlak ya da 

koşulsuz bir biçimde gerçek (temeller) diye söz eder ki bu da Heidegger’e göre 

metafiziğin korunması ve devam ettirilmesinden başka bir şey değildir.13 

Heidegger’in ikinci eleştrisi Kartezyen epistemolojinin özneyi hakikat adına 

“subjectum” olarak merkeze taşıyan yaklaşımınadır. Böyleceözneyi“kendi olmanın 

bilinci” olarak tanımlayan Descartes ile birlikte Grek varlık deneyiminde mevcut olan 

özne ile nesnenin yeri değiştirilerek, insan üzerinden belirlenen ve tanımlanan bir 

yapıya dönüştürülmüştür. Heidegger “ego cogito’nun bu kendi üzerine bükülen 

reflesiyonlu tavrını da eleştirir. Çünkü bu köklü değişiklikle birlikte özne, bütün 

varolanların varlık ve hakikat tarzları bakımından kendisinde temellendiği bir varolan 

olarak yorumlanır ve insan, varolan olarak varolanın bağlantı noktasına dönüşür.” 

Kartezyen felsefenin modern Batı düşüncesini belirleyen bu niteliği ile birlikte, o 

zamana kadar süregelen tekabüliyet anlamında hakikat düşüncesi, düşünen öznenin 

tözselliğine bağlı olarak en radikal boyutuna ulaşır.14 

 Heidegger’in Platon-Kant çizgisindeki düşünceye üçüncü eleştirisi tekabüliyet 

anlamındaki hakikat düşüncesinedir. Geleneksel metafizik hakikati, çoğunlukla, bilgi 

alanına ait kılar. Bu epistemolojik bakımdan bize aşina gelen bir anlamdır. Bir sıfat 

                                                           
13 Doğan Özlem, Tekniğe İlişkin Soruşturma içinde Önsöz, Paradigma, İstanbul, 1998, ss. 9-15. 
14 Zehragül Aşkın, Hüseyin Çelik, Martin Heidegger ve Michel Foucault’nun Geleneksel Özne Kavramı 

Eleştirisi, Özne Dergisi, 16.Kitap, Bahar, 2012, s. 171.  
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olarak kullanıldığında hakiki-doğru fikirlerden, teorilerden, inançlardan, kavramlardan 

söz edebiliriz. Bu anlamda hakikat nihayetinde gerçekliğe, olgusal doğruluğa tekabül 

etmektir. Bir fikir, konusunu doğru olarak temsil ediyorsa doğrudur; bir bildirim söz 

edilen şeyi bildiriyorsa doğrudur; bir varsayım gözlemlenebilir bütün verilere tekabül 

ediyorsa doğrudur. Bütün bu örnekler temsilin temsil ettiği şeye, aklın nesneye, 

önermenin olguya, düşüncenin gerçekliğe tekabüliyetidir. Bütün bir metafiziksel 

düşünce tarihi bu tarz bir hakikat anlayışının tarihi olarak okunabilir. 

Nihayetinde zihnin nesnesiyle uyumuna dayanan sözü edilen bu hakikat ya da 

daha doğru bir kavramsallaştırmayla doğruluk, modern düşüncenin ruhuna uygun olarak 

“yargılamak doğru fikirleri oluşturmaktır” sonucuna varır. Böylece bir şeyin fikrini 

oluşturmak o şeyi temsil eden bir fikrine sahip olmaktır. Sonuç olarak hakikat insan 

zihninin içinde olup biten bir şey olarak tasavvur edilir ve düşünme bir çeşit temsil 

fikriyle özdeşleştirilir.15 

Geleneksel felsefe kavrayışında varlık ve hakikatin rasyonel bir düşünümün 

nesnesi olarak kavramlaştırılması, varlığın ve hakikatin rasyonel bir mahiyete sahip 

olduğunu ve onun ancak akıl ile anlaşılabileceğini söylemekten daha öte bir anlam taşır, 

bunun anlamı,“insan düşüncesinin, kalıcı, sabit ve evrensel bir varlık ve hakikat 

tasavvuruna ancak rasyonel olana müracaatla elde edebileceğidir.”16 Heidegger bu 

biçimde tanımlanan ve en başından itibaren epistemolojik bir karakter taşıyan söz 

konusu varlık ve hakikat anlayışlarını ontolojik bir yaklaşımla yeni baştan düşünmeyi 

dener. Böylece düşünme, insan aklının hem varlığı hem hakikati kendi içinde inşa 

etmek suretiyle belirleyen kıskacından kurtulmalı ve hakiki anlamına kavuşmalıdır.17 

Yukarıda kısaca tasvir ettiğimizBatı düşüncesine hayat veren metafizik 

düşüncenin ve hakikat tasavvurunun, her ne kadar Heidegger gibi zaman ve varlık 

                                                           
15 Kasım Küçükalp, Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânıİlem Konferanslar Serisi, 

İstanbul, 2014, s. 13. 
16Küçükalp, Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı, s. 8. 
17 Küçükalp, Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı, ss. 9-10. 
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arasındaki ilişkiyi yüksek sesle zikretmemiş olsa da, belli bir zaman anlayışında 

temellendiğini görmek zor değil. Heidegger’e göre Platon ve Aristoteles’ten beri 

geleneksel felsefede olmak fiili “to be” zaman içerisinde süregelmeyi işaret etmek üzere 

kullanılmıştır ve bu anlamıyla süreklilik arz etmeyen herhangi bir şey gerçek anlamda 

varlığa sahip bir şey olarak kabul edilemez. Tam da bu yüzden Platon’un formları ve 

Aristoteles’in “haraket etmeyen hareket ettiricisi” bütün dünyevî şimdileri kuşatan ebedi 

bir şimdi içinde bir gerçekliğe sahip olarak düşünülmüştür. Buna göre bir şey zamanın 

belli bir anında var olmadıkça yani daimî bir şimdi içinde mevcut olmadıkça hakiki bir 

varlığa da sahip olamaz. Bu düşüncede zaman insanın gündelik deneyimi içinde tüm 

hesaplamalarını yapacağı niceliksel bir formda birbirinin aynı, birbirini takip eden bir 

şimdiler dizisi (ebedi bir şimdi, daima bir şimdi) olarak düşünülmüş ve sonuç olarak 

tüm varlıkları içine alan bir “kapmışçasına” tasarlanmıştır. Böylesi bir zaman 

tasavvurunu Heidegger açıkça yadsır ve daha derine baktığımızda gündelik 

yaşamımızdaki sözü edilen tasavvurun, son tahlilde, insan yaşamının zamansallığından 

ve daha ziyade ölüm üzerinden devşirilen daha asli bir zamanın düzleştirilmesinden 

başka bir şey olmadığını söyler. Zamana ilişkin bu tasavvur “varlık-yokluk/mevcudiyet-

ademiyet (presence-absence) dikotomisi ekseninde tarihdışı, ezeli, ebedi ve değişmez 

bir varlık ve hakikat anlayışının doğmasına yol açmıştır.” 18 

Heidegger Batı felsefi düşünce geleneğine köklü eleştiriler getirmiş olsa da, 

biliyoruz ki o, metafizsel yani kurgusal olmakla suçladığı bu düşünce geleneğinin 

çocuğudur. O, kendi felsefesini Batı felsefesi geleneği içinden, bu felsefeyi hem 

derinden “özümseyerek” hem de onunla hesaplaşarak oluşturur. Başka nasıl olabilirdi 

ki? Heidegger düşüncesi Greklerden, Alman İdealizminden, Husserl’in 

fenomenolojisinden, Brentano’nun Aristoteles yorumundan, Hristiyan teolojisinden, 

skolastikten ve Dilthey’in hermenötiğinden çok şeyler öğrenir ve bütün öğrendiklerini 

                                                           
18 Küçükalp, Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı, ss. 12-13. 
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bir yandan bütünsel bir söylem içinde birleştirirken, diğer yandan tüm Batı felsefe 

geleneğiyle hesaplaşır.19Onun modern felsefenin öznelci yaklaşımına, bilimin baskın 

karakterine ve modernitenin keskin tek-merkezciliğine yönelik eleştirileri ve tüm olup-

biteni yeniden ve en baştan düşünme çabası saygıyı fazlasıyla hakeder. 

Heidegger düşüncesinin merkezinde yer alan kavram tartışmasız “varlık” (Sein) 

kavramıdır. Öyle bile olsa onun felsefesi klasik anlamda bir ontoloji olarak 

değerlendirilemez. Çünkü ona göre varlığın anlamı mantıksal düzlemde birtakım 

kavramlara başvurularak anlaşılamaz. Varlık, kendisini kendisi için ve kendinde 

olageldiği şekilde açar, gizlilikten sıyrılır. O, olagelmedir, sürekli olarak kendini 

yeniden açmadır. Tam da bu sebeple ne ezeli-ebedidir, ne zaman üstü, ne sabittir, ne de 

mutlak. Varlık zamansaldır. İnsan da ezeli, ebedi, değişmez birtakım zamanüstü 

niteliklerle tanımlanamaz. O, bir imkân varlığıdır. Heidegger’in insanın bir imkân 

varlığı hatta bizatihi imkân olduğuna yönelik yüksek vurgusu, onun sürekli bir varoluş 

içinde olduğunu, onun her ne ise o olmaklığından daha başka türlü olmasının 

olanaklarına açık olabileceği anlamına gelmektedir. Onun yazgısı onu, kendini 

gerçekleştirmeye çağıran bir yazgıdır. Heidegger göre “Bir, mutlak, sonsuz gibi varlığa 

ilişkin belirlenimler yalnızca mantıksal, çıkarımcı ve nedenselci düşünmenin 

soyutlamalarıdır.”20 

Hâlbuki biz bütün akıl yürütmelerin ve mantıksal çıkarımların öncesinde zaten 

varlığın içinde bulunuyoruz. Nihayetinde “olan” ile varoluşu ayırmadan önce yaşıyoruz, 

düşünmemiz ve tüm yargılarımız bu yaşayış üzerine temelleniyor. Dolayısıyla bizim 

bilgimiz ve tüm mantıksal çıkarımlarımız yüklemden önceki bir bilgidir. “Hakikat 

mantıktan önce varlığa aittir; mantık da oradan çıkar, varlığı yaşamış ve bu yaşayışı 

yaşamış (yani düşünmüş) olmanın sonucu olarak kavramdan, yüklemden önceki bilgiyi 

                                                           
19Özlem, Tekniğe İlişkin Soruşturma içinde Önsöz, ss. 9-15. 
20 Özlem, Tekniğe İlişkin Soruşturma içinde Önsöz, ss. 9-15. 
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kavramlı ve yüklemli bir bilgi yani mantık haline getiriyoruz.”21 Hakikatin tekabüliyet 

olarak anlaşılan formu tam da bu yüklemsel olarak ifade edilen aşamayı işaret ederken 

Heidegger’in aletheia olarak adlandırdığı hakikatin daha asli boyutu olarak açığa 

çıkmışlık/gizlilikten çıkmışlık mantık öncesi anlamlı bir bütün, bir kozmos olarak 

anlaşılmış varolanları ifade eder. 

Yukarıda kısaca anlattığımız bağlam içinde çalışmamızHeidegger düşüncesinde 

hakikat ile zaman arasındaki ilişkiyi araştırmaya odaklanmıştır. Bu sebeple 

problematiğimiz hem Heidegger düşüncesinde hakikat anlayışının hem de bu anlayışın 

zaman ile ilişkisini çözümlemektir.  

Heidegger kendi sistemini oluşturmak için geleneksel felsefeyi amansız bir 

biçimde eleştirir ve yapısöküme uğratır. Bunun için Kant’ı ciddi biçimde meşgul eden 

“Bir şeyi bizim için mümkünkılan nedir?” sorusuna yanıt arar. O, ilkin şeylerin bize 

açık hale gelmesini sağlayan tüm koşulların “transendental özneye” ait olduğunu; ama 

Kant ve ardıllarının göremediği şeyin transendental öznenin daima bu dünya içinde 

olduğu hususu olduğunu vurgular. Bu husus özne-nesne, özne-dünya gibi aslı olmayan 

kavrayışlarınyadsınmasını ve yerlerine yeni şeylerin önerilmesini gündeme getirir. Peki 

Heidegger özne yerine ne önermektedir?, nesne nedir?, özne ile nesne arasındaki ilişki 

nasıl anlaşılmalıdır?, insan nesnelere erişebilir mi?, erişiyorsa nasıl?, insan nasıl 

anlamaktadır? ve tüm bunların zamanla ilişkisi nedir? Bu bağlamda hakikat ne olarak 

anlaşılabilir? Hakikate ulaşılabilir mi? Tekabüliyet anlamındaki geleneksel felsefenin 

doğruluk anlayışı yerine Heidegger ne önermektedir? Neden zaman yerine 

zamansallıktan söz eder? gibi sorularla kendi düşüncesini ortaya koymayı dener. 

Yukarıda sunulan çerçevede çalışmamız bir giriş, iki ana bölüm ve sonuçtan 

oluşmaktadır. Girişte meselenin felsefe tarihindeki serencamını Heidegger’e kadar ana 

hatları üzerinden verdikten sonra birinci bölümde özne yerine düşünürün niçin Dasein 

                                                           
21 Ülken, Varlık ve Oluş, s. 117. 
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terimini kullandığını, Dasein’ın anlaması, aşkınlığı ve tüm bunların zamansallıkla 

ilişkisini ortaya koymayı denedik. Heidegger’e göre Dasein en birincil hakikattir ve 

varlık sorusunu soran ve anlayan bir varolan olarak hakikat ve zaman meselesinin tam 

kalbinde yer alır. Bu tespit,  bu çalışmanın neden Dasein ve onun zamansallığından 

başladığını açıklar. Dasein’ı özne felsefesinin “özne”sinden ayrıştıran belirlenimler en 

başta onun dünya-da-varlık (In der Welt Sein) olarak belirlenişi ve varlığı anlayan bir 

varolan olması olarakbelirlenir. Fenomenolojik olarak insanın dünya-da-varlık olarak 

tasviri onun aşkınlığını, dünyaya, nesnelere erişimini ve onları anlamasını da olanaklı 

kılar. İnsan böyle bir varolan olduğu için aşkındır, o dünyaya yani kendi dâhil tüm 

varolanlara kendi sferinden çıkarak erişmez, o zaten dışardadır. Kendi dünyasını 

kurmuş/açmış, ona garkolmuştur. Onun aşkınlığı dünya-da-varlık oluşudur ve geçmiş, 

gelecek ve şimdinin geçişli ve ayrışmaz birliği olarak tasavvur edilen ekstatik-ufuksal 

zamansallık üzerine temellenir.  

Ekstatik zaman geçmiş, gelecek ve şimdinin ayrılmaz birliğidir, geçişken bir 

matrikstir. İnsan bu zaman içinden kendi bütünlüğünü kurar ve bir imkân varlığı olarak 

kendini olanakları üzerinden anlarken, kendini geleceğe tasarlar/yansıtır; burada geçmiş, 

mazi değildir, kaybolup gitmez, hep hafızada tutulur, geçmişin ve geleceğin, geleneksel 

zaman tasavvururnun aksine, bu yaşayan (yokluğa gitmeyen), var olan halinden insan 

şimdinin anlamını türetir. Şimdiyi kuran, öncelik gelecek kipinde olmak üzere geçmiş 

ve gelecektir. İnsan kendine ilişkin tasarımları sırasında aynı zamanda bir dünyayı da 

gizlilikten çıkarır ve kendine bir dünya açar; dünya nesneleri anlamanın ön koşuludur ve 

Dasein kendini tasarladığı gelecekten geçmişe oradan şimdiye gelerek varlıklarla 

karşılaşır.Böylece Dasein hem aşkındır hem de anlamakta ve yorumlamaktadır. Hem bir 

dünya kurar, hem bu dünyaya dalmıştır, hem kendini ve hemcinslerini hem denesneleri 

anlamaktadır. İşte hakikat tam olarak budur ve zamasallıkta kurulur.  
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Dasein “zaten daima anlar” der Heidegger. Bu bilmekten daha derin ve kapsamlı 

bir şeydir. Çünkü anlamak bu haliyle ontolojik bir varoluş minvaline işaret eder.  

Anlamanın Heidegger’deki manasını birinci bölümün sonunda soruşturarak, anlamanın 

tasarım karakterini, yorumun ve kısır döngünün mahiyetinivetüm bunların 

zamansallıkla ilişkisini araştırdık. Bu çaba, Heidegger’de insanın kendini, hemcinslerini 

ve eşyayı anlamasının olanağına işaret etmesi açısından önemliydi. 

Çalışmanın ikinci bölümü hakikat konusuyla başladı ve bölümün ilk kısmında 

Heidegger’de hakikat meselesi çok katmanlı bir formülasyon içinde sunuldu. Realite 

(Realität) tartışmaları ve realizm-idealizm ayrımında Heidegger nereye düşmektedir? 

Bunun cevabını araştırdığımız bölüm hakikat konusundan hemen sonra geldi. 

Heidegger’in realite sorununu sahte bir problem olarak gördüğünü ve bu durumun 

hakikatin tekabüliyet olarak belirlenmesinden kaynaklandığını söyleyen yaklaşımını 

ortaya koymaya çalıştık. Dünya, zaten ve daima bilinir, ama nasıl? “Nesne Yerine 

Dünya” alt başlığında bu sorunun cevaplarını aradık. Dünya, bütün varlıkların 

belirişinden önce oradadır ve nesneler ancak bir dünya varsayıldıktan sonra tekil 

varlıkları ile var olabilirler. Heidegger Varlık ve Zaman’da varlıkların iki biçimde 

bilinebildiğini söyler:Zuhanden/el-altında-olanlar ve Vorhanden/mevcut-olanlar. Bu 

belirlenimlerin manasını ve bunların zamanda nasıl ortaya çıktıkları bu bölümün 

konusuydu.Tüm bunlardan sonra bir şimdiler dizisinden ebediyete uzanan bir hakikat 

anlayışının kurulduğu mevcudiyet metafiziğine yönelik Heidegger’in eleştirisi,ikinci 

bölümün alt başlıklarından biri oldu. Bu hususu ele almak önemliydi, çünkü metafizik 

düşünce,zamanla hakikat ilişkisinin keskin biçimde ortaya çıktığı ve görünür hale 

geldiği bir mahiyet arzetmektedir. Biz de, mesele ayrı bir çalışma konusu olacak kadar 

derin bir olmasına karşın, konumuzla bağlantısı kadarıyla, meseleyi zaman-hakikat 

ilişkisi bağlamında ele almayı kendi sorunsalımız bağlamında gerekli gördük. Çünkü 

Heidegger’in “mevcudiyet (Vorhendenheit) metafiziği” olarak adlandırdığı durum, 
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zamanın bir şimdiler dizisi olarak belirlenmesi yoluyla, varlığın ebedi bir şimdide 

sabitlenmesi, mevcut olarak tutulması/durdurulması manasına gelmekte olup, 

zamansallığı ve onun temelindeki ölüme-doğru-olmayı gözden kaçırmaktadır. 

Bu çalışmanın temel hipotezi, Heidegger’de hakikatin ve zamansallığın birlikte 

düşünülmesi gerektiğidir. Heidegger veritas anlamında hakikatin ancak sıralı bir 

şimdiler dizisi olarak anlaşılan türetilmiş bir zaman anlayışında mümkün olduğundan 

bahisle, söz konusu zaman ve hakikat anlayışının ekstatik-ufuksal karakterli asli 

zamansallık ile aletheia anlamındaki hakikat anlayışından devşirildiğini söyler. Buna 

göre tekabüliyetten söz edebilmek için, öncesel olarak, varolanların açımlanmışlığını 

varsaymak gerekir. Yani aletheia olmadan tekabüliyetten söz etmek olanaklı değildir. 

Aynı şekilde zamanı geri döndürülemez, kamusal, sonsuz şimdiler dizisi olarak 

belirlemek ancak asli ekstatik zamanın düzleştirilmesiyle mümkündür. Öyleyse hem 

zaman hem de hakikat için mevcut epsitemik doğruluk kuramından ve onun köklendiği 

şimdiyi esas alan zaman anlayışından daha derine bakabilmek için biraz geriye 

çekilmek gerekir.  

Bilindiği üzere Heidegger düşüncesi Kehre’den önce ve sonra olarak iki döneme 

ayrılır. Onun erken dönem felsefesi Varlık ve Zaman (1927) tarafından temsil edilirken 

geç dönem felsefesi 1930’da başlayıp 1936-8 boyunca kendisini tamamlayan radikal bir 

“dönüş”le yeni mecrasını bulur.22Tüm Heidegger düşüncesinde hakikat ve zaman 

meselelerinin ilişkileri bağlamında izini sürmek bir çalışmanın sınırlarının çok üstünde 

olacaktır. Bu yüzdençalışmamızı özellikle Varlık ve Zaman’ın temel yaklaşımı ile 

sınırlandırdık. Temel olarak Heidegger’in başyapıtı olan Varlık ve Zaman ile 

Fenomenolojinin Temel Problemleri adıyla basılan ve 1927 yılı yaz döneminde 

Marburg Üniversitesi’nde, Varlık ve Zaman’ın bir yorumu ya da daha 

ayrıntılandırılması olarak düşünülebilecek derslerdenoluşan kitabı başlıca başvuru 

                                                           
22 Julian Young, Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi, çev. Elif Korkut, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2017, 

s. 11. 
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kaynaklarımız oldu. Yeri geldikçe ikinci dönem eserlerine de başvurduk, ancak bu 

başvurularımızı sözünü ettiğimiz temel bağlamdan sapmadan yapmaya çalıştık. 

Çalışmamızda Sein und Zeit’ın Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1967 basımını esas 

aldık.Türkçe çevirideise Kaan Ökten tarafından yapılaniki ayrı tercümeyi23ve 

Heidegger’in kendine özgü kavramlarının Türkçe kaşılıklarını verenmezkur yazarın 

çevirisini temel aldık.24İngilizce çeviride John Macquarrie & Edward Robinson 

tercümesi25 ile birlikte Joan Stambaugh26 çevirisinden de yararlandık. 

Batı dünyasında Heidegger üzerine yapılan çalışmalar bir hayli fazla iken 

ülkemizde yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan akademik çalışmalar yüz 

sayısına ancakulaşmıştır. Heidegger’in hakikat anlayışı az sayıda olsa da çalışılmış 

ancak hakikat ve zaman ilişkisi müstakil bir çalışma olarak ele alınmamıştır.27  Bu 

bağlamda bizim konumuzla en ilişkili olabilecek çalışmalardan biri Çiğdem 

Yıldızdöken’in, 2017 yılında yayımlanan “Heidegger'de Dasein'ın varlığının zamansal 

serimlenişi”28 adlı çalışmasıdır. Ancak söz konusu çalışma yazarın ifadesiyle “varlığın 

aletheia’sının zamanda ortaya çıkacağı savıyla hareket edip varlık-insan arasındaki bağı 

yeniden inşa etmeyi” araştırarak Dasein-zaman ilişkisine odaklanır. Oysa çalışmamız 

yukarıda ifade edildiği gibi hakikat ve zamansallığın birlikte nasıl düşünülüceği 

meselesine yönelir. Bu sebepledüşünmenin farklı olanaklarından söz eden,hatta 

kendince müjdeleyen Heidegger düşüncesinde hakikat-zaman ilişkisini görmeye gayret 

ettik. Batı dünyasında Heiddeger’in önemli yorumcularından Ernst Tugendhat, H. 

                                                           
23Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Çev. Kaan H. Ökten, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011; İkinci ve 

yeni çeviri: çev. Kaan H. Ökten, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018. Kaan Ökten ikinci çeviri ile birincisini 

tamamen yenilediğini ilan ettiğinden iki çalışmadan da yararlanmakla birlikte, esas olarak, birinci 

tercümeyi esas aldık, çünkü ikinci tercüme ancak 2018 yılında ortaya çıkmıştır. 
24Kaan H. Ökten, “Varlık ve Zaman” Kılavuzu, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.  
25Martin Heidegger, Being and Time, Translation. John Macquarrie&Edward Robinson, Blackwell 

Publishers, 1962.  
26Martin Heidegger, Being and Time, Translation. Joan Stambaugh, State University of New York, 1996. 
27 Bkz. Gülçehre Ünal, Bilgiden Varlığa Zaman, 2019 Yl, Şehnaz İpek Görgün, Heidegger’in Varlık ve 

Zaman eserinde ‘yalnız-varlık’ın ve ‘beraber-olma’nın sessizliği, 2011 YL, Seyhan Mızrak Gezen, 

Martin Heidegger' de ölüm ve zaman-sallık, 2008 YL,  
28Çiğdem Yıldızdöken, Heidegger’de Dasein’ın Varlığının Zamansal Serimlenişi, Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Üniversitesi Enstitüsü Felsefe ve Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabili Dalı, 

Yayınlanmamış Doktora tezi, Bursa, 2017.  
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Daniel Dahlstrom,Michael Inwood, Charles Guignon, William Blattner, Carol J. White, 

Francoise Dastur, Mark Wrathall ve Thomas Sheehan;ülkemizde ise, Kaan Ökten,Cihan 

Camcı, Kasım Küçükalp, Musa Duman, Bülent Gözkan’ın çalışmalarından yararlandık. 

Elbette araştırma eksenimiz, Heidegger’in zamanın ufkunda ortaya çıkan varlıkla ne 

anlatmak istediği, somut olarak, tam da yaşamın içinde biz sıradan insan varoluşu için 

tüm bunların ne anlama geldiğinin bir hesabını çıkarmakoldu. Bu çalışmayla 

düşünmenin farklı olanaklarına açılmaya; esasen neyi bildiğimizi, ne kadar 

bilebildiğimizi, nasıl anladığımıza ilişkin Heidegger’in önerilerini anlamaya ve 

yorumlamaya çalıştık. Dolayısıyla çalışmanınkapsamı özne-nesne-anlam ve bunların 

zaman ve varlıkla ilişkisi temelinde gelişti.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖZNE YERİNE DASEİN VE ZAMANSAL VAROLUŞU 

Hakikat konusunu düşünmek için atılacak ilk adım genellikle aşina olduğumuz 

bir problemle işe başlamaktır. Bu, bilgi problemidir. Modern felsefenin de ana eksenini 

oluşturan bu mesele Heidegger’in aşmayı hedeflediği başlıca engellerden birisidir. Bilgi 

meselesi doğal olarakbizi bilen “özne” ile bilinen “nesne”ye yöneltecektir.Tam da bu 

nedenleHeidegger’in Dasein olarak kavramlaştırdığı insan varoluşunun mahiyetini ve 

geleneksel felsefenin “özne”sinden nasıl farklılaştığını ele almak bu bölümün ilk 

meselesi olacaktır. Heidegger, magnum opusu olan Varlık ve Zaman’ın yaklaşık iki yüz 

sayfalık kısmını Dasein analitiğine ayırır, bu anlaşılır bir durumdur, çünkü Dasein, 

Heidegger’in düşüncesinde, en asli hakikat olarak belirir. Bu sebeple Dasein’ın varlığa 

erişimi yani aşkınlığı, varlığı anlaması ve tüm bunların zamanla olan ilişkisi bu 

bölümün ana konusunu oluşturacaktır. Dasein’ın en özsel özelliği varlığı anlıyor oluşu, 

zaten dünya-da-varlık (In-der-Welt-Sein) oluşu ve kendinin dışında bulunuşudur. Bu 

belirleyiş onun “Nesneye ulaşmak için nasıl olur da kendini terkeder?” sorusunun 

cevabıdır. Dasein dünya-da-varlık oluşu sayesinde kendisi ile birlikte tüm varolanları 

yani diğer insanları ve nesneleri zaten anlamaktadır. Buna göre dünya öznenin sferinden 

çıkarak ulaştığı bir nesne olarak anlaşılamaz. Dünya Dasein’ın varlığıyla varolur, başka 

bir söyleyişle Dasein ilgili olduğu tüm edimleriyle birlikte kendine bir dünya kurar/açar. 

Bölümün bir diğer konusu ise zaman konusu olacaktır. Konumuz gereği uzun bir 

zaman analizi yapmaya giriştik ve böylece Dasein’ın kendi ölümü üzerinden devşirdiği 

zamansallığını açıklamayı umduk. Bu noktada ekstatik karakterli asli zamanı ve 

Heidegger’in ondan türediğini söylediği gündelik hayatımızın kamusal şimdi odaklı 

sıradan zaman anlayışına yer verdik. Heidegger’in en asli hakikat olarak belirlediği 
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insanın kendisine, hemcinslerine ve nesnelere erişiminin bu zamansal açıklıkla mümkün 

kılındığını serimlemeye çalıştık.  

1. ÖZNE YERİNE DASEİN 

Antik düşüncenin başlangıcından Kant’a kadar geleneksel metafizik, duyusal 

olanı, görünüşün dünyasını ele almaz, çünkü metafizik duyuya ve algıya bağlı bir bilgi 

değildir ve öyle olmadığı için de zamana bağlı olarak tasavvur edilmez. Onun aradığı ve 

kendisine konu ettiği, zamana tabi olmayan, hep varlıkta kalan, zamanın geçmiş ve 

gelecek kiplerinin noksanlığına karşılık şimdi de mevcut olan, görünüşün arkasındaki 

gerçekliktir, düşünülür ve akledilir dünyadır. Algıların aşılarak, zamana tâbi olmayan 

nesnelerin “temaşa edilmesi” anlamında “aracısız görme”insanda varolan bir olanaktır 

ve eğitim ve düşünme terbiyesi ile pekâla geliştirilebilir.29Onsekizinci yüzyılda Kant’ın 

eleştirel felsefesi ise insani bilgi ve deneyimin sınırlarını ve onun temel yapısını ortaya 

koyarak, insan aklının felsefi ya da metafiziksel sorularla olan ilişkisi içinde yüz yüze 

geldiği ikilemin çok da kolay üstesinden gelinemeyeceğini işaret eder:  

İnsan aklının, bilgisinin bir türünde, aklın bizzat kendisinin doğası tarafından 

emredildiği için göz ardı edemediği, ama tüm güçlerini aştığı için de, cevaplamaya 

muvaffak olamadığı sorular tarafından sıkıntıya sokulma gibi garip bir yazgısı 

vardır.30 

 

Bu bağlamda Kant’ın Transandantal İdealizmibize “görünüşler 

dünyasının/fenomenal dünyanın” insan deneyiminde ortaya çıkışının, ancak zaman ve 

mekân içinde, nedensel olarak birbirine bağlı nesnelerin maddi dünyası olarak mümkün 

olduğunu söyler. Biz bu dünyayı “kendinde var olduğu” haliyle bilemediğimiz gibi, 

“numenal” dünyanın “kendinde şeylerinin” fiilen bizim deneyimlediğimiz şekilde 

olduklarını da bilemeyiz. Nihayetinde bilgimiz görünüşler dünyasının bilgisi ile 

                                                           
29 H. Bülent Gözkan, Kant’dan Heidegger’e Varlığın Anlamı Meselesi, Cogito Heidegger Özel Sayısı, 

YKB yayınları, sayı 64, İstanbul, 2012, s. 138. 
30 Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea, İstanbul, s. 15.  
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sınırlıdır ve dünyanın tam olarak bize göründüğü gibi olduğunu da varsayamayız. Fakat 

bu durum, bizim yalnızca zihin içeriklerimizin bilgisine sahip olabileceğimiz ya da 

görünüşle gerçeklik arasında bir ayrım olmadığı anlamına gelmez.31 

Hegel (1770-1831) düşüncesinin “mutlak” bilgiyi fikirlerin tarihsel 

diyalektiğinde temellendirme çabası West’e göre, sonuç itibariyle başarısız olsa da onun 

tarihe ve tarihsel alana yaptığı vurgu, ondokuzuncu yüzyılda tarih yazımında 

gerçekleşen çalışmaların canlanmasını sağlar. Aynı dönemde Hegel’in katı rasyonel ve 

dolayısıyla teorik yaklaşımına, romantizm, politik muhafazakârlık ve dinden ilham alan 

yaklaşımların itirazları ortaya çıkar. Böylece bu dönem sübjektif varoluşa ve insan 

yaşamının “eşşiszliğine/biricikliğine” yönelik kuvvetli bir vurgu ile karaterize olur. Bu 

yönelimlere cevap Wilhelm Dilthey’den (1833-1911) gelir. Dilthey, “tarihsel akıl 

eleştirisini Kant’ın saf ve bilimsel akıl eleştirisini Hegel’in kapısını araladığı tarih ve 

kültür alanına yerleştirir.”Dilthey’in bu sürece katkısı hermenötik sayesinde insan 

bilimlerinde “anlama” ya da “anlamların yorumu "için derinlikli bir anlayış geliştirmek 

şeklinde olurken, hermenötik kategoriler Husserl’in (1859-1938) fenomenolojisinde de 

oldukça kullanışlı bir işlev görür.32 Heidegger Dilthey ile başlayan tarihsel olanın insan 

bilgisi ve anlaması ile ilgili yaşamsal önemine katılır ve sahip çıkar.33 Kısaca 

özetlediğimiz bu düşünsel süreç içinde Heidegger için insanın anlaması/anlayışı ve 

nesnel olmayan/nesneleştiril(e)meyen “yaşam dünyası” tüm insanî deneyimin, bilginin 

ve hayatın temel ve evrensel temelleri olarak belirir.   

Heidegger Batı metafiziğinin temel kategorilerini yeniden düşünmeyi dener, 

böylece madde ve tini yahut beden ve zihni anlamak olanaklı olacaktır. Batı 

                                                           
31 David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma, İstanbul, 2020, ss. 45-

51 
32 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, ss. 151-152.  
33 Calvin O. Schrag, “Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih”, çev. Serdar Şen, 

ÇTTAD, V/13, (2006/Güz), ss. 205-215. Çevirisi yapılan bu metinin İngilizcesi için bkz. Calvin O. 

Schrag, “Phenomenology, Ontology, and History in the Philosophy of Martin Heidegger”, 

Phenomenology, the Philosophy of Edmund Husserl and ItsInterpretation,Edited by Joseph J. 

Kockelmans, Anchor Books, Doubleday&Company, Inc.GardenCity,New York, 1967. 
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metafiziğinin rasyonel kavramlaştırmasına göre yalnızca bir “şeyler” toplamı olarak 

anlaşılan “nesnel/nesneleştirilmiş doğa tanımlamasının karşısında, yalıtılmış ve 

cisimleşmemiş bir şey olarak beliren “öznel” zihin görüşü yerleşir. Hâlbuki öznel ve 

nesnel tanımlamaları Batı düşüncesinde, Gadamer’in “modern çağın ‘nesnel’ 

öznelciliği”34 olarak tanımladığı, aynı temel hastalığın “karşıtlaştırıcı arazlarıdır.” 

Heidegger bu kavramlaştırmalara şiddetle karşı çıkar. O, ilk ve temel soru olan varlık 

sorusunu ele alır. Onun sorusu gayet gayet yalındır: var olmak ne demektir?35 

“Varolmanın ne anlama geldiği”ni araştıran, son derece soyut ve yalın bu soruyu 

ortaya koyabilmek için Heidegger, varlık sorusunun, en iyi bu soruyu sorabilen varolan 

için var olmanın ne anlama geleceğinin araştırılması ile ortaya konulabileceğini 

düşünür.36Böylece Heidegger’in fenomenolojik ontolojisinin ayırt edici özelliği insan 

varoluşunun ontolojisi olarak belirlenir. Bu ontolojinin kalkış noktası insanın 

kendiliğinin somut deneyimlerinin hermenötiğidir. Bu bağlamda Heidegger’in 

felsefesinin temel amacı, insan varoluşununvarlığı anlamayı olanaklı kılan evrensel 

yapısını, insan varoluşunun somut ortaya çıkışı içinde yani tamda yaşamın içinde ortaya 

çıktıkları biçimiyle betimlemektir. Dasein bu ontolojinin odak noktasıdır, çünkü o, 

fenomenolojik olarak varlığın anlamına ilişkin soruyu aydınlatacak – soruyu soran da o 

dur- olan özel bir varolan olarak görülür.37 Dahası onun varoluşu varlığın kendini 

somutlaştırma biçimleri olarak tezahür eder. 

Bu bağlamda Heidegger Varlık ve Zaman’ın hemen başında yaptığı işin 

mahiyetini şöyle anlatır:  

                                                           
34 Hans-Georg Gadamer, On The Problem of Self-Understanding, Philosophical Hermeneutics, ss. 48-

49 
35 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, ss. 187-188.  
36 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s. 188.  
37 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 210. 



 

20 

Aşağıdaki risalenin amacı, varlığın anlamına ilişkin soruyu somut biçimde ele alıp 

geliştirmektir. Onun şimdilik kaydıyla hedefi, zamanı her türlü varlık anlayışının 

ufku olarak yorumlamak olacaktır.38 

 

Heidegger’de varlığın anlamını soruşturmak özne ve nesnenin araştırılmasına 

yönelik ontik bir tecrübe olmayıp fenomenolojik bir tecrübedir. Varlık daima bir 

varolanın varlığıdır.39 Varlığın anlamı ise soruyu soranın yani Dasein’ın kendi varlığı 

içinde fenomenolojik olarak açığa çıkarılmasını gerektirir: “Başka varlık imkânlarının 

yanı sıra soruyu sorma imkânına da sahip olup, hep bizzat biz olan bu varolana, 

terminolojik olarak Dasein diyoruz.”40Varlık ve Zaman’da Dasein terminolojisi özenle 

belirlenir ve ayrıntılı biçimde işlenir; böylece Heidegger kendi düşüncesini Platon’dan 

itibaren belirlenmiş olan özne veya insan terimlerinin anlamından ve özne-nesne ikiliği 

üzerinden süregiden, varlığı mevcudiyet olarak gören anlayıştan çok uzakta 

konumlandırmaya gayret eder.  

Varlığın anlamının Dasein’da okunması temel ontolojidir 

(Fundamentalontologie) ve temel ontoloji:  

İnsan doğasına ait olan metafizik için temeli hazırlayan sonlu insan varlığının 

ontolojik analitiğidir. Temel ontoloji, metafiziğin olanaklı olması için gerekli olan 

insan varoluşunun metafiziğidir ve o, antropolojinin tamamından ve felsefi olandan 

zemini itibariyle tümüyle farklıdır.41 

 

Böylece Dasein’ın varoluşunun temel, evrensel yapıları ortaya çıkarılarak, 

varlığın Dasein’da ifşa olmasının manası anlaşılır kılınmak istenir ve Dasein, kendi 

varlığının anlamını zamansallıkta bulduğu için, varlığın kendini açması da zamansal 

                                                           
38Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 29, p. 9. 
39 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 29, p. 9. 
40 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 26-27, p. 7. 
41 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, çev. Richard Taft, Indiana University 

Press, 1990, s. 1. 
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olanda gerçekleşir.42  O halde insan, “varlık nedir” sorusunu sorduğu ve bu soruya bir 

yanıt aradığı için bu soruşturmanın merkezinde yer alır.43 

Heidegger felsefesinde insan varoluşunun belirleyici özelliğinin varlık 

kavramının sorgulanması ve onun zamanla ilişkisi olarak ontoloji meselesini gündeme 

getirmek olduğunu belirlerken belirtilmelidir ki Heidegger insanın varlığı anlaması 

konusunda bir kuşku duymaz, ancak varlığın anlaşılmasının sahih ve gayrısahih -örtük- 

biçimleri arasındaki farka dikkat çeker; aradaki fark basit bir biçimde Dasein’ın “net 

bilgisi” ile “muğlak bilgisi” arasındaki fark değildir; önce az anlaşılmış olanın bir süreç 

sonrasında daha çok anlaşılması meselesi değildir, bu tam da insanın varoluşuyla ilgili 

bir farktır. Örtük ve gayrısahih anlamyla, sahih bir anlama arasındaki fark, Levinas’ın 

ifadeleriyle “insan varoluşunun en temel dramı”dır. İnsan varoluş serencamı içinde 

varlığı ister apaçık isterse, Heideggerci deyimiyle, önontolojik anlamış olsun, o varlığı 

anlayabildiği için ontolojik sorgulamanın tam ortasında yer alır. Bu yüzden de varlık 

sorununun doğduğu ufku gözler önüne sermenin yolu kaçınılmaz olarak insanın 

araştırılmasından geçer.44 

Levinas varlığı anlamanın, insan için, bazen kullanıp bazen kullanmadığı bir 

özsel bir nitelik olarak düşünülemeyeceğinden bahisle, aslında varlığı anlamanın onun 

varoluşunu belirlediğini söyler. “İnsanın özü onun varoluşudur.”45 Ve insan kendi 

varoluşunu ancak varlığa ilişkin anlayışı içinde gerçekleştirir. İnsanın her ne ise o olma 

biçimi, kendini zamansallaştırma biçimi olarak “burada”dır. Ancak bu, varolmanın 

zorunlu olarak insanın özünde içerildiği manasına gelmez, çünkü insan zorunlu bir 

                                                           
42 Gözkan, Kant’dan Heidegger’e Varlığın Anlamı Meselesi, s. 138. 
43 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 77, p. 42. 
44 Emmanuel Levinas, “Martin Heidegger ve Ontoloji”, çev. Elis Simson, Cogito Heidegger Özel Sayısı, 

YKB Yayınları, Sayı 64, İstanbul, 2012, ss. 26-27. 
45 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 77, p. 42. 
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varlık değildir. İnsanın özü onun varoluşu tarafından kuşatılır ve Heidegger’in Dasein 

analitiği ile önümüze serdiği tüm özellikler onun varoluş kipidir.46 

İnsanın varlığı anlayan bir varolan olması, Heidegger’in Batı metazifiğinde 

unutulduğunu söylediği varlık meselesini insan varoluşuyla irtibatlandırmak içindir. 

Fakat insanın “varlığı anlıyor” oluşu onun yetilerinden biri olarak değerlendirilemez, 

çünkü Levinas’ın ifadelendirdiği üzere “insanın ‘eylemleri’ ve ‘özellikleri’ bizatihi 

varlığın kipleri olaral tezahür eder,” bu sebeple insanın kendine özgülüğünün, 

biricikliğinin ortaya çıkarılması temel ontoloji için hayati önemdedir.Heidegger 

düşüncesinde insanın varlık meselesindeki bu merkezi yeri,geleneksel metafiziğin onu 

bilinç kavramıyla özdeşleştiren yaklaşımına karşılık, varlık kavramıyla ilişkilikılmak 

suretiyel ontolojik bir zemine taşıma amacı güder. 47 

1.1. NEDEN DASEİN? 

Heidegger düşüncesinde “insan”ı tanımlamak için kullanılan dasein teriminin 

kullanılışı yeni değildir. Inwood bu terimindeki Da- ön ekinin “ora” (oraya gidiyorlar) 

ve “bura” (buraya geliyorlar) anlamı yanında “o halde/öyleyse”, “o zamandan beri” vb. 

anlamlara sahip olduğundan bahisle, Sein sözcüğüne ön ek olarak geldiğinde “orada-, 

mevcut-, erişilir olmak” anlamlarına gelen dasein’ı oluşturduğunu söyler.Inwood’un 

anlatıığına göre on yedinci yüzyılda bu terim ilk defa “bulunuş” (presence) anlamında 

das Dasein olarak isimleşir. Terim onsekizinci yüzyılda Latincedeki filozoflar 

tarafından Existenz kavramına (Tanrı’nın varoluşu) alternatif olarak kullanılırken, 

şairler tarafından “yaşam” anlamında kullanılır. Gündelik dildeki kullanımı da bu 

anlama yakındır.48 

                                                           
46 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 28. 
47 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 28. 
48 Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, Blackwell Publishers, 1999, Massachusetts, s. 42; çev. 

Metin Bal, Özne Dergisi Heidegger Özel Sayısı, Sayı:16, 2012, Konya, s. 260. 
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Dasein teriminin Ortaçağ Skolastik felsefesinde bir şeyin varoluşu ya da 

tözününün onun özünden farklı olduğunu ifadelendirmek için kullandığından söz eder 

Inwood. Ancak Heidegger’in Dasein terimini kullanımı tüm bunlardan daha kendine 

özgü bir anlam taşır ve insanı dünya-içindeki varlıklarınvarlık minvallerinden ayırma 

çabasını ifade eder. 49 

Heidegger Varlık ve Zaman’da Dasein terimini iki anlamda kullanır: öncelikle 

insan varoluşunu betimlemek için, sonra da bu varlığa sahip varolan için. Kavram hem 

insanların tümünü ifade etmek için kullanılır hem de herbir insan tekini ifadelendirir. 

Dasein kavramının çoğulu yoktur. Heidegger birden fazla kişi söz konusu olduğunda 

“onlar”dan (das Man) ya da birlikte-Dasein (Mitdasein) dan sözeder. Bütün bunlardan 

anlaşıldığı üzere Dasein kavramının “orada/burada varlık” olarak anlamı, daha 

kavramsallaştırma aşamasında Heidegger’in terimi titizlikle seçtiğini işaret eden 

anlamlarla yüklüdür. Kavram, Heidegger’in ona yönelik yüklemelerinden bağımsız 

olarak, insanın özsel olarak dünyada olduğunu ve kendisini ve dünyayı aydınlattığını 

ima etmektedir, “ora” (das Da) ise onun açtığı ve aydınlattığı yerdir. Inwood, Heidegger 

düşüncesinin Varlık ve Zaman’dan sonraki dönemlerinde Dasein teriminin “orada 

varlık” olarak beliren anlamının,“vardığı zaman varlığın kendisini sürdürdüğü yer” 

olarak evrildiğinden sözeder. “Bu yer varlığın kendisine ait bölgenin Orası’dır, varlığın 

kendisi’dir ve böylece Da-sein olarak adlandırılır.”50 

Heidegger’in insanı tanımlamak için Dasein gibi bir kavram kullanmasının 

sebebi insanı dünya-içindeki diğer varlıkların var olma minvallerinden ayırmaktır. 

Dasein ne mevcuttur (Vorhanden) ne de el-altında-olandır (Zuhanden). Heidegger 

bununla yetinmez insanı bir biyolojik tür ya da “akıllı hayvan” olarak tasvir edecek ya 

da herhangi bir biçimde bu tanımlamaları ima edecek kavramları kullanmaktan da 

kaçınır. Onun amacıgeleneksel felsefenin insanı beden, ruh (Seele, yaşam ilkesi) ve tin 

                                                           
49 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s. 189.  
50 Inwood, A Heidegger Dictionary, s. 43; Bal, Özne Dergisi,  s. 260. 
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(Geist, zihinsel ilke) olarak üç parçayabölen yaklaşımından bir birlik olarak 

tasarlayabileceği bir zeminetaşımaktır. Dasein terimi tam da bu birliği ifade etmek için 

kullanılır. Heidegger’in Dasein’ı akıllı hayvan değildir, fırlatılmıştır, düşmüştür ve 

ancak varoluşunu gerçekleştirerek Dasein olabilir. Onun özü varoluşudur, kim olacağına 

kendi karar verir.51Muhtemelen cevap “ben kendim” olabilirim ya da “diğerleri arasında 

var olurken, şimdiden, her Dasein’ın kuşatıldığı hiç kimse olabilirim.” 52 

Böylece Dasein kavramı belirli türden bir varoluşu, insanın varolma tarzını hem 

tanımlamak hem ayırtetmek için kullanılır. Dasein’ın varoluş minvalinin temel ve 

ayırtedici özelliği, varlığın kendisi için bir mesele olması, varolanlardan varlığa sıçrıyor 

olması, var olmanın ne demek olduğunu soruyor olmasıdır. Dasein varlığı anlamak 

suretiyle ontolojik olarak ayrı ve farklı hale gelir.53O halde “Dasein” kavramını, bir 

insanın yaşamı boyunca süregelen varoluşu olarak anlayabiliriz. Nitekim Ökten’e göre 

gündelik dilde birinin Dasein’ından bahsetmek, o kişinin hayatı, bu âlemdeki varoluş 

yolculuğu anlamına gelmektedir. Bu husus Dasein kavramının son derece işlevsel 

olduğunu; “insan, insanlık, yaşam, insanlık durumu gibi nesneleştirici ve nesnelleştirici” 

bir çağrışım ufkuna sahip olmadığını işaret eder.54 

Heidegger Dasein’a ilişkin bu belirlenimlerle, geleneksel felsefenin deneyimin 

soyut yaşıyıcısı ve düzenleyicisi olarak bir bilinç varlığı olarak tasarladığı özne 

düşüncesinden ısrarla kaçındığını gösterir. Dasein’a ilişkin en birincil tanımlama onun 

“dünya-da-varlık” ve diğerleri-ile-birlikte-varlık” olmasıdır. Böylece Heidegger’in 

Dasein kavramı, insanı bilinç varlığı olarak merkeze koyan özne felsefesine alternatif 

bir felsefenin temel kavramı olarak ortaya çıkar. Kartezyen felsefesinin keskin özne-

nesne ayrımı Dasein tanımlamasıyla daha baştan reddedilir. Çünkü Dasein ne yalıtılmış 

bir öznel tikelliktir, ne de dışarıdaki dünyayla ve nesnelerle deneyim ve bilme yoluyla 

                                                           
51 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 128. 
52 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 128. 
53 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2013, s. 394. 
54Kaan H. Ökten, Varlık ve Zaman: Bir Okuma Rehberi,Alfa Yayınları, İstanbul, 2018, s.85. 
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tikel ilişkilere giren bir öznedir. O zaten dünyadadır, dünya-da-olmaktır ve 

dünya,Dasein’ın tikel deneyimlerinin ve kendine ve diğer varlıklarla ilişkilerinin olanak 

koşulu olarak belirmektedir. Dolayısıyla dünyasız Dasein olamaz. Bunun gibi diğer 

Dasein’larla karşılaşma da öznelerarasılık olarak yorumlanamaz. Zira Dasein yapısının 

unsurlarından biri de birlikte-olmadır (Mitsein). Dasein daima diğer Daseinlarla 

birliktedir.55 

Heidegger’in düşüncesinde insanın sahih ve gayrısahih varoluşu arasındaki 

ayrım önemli bir yer tutar ve ontolojik bir farka işaret eder. Dasein öncelikle ve 

çoğunlukla kendisini çevrelenmiş bulduğu ve bir parçası olduğu herkes yorumuna 

teslim eder. Ancak ondan kendi güçlerini biraraya getirerek kamusal yorumun başıboş 

gevezeliğinden koparması, sahih benliğini bulması ve kendine geri gelmesi beklenir.56 

Nasıl ki, dünya içinde varolanın kendinde-varlığının ontik besbelliliği bizi bahse 

konu varlığın anlamının ontolojik bakımdan besbelli olduğu zannına saptırıp, 

dünya fenomenini görmezden gelmemize neden oluyorsa, Dasein’ın hep-benimki 

olduğuna ilişkin ontik besbellilik de ona ait olan ontolojik sorunsalı yoldan 

çıkartma ihtimalini bünyesinde barındırmaktadır. Başlangıçta Dasein’ın kim 

olduğu sadece ontolojik bir sorun olmakla kalmamakta, ontik bakımdan da örtülü 

olmaya devam etmektedir.57 

 

Heidegger varlık yapısının “hep ben kendim” 58 olduğunu belirleyerek yola çıksa 

da, yukarıda belirttiğimiz gibi onun kendiliği öncelikle örtülü kalır ve Dasein kendini 

içinde bulduğu herkes zemininden kalkarak anlar ve yorumlar, dolayısıyla genellikle ve 

büyük olasılıkla o “hep benimki olmayıştır.” Aslında bu durum yukarıda zaman zaman 

söz ettiğimiz Dasein’ın yalıtılmış bir ben/özne olmamaklığının da temelinde bulunur, 

çünkü o herkes içine ve hergünkülük içine gömülüdür. Dasein’ın varoluşu öncesel 

olarak bu gayrısahih formdadır, ontik manada aslında kendisi değildir, daha ziyade 

                                                           
55 Ökten, Varlık ve Zaman: Bir Okuma Rehberi, s.85. 
56Tina Chanter, Heidegger ve Feminizm, çev. Rüya Kalıntaş, Cogito Heidegger Sayısı, Yapıkredi 

Yayınları, 2012, Sayı.64, s. 56. 
57 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 122, p. 73. 
58 Heidegger, Varlık ve Zaman,s. 77, p. 42. 
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farkında olmaksızın herkesten almış olduğu fikir ve görüşlerin birikimidir. Bu noktada 

ontolojik olarak “kendilik”, kendini herkes zeminindeki saçılmışlığından geri almak, 

herkeste/onlarda kaybolduktan sonra kendine dönmek, kendine geri 

gelmektir.59Dasein’ın bir kendini kendini saçılmışlıktan çekip çıkarması ve ölüm ile 

doğum arasındaki bir bütün olarak anlaması ancak onun zamansallığı ile mümkündür; 

Dasein zamansal olduğu için ve zaman da geçmişi hafızada tutarak ve geleceğe kendini 

tasarlayarak içinde hareket edebildiği geçişli bir yapıda tasarlandığı için Dasein kendine 

geri dönebilmekte ve kendini tekrar tekrar geri alabilmektedir. Zamansallığın söz 

konusu ekstatik yapısını ve geçmiş, gelecek ve şimdi olarak ekstazlarının yapısını 

aşağıda anlatacağız.  

Dasein’ın sahih varoluşunda ise onu kendiliğini herkes zemininden sıyırması, 

hergünkülüğün vasat yorumundan kendisini kurtarması ve kendisi için özgür olması 

umulur.60Ancak Dasein’ın sahih varoluşunda herkes benliğine yönelik bu olumsuz 

vurgu ve kendiliğini elde edişi diğerlerinden kendini tecrit etmesi gibi “naif” bir mâna 

taşımaz. Dasein’dan umulan kendini herkesin fikirlerinden koparma gücüne sahip 

olması, kararlılıkla (Entschlossenheit) kendini devralmasıdır. Heidegger, bu nedenle, 

Dasein’ın hep-benimki olduğu belirlenimi “sadece ontolojik bir konstitüsyonu ilam 

eder”61 der. Başka bir deyişle Dasein ontolojik manada “hep benimki olan” bir varolan 

olarak belirse de, onun öncelikle hergünkülük içinde kaybolmuşluğu gözönünde 

bulundurulmadan bu yapılamaz. Böylece Heidegger fenomenolojik yönteminin de 

gereği olarak Dasein’ın gündelik yaşamı ile onun ontolojik varoluşu arasında incelikli 

bir bağ kurar. Dasein bir imkân varlığı olarak ne kadar kendini özgür kendilik hissi ile 

                                                           
59 Chanter, Heidegger ve Feminizm, s. 57. 
60 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 136, p. 129. 
61 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 120, p. 119. 
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varoluşuna tasarlar ve gerçekleştirirse kendine dönebilir ve ancak o zaman “hep benim 

kendiminki”62 olması tarafından kurulmuş olur.63 

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki insan varoluşu için Heidegger’in temel aldığı 

merkezi anlamdaki özellik onun anlayan bir varolan oluşudur. Dasein varlığında varlığı 

mesele eden tek varolan olmasıyla, bir başka deyişle varlığıyla ilişki içinde olmak, hatta 

kendisi dışındaki varolanların varlığını da anlamak ve dolayısıyla genel olarak varlığın 

anlamını kuramsal her çabanın öncesinde ve ötesinde, her zaman bir biçimde anlamak 

suretiyle diğerlerinden ayrılır. Öyleyse Dasein ontolojik tek varolandır.64 İnsan “varlık 

nedir” sorusunu sorduğu ve bu sorunun yanıtını da verebildiği için varlığa ilişkin 

soruşturmanın merkezinde yer alır ve varlık soruşturması bir insan/Dasein soruşturması 

olarak yapılır. Dasein’ın varlığı anlayışı/anlaması insanın özsel özelliklerinden biri 

değildir, bu son derece indirgemeci bir yaklaşım olurdu. İnsan, özünü varoluşu ile kurar, 

yani insan “insan oluşunu” doğumundan ölümüne varoluş serüveni içinde gerçekleştirir, 

insan bizatihi imkânın kendisi olarak birçok varolma olanağına sahiptir. Onun bu 

imkânlarını gerçekleştirmesi sırasındaki tüm eylemleri, her ne ise o olmaklıkları bizatihi 

varlığın kipleri olarak tezahür eder. Dasein varlığa açık bir varolandır, o açıklıktır. 

Öyleyse Dasein’ın varlığı anlaması dünyadan ve diğerlerinden yalıtılmış bir bilincin 

şeyleri anlaması şeklinde gerçekleşiyor değildir. Dasein bizzat varlığın anlaşılmasının 

tek olanağı olarak belirir. Öyleyse Dasein’ı geleneksel felsefenin öznesinden ayırt eden 

en önemli iki özellik, Dasein’ın, Heidedegger’in fenomenolojik ontolojik analizinden 

ortaya çıktığı kadarıyla, onun “anlayan” bir varolan oluşu ile “dünya-da-varlık” 

oluşudur. Bu iki belirlenim onu geleneksel hakikat anlayışının “özne”sinden keskin 

biçimde ayırtetmeyi sağlar.  

                                                           
62 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 120, p. 119. 
63 Chanter, Heidegger ve Feminizm, ss. 58-59. 
64 Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı 4, Anlatılan (Öykülenen) Zaman, çev. Umut Öksüzan, Atakan 

Altınörs, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 102 dipnot içinde.   
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Peki Heidegger’in insan varoluşuna ilişkin bu yüksek vurgusu onun hümanizme 

yönelik eleştirilerini boşluğa düşürmez mi? Onun hümanizme yönenlik eleştirilerini 

hatırladığımızda özellikle dönüşten sonraki düşünsel seyrinde hümanizm ile arasına 

aşılmaz bir mesafe koyduğunu görüyoruz. Ancak onunVarlık ve Zaman boyunca 

epistemolojiyle ilişkisini ontolojinin lehine olacak şekilde kesmesi de hümanizme 

yönelik eleştirel tavrının bir göstergesi olarak okunmalıdır. Sonuç itibariyle bu tercih 

modern Batı felsefesinde özneye verilen abartılı rolün reddini içerir. West’in de 

söylediği gibi epistemolojide özneye özel bir önem atfedilmesi,  karşısında 

konumlandırılan dünyanın indirgeyici bir tarzda nesneleştirilmesi ile sonuçlanır.Hâlbuki 

Heidegger’in felsefesinin temel çıkış noktası “dünya-da-varlığın” bölünemez birliğidir, 

böylece özne ve nesne/Dünya ayrımı Dasein’ın birlikli yapısında kaybolur.65 

Heidegger’in hakikat konusunda özneye/insana verdiği bu belirleyici ve merkezi 

rol üzerinde durulmalıdır. Ancak ve sadece Dasein üzerinden varlığın soruşturulması, 

onu, mesela Kartezyen ‘özne’ ile aynı ‘merkezi önemdeki yere’ taşımaz mı? Nitekim 

John Macquarrie Heidegger’in projesiyle Descartes’ın kuşku duyan öznenin 

perspektifinden hareket eden, radikal şüphe yöntemi arasında önemli farklılıklar olsa 

bile benzerlikler olduğunu söyler. Ona göre, Heidegger’in Dasein’ı Kartezyen ‘ego’ya 

eşdeğerdir.66Bu eleştirel yaklaşım bağlamında David West isevarlığın ne olduğunun, 

nihayetinde, insan varolanların perspektifinden soruluyor oluşunun ve insan varlığının 

yalnızca varolmakla kalmayıp, bir yandan da kim olduğunun bilgisine ve 

sorumluluğuna sahip olmak bakımından bir eşi daha olmadığını belirterek Heidegger’e 

haklı bir eleştiri getirir.67Derrida’nın Heidegger’in Dasein analizlerine yönelik 

eleştirileri de benzer kaygıları dillendirir. Derrida’ya göre Heidegger’in Dasein 

analizleri, “Dasein’ın kendine yeten karakterini vurgulamak ve dünyayı da Dasein’a 

                                                           
65 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, ss. 294-295.  
66 John Macquarrie, Martin Heidegger, Forgotten Books, 2017, s.8.  
67 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s. 188. 
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göre açıklamak suretiyle – Dasein’ın dışında bir dünya yoktur- cogito veya öznenin 

yerini alır ve klasik metafiziğin doğasına ait birtakım özel karakteristikleri yeniden 

gösterir.”68 

Bu sorular haklı sorular ve üzerinde dikkatle durmayı hakediyorlar. Varlık ve 

Zaman bağlamında insanın ontolojik konumu, Heidegger’in temel mesele olarak ilan 

ettiği ve unutulduğunu söylediği varlık açığa çıkarılması için merkezi bir önemdedir. 

İnsanın tüm yapıp etmeleri varlığın kipleri olarak tezahür eder. Varlık insan üzerinden 

görünür kılınır. Bu sebeple insanın tüm yapıp etmeleri, gündelik deneyimleri bile 

ontolojik bir zemine oturtulur. Ancak insanın hergünkülüğü üzerinden tanımlanan 

gayrısahih oluşu ile sahih varoluşu arasında ayrım ile bir değerleme yapılır. Böylece 

insanın her durumu onaylanmaz ve ondan kendini bir çeşit “terbiye etmek” olarak 

tanımlanabileceğini düşündüğümüz bir hâl alması beklenir: ölümden kaçmak yerine 

sahih bir karşılaşmanın önerilmesi hatta bunun başat bir unsur olarak Heidegger 

düşüncesindeki anlamı, varolanlarla ilişkisinde onları hesaplayıcı, zaptedici bir tavır 

yerine onları “olmaya bırakmaya” çağırması, bu bağlamda insanın konumu da “olmaya 

duran” varolanlara “dışarda durmak” olarak belirleyişi bu düşüncemizi destekler. Ayrıca 

insanı hem diğer insanlarla hem de nesnelerle varoluş içine daldırıyor/garkediyor oluşu 

özne-nesne ayrımını boşa düşürdüğü gibi varolanları bir özne tarafından değerli 

bulunma durumuna indirgeyen yaklaşımdan da berî tutar ya da en azından buna çabalar 

görünmektedir. 

Heidegger’in Dasein analitiği, insanı kendi bütünlüğünde keşfetmek ve varlığın 

anlaşılmasında zamansallık ufkunun rolünü göstermekle ilgilidir. Tam da bu sebepten 

insan hakkındaki bu analizde atılan her adım, varlığın yapısının açıklanmasında bir 

gelişmeyi beraberinde getirir.69 

                                                           
68 Kasım Küçükalp, Jacques Derrida, Ketebe, İstanbul, 2020, ss. 88-89. 
69 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 29. 
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1.2. DASEİN’IN EKSİSTENSİYAL-ONTOLOJİK YAPISI 

Heidegger Dasein’ın varoluşunu diğer varlık tarzındaki varolanların varlığından 

ısrarlaayırır. Bu sebeple insanı, doğayı ve nesneleri anladığımız kozmolojik 

kategorilerle anlamayı reddeder. Dasein’ın ontolojik yapısını fenomenolojik olarak 

ortaya çıkarmak için yalnızca insan için söz konusu edilebilen eksistensiyallerden söz 

eder.  Dasein’ın varoluşunu, doğanın yorumundan çıkarılan kategorilerle izah etmek 

geleneksel felsefenin tarihsel bir hatasıdır. İnsanın tarihsel/zamansal yapısı kategorik 

belirlenimlere direnir, o, doğanın bir niteliği ya da belirişi değildir, öyleyse kendi 

tarihselliği içinde ve kendi tarihi aracılığıyla anlaşılmalıdır. Kategoriler insan dışındaki 

varlık tarzlarına uygundur ve yalnızca onları anlamak için kullanılabilir.70 Heidegger’in 

bu konudaki itirazı insanı bir biyolijik tür olarak anlayan “akıllı hayvan” tanımlamasına 

karşı çıktığı gibi, onu el-altında-olan ya da nesneleştirmek suretiyle mevcut-olan olarak 

tanımlayan tüm yaklaşımlardan azâde tutma çabasını gösterir. O, insanı tüm varlık 

tarzlarından farklı ve itinalı bir yere yerleştirir, bu sebeple insan, onun düşüncesinde, 

kategorilerle anlaşılacak bir analizin nesnesiolarak görülmez.  

Dasein analitiğinden doğan tüm örnekler, onun varoluş yapısı bakımından elde 

edilmiştir. Onları belirleyen şey eksistensiyalite olduğu için, Dasein’ın varlık 

karakterlerine eksistensiyaller diyeceğiz. Bunlar, Daseinsal olmayan varolanlara 

kategoriler denilen varlık blirlenimlerinden keskin biçimde ayırt edilmelidir.71 

 

Geleneksel metafik, insanı tanımlamak için kategorilerden yararlanır, böylece 

insanın varlığı doğanın bir belirişi olur ve sonlu bir töz olarak töz metafiziğinin 

nesnesine dönüşür. İnsanın bir töz olarak belirlenişi onun tarihsel, zamansal yapısını 

ıskalar ve onu bir mevcut-olan (Vorhanden) seviyesine düşürür, o artık öteki şeyler 

arasında bir şey, öteki tözler arasında bir töz ya da öteki nesneler arasında bir nesne 

olur. Heidegger, insanın biricikliğinin, özgürlüğünün ve varoluş imkânlarının 

                                                           
70 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 212. 
71 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 81, p. 44.  
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ıskalandığı bu tanımlamalardan uzak durmakta kararlı davranır. Onun kategoriler yerine 

eksistensiyallerden söz etmesi ve insanın fenomenolojik tasvirini bu minvalde 

sürdürmesi bu ayrım konusundaki yaklaşımını ele verir. İnsan kendi içine/üstüne kapalı 

bir kendilik ya da töz değildir, o zamansal olarak kendi önünde gidebilen, kendi 

ölümüyle yüzleşebilen, kendi varoluşunu kurabilen bir imkân varlığıdır. O bir açıklıktır, 

kendi varoluşunun imkânlarına tasarlayarak varolur ve ne/kim olacağına kendi karar 

verir. Bu sebeple eksistensiyaller, Paul Tillich’in çok iyi ifadelendirdiği gibi, ““çifte 

gerekliliği” yerine getirirler: Onlar “nesnelleştirmeyen kavramlardır, insanı şeylere 

dönüştürmezler, ama aynı zamanda yalnızca öznel değildirler. Onların ruhbilimsel bir 

karakterleri vardır ama ontolojik bir anlam taşırlar.”72 

Eksistensiyaller (Exiztezialen), Heidegger felsefesinde, insan varoluşunun temel 

yapıları ve evrensel belirleyicileridir: İhtimam-gösterme (Sorge), ölüme-doğru-varlık 

(Sein-zum-tode), endişe (Angst), yabancılaşma (Entfremdung), suç/suçluluk (Schuld) 

ve kararlılık (Entschlossenheit). Heidegger’in bunlarla ilişkili kullandığı bir diğer 

kavram Exiztenzielle kavramıdır. Schrag, Eksistensiyal (Exiztezialen) ve eksistensiyel 

(Exiztenzielle) kavramları arasında çok temel bir ayrım ve aynı zamanda derin bir bağ 

olduğundan sözeder. Buna göre Exiztenzielle teriminin kendine özgü anlamı somut 

varolma edimidir ve insanın kendini bizatihi somut-tarihsel ve ontik durumu içinde 

anlamasına göndermede bulunur. Eksistensiyal terimi ise insanın gündelik yaşamı 

içinde gerçekleşen somut varolma ediminin evrensel durumlarına işaret eder. Bu 

anlamda eksistensiyaller somut ve ontik olana karşıt olarak, evrensel ve ontolojik olanı 

gösterirler. Eksistensiyaller insanın tarihsel varoluşu içinde yani yaşamın tam içindeki, 

bu varoluşa mündemiç ve varoluş yapısını oluşturan ya da kuran unsurlar olarak tezahür 

ederler.Onlar, insanın somut deneyiminden öğrenilen ve bu somut deneyimi olduğu şey 

kılan yapının ontolojik ögesi olarak anlaşılan evrensel yapılardır, yani somut olanın 

                                                           
72 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 212. 
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evrensel koşullarıdırlar.73 Heidegger Dasein’ın ontolojik analizini yaşamın kendisinden 

devşirir, bu sebeple Dasein’ın hergünkülüğünün oldukça uzun bir analizini yapar, onun 

bu tavrı yani ontik olanla ontolojik olan arasındaki bağlantıyı sıkı sıkıya koruma çabası 

düşüncesinin bütününde görülebilir. Nitekim zamansallığın asli anlamını zamanın 

gündelik sıradan yorumunda çıkardığı gibi, hakikate mutabakat olarak bakan 

yaklaşımında, nihayetinde,aletheia anlamında daha öncesel ve asli bir açımlanmışlıktan 

neşet ettiğini söyler. Dolayısıyla bu aşamalar birbiriyle çokça ilişkili hatta koşulu olarak 

ortaya çıkarlar. 

Schrag eksistensiyallerin kategorilerden farklı olarak, insan varoluşunun zorunlu 

koşulunu sağlayan ontolojik unsurlar olarak anlaşılması gerektiğini söyler.74Ricoeur’a 

göre ise onlar, Dasein varlığının anlamını mesele ettiği ölçüde varlığın anlamı sorusunu 

varlık sorusuna bağlayan yapılardır.75 Bu anlamda onlar, a priori ve aşkınsal 

(transendental) ögeler olarak tanımlanmalıdırlar.76Ancak buradaki a priori yapısının 

mahiyeti konusunda düşünmek gerekir. Schrag, Heidegger’deki “a priori” kavramının 

zihnin a priori yapsına işaret etmediği gibi, eksistensiyallerin de insanın somut tarihsel 

deneyimine önsel olarak bilinmek anlamında  “ a priori” olmadıklarını belirtir. Bunlar 

insanın varoluş yapısının koşulu olarak kurucu bileşenler olmaları dolayısıyla a prori 

olarak tanımlanırlar. Eksistensiyaller insanın yaşam içindeki varoluşunda blunurlar ve 

varoluşun varlık olanağını sağlarlar, ama aynı zamanda somut varoluşun her tikel 

durumunun ötesinde yatarlar.77 

Heidegger, Dasein’ın fenomenolojik varoluşsal yapısını betimleyerek buradan 

temel ontolojiyi kurar. Dasein’ın varoluşunda bulunan evrensel ve aşkınsal ögeler 

insanın sıradan gündelik deneyimlerini ve yaşamını temel ontolojinin konusu haline 

                                                           
73 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 211.  
74 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 211.  
75Ricoeur, Zaman ve Anlatı 4, s. 111.  
76 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 304, p. 199-200.  Bu paragrafın sonunda şöyle der Heidegger: “(…) 

hem de tüm eksistensiyallerin transendental “evrenselliği” her türlü ontik ve dünya-görüşsel Dasein’ın 

tefsirinin üzerinde hareket edebileceği genişlikte bir zemine sahiptir.”   
77 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 213.  
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getirir ve onlardaki aşkınsal ve apriori yapıyı gözler önüne serer. Eksistensiyaller 

geleneksel özcü felsefenin özleri gibi evrensel olmalarına karşın onlardan iki anlamda 

ayrılırlar: ilk olarak bunlar insan varoluşunun kendine özgü belirleyicileri olmaları ve 

yalnızca bu varlık kipine uygulanabilir olmaları açısından farklıdırlar. İkinci olarak 

özler gibi evrensel olmalarına rağmen onlar, edimselleşme sürecinin kendisinde 

bulunurlar. Özlerin olanak olarak bulunmasına karşın eksistensiyaller varoluşun 

varoluşsal edimselleşmesine katılır ve bu edimsellik içinde gerçekleşirler.78 

 Sonuç olarak Heidegger insanın varoluşsal yapısının ayrıntılı bir fenomenolojik 

analizini yaparak, onun rastgele yaşnamış zamansal/tarihsel, bilinemeyen ve sürekliliği 

olmayan yaşanmışlıkların ardışıklığı olmaktan öte bir anlamı olduğuna işaret eder. 

Onun tarihsel/zamansal yapısının aynı zamanda ontolojik yapılarda temellendiğini 

gösterir. 79 

Dasein’ın anlayan ve dünya-içinde-varlık olarak betimlenişi hem aşkınlık hem 

de anlamak konularına daha yakından bakmamızı gerekli kılmaktadır ve bu iki başlık bu 

çalışmanın konusu açısından da irdelenmelidir. Ancak Heidegger aşkınlığı ve anlama 

meselesini zamansallık ile ilişkilendirir. Başka bir deyişle zamansallık üzerine kurar. Bu 

sebeple öncelikli olarak Dasein’ın zamansallığının serimlenmesi gerekir.  

1.3. DASEİN’IN ZAMANSALLIĞI 

Heidegger düşüncesinde varlık ve insan zamansal olarak tasavvur edilirler. 

İnsanın zamansal oluşu onun en önemli özelliği olarak tebarüz eder. Dasein’ın 

zamansallığı onun kendi varoluşunu gerçekleştirdiği bir imkânlar alanıdır, buna göre 

Dasein bir zaman-uzamı (Zeitraum) içinde, ekstatik zamansallığın geçişli yapısında 

geçmiş, gelecek ve şimdinin birliğinde varoluşunu gerçekleştirir. O, kendini geleceğe 

tasarlamak suretiyle anlarken diğer yandan sürekli tasarladığı gelecekten geriye gelir ve 

                                                           
78 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 213. 
79 Schrag, Heidegger Felsefesinde Fenomenoloji, Varlıkbilim ve Tarih, s. 213. 
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kendini yeniden kurar, şimdi ise geçmişin ve geleceğin bu sıkı ilişkisinden zuhur eder. 

Dasein’ın zaman ile olan bu ilişkisi onun sahih ve gayrısahih anlamasında ve 

dolayısıyla sahih ve gayrısahih varoluşunda – anlamanın varolmak olduğu yönündeki 

belirlenimini haırlamalıyız burada- son derece başat bir rol oynar. Dasein’ın 

zamansallığı aslında onun ölüme-doğru-varlık (Sein-zum-Tode) olmaklığı üzerinden, 

onun ölümle sarsıcı karşılaşmasından neşet eder. Heidegger’in tabiriyle bu deneyimde 

Dasein “ölümün gözlerine bakar.” Ölümle bu karşılaşmada insan sahih bir biçimde 

kendini geleceğe tasarlar, burada ölüm radikal bir imkân deneyimi olarak kendini 

gösterir, çünkü bu ilişkide gelecek gündelik plan ve tasarılarla bulanıklaştırılmamış en 

saf haliyle zamansallaştırılır ve Dasein zamana dâhil edilir. Bu sebeple ölüme yönelik 

varolma ile kaygı (Angst) arasında doğrudan bir ilişki vardır.80 

Dasein’ın zamansallığı onun kendisi, hemcinsleri ve şeyler ile ilişkisinde 

belirleyici rol oynamaktadır. Bu sebeple zamanın hakikat ile ilişkisi son derece 

önemlidir. Çünkü zamansallık kendiliğimizi, diğerleri ile ontolojik ilişkimizi ve 

nesnelerle ilişkimizi bir bütünlük içinde kurmamızı sağlayan ihtimam-göstermek 

yapısının birliğini kurar. Zamansallığın Heidegger düşüncesinde işgal ettiği bu önemli 

yerden dolayı çalışmanınbu bölümünde Heidegger’in zaman anlayışının ve Dasein’ın 

zamansallığının ayrıntılı bir dökümünü çıkaracağz.  

Bu bölümde ilk olarak geleneksel zaman anlayışlarını büyük oranda etkilemiş 

olan Aristoteles’in zaman anlayışına getirdiği yorum üzerinden, Heidegger’inekstatik 

bir yapıda olduğunu belirttiği asli zamansallığı nasıl inşa ettiğini görmeye çalışacağız. 

Heidegger, her ontolojinin bir zaman anlayışını varsaydığından bahisle, geleneksel 

hakikat anlayışının ezeli-ebedi doğrularının, şimdi’yi esas alan bir zaman yorumunda 

temellendiğini ilan eder ve her bir şimdinin – nitelikleri aynı olsa da- aynı zamanda 

başka bir şimdi olduğundan bahisle, şimdinin geçişli karakterine vurgu yapar. Onun 

                                                           
80Ökten, Varlık ve Zaman: Bir Okuma Rehberi, s. 86. 
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ekstatik bir karakteri olan asli zaman anlayışı ise, geleneksel zaman anlayışlarının 

şimdiyi merkeze alan yaklaşımlarının aksine, geleceği merkeze alır ve geçmişin, 

geleceğin ve şimdinin, başı (Dasein’ın doğumu) ve sonu (ölümü) belli olan bir bütünlük 

içinde, yani Dasein’ın yaşamı içinde birbirini etkileyen bir matriks olarak karşımıza 

çıkar. Geleceğin eşitler arasında birinci olduğu bu zamansallıkta zaman, düzleştirilmiş 

bir şimdiler dizisi olarak değil, geçmişten geleceğe ve özellikle gelecekten geçmişe 

doğru gerilen bir karakter ifade ederken, şimdi geçmişin/olmuşluğunve geleceğin 

karşılaşmasında/etkileşiminde bir “görü anı” (Augenblick) olarak ortaya çıkar.  

Zamana dair böylesi bir kavrayışın hakikat açısından önemi, öncelikle Dasein’ı 

saçılmışlıktan çekip çıkararak bütünselliğini kurması ve onun sahih bir biçimde 

varolmasına olanak sağlamasıdır. Bu sahih varoluş diğer varolanların da sahih biçimde 

anlaşılmasına imkân sağlar görünmektedir.İkinci olarak Dasein’ın aşkınlığını (yani 

varolanlara erişimini) ve anlamasını/varlık anlayışını temellendirmesidir.Dasein kendi 

vorluşunu gerçekleştirirken aynı zamanda kendine bir dünya kurmakta/aydınlatmakta ve 

dünya-içindeki varolanlarla karşılaşmaktadır. Nitekim Dasein, doğumuyla başlayan ve 

ölümüyle sonlanan bir süreçte, ekstatik zaman yorumuna göre, gerilmekte, geriye ve 

ileriye, geçmişe -hafızada tutmak suretiyle- ve geleceğe -onu tasarlamak ve kendini ona 

yansıtmak suretiyle- doğru gidip gelmektedir, şimdi ise tam da bu gidiş gelişlerden ama 

özellikle gelecekten kurulmaktadır. Heidegger’in zaman anlayışının temel tezi bizim 

gündelik deneyimimizde bir şimdiler dizisi olarak anlaşılan ve sonsuza uzanan zamanın, 

esasen ekstatik zamansallıktan türediğidir. Bu süreçlerin nasıl ilerlediği bu bölümün alt 

başlıklarını oluşturmaktadır. 

Heideger, Varlık ve Zaman’ın daha ilk sayfalarında zaman kavramının 

açıklanmasının gerekliliğini şu cümlerle ifade eder: 

Dasein, ontik konstitüsyonu açısından bir önontolojik (pre-ontological) varlığa 

sahiptir. Dasein’ın varlık minvali, bizzat varolmak suretiyle varlığı anlamasıdır. 



 

36 

Dasein’ın varlık gibisinden bir şeyi belirtik olmadan (yani önontolojik olarak) 

anlayıp yorumlaması ancak zaman (time/Zeit) iledir. O halde, her türlü varlık 

anlayışının ve her varlık yorumunun ufku zamandır. Zaman, hem bizatihi varlığı 

anlayan Dasein’ın varlığı olarak, hem de varlık anlayışının ufku olarak 

zamansallıktan (temporality/Zeitlichkeit) hareketle asli biçimde açığa 

çıkarılmalıdır.81 

 

Heidegger “tüm ontolojilerin doğru biçimde görülen ve doğru biçimde açığa 

kavuşturulması gereken zaman fenomenine dayandığını”82 belirterek, varlığın ancak 

zamandan hareketle kavranabileceğini ileri sürer. Onun amacı varlığın bütün açığa 

çıkma tarzlarını “kendi çeşitlilikleri ve türemişlikleri içerisinde zaman bakımından 

anlaşılır hale” getirmektir, böylece yalnızca zaman-içinde olan varolanlar değil bizatihi 

varlığın kendisi görünür kılınmış olur. Nitekim o, Varlık ve Zaman’da “varlığın asli 

anlam belirlenimine ve onun zamandan doğan karakter ve moduslarına varlığın 

temporal belirlenimi” der.83 

Heidegger, zamana atfettiği bu işleve/öneme uygun olarak, zamanın ayrıntılı bir 

incelemesini yapar ve özellikle Aristoteles’ten gelen ve sonraki tüm zaman yorumlarını 

bir biçimde belirlemiş olan geleneksel zaman anlayışını eleştirel bir süzgeçten 

geçirerek, kendi zaman anlayışını inşa eder. Biz aşağıdaki alt başlıkta Aristoteles’in 

zaman anlayışını ve Heidegger’in bu zaman anlayışına ilişkin yorumunu ortaya 

koyacağız.  

                                                           
81 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 41, p. 18. 
82 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 43, p. 19. 
83 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 43, p. 19. 
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1.3.1. Aristoteles’in Zaman Anlayışı ve Heidegger’in Yorumu84 

Antik Yunan’da zaman mefhumu üzerine en fazla düşünen ve onu ciddi anlamda 

geliştiren filozoflardan biri hiç kuşkusuz Aristoteles’tir. Aristoteles’in zaman anlayışı 

kendinden sonra gelen filozoflara büyük ölçüde ilham kaynağı olmuş ve Heidegger’in 

deyişiyle “Aristoteles’ten başlayıp Bergson’a kadar ‘alelade zaman’”85 yorumunu 

belirlemiştir.  

Aristoteles, zaman ile ilgili soruşturmasına, öncelikle mevcut günlük zaman 

algısını ele alarak başlar. Bu bağlamda sormuş olduğu ilk soru, zamanın varlığa mı 

yokluğa mı ait bir kavram olduğudur. Arkasından zamanın özünün ne olduğunu sorar. 

Daha açık bir ifadeyle “o, varolanlardan mı, varolmayanlardan mıdır?” ve “onun doğası 

nedir?”86 Tüm bunlardan sonra Aristoteles zamana ilişkin üç çıkarımda bulunur. 

Bunlardan birincisi, zamanın geçmiş ve gelecekten oluştuğunu öne süren tezdir. 

Buna göre geçmiş artık varolmadığı için, gelecek de henüz varolmadığından dolayı, 

yani varolmayanlardan oluşan şey olduğu için o, varolmayan bir şey olarak anlaşılmak 

durumundadır. Böylece geleneksel düşüncenin zaman yorumunun en önemli 

çıkarımlarından biri geçmiş ve geleceğin varlık ile bir araya getirilemiyor oluşu olarak 

tebarüz eder. Böylece varlık bir şimdi’de görünür hale gelen olarak düşünülür.  

 

 

                                                           
84 Geleneksel zaman anlayışını ele alırken Aristoteles’in neden seçildiği açıklanmaya ihtiyaç 

duyulmayacak kadar anlaşılır bir durum. Aristoteles’in zaman konusundaki görüşlerinin Batı felsefesinin 

temel referansı olması ve zamana ilişkin tüm değerlendirmelerin bir biçimde bu yorumla hesaplaşmak 

durumunda kalışı ikna edici bir sebeptir. Ancak burada Heidegger’in Fenomenolojinin Temel Problemleri 

(Die Grundprobleme der Phanomenologie, Gesamtausgabe: cilt XXIV, Frankfurt, Klostermann, 1975; 

İng. The Basic Problems of Phenomenology,  çev. Albert Hofstadter, Indiana University Press, 1982.) 

ismiyle Varlık ve Zaman’ın yayımlanmasının hemen ardından Marbourg Üniversitesi’nde verdiği 

derslerde Heidegger’in sıradan zamandan kökensel/asli zamana geri gelmesi, bir başka deyişle yanlış 

anlamadan özgün anlamaya doğru ilerlemesi Aristoteles’in seçilmesinin bir başka nedenidir. Heidegger 

bu derste Aristoteles’in zaman hakkındaki risalesinin uzun bir değerlendirmesini yaparak kökensel 

zamanı ortaya koyar.   
85 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 41, p. 18. 
86 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2017, 218a. 
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Zamanın bir parçası varolmuştur, (artık) yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz 

yoktur. Hem sınırsız zaman hem de ele alınan her zaman bu parçalardan bileşiktir. 

Ne ki varolmayanlardan bileşik olan bir şeyin varlıktan pay almasının olanaksız 

olduğu görülse gerek.87 

 

İkncisi, eğer zaman varsa, onun parçalarının tümünün ya da bir kısmının 

varolması gerekir; bunun yanında, eğer zaman varsa onun parçalanabilir de olması 

gerekir; yani zamanın geçmiş ve gelecek olarak bölünmesi gerekir. Dolayısıyla da 

zamanın parçalarının bir kısmının yahut tümünün zorunlu olarak varolması gerekir. 

Ancak zamanın parçaları geçmiş ve gelecek olduğu için bunların hiç birisi yoktur. Bu 

çıkarım ilk çıkarımdan farklıdır, çünkü ilk çıkarım zamanın parçalarının, yani geçmiş ve 

geleceğin birleşimine dayanırken, ikinci çıkarım bunların parçalanmasına, başka deyişle 

bölünmesine dayanmaktadır. Buna göre, ilk çıkarım zamanı bir bileşik olarak, ikincisi 

ise parçalanabilen bir şey olarak ele almaktadır:88 

Öte yandan parçalanabilen her nesne, varsa, varolduğu sürece onun ya bütün 

parçaları ya da kimi parçaları vardır. Oysa zaman parçalanabilir olmasına karşın 

parçalarının biri olmuş bitmiş, biri olacak, hiçbiri yok. 89 

 

Son olarak, şimdiki an zamanın bir parçasıymış gibi görünmesine rağmen o da 

zamanın bir parçası değildir; çünkü parçanın bir ölçüsü vardır. Bütünün parçayla 

ölçülmesi, bütünün parçalarının bir özelliğidir; bu yüzden şimdiki an zamanın bir 

parçası değildir. Dahası, bütün parçalardan kurulur, fakat şimdiki an bir kurucu yahut 

oluşturucu değildir; dolayısıyla nasıl çizgi noktalardan oluşmuyorsa, zaman da şimdiki 

anlardan oluşmaz:  

 

 

                                                           
87 Aristoteles, Fizik, 218a, 3. 
88 Talip Kabadayı, Eskiçağ ve Ortaçağda Başlıca Zaman Öğretileri, Felsefe ve Sosyal Bilimler 

Dergisi, sayı: 3, 2017, s. 157. 
89 Aristoteles, Fizik, 218a,5.  
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Şimdiki an ise zamanın bir parçası değil, çünkü parçanın bir ölçüsü vardır, bütünün 

parçalardan kurulması gerekir, oysa zaman şimdiki an’lardan bir araya gelmiş gibi 

görünmüyor. Kaldı ki geçmiş ile geleceği ayırır gibi görünen şimdiki an acaba hep 

bir ve aynı mı kalıyor, yoksa hep başka, hep değişik bir şey mi, bunu görmek kolay 

değil. Nitekim nasıl bir nokta öteki noktayla sürekli olmazsa “an”ların birbirine 

eklenmesi de olanaksız olsa gerek.90 

 

Aristoteles’in zamana ilişkin yorumunda geçmiş ve gelecek zamana ait 

olmalarına karşılık, önceki artık-yoktur  ve sonraki henüz-olmamıştır ve onlar bu 

hiçlik/yokluk nitelikleri dolayısıyla kendilikleri itibariyle “varolmayan”dırlar ve ancak 

şimdi temelinde varolurlar. Öte yandan zaman, varolan şimdilerin çoğaltılmasından da 

oluşuyor değildir. Her bir şimdi yalnızca bu şimdi’dir, diğerleri “artık” yoktur veya 

“henüz” yoktur. Şimdi asla aynı şimdi olmadığı gibi tek şimdi de değildir. “Şimdi”deki 

benzerlik ve birlik bizatihi onun varlığının bir niteliği olarak tezahür etmektedir.91 

Aristoteles’in zaman anlayışının taşıyıcısı şimdi (an/nun) olarak temayüz eder. 

Şimdi geçmiş ve geleceğin hem sınırıdır ve onları birbirinden ayırır hem de onları 

birleştirir. Şimdinin kendisi parçalara ayrılan zamanın sınırını oluştursa da kendisi 

zamanın bir parçası olarak anlaşılmaz. Şimdilerin toplamı zamanı vermediği gibi şimdi 

olmadan da zamanı anlamak mümkün olmaz. Her bir şimdi başka bir şimdi tarafından 

takip edilir, dolayısıyla “ontolojik bir sağlamlığa sahip değildir”. Ancak şimdilerin 

birbirini takip eden yapısı zamanın süreklilik olarak anlaşılmasının koşuludur. Bu 

sayede önümüzde sonsuz bir şimdiler dizisi uzanmaktadır. Şimdi ne aynıdır ne de 

farklıdır. Şimdinin değişmesi ve varlıktan yokluğa gidişi onun başka bir şimdi 

tarafından yerindenedilmesi anlamına gelir. Ama daima bir şimdi vardır. Başka türlüsü 

                                                           
90Aristoteles, Fizik, 218a, 5-10. 
91Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phanomenologie, Gesamtausgabe: cilt XXIV, Frankfurt, 

Klostermann, 1975; Basic Question of Philosophy, çev. Richard Rojcewicz and Andre Schuwer, Indiana 

University Press. (Bundan böyle İngilizce metne atıfla BPP olarak anılacaktır.), s. 233. 
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de düşünülemez, çünkü şimdi yoksa bu, bütün bir varlık âleminin yokluğu manasına 

gelir.92 

Burada şimdinin kendine özgü iki önemli işlevine dikkat etmek gerekir. 

Birincisi, geçmiş ve gelecek zamanı birbirinden ayırmak, diğeri zamanın sürekliliğini 

sağlamaktır. Hâlihazırda mevcut olan şimdi, her zaman kendisiyle özdeştir ancak aynı 

şimdide başka bir şey olma imkânı da saklıdır.93 

Aristoteles şimdi, geçmiş ve geleceğe ilişkin bu açıklamalarından sonrazamanın 

bir değişim ya da hareket olduğunu söyleyen görüşü derinlemesine tahlil eder ve 

eleştirir. Zaman değişim değildir; çünkü değişim hem her yerde hem de her nesnede 

aynı biçimde değildir; sadece hareket eden şeydedir. Zaman ise hem her yerde hem de 

nesnede aynı biçimdedir; bu durumda zamanın değişim olmadığı açıktır:  

İmdi her bir nesnenin değişmesi ve devinimi salt o değişen nesnenin içindedir ya 

da o devinen, değişen nesnenin bulunduğu yerdedir. Oysa zaman her yerde hem de 

her nesnede aynı biçimde.94 

 

Özetlersek Aristoteles’e göre zaman değişimin bizatihi kendisi değildir, zira 

değişim hem her yerde hem de her nesnede aynı biçimde değildir, değişim sadece 

devinen nesnede yani değişen şeyde olduğu için zaman değişim olarak anlaşılamaz. 

Zamanın her yerde ve her nesnede aynı biçimde oluşu onun devinim veya değişim 

olmadığının göstergesi olmalıdır. İlaveten Aristoteles’e göre değişim daha hızlı ve daha 

yavaş olurken zamana ilişkin deneyimimiz onu hızlı ve daha yavaş olarak değil çok ve 

az olarak tecrübe etmektedir. Bunun anlamı zamanın değişim olarak 

anlaşılamayacağıdır.95 

                                                           
92Arslan Topakkaya, Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, Say Yayınları, İstanbul, 2017, s. 115. 
93 Topakkaya, Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, s. 115. 
94 Aristoteles, Fizik, 218b, 10.  
95 Aristoteles, Fizik, 218b, 15. 
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Zaman değişim değilse nedir peki? Aristoteles bir yandan yukarıda belirttiğimiz 

üzere zamanın değişim, devinim olmadığını söylerken diğer yandan onun devinimden 

bağımsız olmadığını belirterek değişimle olan özsel bağlantısını anlatmayı amaçlar. 

Nitekim değişim olmadığında zamanı algılayamadığımız gibi, düşüncemizde hiçbir şey 

değişmediğinde ya da değişmeyi fark etmediğimizde bir zamanın geçmediğini 

düşünürüz. Buradan değişmenin farkında olmadan zamanın farkına varamayacağımız 

ortaya çıkar.96 Demek ki belirli bir zaman geçtiğinde, belirli bir değişiminde 

gerçekleşmesi beklenir. Aristoteles’e göre, bir değişme duyumsamadığımız ve 

belirlemediğimizde ya da hiçbir değişme beklemediğimizde zamanın geçmediğine 

inanıyorsak, bu, devinme ya da değişimden bağımsız zamanın olmadığı anlamına gelir. 

Aristoteles, zamanın ne değişim ne de değişimden bağımsız bir şey olduğunu ortaya 

koyduktan sonra, değişme ve zamanı aynı anda fark ettiğimiz sonucuna varır:97 

İmdi biz devinim ile zamanı aynı anda algılıyoruz, karanlıksa ve bedensel bir 

etkilenime uğramıyorsak bile ruhta bir devinim olduğunda hemen belli bir zaman 

da geçti diye düşünüyoruz. Ama belli bir zaman geçtiği düşünüldüğünde aynı anda 

bir devinim olduğu da düşünülür. Dolayısıyla zaman bir devinim ya da devinime 

ait bir şey. Demek ki devinim değil, devinime ait bir şey olması zorunlu.98 

 

Alıntıladığımız pasajdan anlaşıldığı üzere zaman, hareket eden nesnedeki 

devinimin bizatihi kendisi değildir, ancak devinim olmaksızın da var değildir. Zaman 

hareket eden şeylerdeki devinimle bağlantılı, ona ait bir şeydir. O zaman soru şudur: 

Devinimle bağlantılı zaman nedir? Aristoteles’e göre, devinimin öncesi ve sonrasında 

kendini gösteren, sayılan şeydir, kısaca daha önce ve daha sonranın ufkunda karşılaşılan 

devinimle bağlantılı sayılandır:99 

Devinen nesne bir şeyden bir şeye doğru devindiği için ve her büyüklük sürekli 

olduğundan devinim büyüklüğü izliyor. Çünkü büyüklük sürekli olduğundan, 

                                                           
96 Aristoteles, Fizik, 218b, 20. 
97 Kabadayı, Eskiçağ ve Ortaçağda Başlıca zaman öğretileri, s. 157. 
98 Aristoteles, Fizik, 219a, 5.  
99 Heidegger, BPP, s. 235. 
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devinim de sürekli, devinim sürekli olduğundan ötürü de zaman (sürekli); nitekim 

devinim ne denliyse hep o denli zaman geçtiği düşünülüyor. Demek ki, ‘önce’ ile 

‘sonra’ aslında bir yer içinde var, diziliş açısından orada. (…) Devinimi ‘önce’ 

ile’sonra’ açısından belirleyerek saptadığımızda zamanı da anlıyoruz. (…) önce ile 

sonrayı algıladığımızda “zaman geçti” diyoruz. Aslında zaman şu: önce ile sonraya 

göre devinimin sayısı.100 

 

Heidegger, Aristoteles’in zamanı “daha önce ve daha sonranın ufkunda 

karşılaşılan, devinimle ilişkili sayılan bir şey” olarak tanımlamasının açıklanması 

gerektiğini ileri sürerek, kavrayışın hareket eden bir nesnedeki hareket eden şeyle ilişkili 

olduğunu belirtir; yani devinim değil devinimle ilişkili bir şey.Ancak bu haliyle mesele 

açıklığa kavuşmak yerine daha da anlaşılmaz hale gelmektedir. Heidegger bunu 

açıklayabilmek için “bir rota üzerinde hareket eden çubuk” örneğine başvurur. Dikey bir 

çubuğun, bir eksen üzerinde döndüğü bir tahta üzerinde sağdan sola doğru hareket 

ettiğini hayal edelim, bu çubuktaki devinim nerededir? Zaman devnimin kendisi değil, 

Aristoteles’e göre devinimle ilişkili bir şeydir. Çünkü hareketli çubuğun devinimini 

durdursak bile zamanın sürdüğünü söyleriz.   

Bu durumda zaman devinimin kendisi değil ve çubuğun genel devinimi bizatihi 

zaman değildir. Ayrıca Aristoteles zamanı kinesis/devinim anlamında söylemez, 

fakat kineseos ti, yakın bir şey, devinimle ilişkili bir şey olarak söyler. Fakat nasıl? 

Burada devinim, çubuğun bir yerden bir yere aktarımıdır. Hareket eden şey, 

hareketli olarak, her zaman bir yerde bulunur. Zaman bu yerlerde midir yahut bu 

yerlerin bizatihi kendisi midir? Tabiiki değil, çünkü hareket eden şey kendi 

hareketi içerisinde bu yerlere doğru giderken, bu yerler, aslında, tanımlı 

lokasyonlar olarak hala vardır (existent). Fakat çubuğun şu veya bu yerde olduğu 

zaman geçti. Söz konusu yer kalıyor, zaman geçiyor. Öyleyse nerede ve nasıl 

zaman devinimde ve devinimle birliktedir? Biz şöyle deriz hareket eden şey 

devinimi boyunca her zaman bir yerde bir zamandadır. Devinim zamandadır, 

zaman içindedir. Öyleyse zaman kap gibi bir şey midir, içine devinimin 

konulduğu? Ve şayet zaman her zaman devinimle ilişkili karılaşılan bir şey ise, o 

zaman bu kap (container) salyangozun kabuğunu kendisi ile birlikte taşıması gibi 

devinimi taşıyan bir şey midir? Fakat biz çubuk durduğunda da zamanın nerede 

                                                           
100 Aristoteles, Fizik, 219b, 2.  
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olduğunu sorarız. Kalan şeyler içinde zamandan hiçbir şey bulabilir miyiz? Veya 

başka bir şey? Şöyle deriz: çubuk belli bir süre için veya zamansal olarak 

durmuştu. Ancak, çevremizdeki tüm hareket eden şeylerdeki devinimi gözlemlesek 

bile, asla Aristoteles’in dediği anlamdaki zamanı bulamayacağız.101 

Heidegger bu örnekten hareket ederek Aristoteles’in sözünü ettiği devinimin, 

zaman içinde gerçekleştiğini anlatır. Örneğe tekar baktığımızda görürüz ki devinim 

çubuğun bir yerden başka bir yere geçişidir. Yani hareket eden nesne devinimi sırasında 

hep bir noktada bulunur. Zaman ne bu yerlerin kendisidir ne de bu yerlerde bulunur. 

Çubuğun uğrak noktaları olarak tüm bu yerler kalırken, zaman geçmektedir. Bu 

durumda hareketli nesne devinimi süresinde bir yerde, bir zamandadır yani devinim 

zaman içindedir.102 

Aslında zamana ilişkin bu çıkarım onun bir “yekpare bir tümlük” olarak 

anlaşılmasını olanaklı kılar. Çünkü çubuk örneğinden devam edersek çubuğun bir 

yerden bir yere geçişindeki devinimi sayabilirim ve bu değişimin hızını ölçebilirim 

ancak zamanı devinimi değişim ve değişimin ölçüsü olarak almak da bize zamanı 

vermeyecektir. O halde zaman, “farklı zamansal uzam değişimlerinin yekpare bir akış, 

bir süreklilik içinde yer aldığı tümlüktür.”103 

Heidegger’e göre Aristoteles’i orijinal kılan şey, tam olarak onun zamana ilişkin 

bu yaklaşımıdır, böylece zaman kinesis, devinim olarak değil, devinimle ilişkili bir şey 

kineseos ti olarak anlaşılır. Camcı’ya göre zamanı, devinimin ötesinde ontolojik olarak 

düşünmemize imkân veren bu ilişkili oluştur. Ontolojik anlamda zaman, zamanın 

ölçülebilen, sayılabilen boyutuna eşlik eden, saf ve devinimi de kapsayıcı boyuttur, 

devinimin zaman içinde oluşunun manası budur.104Bu çıkarım Heidegger’in asli 

zamansallık anlayışının sarmalayan/kuşatan boyutuna vurgu yapar.  

                                                           
101 Heidegger, BPP, s. 236. 
102 Heidegger, BPP, s. 236. 
103 Cihan Camcı, Heidegger’in Aristoteles’in Zaman Anlayışının Yorumuyla Kant’ın Zaman Kavramını 

Eleştirisi, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,  s. 113. 
104Cihan Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, Bibliotech, Ankara, 2015, ss. 25-26. 
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Heidegger’in yorumuna göre Aristoteles’in son derece ustalıkla yapmış olduğu 

zaman tanımı bağlamında, devinimle birlikte bulduğumuz ufuk, zamanın bizatihi 

kendisidir. Buna göre zaman, “daha önce ve daha sonranın ufkunda, öncenin ve 

sonranın deneyiminde karşılaşılan, devinimle ilişkili sayılan bir şeydir.”105 Bu tanımdan 

çıkan sonuca göre zaman, yalnızca devinime ilişkin sayılan bir şey değildir, ayrıca biz 

onu devinim olarak izlediğimizde öncenin ve sonranın “beklentisinde” durmakta olan 

devinimin sayılmasıdır. Söz konusu ufuk “daha önce” ve “daha sonradır”.106 Heidegger, 

Aristoteles’in zaman tanımında geçen proteron ve husteron kavramlarının, hem önce ve 

sonra hem de daha önce ve daha sonra olarak alınması gerektiği konusunda ısrar eder. 

Böylece Aristoteles’in zaman tanımı: “zaman, zamanın ufkunda (daha önce ve daha 

sonra) karşılaşılanlarda, devinime ilişkin sayılan bir şey” şeklinde olacaktır. Bu tanım 

Heidegger’in ekstatik-ufuksal zaman anlayışının temelini oluşturur. Çünkü bu sayede 

zaman, önce’nin hafızada tutulması ve sonra’nın beklentisi ile birlikte esneyen/gerilen 

bir yapıda anlaşılır.107 

Heidegger, zamanın “devinime ilişkin bir şey” biçiminde yapılan Aristotelesçi 

tanımında temel vurgunun onun “geçişli” karakteri olduğundan bahisle burada Phora 

kavramının başat bir kavram olarak zikreder. Sözkonusu kavram Aristoteles’te “bir 

yerden bir yere geçişi, mekânsal bir değişimi” açıklamak için kullanılıyor olsa da 

Heidegger bunun yalnızca fiziksel değişim için kullanılamayacağını “bir rengin 

başkasıyla değişmesi” gibi niteliksel değişimleri de içereceğini söyler. Heidegger 

buradan hareketle“bir-yerden-ayrılma” ve “bir-şeye-doğru” olmanın uzamsal nitelikte 

olmasının zorulu olmadığını beliritir.108  Bunun anlamı zamanın bizim tarafımızdan 

gerek fiziksel ve gerekse niteliksel değişimler esnasında bir gerilme/esneme olarak 

duyulduğudur. Aynı zamanda Heidegger’in asli zamansallık olarak belirlediği ve 

                                                           
105 Heidegger, BPP, s. 239. 
106 Heidegger, BPP, s. 240. 
107 Heidegger, BPP, ss. 239-240. 
108 Heidegger, BPP, ss. 241-242. 
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ekstatik karakterine vurgu yaptığı zamansallığın geçişli yapısı, Heidegger’in geçmiş, 

gelecek ve şimdinin insan deneyiminde duyulan geçişli karakterine atıf yapar. Buna 

göre insan zamanı gelecek, geçmiş ve şimdi ekstazlarının geçişli yapısında 

deneyimlemektedir. 

Heidegger süreklilik (suneches) kavramından hareketle yine zamanın gerilen 

yapısına işaret eder. Buna göre “bir şeyden-bir şeye”nin kendi içinde kapalı bir gerilme 

vardır: “Hareket eden nesnedeki değişimi deneyimlediğimizde, onun sürekliliğini de 

birlikte deneyimleriz. Bu süreklilik bizatihi bir şeyden-bir şeyedir, asli anlamda 

gerilme/uzayıp gitmedir, yayılımdır”109Heidegger Aristoteles’in “devinimin 

boyutu/büyüklüğü takip ettiği” yönündeki tespitinin de ontolojik bir manası olduğunu 

bahisle, sürekliliğin devinimi öncelediğini, devinimin varolduğu her yerde süreklilik ve 

büyüklüğün zaten a priori olarak birlikte düşünüldüğünü söyler.110 

Devinim ile zamanı ilişkisini açığa çıkarmak o kadar da kolay değildir. Heidegger 

aslında devinimi her düşündüğümüzde zaman deneyimimizle iç içe geçmiş bir 

uzamı/yeri birlikte düşündüğümüzden söz eder.Ona göre devinimi takip sırasında açıkça 

kavramadan ve ona yönelmeden zamanla karşılaşırız. Aslında devinim ile zamanın 

ilişkisinin deneyimenmesi esnasında görüdüğümüz haraket eden bir nesnedir, nesneyi 

deneyimlemek kolayken nesnedeki devinimi tecrübe etmek o kadar da kolay olmaz.  

Devinimin deneyiminde, hareketli nesneyi muhafaza ederiz ve devinimi onunla 

birlikte görürüz, hareketli nesnenin (çubuğun) bir yerden başka bir yere geçtiği 

yerlere odaklıyızdır. Böylece devinimin takibinde, nesneyi sürekliliği olan bir 

yolda, birlikte karşılaşılan bir yerler serisinin ufkunda, yani nesnenin bir yerden 

ayrılışından başka bir yere geçişinde görürüz.111 
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Heidegger ısrarla bu zaman yorumunun sorunsal bir noktası olduğunu belirtir. 

Sözü edilen zaman yorumunun kilit noktasını oluşturan, nesnenin geçtiği yerlerin saf bir 

orada-burada dizilişi olarak alınmasıdır. Hâlbuki orada’yı “oradan ayrılma” olarak, 

buradayı da “buraya doğru” olarak almak doğru yorum olacaktır. Böylece nesnenin 

hareketi, bir yerde / bir şimdi noktasında, sonra bir yerde, yeni bir şimdi noktasında 

şeklinde sıralanmış olmaz. Zamanın peşpeşe gelen şimdilerin sıralı bir dizisi olarak 

alınması esasen bir-yerden-ayrılma ve bir-yere-doğru-olmanın ufuksal ve gerilen 

karakterinin görülemeyişinden tezahür eder. Hâlbuki Heidegger nesnenin her bir uğrak 

noktasınınbir  “oradan ayrılma” “buraya doğruluk”un ufkunda şimdiye taşındığını 

söyler.112Bu da yine ekstatik zaman anlayışının insanın doğumu ve ölümü ufukları 

arasında gerilen karakterine ve Heidegger’in asli zamansallık olarak belirlediği zamanın 

insan deneyiminde bir gerilme olarak duyulduğuna işaret eder.    

Heidegger üzerinde etkileri açık olan Augustinus’un zaman yorumunda başat bir 

işleve sahip olan “bekleme” ve “hafızada tutma”  kavramları,Heidegger için de zamanın 

insan tecrübesinde ortaya çıkışının olanakları olarak tasvir edilir.  Çubuk örneğini 

hatırlarsak aslında hareketli nesne devinimi sırasında  “oradan kalkış- buraya doğru 

oluş” içindeki gerilmenin ufkunda hareket eder. Nesnenin ayrıldığı her bir “oradan 

ayrılmayı” hafızada tutarız ve nesnenin varacağı her bir sonraki uğrağı “ buraya doğru” 

bekleriz. Zamansal olarak bekleme ve hafızada tutma öncelik ve sonralığı ifade ettiği 

için biz zamanın önce’den sonra’ya doğru geçişini anlayabilmekteyiz. 113 

Heidegger sadece yukarıda alıntıladığımız biçimdeki bir zaman deneyimi 

içinde,bir gerilmiş ufuk içindeki tekil yerleri tek tek noktalar olarak veya eşleştirilmiş 

orada-buradalar olarak sabitlediğimizi söyler.“Öncenin kendine özgü muhafaza edilişi, 
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sonrakinin beklentisinin ufkunda her bir orada “oradan ayrılma” “buraya doğru”nun 

bağlantısı içinde şimdi-orada, şimdi-orada, şimdi-orada’dır.”114 

 Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere Heidegger, bir şimdiler dizisi olarak sayılan 

şimdi noktalarının, esasen bir gerilmenin, uzayıp gidişin ufkundan bize yansıdığını 

yahut türetildiğini söylemektedir. Buna göre bizim bir önceki şimdi noktası ile bir 

sonraki şimdi noktasını ayırt edişimiz, tek tek noktalarda göremeyeceğimiz devinim 

üzerinden değil, esasen bir “yerden ayrılma” “bir yere doğruluk” devinimindeki ufukta 

görülebilir ve sayılabilir.115Heidegger burada ekstatik karakterli zamandan gündelik 

deneyimimizde şimdiler dizisi olarak anlaşılan zamanın nasıl türediğini anlatmaktadır.  

Buna göre bir saatten zamanı okumamız, Heidegger’e göre, ancak zamanı bu 

gerilen yapısı içinde duyumsadığımız ve her bir şimdi ile birlikte, zımnen, “daha önce” 

ve “daha sonra”nın ufkunu hesaba kattığımız için mümkün olmaktadır. Her bir şimdi 

dediğimizde bu sadece bir şimdi demek değildir, “daha öncenin” ve “daha sonra”nın 

ufkundaki bir şimdiyi anlarız ve sayarız.116Buna göre her bir şimdide “geleceğe işaretle 

(geleceğin ufkunda) “sonra”yı ve geçmişe işaretle (geçmişin ufkunda) “önce”yi 

sayarız.”117 

Buraya kadar vurguladığımız hususlar şunu göstermektedir ki Heidegger 

Aristoteles ile hesaplaşması üzerinden kendi zaman anlayışını kurmayı denemektedir ve 

onun iddiası deneyimimizde şimdinin belirleyiciliği üzerinden kurulan ve hakikat 

kuramlarının esas aldığı zaman anlayışının geri planında bir gerilme olarak varolan, 

geçişli bir karaktere sahip, yekpare bir tümlük olarak anlaşılan, kuşatan/sarmalayan bir 

yapıdaki zaman deneyimi bulunmaktadır. 
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1.3.1.1. Şimdi’nin Aynılığı ve Farklılığı 

Aristoteles’te zamanın “şimdiki an ile belirlenen bir şey” oluşundan yukarıda 

bahsetmiştik. Bu bilindik durum, tarihsel olarak, tüm zaman yorumlarında ve ontolojiye 

ilişkin yaklaşımlarda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Esasen bu, hakikat 

anlayışlarının da “şimdi”nin merkezde olduğu bir bağlam üzerinde geliştiği anlamını 

ima eder. 

Aristoteles’e göre zamanı öncelik ve sonralık açısından belirleyen ‘şimdiki 

an’dır118, Aristoteles şimdinin iki karakteristik yapısına işaret eder. Şimdi bir 

yandanzamanın parçaları olan geçmişi ve geleceği birbirine bağlayıp zamanın 

sürekliliğini kurar. Her bir şimdi bir “şimdi” dir ve bu sayede zaman birarada tutulur. 

Fakat her bir şimdi aynı zamanda geçmişin sınırı ve geleceğin başlangıcı olarak alınır, 

bu anlamıyla da her bir “şimdi” zamanı bölen bir işlev görür.   

(…) şimdiki an, zamanın sürekliliği, bağlantısı; çünkü geçmiş ile gelecek zamanı 

bağlıyor; ve zamanın sınırı, bir zamanın başı, ötekinin sonu. Ne ki bu duraduran bir 

noktadaki gibi açık değil; o olanak halinde ayırıyor; ayıran bir şey olduğundan 

ötürü an hep değişik bir şey, yine bağlayan bir şey olduğundan ötürü de hep aynı. 

Şimdiki an’da böyle hem olanak halinde zamanı bölüyor hem de her iki yanın sınırı 

ve birliği. 119 

Heidegger, Aristoteles’in yukarıda belirttiğimiz şimdiye ilişkin yaptığı analizleri 

göz önünde bulundurarak şimdi yapısının kendine özgü çift bir görünüme sahip 

olduğunu belirtir. Buna göre şimdi yapısı bir yanıyla hep farklı bir şimdiyi ifade 

ederken, diğer yandan şimdi olması dolayısıyla, özü, mahiyeti aynı olan bir şimdiye atıf 

yapar.Hareketli bir nesneyi düşündüğümüzde nesnenin uğradığı her bir uzamsal nokta 

başka bir noktadır ve uzamsal olan bu uğrakları görmek, onları zamanın şimdi noktaları 

olarak düşündüğümüzde anlamamızı kolaylaştırıyor. Böylece biz nesnenin her bir uğrak 

noktasını bir şimdi olarak düşündüğümüzde her bir şimdinin başka bir şimdi olduğunu 
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da anlıyoruz. Şimdi olması hasebiyle aynı ama hep başka bir şimdi: “Şimdi, daima ne 

idiyse yine öyledir, onun özü mahiyeti aynıdır ve yine her bir şimdi doğası gereği başka 

bir şimdiden farklıdır.”120 

Heidegger, yukarıda verdiği çubuk örneği üzerinden şimdinin karakterini analiz 

ederken aynı zamanda, onun ekstatik karakterli olarak gördüğü asli zamansallığın 

gerilme karakterini işaret eder. Örnek üzerinden düşündüğümüzde bir nesnenin geçişi 

sırasındaki uğrak yerlerini bir hat üzerinde dizilmiş gibi tasarladığımızda, şimdileri 

birbiri ile ilişkilendirmek olanaklı değildir. Çünkü şimdi ile sayılan uzamsal bir aynı 

noktası değildir. Her bir şimdi, bir taraftan henüz gerçekleşmemiş olan olarak geleceğe, 

diğer taraftan geçmiş gitmiş olan olarak geçmişe aittir ve Heidegger “varolmayanlardan 

oluşan bu çift taraflı gerilmenin” zamanın asli yapısı olduğundan bahseder. “Şimdi” der 

Heidegger “ hem bir başlangıç hem de son olduğu için ve artık-değil ve henüz-değile 

doğru gerilen bir boyuta sahip olduğu için uzamsal bir noktaya ait olarak 

tasarlanamaz.”121 Buna göre şimdinin boyutsal yapısı geçişli bir karakteri taşır, tam da 

bu nedenle Heidegger’e göre geçmiş (artık-değil) ile gelecek (henüz-değil) şimdinin 

özüne aittirler.122Böylece zamanın asli yapısı herşeyin içinde olduğu bir tümlük 

(Temporalität) olarak anlaşılır. 

Aristoteles düşüncesinde her bir şimdi’nin “hep aynı oluşu”, önermesel hakikat 

teorilerinin de buradan sonsuzluğa sıçramalarına olanak verir. Böylece tekabüliyet 

olarak anlaşılan hakikat yaklaşımlarında, yargı/önerme bir şimdi noktasında 

dondurularak sonsuza uzanabilir, çünkü daima bir şimdiden sözetmekteyiz. 

Heidegger’in burada dikkat çektiği nokta ise, her bir şimdi’nin “şimdi” olmak 

bakımından aynı olmasına karşın, aynı zamanda “farklı bir şimdi” olduğudur. Şimdinin 

bir sıralı dizi olarak ya da bir nokta olarak tasarlanamıyor oluşu yani onun geçişli 
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karakteri ise hakikatin de doğrusal bir çizgide ilerleyen zaman anlayışına göre bir 

noktada dondurulmasının olanaklı olmadığını ima etmesi bakımından hakikat-zaman 

bağlantısı açısından önemlidir. Bu konuyu bölümün sonundaki kısımda tartışacağız.  

1.3.1.2. Zamanın Kuşatan Boyutu-Zaman içindelik 

Heidegger zamanın kuşatan boyutuna dikkat çeker. Aristoteles Fizik’te zamanın 

herşeyi kuşatan bir boyutundan söz eder, Camcı, zamana ilişkin Aristoteles’in bu 

yaklaşımnın onu“hem bir öz olarak, hem de bir öze bağlı bir ilinek olarak 

değerlendirilmesine” imkân verdiğini ifade eder. Bu sebeple zaman bir aporia olarak 

anlaşılmalıdır:123Buna göre ilineksel anlamda zaman, şeylerin devinimleri ve duruşları 

bağlamında ölçülebilir, sayılabilir bir nitelikte belirirken, diğer yandan özsel olarak,  

çubuk örneğinde Heidegger’in gösterdiği üzere, bütün uzamsal noktaları aşan ve 

ölçülebilir zamanıda kapsayan/sarmalayan bir yapı olarak belirir: “Zaman bir yanıyla 

devinimle ilişkili bir şey iken diğer yandan devinimin de ölçüsü olmak zorunda oluşu, 

onu böylesi katmanlı bir boyutlulukta düşünmemize olanak verir.”124 

Aristoteles’in ifadeleri zamanın bahse konu sarmalayan/kuşatan katmanlı 

yapısını açıkça ortaya koyar:  

Ama mademki zaman bir sayı, ‘an’, ‘önce’ ve bütün bu gibi şeylerin zaman içinde 

olması da tıpkı ‘bir’in, ‘tek’in, ‘çift’in sayı içinde olması gibi demek (çünkü 

berikiler sayının bir şeyi, ötekiler zamanın). Olup bitenlerin zaman içinde olması 

da sayı içinde olması gibi. Bu böyleyse, sayı içindeki nesneler sayıca, yer içindeki 

nesneler yerce sarılırsa, zaman içindeki nesneler de zamanca sarılır, kuşatılır… 

Ama madem ki zaman içinde olmak sayı içinde olmak gibi, zaman içinde olmanın 

bütününden daha büyük bir zaman da kabul edilecektir. Bunun için zaman içinde 

olan her şeyin zaman tarafından sarılması zorunlu.125 

 

                                                           
123 Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s. 24. 
124 Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s. 24. 
125 Aristoteles, Fizik, 221a-26. 
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Heidegger zamanın katmanlı bir yapıda oluşunu Aristoteles’in bu aporiasına 

getirdiği yorum üzerinden anlatır. Heidegger’e göre zaman bizatihi devinime ait 

değildir, ancak onu sarmalar. Ona göre bir varlığın zaman içindeliğinin anlamı, onun 

zaman tarafından kuşatıldığını/sarmalandığını gösterir. Aslında zamanın bu özelliği 

onun zaman içindeki valıklar gibi bir varlık olmadığına işaret eder. Heidegger’e göre 

zamanın varolanları sarmalayan verililiği, onun bir biçimde hareketli varlıklardan önce 

olmasını, onları kuşatmasını gerektirir.126 Öyleyse “zaman tarafından ölçülmenin anlamı 

zaman içinde olmaktır.”127 

Heidegger zaman-devinim ilişkisindeki hareketin yalnızca uzamsal olarak 

deneyimlenebilir el-altında (Zuhanden) olanlar ile ilişkimizde ortaya çıkmadığından 

bahisle, zihinsel eylemlerimiz esnasında da zamanın deneyime içsel olduğunu belirtir. 

Buna göre zihinsel edimlerimiz de deneyimin konusudur ve özünde uzamsal olmasalar 

bile bir değişim içerirler:“… zaman bizim kendimize ait tecrübemizde açığa çıkarılır.” 

128 Burada mesele düşünce tarihi boyunca tartışılan ruh ile zaman arasındaki ilişkidir. 

Dolayısıyla zamanın özenlliği nesnelliği meselesidir. Zamanın sayılan bir şey olduğunu 

söylemek, zorunlu olarak bir sayanın varlığını da gerektirir. Buna göre eğer ruh yoksa 

zamanın varlığından da söz etmekte mümkün değildir. Zamanın öznel mi nesnel mi 

olduğuna ilişkin bu meselede Heidegger geleneksel felsefenin kavramlarından uzak 

durmaya çalışır, çünkü ona göre bu kavramların bizatihi kendileri tartışmalıdırlar. 

“Zaman” der Heidegger “doğal olayların gerçekleşmesinde, onları sarmalayan olarak, 

tüm nesnel olanlardan daha nesneldir.”129 

Sonuç olarak Heidegger Aristoteles’in zamanı hem bir öz hem de öze bağlı bir 

ilinek olarak dğerlendirmesinden kalkarak, zamanın hem hareketli bir nesnenin 

hareketine eşlik ederkenki sayılışını, hem de nu sayılan, ölçülebilir olan zamanın 
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128 Heidegger, BPP, ss. 253-254. 
129 Heidegger, BPP, s. 254. 
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hareketli nesnenin devinimi sırasındaki uğradığı uzamsal noktaları aşan ve ölçülebilir 

zamanı da kapsayan katmanlı bir yapıda düşünebileceğimizi söyler. Heidegger, 

zamansallık anlayışının sarmalayan/kuşatan yapısını Aristoteles’in bu aporia’ndan 

çıkarsar. 

Heidegger’in Aristoteles’in zaman anlayışını yorumlayışında dikkat çeken bir 

kavram da eşlik-ediş (akolouthein) kavramıdır. Heidegger’e göre bu kavram “zaman-

içinde mevcut olmayı, varlığını sürdürmeyi, devinimi, sürekliliği ve boyutu kuran”130 

ontolojik bir anlam taşır.  Kavram esas olarak şimdinin geçişli karakterine vurgu yapar: 

“her bir şimdi hep henüz-değil şimdi ve artık-değil-şimdi” karakterine sahiptir. 

Heidegger burada ekstatik-ufuksal zaman anlayışının şimdiyi dar bir “an”da 

dondurmayan ve şimdinin geleceğin ve geçmişin (oldum-olasılığın) geçişliliğinde 

ortaya çıkan yapısına işaret eder. Buna göre geçmiş ne olmuş bitmiş bir “mazi” olarak 

anlaşılabilir ne de gelecek “henüz gelmemiş” olan olarak belirlenebilir; geçmiş ve 

gelecek içsel bir biçimde şimdi ile çokça ilişkili ve ona bağlıdır. Zamanın geçmiş, 

gelecek ve şimdi ekstazlarının arasındaki geçişliliği onun en önemli özelliği olarak 

belirir.Öyle ki her bir şimdi deyişimizde geçmiş ve gelecek söz konusu şimdide zaten 

içerilmiştir. 131 

Bu geçişli karakteri sayesinde metabole /değişim olarak, devinimin ölçümünün 

özelliğini almaktadır. Bu sebeple her bir şimdi sadece bir nokta değildir, fakat 

doğası gereği bir geçiştir ve bu özü sayesinde bir sınır değil bir sayıdır.132 

 

Şimdinin ve zamanın sayısal karakteri, genel olarak asli/orijinal zaman anlayışı 

için esastır, çünkü zaman içindelik ancak bu sayede anlaşılır hale gelmektedir. Bu, her 

bir varolanın zaman içinde olduğunu gösterir. Heidegger’e göre Aristoteles, zaman 

içinde olmayı zamanla ölçme olarak yorumlamaktadır. Bizatihi zaman, ölçülen bir şey 
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olduğu için, onun parçaları sayılabilmektedir ve zaman sayılan bir şey olarak, kendisi 

özel birçokluğun biraraya toplanmasını tekrar sayar.133 

Camcıakoloutheinkavramının şimdinin artık-deği ve henüz-değil’e açık sınırını 

sayısal yani geçişli düşünmek gerektiğini vurguladıktan sonra, “bu geçişler arasında 

birinin bitip diğerinin başadığı sınırları aşan bir bir uzanım, süreklilik sağlayan bir 

gerilme olduğunu” belirtir. Camcı bu eşlik-ediş kavramının şimdi ders zamanı, şimdi 

yemek zamanı gibi  gündelik zaman deneyimimizin bizim için anlamlı 

bölünmüşlüklerine“şimdinin saf biçimsel bir boyutunun, uzamsal duruma, sanki kendisi 

de uzamsalmış gibi eşlik etmesini düşünmemiz için önerilen kavram”134olduğunu 

belirtir.   

Akolouthein, sayılabilirliğin bizim gündelik yaşamdaki sayma ve hesaplayarak 

anlama halimizdeki sayılabilirlik anlamına gelmektedir. Buna göre her sayışımız ve 

hesaplayışımızda, bir sonraki saymanın olanağı olarak varlığını sürdüren 

akolouthein anlamındaki sayılabilirlik, her sayılanın sayılabilirlikten pay alarak 

varolmasına neden olur.135 

 

Heidegger Feneomenolojinin Temel Problemleri’nde Aristoteles’in zaman 

konusundaki düşüncelerinin ayrıntılı bir dökümünü çıkarır. Heidegger, Aristoteles’in 

düşünceleri üzerinden onlara getirdiği yorumlar ile kendi ekstatik-ufuksal karakterli 

olduğunu belirttiği asli zaman anlayışını kurar. Yukarıdaki bölümde esasen özelliklerini 

çıkardığımız bu zaman anlayışına aşağıda daha ayrıntılı biçimde bakmayı deneyeceğiz.  

Heidegger için, Dasein vasıtasıyla açımlanan zamansallığın açığa çıkarılması, 

mantıksal yargıların ve onların varsayımlarının altında yatan zaman kavramından çok 

daha esastır. Heidegger öncellikle zamansallığın ne olduğunu kurmak için Dasein’ın 

sahih varlık minvalinin analizi ile işe başlar. Ancak biz Dasein’ın zamansallığının 
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incelenmesinden önce asli zamanın ekstatik yapısını çalışmayı uygun gördük, bu sayede 

hem Dasein’ın sahih ve gayrısahih zamansallığını hem de mevcudiyet olarak anlaşılan 

hakikatin temellendiği bir sıralı şimdiler dizisi olarak sıradan zamanın asli-ekstatik 

zamandan nasıl türediğini göstermek olanaklı olacaktır. 

1.3.2. Asli Zamanın Ekstatik Karakteri 

Asli zaman ekstatik bir karakterdedir. Heidegger zamansallığın üç ekstazından 

söz eder: olmuşluk (Gewesenheit), gelecek ve şimdi. Bu üç ekstaz Dasein’ın 

zamansallığını kurar ve geçişli bir karaktere sahiptir. Bu geçişlilik sayesinde ne geçmiş 

bir mazi olarak yani geçmiş gitmiş-bitmiş bir şey olarak anlaşılır ne de gelecek henüz 

gelmemiş olan olarak. Bu üç zaman kipi geleceğin önceliğinde birlikte varolurlar.  

Bu zaman anlayışı hakikatin, bir üzerini açma (Endectheit)/gizlilikten çıkma 

(Unverborgenheit) olarak anlaşıldığı Heidegger için son derece önemlidir. Herşeyden 

önceHeidegger’in hakikat meselesinde öznenin yerini temsilen kullandığı Dasein,sahih 

ya da gayrısahih biçimde zamansalıdır; o olmadan ne varlık sorulabilir, ne de o 

sormadan nesnelerden söz edilebilir. Öyleyse bizim nesnelere erişimimiz, onları bir 

tekabüliyet ilişkisi kurmaktan önceki anlayışımız, yani onları öncesel olarak açığa 

çıkarışımız hep bu ekstatik zaman sayesinde olanaklı olmaktadır. Dahası varlığı 

anlayışımız yani anlama ediminin bizatihi kendisi de zamansaldır. Öyleyse hakikat 

kuramının üç bileşeni de (özne-nesne-anlam/bilgi) zamansallık ile çok yakından 

ilişkilidir. Bu sebeple aşağıdaki bölümde ekstatik zamanın sıradan zamandan farklı 

ancak onu da mümkün kılan yapısını anlatmayı zorunlu gördük.  
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1.3.2.1. Ekstatikon ve Zamansallığın Ekstazları 

Ekstaz terimi, Heidegger tarafından, zaman olgusundaki temel bir niteliği 

anlatmak için kullanılır. Terimin aslı, Grekçedeki ‘Ekstasis’ kavramıdır, Heidegger ise 

terimin sıfat halini kullanır: Ekstatikon. Bu yeni terim, tıpkı “existense/varoluş” gibi, 

Dasein’ın varlığında bir “ortaya çıkmayı-atılmayı” işaret eder.  Bu kavram aracılığıyla 

betimlenen zamansal nitelik, zaman deneyiminde söz konusu olan bir temel “dış’ta 

oluş” durumudur.136Estatikon terimi ile ifadelendirilen Dasein’ın zamansal deneyimi 

Dasein’ın geçmiş, gelecek ve şimdinin saçılmışlığından kurtulmasına olanak verirken, 

aynı zamanda ekstatik zamansallık (Zeitlichkeit) Dasein’ın bir zaman-uzamı (Zeitraum) 

içinde hareketini olanaklı kılar ve ona, tüm eylemleri için bir imkânlar alanının 

kapılarını açar.137 

Grekçe’de ekstatikon teriminin kendi-dışına-adım-atmak/kendi-dışında olmak 

olarak anlamı, Heidegger’e göre, varoluş terimi ile yakından ilintilidir, çünkü 

zamansallığın bu ekstatik karakteri, varoluşun ontolojik bir mahiyet taşıdığına işaret 

eder ve “kendi-dışında-olma’nın yani kendine-doğru-gelme’nin, kendine-geri-gelme’nin 

ve hâlihazırda oluşun asli/orijinal birliğini” kurarBu nedenle Heidegger “Ekstatik 

karakterde Dasein’ın varlık konstitüsyonunun durumu zamansallıktır.”138der. 

Zamansallığın üç esktazının insan varoluşunda deneyimlenmesinin Husserl’in 

yönelimsellik kavramıyla ilişkilendiren Ahmet Soysal, “geçmişin (olmuşluğun) 

kendinden çıkarak yine kendine yöneldiğini; geleceğin kendinden yine kendine doğru 

                                                           
136Carol j. White kelimenin günlük kullanımındaki “keyifli olmak”, “mest olmak”, “hayret” gibi 

anlamların, kelimenin Heidegger’deki kullanımıyla ilgili olmadığı gibi, eğer terim anlık bir bilinçten 

kurtulma durumunu ima ediyorsa, Grekçedeki “yer değiştirme, yerinden etme, yerini alma” gibi 

anlamlarıyla da yakın olmadığını söyler. Ayrıca kelime, dinsel bir vecd halini alan bir kendinin dışında 

olma, kendinden dışarı çıkma anlamlarına da gelmemektedir. (Carol J. White, Time and Death, Ashgate, 

2005, s. 96.) 
137 Carol J. White, Time and Death, Ashgate, 2005, s. 96. 
138 Heidegger, BPP, s. 267. 
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gittiğini ve şimidinin ise kendinden çıkarak varolanlarla karşılaştığını” söyler.139 Burada 

ekstatik zamansallığın gerilen karakterine yapılan vurgu açıkça Augustinus’u 

hatırlatmaktadır. Augustinuszamanı betimlemek için “distensio” terimini kullanır ve “ 

İşte bu nedenle, zamanın bir gerilmeden başka bir şey olmadığı göründü bana…”140 der. 

Onun söz ettiği zamanın bir “gerilme” olarak tecrübe edilişinde bir “kendi dışına 

yönelmenin” görüldüğünü tespit ederiz.141 

Heidegger’e göre zamansallık aynı anda üç yönlüdür, üç ufkun birlik olarak üst 

üste gelişidir.Bu üç ekstaz öncelik sırası gelecekte olmak üzere betimlenirler. Heidegger 

için gelecek insanın varoluşunu kurduğu bir imkânlar alanı olarak tezahür ettiği için 

öncelikli ekstaz olarak tanımlanır. Buna göre zamansallığın ekstazları arasındaki 

sıralamayı şu şekilde yapabiliriz: Gelecek (Zukunft/ to come),bu kavram“gelmekte-

olan”ı anlamına gelir; geçmişe işaret eden Gewesen/Gewesenheit kavramı “olmuşluk”; 

son olarak Gegenwart kavramı  “şuan” belki daha uygun bir söyleyişle “hâlihazırda” ve 

Gegenwartigen kavramı da “hâlihazırda kılış” manasına gelir.142Heidegger, gündelik 

hayatımız içerisinde bir biçimde ilgili olduğumuz nesneleri hâlihazırda-kılan aktif bir 

süreci işaret etmek üzere sık sık bu son terimin fiil halini kullanır.143 

Ekstazlar, bir saat yardımıyla ya da takvimle ölçülen zaman parçalarını ifade 

etmedikleri gibi birbirini takip eden ölçülebilir zaman parçaları olarak da 

anlaşılamazlar. Dolayısıyla zamansallaştırma (Zeitigung, timing) ekstazların sıralı bir 

dizisi demek değildir.Gelecek, olmuşluktan sonra deneyimlenmediği gibi şimdiden önce 

                                                           
139 Ahmet Soysal, Heidegger’de Zaman Üzerine, Monokl, İstanbul, 2018, ss. 24-25. 
140 Augustinus, İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı, İstanbul, 2009, 11. Kitap, ss. 703-781. 
141 Ahmet Soysal, Heidegger’de Zaman Üzerine, ss. 24-25. 
142Söz konusu iki fiilin Türkçe çevirilerinde Doç. Dr. Musa Duman’ın katkılarını zikretmek gerekir. 

Sözkonusu iki kavrama (Gewesenheit-Olmuşluk/Vakilik; Gegenwart-hâlihazır- 

Gegenwartigen/hâlihazırda kılış) ilişkin Türkçe karşılıklar kendisi tarafından çalışmamıza bir katkı olarak 

sunulmuştur.Teşekkür ederiz. 
143 White, Time and Death, s. 96. 
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de değildir.144 “Geleceğin” der White “ ne yarın ne de şimdiden beş dakika sonra 

başladığını, ne de olmuşluğun bugünden veya şimdiden önce 

olduğunudüşünmeliyiz.”145 Heideggerin zaman anlayışına ilişkin bu çıkarımlar, esasen, 

zamanın gündelik deneyimimizde şimdinin ölçülmesi ile zuhur etmediğini, daha çok 

geçişken bir yapıda deneyimlendiğini işaret etmektedir.  

Zamansallaştırma, ekstazların “peş peşe gelmesi” demek değildir. Gelecek oldum-

olasılıktan daha sonra değildir, oldum-olasılık ise şimdiden daha önce değildir. 

Zamansallık kendini oldum-olası-şimdileştirici gelecek olarak 

zamanlaştırmaktadır.146 

Bu pasajdan da anlaşıldığı gibi zamansallığın boyutları iç içe geçmiştir: 

“Zamansallık kendini oldum-olası huzura getirici/şimdileştirici gelecek olarak 

zamansallaştırır.” Bu çetrefilli jargon ile Heidegger, özel bir birlik olarak beliren 

zamansallık fenomenini karakterize eder. Buna göre olmuşluk boyutu gelecek’ten 

zamansallaşır, böylece gelecek, hâlihazırda oluşu serbest bırakır, yani gelecek 

“olmuştur” ya da daha doğrusu “oluyor olmaktadır-oluyordur”.147 

Asli zamanın bu geçişli karakteri yani zamanın her bir ekstazının diğer ekstazlar 

içindeki varlığı kendi-dışındalığına işaret ederken, onun bu ekstatik karakteri 

zamansallığı kurar. Böylece her bir ekstazın kendini zamansallaştırması bütün 

ekstazların birlikli yapısında gerçekleşir. Öyleyse zamansallık gelecek, geçmiş ve 

şimdinin birliği olarak anlaşılmalıdır. Zamanın ekstazlarının bu birlikli yapısı sayesinde 

Dasein kendinin bütünselliğini kurar ve kendi varoluşunu gerçekleştirirken aynı 

zamanda diğer varolanlarla da karşılaşır. Bu ihtimam-göstermek yapısının birliğidir ve 

zamansallığın bu birbirini sonuç veren, birbirine geçişli yapısında temellenir. Heidegger 

ekstazların birbiri ile çokça ilişkili yapısının her bir ekstazın kendini diğerlerinin 

                                                           
144 White, Time and Death, s. 97. 
145 White, Time and Death, s. 97. 
146 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 517, p. 350.  
147 White, Time and Death, s. 97. 
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zamansallaştırması ile husule geldiğini söyler. Bu zamansallık tasavvuru ile Dasein 

kendi dışındadır, bu onun aşkınlığıdır. Dasein geçmişi hafızada tutmak suretiyle 

geçmişe, geleceği tasarlamak suretiyle geleceğe erişeceği bir açıklık zamanın ekstatik 

karakterinden dolayı olanaklı olmaktadır. Bu açıklık ekstazların ufkudur, böylece 

ekstatik zamansallık ufuksal bir karaktere sahiptir. Ufuk Dasein’ın zamansallık içinde 

tabiri caizse “sızabileceği” yeri tayin eder. Sonuç olarak gelecek, geçmiş ve hâlihazır 

olmaklığın ekstatik birliği olarak zamansallık ufuksaldır ve bu haliyle Dasein’ın yapısal 

bütünlüğünü kurmasına olanak sağlarken, aynı zamanda tersinemez bir şimdiler dizisi 

olarak anlaşılan sıradan zamanı Heidegger’in deyimiyle “zamansallaştırır.”148 

Geleneksel zaman yorumunun şimdiyi merkeze alan yaklaşımının aksine 

ekstazlar içinde öncelikli olan gelecektir, buna göre gelecek, geçmişten/olmuşluktan 

neşet eder ve gelecek ve geçmişin/olmuşluğun birliğinde hâlihazırda oluş/şimdi 

kurulur.Heidegger’in gelecek ekstazının önceliğine ilişkin vurgusu Dasein’ın varlığının 

eksistensiyal-ontolojik yapısında içerilen önceliğe uygun olarak belirlenir.Zîra 

zamansallık ile ihtimam-gösterme yapısı arasındaki ilişki göstermektedir ki Dasein 

daima-kendinin-önündedir (gelecek), bu kendini-öceleme de onun varoluş imkânı yatar, 

çünkü Dasein kendini gelecekteki imkânlarına tasarlamak suretiyle varoluşunu 

gerçekleştirir; o, aynı zamanda zaten fırlatıldığı bir dünya içindedir (olmuştur) ve daima 

dünya içindekilerle birliktedir (hâlihazırdadır).149 İhtimam-gösterme yapısının sözü 

edilen bu birliği, zamansallığın kendisini birleyici-birleştirici karakteri sayesinde 

mümkün olmaktadır:“İhtimam-gösterme yapısının asli birliği zamansallıkta 

yatmaktadır.”150 

                                                           
148 Heidegger, BPP, s. 267. 
149 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 483, p. 327. 
150Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 484, p. 327. 
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Zamansallığın ekstazlarında, ontolojik olarak geleceğin öncelikli olduğunu, 

Dasein için zamansallığın en önemli boyutunu incelemek suretiyle anlamak mümkün. 

Buna göre kendi-önünde-olmak/kendini-öncelemek olarak gelecek, Dasein’ın 

varlığınıvaroluş olarak, yani varlığa doğru bir açık durma olarak mümkün kılar. Bu 

nedenle Heidegger,  “kendini mesele eden” Dasein’ın kendi imkânlarını konu eden 

varoluşunu mümkün kılacak gelecek ekstazının önceliğine işaret eder. Kendini-

önceleme olarak gelecek bir çeşit imkânları oluşturma işlevi görür. Kendini öncelemek, 

Dasein’ın olabileceği şekilde olmasını mümkün kılacak türden bir geleceği işaret 

eder.151 

Nihayetinde gelecek ekstazına yönelik bu vurgu, belirttiğimiz üzere, insan 

varoluşunu olanaklı kılan yapısında yatar. Dasein eksistensiyal-ontolojik yapısı gereği 

zaten hep kendini önceleyen, varoluşunu kendine mesele eden bir varolandır. O aynı 

zamanda bir imkân varlığıdır, gelecek insanın kendi varoluşunu gerçekleştirebileceği 

imkânlara tasarlayarak varolduğu bir zaman-uzamı olarak tasarlanır.  Dasein hâlihazırda 

yaşamı içinde tamamlanmamış bir varolan olarak bulunur, tamamlanması ise Dasein 

olmaktan çıkması manasına gelir. Heidegger’in insanın kendi-ölümünü-

öncelemek/ölümünün-önünden-gitmek olarak kavramlaştırdığı insanın ölümle 

radikalyüzleşmesi, onun ifadesiyle “ölümün gözlerine bakması” insanın en büyük 

imkânı olarak belirir, çünkü insan ancak bu sayede kararlılıkla kendi sahih varoluşunu 

devralabilir. Heidegger insanı ölümle can yakıcıbir karşılaşmaya davet eder, bu onun 

kendini doğum ile ölüm arasında bir bütün olarak anlayabilmesinin olanak koşuludur. 

Gelmekte-olan olarak gelecek, ölümün gizlenmiş sonundan neşet eder. Heidegger’e 

göre geleceğe doğru olmak, ister sahih biçimde olsun isterse değil, ölüme-doğru-

olmaktır (Sein-zum-tode).152Böylece insan “henüz gelmekte olanı da kapsayarak 

                                                           
151 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 483, p. 327. 
152 White, Time and Death, s. 98. 
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varolmaktadır, yani onun ‘şimdi-değilliği/henüz olmamışlığı’ da ona aittir ve bu durum 

onun kendiliğini var etmektedir.”153 

Ekstazların bu yapısı içinde geçmişin insan deneyiminde ortaya çıkışı da 

üzerinde düşünmeye değer bir konu olarak belirir ve gündelik “mazi” olmak 

anlamındaki “geçmiş” kavramının “olmuşluk” olarak manasını görmek için biraz daha 

derine bakmak gerekir.  Buna göre geçmiş, olmuş bitmiş, mazi olmuş bir durumu ifade 

etmediği gibi tersine yüzyüze geldiğimiz ve şimdide ne olduğumuzu da belirleyen bir 

konumda, sürekliliği olan bir yapıda kendini duyurur. Zamansallığın bu yapısal 

özelliklerinin insan deneyiminde ortaya çıkışı ilegeçmişi, bir biçimde ilişkili ve ilgili 

olduğumuz geleceğe doğru bir tasarım olarak anlamaktayız, böylece geleceğe ilişkin 

kendilik tasarımlarımız değiştikçe geçmişteki “olmuşluğumuz”da 

değişmektedir.154Heidegger’in Dasein’ın kendini geçmişte tekrar tekrar ele geçirmekten 

söz etmesini bu anlamda düşünebiliriz. Böylece geçmişte neyin önemli olduğu 

gelecekte neyi önemsediğimiz veya ne/kim olarak kendilik tasarımımıza bağlıdır. 

“Dasein’ın kendi geleceğine ilişkin sahih tasarımı, onun geçmişteki olanaklarının yeni 

bir varlık anlayışı ile dönüştürülmek suretiyle yeniden ele geçirilmesi anlamına gelir.155 

Bütün bu söylediklerimiz gündelik yaşam içinde nasıl deneyimlenmektedir? 

Aslında Heidegger gündelik yaşamımız içindeki tüm eylemelerimizde asli zamansallığı 

zaten deneyimlediğimizi iddia eder. Bunu şöyle örneklemek mümkün olabilir: kendimi 

bir öğretmen, aynı zamanda bir öğrenci, bir anne olarak anlıyorsam, bunlara ilişkin 

birtakım görevlere, eylemlere, hedeflere de kendimi tasarlarım. Nihayetinde geleceğe 

ilişkin tüm tasarımlarımızı belirleyen kendimizi geçmişte ne/kim olarak veya nasıl 

anladığımızdır. Geçmişte kendimize ilişkin anlayışımız gelecekteki tasarımlarımızı 

                                                           
153 White, Time and Death, s. 98. 
154 White, Time and Death, s. 99. 
155 White, Time and Death, s. 99. 
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belirlerken aynı zamanda bu iki ekstaz (geçmiş ve gelecek) şimdiyi de belirler ve kişinin 

hâlihazırda meşgul olduğu, mesela Heidegger üzerine bir çalışma yapmak, bir derse 

hazırlanmak veya kurabiye yapmak gibi eylemleri ortaya çıkarır.156 Zamansallığın bu 

ekstatik yapısı insanın yeni bir varlık anlayışına ve kendine ilişkin yeni bir anlamaya da 

evrilmesine ve kendini tekrar tekrar ele geçirmesine olanak sağlar. Gelecek ve şimdinin 

bu geçişli karakteri sayesinde “… kişinin radikal bir dönüşüme maruz kalması ve yeni 

bir kendini-anlamaya evrilmesi.”157 mümkün olmakta ve bu sayede insan geçmişini, 

geleceğini ve halihazırda bulunduğu durumu yeniden şekillendirebilmektedir. 

White’a göre gelmekte-olan (gelecek) ve olmuşluk (geçmiş) tarafından serbest 

bırakılan şimdi, ne ani bir bilinç anları toplamıdır, ne de gelecek ve oldum olasılık 

ekstazları, basit bir biçimde, kalıcı bir deneyime sahip olmamıza imkân veren ilginin 

boyutlarıdır. Hâlihazırda, şu dakika veya bugün, bu hafta, bu ay hatta yıllarca ne 

yapıyor olduğuma işaret ediyor olabilir. Mesela, hâlihazırda Heidegger’le ilgili bir tez 

yazmaktayım ve hâlihazırdalık bu çalışmam boyunca süren bir süreci ifade eder. 

Ekstazlar olarak, gelmekte-olan, olmuşluk ve hâlihazırdalık“ifşa olmuş bir matrikstir” 

der White“ve bu matriks saat ile ölçülen zamanla sınırlandırılamaz ve ölçülemez.”158 

Heidegger’in “zamanın zamansallaşması” (Zeitlichkeit Zeitigt/timeliness times) 

için kullandığı Almanca terim: Zeitung’dur. White bu fiili “zamansallığın 

zamansallaşması” olarak çevirmenin fiildeki “olgunlaşma, pişme, pişerek olgunlaşma” 

anlamlarının üzerinin örtüldüğünü söyler. Terimin aslında Dasein’ı kendi 

ölümüne/sonluluğuna doğru olgunlaşmaya, pişmeye bırakmak anlamı mevcuttur vebu 

sayede onun varlık anlayışının değişmesine ve gelişmesine işaret eden bir vurgu söz 

                                                           
156 White, Time and Death, s. 100. 
157 White, Time and Death, s. 100. 
158 White, Time and Death, s. 100. 
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konusu kavramda mündemiçtir. Dolayısıyla zamansallaştırmada 

“olgunlaşma”içerilmektedir ve zamansallaştırma gelişiyor olmaktır.159 

Estatik zamanın bu yapısı Dasein’ın hem aşkınlığını hem de anlayışını ve 

nesnelerle karşılaşmasını olanaklı kılar. Onun için asli zamansallığın bu yapısına biraz 

daha yakından bakmalıyız. 

1.3.2.2. Ekstatik Zamanın Ufuksal Karakteri 

Dasein’ın aşkınlığının yani kendi dışındalığının ve varolanlarla ilişkisinin olanak 

koşulu onun zamansallığıdır. Bunu aşağıda Dasein’ın aşkınlığına ilişkin bölümde daha 

ayrıntılı anlatacağız. Aynı zamanda Dasein’ın anlaması da yine zamansallıkta 

temellenir. Ekstatik zaman, Dasein’ın yaşamı içinde “bekleme” ve “hafızada tutma” 

fillerinde kendini ele verir ki bu filler zamansallığın sırasıyla gelecek ve geçmiş 

kiplerine işaret eder. Heidegger’e göre “Beklemede Dasein’ın en zati imkânı 

yatmaktadır.”160Heidegger, Dasein’ın gelecek ekstazıile ilişkisinin müstakbel/futural 

olduğundan bahisle onun aslında gelecekten geri geldiğinden söz eder. Dasein’ın “en 

zati imkânı” sonlu/ölümlü bir varlık oluşudur. Buna göre Dasein, zamansallığın gelecek 

kipindeki tasarlamaları ile bir yandan varoluşunu anlar ve kurarken, diğer yandan kendi 

ölümü ile karşılaşır ve bu “en zati imkândan” kendine geri gelir ve kendini tekrar ele 

geçirir. Bu zamansallıkda gelecek kipinin sahih anlamıdır ve henüz-değil-şimdi 

anlamındaki sıradan zaman anlayışı içinde mündemiçtir. 161 

Zamansallığın “olmuşluk” ekstazı “hafızada tutma/alıkoyma” ve unutma 

karakterinde somutlaşır. Burada Dasein doğduğu andan itibaren olmuşlukla dolduğunu 

ifade eden bir hâl üzeredir. Dasein bu halde olduğu şey olarak “olmuşluktur/vakidir”. 

                                                           
159 White, Time and Death, s. 102. 
160 Heidegger, BPP, s. 265. 
161 Heidegger, BPP, s. 265. 
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Geçmişle böylesi bir ilişkide insan kendini geçmişine yönlendirir ve geçmişi bir 

biçimde hafızada tutar ya da unutur. Ancak unutma da sadece hafızada tutma zemininde 

mümkün olduğu için o da olmuşluğa dâhildir. Dasein doğduğu andan itibaren 

olmuşlukla dolduğu için “ bir elbiseyi çıkarır gibi geçmişinden kurtulamaz.” 162 

İnsan ancak kendi ölümünden kaçabilirse kendini olmuşluktan kurtarabilir.(…) 

Dasein varolduğu sürece daima ve zaten olmuşluktur. Açıkça ya da değil, kendini 

özsel kendi olma kapasitesine yönelik bir hâl içinde tutan ve daima bir kendilik 

olanağından kendine doğru gelen Dasein, kendi olmuşluğuna geri gelir. 

Olmuşlukta eksistensiyal olarak geçmiş, asli anlamı içinde eşit bir aslilikle 

geleceğe aittir. Gelecek ve hâlihazırda oluş ile birlikte olmuşluk, ilksel olarak 

varoluşu mümkün kılarlar.163 

Heidegger zamansallığın geçmiş/olmuşluk ve gelecekten sonra zamansallığın 

üçüncü kipi olan “hâlihazır”dalığında açıklamasını sunar. Bu ekstazda Dasein el-

altında-olan varolanlarla karşılaşır: “Beklenmekte olan bir olanak olarak Dasein, daima  

halihazırda kılıcı biçimde, el-altında-olan bir şeye doğru yönelmiş bulunmakta ve 

mevcut varolanı hâlihazıda bir şey olarak tutmaktadır” 164 

Heidegger’e göre asli zamansallığın bu üç ekstazının kendine özgü işlevleri bir 

bütünlük oluşturur. Buna göre geleceğin anlamı kendine-doğru-gelme, 

geçmişin/olmuşluğun anlamı kendine-geri-gelme ve hâlihazırda oluşun özü el-altında 

olanlarla birliktelik olarak belirir. Böylece gelecekle ileriye yöneliş, geçmişle geriye 

doğru gelme ve hâlihazıdalıkdaki birlikte oluş zamansallığın kendi dışındalığını ortaya 

çıkarır. Burada zaman geçmiş, gelecek ve şimdide aktarılmakta, geçişli bir karakter arz 

etmektedir. Zamanın bu geçişli, aktarılan karateri sayesinde bir bütün olarak anlaşılması 

Heidegger’e göre insanın da kendini üç zaman kipindeki saçılmışlıktan kurtararak bir 

bütün olarak anlamasının olanak koşuludur. Heidegger’in şu ifadesi üç zaman kipinin 

                                                           
162 Heidegger, BPP, s. 265. 
163 Heidegger, BPP, s. 265. 
164 Heidegger, BPP, s. 266. 
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ekstatik yorumunu son derece güzel ifade eder: “Gelecek olarak Dasein, kendi varolma 

kapasitesine taşınır (olma-olanaklarına); geçmiş (olmuşluk) olarak kendi olmuşluğuna 

taşınır ve hâlihazır olarak diğer varolanlara taşınır.”165 

Heidegger fenomenolojinin temel konusu olan yönelimsellik kevramıyla zamansallık 

arasında sıkı bir bağ kurar. Ona göre yönelimsellik Dasein zamansallık tarafından 

belirlendiği için olanaklı olmaktadır. Yönelimsellik, bir şeye doğru olmak, bir şeye 

yönelik olmaktır ve zamansallığın ekstatik-ufuksal karakterinde kendi olma olanağını 

bulur. Dasein bir zaman-uzamı içinde geleceğe yönelmekte, oradan geri geçmişine 

dönmekte ve şimdiye gelmektedir. Dasein’ın doğası gereği aşkın olması, aynı şekilde, 

ekstatik ufuksal karakter ile ilişkilidir. Heidegger aşkınlık ve yönelimselliğin 

zamansallık ile içsel olarak bağlantısı olduğunu belirtir.166 Heidegger Dasein’ın ekstatik 

kendi-dışındalığı sayesinde geleneksel “özne” anlayışının temel sorunu olarak beliren 

“kendinin dışına çıkarak nesnelere ulaşma” meselesini çözer. Bu bölümün son 

kısmındasöz edeceğimizaşkınlığın zamansal karakteri budur.  

Özetlersek Heidegger’de zamanın ekstatik-ufuksal karakterine ilişkin yukarıdaki 

anlattıklarımız, zamanın farklı bir yorumunu önümüze sermektedir. Bunun Dasein’da 

ortaya çıkışından da kısmen sözettik. Ancak aşağıda Dasein’ın zamansallığının daha 

ayrıntılı bir açıklamasını ve zamansallığın Dasein’da somut ortaya çıkışını anlatmayı 

deneyeceğiz.   

1.3.3. Zeitlichkeit- Dasein’ın Zamansallığı 

Daseingayrısahih ya da sahih her durumda zamansaldır. Dasein’ın gayrısahih 

zamansallığı onun gündelik yaşam deneyiminde bir şimdiler dizisi olarak beliren zaman 

                                                           
165 Heidegger, BPP, ss. 266-267. 
166 Heidegger, BPP, s. 268. 
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anlayışında temellenirken, onun sahih varoluşu zamanın ekstatik karakterine vurgu 

yapan asli zamansallığın tecrübe edilişinden ortaya çıkar. Heidegger’in iddiası odur ki 

gayrısahih zaman yani hergünkülüğümüzün sıradan telaşları içinde anladığımız, 

kamusallaştırdığımız, kendimize özgü kıldığımız ve saatten okuduğumuz zaman 

gerçekte ekstatik zamansallıktan türemektedir. Daha derinden baktığımızda asli 

zamansallığın, şimdiler dizisi olarak anlaşılan sıradan zamanın kökeninde bulunduğunu 

görebiliriz. Heidegger tam da bu süreci bize anlatmak istemektedir. 

Birbiriyle kökensel bir ilişki içinde olan bu zaman anlayışları hakikatin 

anlaşılma biçimlerinin de temelinde yer alır. Heidegger hakikatin mevcudiyet olarak bir 

şimdi de dondurulmasına şiddetle hücüm eder. Çünkü o, geleneksel felsefenin bir ebedi 

şimdi’de durdurduğu ve ezeli-ebedi hakikat olarak okuduğu bu yaklaşımın aslında hiç 

de asli olmayan sıralı şimdiler dizisi olarak zaman anlayışında olanaklı olduğunu 

gösterir bize. Oysa Heidegger’e göre, zaman “şimdinin dar sırtında” tutulamayacağı gibi 

hakikat de “önermesel” doğruluk anlayışı ile sınırlandırılamaz. Hakikat bir gizlilikten 

sıyrılma/açığa çıkma olarak anlaşılmalıdır ki böylesi bir hakikat anlayışı ancak imgelem 

sayesinde geçmişe, geleceğe ve şimdiye yönelmeyi mümkün kılan zamansallık 

yorumuyla olanaklı olabilir.Dasein varolanları asli zamanın geçişken yapısı içinde anlar, 

onların örtüsünü zaman içindeki gidip gelişleri ile açar, onlarla karşılaşır ve kendi 

varoluşunu bu zaman yapısı içinde kendisini tasarlayarak gerçekleştirir. Öyleyse 

Dasein’ın aşkınlığı- yani nesnelere erişimi, nesnelerle kaşılaşması, onları anlaması 

daima zamanın asli/orijinal biçimi içinde gerçekleşir. Dahası Dasein’ın kendisine 

erişimi ve kendisini sürekliliği içinde anlayışı da burada köklenir. Hakikatin de 

nihayetinde Dasein’ın eksistanesiyal-ontolojik yapısında temellendiğini 

hatırladığımızda zamanın hakikat meselesinin dolayısıyla varlığın anlaşılmasının 

kökeninde bulunduğunu görmek zor olmayacaktır.  
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Bu kısımdaki ayrıntılı bir zaman analizi ile Dasein’ın gayrısahih ve sahih 

zamansallığını ele aldık. Dasein’ın zamansallığını ve onun zamanla ilişkisini 

inceleyeceğimiz bu başlığa yer vermemizin, hakikat teorisi açısından haklı gerekçeleri 

var. Herşeyden öncen asli hakikat olarak Dasein ölümle sınırlanmış zamansal bir 

varolandır ve bu sınırlı oluş aynı zamanda onun en büyük imkânıdır. Çünkü asli 

zamansallığın ekstatik karakteri sayesinde kendini ölümünden evvel ölümüne 

öncelemek suretiyle kendi önünden gidebilmekte ve sahih bir biçimde varoluşunu 

gerçekleştirebilmektedir. Bu zamansallık sayesinde anlaması olanaklı olmakta, kendini 

geleceğe yansıtmak/tasarlamak suretiyle kendini anlamakta yani bir anlamda varoluşunu 

gerçekleştirmekte ve nesnelere erişmektedir. Dasein nesnelerle bir zaman-uzamı 

(Zeitraum) içinde karşılaşmakta, onların üzerini açmakta görünür kılmaktadır. Böylece 

geleneksel hakikat tanımının tüm unsurları özne-nesne-anlam zamansal Dasein’ın 

uzamsal bir zaman içindeki hareketi sayesinde olanaklı olmaktadır.  

Buna karşılık zamanın gayrısahih yorumu Heidegger’in mevcudiyet metafiziği 

dediği veebedi bir şimdideki bir nesnenin düşünceye yahut bir önermeye tekabül edişini 

temel alan hakikat/doğruluk anlamındaki yaklaşımı olanaklı kılmaktadır. Heidegger 

doğruluk olarak hakikat yorumunun ancak bir şeyin öncesel açımlanmışlığı sayesinde 

mümkün olduğunu söylerek itiraz eder. Dasein tekabüliyeti kurmadan önce zaten 

varlıkların kendilerine erişmiş, zamansal geçişliliği sayesinde onları gizlilikten 

çıkarmış, yine asli-ekstatik zaman sayesinde anlamış ve onu belirli bir şimdi’de ifade 

edebilecek duruma gelmiştir. Tekabüliyet ilişkisi ancak bu son aşamayı ifade eder. 

Hakikatin ikinci bölümde çalışacağımız öncesel aşamaları – varolanları anlamlandırma, 

dünyayı anlama- ancak Dasein’ın asli zamansallığı sayesinde olanaklı olmaktadır.  

İkinci bölümde Hakikat başlığı altında Dasein’ın varolanların örtüsünü açan, 

onları gizliliklerinden çıkaran bir varolan olarak öncesel olarak hakikatin kendisi 
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olduğundan ayrıntılı olarak söz ettik. Bu yargı iki sebeple doğrudur: Birincisi, Dasein 

olmadığında yahut “bu nedir” diye sormadığında bir şeyin ne gizliliğinden ne de ifşa 

oluşundan söz edilebilir. İkincisi, gerçeklik öncesel olarak kavramlaştırılmadan 

herhangi bir yargının bir şey’e tekabül edişinden de bahsedilemez. Dasein’ın keşfedici 

bir varolan olması onun dünya-da-varlık olmasının bir biçimidir ve Dasein tüm 

varolanların ne-içinlik yapısı içinde zaten daima örtüsünü açmakta (yahut gizli 

bırakmakta) ve anlamlı bir bağlam içine yerleştirmektedir. “Dasein’ın varlığına” der 

Heidegger “özsel olarak varolanların keşfi de aittir.”167 Geleneksel felsefenin lümen 

naturale’si Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısıdır. Bu durumda en asli hakikat 

Dasein’ın ifşa olmuşluğudur ve bu ifşa olmuşluğa dünya içindeki varolanların 

keşfedilmişliği de aittir. Dasein’ın bu varlık tarzı onun zamansallıkla ilişkisi açısından 

soruşturulmasını ve hakikat kuramı açısından zamansallığın izini sürmeyi zorunlu 

kılmaktadır.  

Heidegger “Dasein dediğimiz varolanın varlığının anlamı zamansallıktır.”168 der. 

Fundamental ontoloji varolanlar üzerinden varlığın anlamını soruşturan bir ilimdir, 

bunun böyle olması doğaldır çünkü “varlık, varolanın varlığıdır”. Levinas bunu açık bir 

biçimde ifade eder: “varolan varlığın isim haline gelmiş, töz kazanmış halidir.”169 

Böylece varlık konu edilen, hakkında konuşulan bir şey haline dönüşmekte, insan 

tarafından açıkça ya da örtük olarak anlaşılmakta ve varlığın önontolojik anlaşılmasında 

varlık sorusu zaten sorulmakta ve yanıtlanmaktadır.  Levinas’a göre, Dasein varlığı 

kendi varlığında sorun ettiği için, Dasein’ın kendi varlığı yoluyla anlaşılacak olan varlık 

                                                           
167 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 333,p. 221. 
168 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 41, p. 17. 
169 Emmanuel Levinas, Ölüm ve Zaman, çev. Nami Başer, Ayrıntı, İstanbul, 2014, s. 30.  
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aynı anlama gelmektedir. 170 Bu tespitVarlık ve Zaman’daneden insanın varlık 

soruşturmasının tam merkezinde durduğunu ve uzun Dasein analizinin nedenini açıklar. 

Aşağıda Dasein’ın sahih varoluşunu ve zamansallıkla kurduğu ilişkiyi 

serimlemeye çalışacağız. Sahih biçimde varolmak, Heidegger’e göre, kararlılıkla kendi 

vicdanının sesini iştmek ve “en zati oluş imkânına” yani ölüme kendini 

tasarlamaktır/yansıtmaktır. Kararlılık bizzat imkânın kendisi olan Dasein’ın, 

imkânlarının en sonuncusunun yani kendi ölümünün beklentisi içine girmesine olanak 

sağlar. Dasein böylece en zati kendi olma imkânına doğru, sahih olarak kendine doğru 

gelir (Zukunft) ve sahih biçimde varolur.171Dasein sahih varoluşunu ölüm üzerinden 

devşirirken ölümle ölmeden evvel karşılaşması da ancak zamansallığın ekstatik-ufuksal 

yapısı sayesinde mümkün olur.  

1.3.3.1.Dasein’ın Sahih Varoluşunun Sahih Zamansallıkla İlişkisi 

Heidegger sahih varoluşu Dasein’ın sahih zamansallığı üzerine kurar. Sahih 

varoluşu belirleyen, Dasein’ın kendi varoluşunun önünden gitmesini, dolayısıyla 

kendini öncelemesini olanaklı kılan zamansallık sayesinde, kendini geleceğine 

tasarlaması/yansıtması ve kendi ölümünü öncelemesidir.Buna göre insanın ölüm ile 

kurduğu ilişki aslında onun sahih anlamasının ve sahih varoluşunun olanak koşuludur. 

Heidegger insanı fenomenolojik olarak ölüme-doğru-varlık olarak tasvir eder. Dasein 

kendi en zati imkânı olan ölüme doğru oluşunun farkına vardığı ve kararlılıkla kendi 

sonluluğunu, olduğu haliyle üstlendiği süreçte varlığın sahih biçimde anlaşılması da 

                                                           
170 Levinas, Ölüm ve Zaman, s. 31. 
171 Almanca “zukunft” kavramı gelecek anlamına gelir ve zu: -e doğru, kunft: geliyor olmakdan oluşur. 

Heidegger’de bu etimolojik köken, otantik ve kararlı Dasein’dan alınan sahih geleceğin orijinal fenomeni 

olarak kullanılır. (H. Daniel Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, Cambridge University Press, 

2001, s. 327) 



 

69 

olanaklı olur. Dasein bu durumda varlığın başkalığına açık kalır ve varlık, Dasein’ın 

zamansal ufku yoluyla açığa çıkarılır.172 

Dasein’ın sahih varoluşunun ölümü-öncelemek, kendi ölümünün önünden 

gitmek olarak belirlenmesi Dasein’ın ekstatik zamansallığı ile mümkündür, ekstazlar 

yani olmuşluk anlamında geçmiş, gelecek ve şimdi zaman kipleri 

arasındakigeçişlilikDasein’ın kendi ölümünü daha gelmeden önceleyebilmesini ve 

onunla karşılaşmasını olanaklı kılmaktadır. Gelecek ekstazının diğer ekstazlara göre 

önceliği, insanın en radikal deneyimini –ölümü- henüz gerçekleşmeden bir biçimde 

tecrübe etmesini mümkün kılan yapısından kaynaklanır. Dasein kaçınılmaz olarak başa 

gelecek olana, ölüme kendini yansıtabildiği/tasarlayabildiği için anlamakta –anlamanın 

tasarım karakteri sayesinde-, kendini anladığı gelecekten geçmişe gitmekte ve bu iki 

ekstazın karşılaşmasından şimdiyi devşirerek, varoluşunu gerçekleştirmektedir. 

Dolayısıyla bu hikâyede zaman insanın kendi-önünde-varlığını mümkün kılan bir şey 

olarak belirir. 

Yukarda da belirttiğimiz üzere geleneksel metafiziğin “şimdi”ye yaptığı 

vurgunun aksine Heidegger insan yaşamında ve onun sahih varoluşunda “geleceğin” 

asli bir anlam taşıdığına işaret eder. Gelecek ekstazı asli/sahih anlamını Dasein’ın 

ölümle sahih biçimde karşılaşmasının imkânı olması dolayısıyla kazanır. Sahih 

varoluşta “dehşet verici” ölüm olasılığının bize doğru gelmesine izin vermek, 

Heideggerci bir ifadeyle ölümü öncelemek, ölümden kaçmak anlamına gelmediği gibi 

ölümün gelişine ne kadar zaman kaldığının hesabını yapmaya çalışmak olarak da 

düşünülmez. Aksine ölümün beklentisi içine girmeden “ölümü öncelemek” anlamına 

gelir.173Ölüm beklentisi içinde olmaktan çok daha asli olan “ölümü önceleme”, ancak 

                                                           
172 Küçükalp, Heidegger ve Derrida, s. 210. 
173 H. Daniel Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, Cambridge University Press, 2001,  ss. 327-

328; Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 481-483, p. 325-326.  
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Dasein “daima zaten kendine geliyorsa” mümkündür ve bu ne el-altında-olmak varlık 

minvalinde olanlar için ne de elde-mevcut olanlar için söylenemez.174Ancak ve sadece 

Dasein ölümü önceleyebilir.  

Heidegger’e göre “kendine doğru gelmek” gelecek’in sahih ve orijinal anlamını 

verir. Gelecek, “olmak” olarak Dasein’ın esas anlamını oluşturmaktadır. Esasen burada-

olmak (Dasein) daima kendinin-önünde-olmaktır ve Dasein her türlü teorik ve pratik 

bilmenin ötesinde ve öncesinde, temalaştırmadan bunu zaten bilmektedir. Anlamaya 

ontolojik bir anlam yükleyen Heidegger, bir imkân varlığı olarak belirlenen insanın her 

durumda kendini tasarlayarak anladığından bahisle insanın varoluşunun onun 

“fırlatılmış tasarım”175  olmaklığı olduğunu belirtir. Heidegger sahih ya da gayrısahih 

anlamanın nihayetinde insanın “kendine-doğru” gelmesine dayandığını ve bunun da 

ancak gelecek zaman kipiyle olanaklı olduğunu söyler.176Dahlstrom bu bağlamda sahih 

geleceğin olmuşluk olarak geçmişle ilişkisini vurgular, buna göre geleceğin sahih 

anlamı olarak kendine-doğru gelmenin anlamı aynı zamanda zaten olmuşluk olduğu 

kendine-geri gelmektir. Dasein kendini bu önceleme içinde tutarsa, sahih olarak 

kendisiyledir ve o gerçekten varolmaktadır.177 

Zamansallığın bu geçişli yapısı sayesinde insan, sürekli geleceğine ve geçmişine 

gider gelir, o, tasarılarından anılarına, yaptıklarından yapmadıklarına erişir.  Böylece 

insan kendi varoluşunun hem gerisinde hem ilerisindedir ve kendi varoluşuyla aynı anda 

varolmaktadır.178 Br gerilme olarak anlaşılan zamansallık içindeki bu varoluşsal 

konumu nedeniyle insan, doğrusal bir zaman anlayışının şimdisiyle değil de, geçmiş, 

gelecek ve şimdinin kesiştiği an içerisindeki zamanla, bir görü anı olarak ilişki kurabilir. 

                                                           
174 H. Daniel Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 327-328; Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 

481-483, p. 325-326.  
175 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 498, p. 337. 
176 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 498, p. 337. 
177 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 328-330. 
178 Stephen Mulhall, Heidegger ve Varlık ve Zaman, çev. Kaan Öktem, Sarmal, İstanbul, 1998, ss. 253-

254. 
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“Böylece insan şimdiki zaman içerisindeki kaynakların varlık-oluşsal seçenekleri 

bağlamında, gelecek için gizli kalmış olmakla birlikte, gerçek bir imkân dâhilinde olan 

imkânları özgürleştirerek, şimdiki zamana nüfuz edebilir bir geçmişin yinelenmesi 

olarakkavrayabilir.”179 

 Buraya kadar anlattıklarımızı toparlayacak olursak sahih zamansallığın şu birkaç 

özelliğine ulaşabiliriz.Bunlardan ilki Heidegger’in zamansallığın parçalanamayacağına 

ilişkin vurgusudur. Zamansallık gelecek, geçmiş ve şimdinin ayrılmaz birliğini ortaya 

çıkarır. Bu sebeple dünya-da, dünyaya massolunmuş halde bulunan ve doğduğu andan 

itibaren bir olmuşlukla dolu olan (geçmiş)sahih varolan olmak ile kendine-doğru-

gelmek  (gelecek) hiçbir biçimde birbirinden ayrılamaz. Olmuşluğun (kendini geri alma 

veya tekrarlama) ve an içinde olmanın (şimdi) (dünyaya kulak verme ve onu kendi 

mevcudiyetine serbest bırakma) sahih yolu, bu zamansallık ile yakından ilişkilidir. 

Böylece zamansallığın üç ekstazı bir bütünü oluşturacak şekilde birbiriyle ilişkili ve 

birbirine bağlıdır.180 

Zamansallık birbiri ile bütünleşik karakterdedir. Sahih zamansallığın her bir 

ekstazı, ufkun görünüşlerinin parçalarından oluşan diğer ikisine erişir veya diğer 

ikisinde kendini gösterir. Böylelikle, mesela, öncelemenin ve kendini-geri-

gelmenin ilişkisi, içinde-bulunulan-an’ın ufkunun bir parçasını oluşturur ve bu 

sayede Dasein, bulunduğu durum içinde var olan, saklı imkânları ile karşılaşır. 

Önceleme yahut kendi-önünden-gitme, kendine-geri-gelme ile tekrarlama ve 

içinde-bulunulan-an içinde kendini huzura taşıma zamansallığın ekstazlarıdır181 

Zamanın asli fenomeni “gelecektir”182 der Heidegger ve onun sonlu oluşuna 

dikkat çeker. Burada hem geleceğin ekstazlar arasındaki önceliğine dikkat çekilir ve 

aynı zamanda onun sonluluğu da vurgulanır.183 Geleceğin sonlu oluşu bir bitişe yahut 

                                                           
179Kasım Küçükalp, Heidegger ve Derrida, Sentez Yayınları, Bursa, 2008, s. 209. 
180 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 331. 
181 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 538, p. 365 / s. 487, p. 329. 
182 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 488, p. 330.  
183 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 488, p. 330.  
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akıp giden şimdiler dizisinin noktalanması anlamına gelmez. Sahih gelecek yani 

kendine doğru gelmek, ne bir şimdi’ler dizisi içindeki belirsiz zaman noktalarının 

mevcut bir imkânıdır, ne de belirsiz bir zaman noktasında, bir şimdi’ler dizisi içinde bir 

yer işgal ederek ortaya çıkan elde mevcut bir imkândır. Ölüm sakınılamaz bir imkândır 

ve elde mevcut bir varolan değildir. O, Dasein’ın imkânsızlığıdır. Heidegger’e göre, asli 

ve sahih gelecek, kendi kendine gelmedir,184 “(…) beyhudeliğin atlatılamaz imkânı 

olarak varoluşun kendi kendine gelişidir.”185 

Sahih zamansallık ihtimam-gösterme yapısını mümkün kılar.186Dasein, sahih bir 

biçimde, yalnızca “kendini tekrar ele geçirdiğinde” veya “kendine geri geldiğinde” 

“önceleme”nin bir biçimi olarak, zamansallık içinde bir anlam ifade eder ve bu süreç 

Dasein’ın keyfiyetini onun için kararlı “bir içinde bulunulan anda” mevcut kılar.187Tüm 

bunlar ihtimam-gösterme yapısının üç veçhesine göndermede bulunur. İnsan sahih 

kendine-doğru gelmeden neşet eden sahih an içinde (Augenblick) kendiyle karşılaşır ve 

kendi şimdisiyle yüz yüze gelir. Diğer yandan diğer insanlarla ve ve el-altında-olanlar 

varlık minvalindeki varolanlarla karşılaşır. Öyleyse sahih zamansallık, sahih dünya-da-

varolmanın olanak koşuludur. Dünyanın dünyasallığını oluşturan, başkalarıyla birlikte 

olma ve kendi olma sayesinde dünya içindekilerle sahih bir karşılaşmaya izin 

verir.188Buna göre zamanın ekstatik-ufuksal karakterinden neşet eden zamansallık 

mevcut ve el-altında-olmaklık varlık minvalindeki varlıklarla insanın karşılaşmasının da 

imkân koşulu olarak belirir. 

                                                           
184 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 488-489, p. 330-331. 
185“Ölüm, Dasein’a gerçekleştirebileceği ve gerçek bir şey olarak kendi olabileceği bir şey sunmaz. Ölüm 

varoluşun imkânsızlığının imkânıdır. Bu imkânı öncelerken o, giderek büyür, “hiçbir ölçüsü bulunmayan, 

azı çoğu olmayan, sadece varoluşun ölçüsüz imkânsızlığının imkânı olarak kendini açığa çıkarır”. İmkânı 

öncelemek olarak ölüme yönelik imkân bu olanağı mümkün kılar ve serbest bırakır. Dasein’ın ölüme 

yönelik oluşu kendi varlık imkânını öncelemesi anlamına gelir. Varlık imkânının açığa çıkarılması 

sırasında Dasein, en uç imkânı bakımından kendini ifşa eder. Böylece Dasein varlığı içinde kendini anlar. 

Öncelemek, en zati ve en uç varlık imkânını anlama yani sahih varoluş imkânıdır.” ( Heidegger, Varlık 

ve Zaman, s. 278, p. 262.) 
186Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 490, p. 3301. 
187 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 332; Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 479, p. 324.  
188 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 335. 
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Yukarıda zamansallık ile yönelimsellik arasındaki ilişkinin mahiyetininden söz 

etmiştik. Dahlstrom dünya-da-olma yapısını kuran zamansallığın önceleme olarak 

gelecek; kendini-tekrar-ele-geçirme; kendine-geri-gelme olarak geçmiş ve içinde-

bulunulan-an olarak şimdi’ ekstazlarının yönelimselliğin anlamını verdiğini 

söyler.Dahlstorm ekstaz kavramının modern literal ve mecâzi çağrışımının Heidegger’in 

kullandığı anlam ile uyumlu olduğuna dikkat çeker. Mesela bir kişi yapmış olduğu bir 

işte “kendisinin ötesinde/dışında” ve kendisini yapmış olduğu işe hiç düşünmeden yahut 

çok az düşünerek teslim etmişse (burada Dasein’ın el-altında olan varlık biçimindeki 

varolanlarla olan ilişkisini düşünmeliyiz), o kişinin ekstatik olduğu düşünülür. 

Dahlstrom burada ekstatik olmanın, bilinçsizliğin eşiğinde olmak anlamına geldiğini 

belirterek, “bu durumdayken insan o kadar odaklanır ve o kadar dikkatle ilgilenir ki, 

içinde-bulunulan-an tarafından teslim alınır” der. Böylece zamansallık insanın kendi 

dışındalığını sağlar ve onun varlıklarla sahih bir karşılaşmasına imkân verir. Aynı 

zamanda zamansallığın kipleri olarak ekstazlar ortaklaşa Dasein’in öntematik sahih 

anlama sürecini kurarlar. 189 Hem anlamanın ontolojik manasının zamansallıkta 

temellenmesi, hem de varlıklarla karşılaşmanın zamansallıkla ilişkisi hakikat 

meselesinin zaman ile ilişkisini ortaya koyar. Bütün bunlar Husserl’in “yönelimsellik” 

olarak ifade ettiği “dışarıdan/from the outside” kavramının Heidegger’in terimleriyle 

ifade edilmiş halinden başka bir şey değildir. Böylelikle, Heidegger için, zamanın 

estatik-ufuksal boyutu, somut aşkınlığı ele geçirmek anlamına gelir. 

 

 

 

Heidegger, ufukları tanımlamak için tipik mekânsal zarf kelimesini kullanır: 

(Wohin)-nereye-neye-nereyelik; ilgili ekstazlarda özneye atfedilen aktif fiilleri 

                                                           
189 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 333. 
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isimlendirmek için kullandığı kavram önceleme (Vorlaufen) dir.190 Bunlar 

karmaşık metaforlar gibi gözükebilirse de, esasen, söz konusu iki tür ifade 

“varlık”ın orijinal manası olarak ön-öznel (presubjective) ancak ekstatik bir 

zamansallaşmayı (zeitigt sich) gösteren tanımlamalardır. Buna göre ekstazların bir 

parçası olarak, kendine özgü “kendi dışında” verilmiş bir açıklık vardır. Kendine 

özgü bir anlamda her bir ekstaz bizatihi açıktır ve bu her bir ekstazın ufkunu 

oluşturur. Bu sebeple zamansallığın ekstatik ufuksallığı dünyanın orijinal/asli 

manasıdır. Dünya, ne mevcut olandır ne de el-altında olan bir varolandır, tersine 

zamansallık içinde zamansallaşan, gözler önüne serilendir, ekstazların bizatihi 

dışarıdalığı ile “burada”dır. Eğer öyle olmasaydı ne Dasein varolurdu ne de dünya 

burada olurdu.191 

Tüm bunların hakikat meselesi için anlamını özetleyecek olursak asli hakikat 

Dasein’ın anlamının ifşa olmuşluğudur. Hakikatin aletheia anlamında öncesel açığa 

çıkmışlığı Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısında köklenir ve ekstatik-ufuksal 

zamansallık Dasein’ın ifşa olmasının olanak koşuludur. Aynı zamanda zamansallık 

dünya-da-varlık olarak Dasein’ın ihtimam-gösterme yapısını oluşturur. Bu yapı 

Dasein’ın kendine, diğer insanlara ve varlıklara erişimini mümkün kılar ve 

zamansallıkta temellenir.  

Ancak zaman gündelik zaman tecrübemizde yukarıda anlattığımız ekstatik-

ufuksal karakterini gizleyen kamusal bir şimdiler dizisi olarak anlaşılır. Heidegger 

zamanın bu anlaşılma biçiminin yukarıda anlattığımız ekstatik karakterli asli zamandan 

türediğini söyler. Aşağıda bu zamanın özelliklerinin nasıl asli zamansallıktan türediğini 

açıklamaya çalışacağız.  

                                                           
190 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 538, p. 365. 
191 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 335. 
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1.3.4. Türetilmiş-Sıradan Zaman 

1.3.4.1. Şimdi, Önce ve Sonranın Esktatik anlamı  

Geleneksel tekabüliyet teorisi mantıksal yargıların gerçekliğe uyuşumunu esas 

alır. Hakikatin bu biçimde anlaşılması Heidegger’in el-altında-olmak olarak belirlediği 

ve yukarıda ayrıntılı olarak anlattığımız ekstatik karakterli zamansallıkta karşılaşılan ve 

keşfedilen varlıkların, bir yargı/önerme belli bir şimdi de tutularak oradan sonsuzluğa 

sıçramasına olanak verir. Heidegger tekabüliyet olarak beliren hakikat anlayışının 

öncesel bir açığa çıkmışlık üzerinden mümkün olduğunu iddia eder. Bu sebeple o, asli 

zamansallığın ekstatik karakterinin gündelik zaman tecrübemizde ortaya çıkan sıradan 

zaman kavramında içerilmiş olduğunu gözler önüne sermeye çalışır. Böylece öncesel 

bir açımlanmışlığın, esktatik zamansallık yoluyla, zaten hep vuku bulduğunu göstermek 

ister.  Bu bağlamda Heidegger sıradan zaman anlayışı ile sahih zamansallık arasında 

ince bir bağ olduğunu belirtir. Buna göre sıradan zaman anlayışının karakteristik 

belirlenimi asli zaman temelinde anlaşılır olmaktadır.192 

Heidegger gündelik deneyimimizde şimdi olarak beliren zamanın her bir “şimdi” 

belirleniminde aynı zamanda “önce” ve “sonra”nın da şimdide içerildiğini belirtir: 

“Böylece zaman sürekli olarak planlarımız ve amaçlarımızla birlikte varolmaktadır ve 

biz, tüm tutumlarımızda ve amaçlarımızda sessiz bir söylemle, zamandan heraket 

etmekteyiz: şimdi, …e kadar, eskiden, sonunda, zamanında, bundan önce gibi.193 

Heidegger gündelik deneyimimizin fenomenolojik analizinden çıkardığı iki 

kavramın zamanın ekstatik karakterini işaret ettiğinini belirtir ve bu kavramlar üzerinde 

ısrarla durur: beklemek ve hafızada tutmak. Heidegger’e göre her “sonra” deyişimiz 

ekstatik zamanın gelecek kipini ima eder. Gündelik konuşmalararımızda bir şeyi 

                                                           
192 Dahlstrom, Heidegger’s concept of Truth, s. 360. 
193 Heidegger, BPP, s. 259. 
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beklediğimizi “sonra” ile ifade ederiz. “Bekeleme” der Heidegger “kendini sonranın 

anlamı yoluyla ifade eder.”194 Aynı şekilde her bir “önce” dediğimde geçmişte kalmış 

bir şeyi hafızada tuttuğum/alıkoyduğum anlaşılır: “Önce” evvelce olan, eskiden 

gerçekleşen bir şeyin alıkonuluşunun kendi kendini ifade edişidir.”195 Her bir şimdi de 

ise hâlihazıdaki bir şeye yönelmişimdir. Böylece onu hâlihazırda kılar (Gegenwartigen), 

onunla karşılaşırım.196 

Önce ve sonranın somut denyimlenişi hafızada tutma ve bekleme olarak ortaya 

çıkar. Ancak öncenin artık-değil-şimdi ve sonranın henüz-değil-şimdi olarak şimdi ile 

yakından ilişkili oluşuna dikkat çeker Heidegger. Buna göre beklemeden neşet eden bir 

sonranın ifadelendirilmesinde bir şimdi anlamı mündemiçtir. Geçmiş, gelecek ve şimdi, 

bekleme, halihazır kılma hafızada tutmanın birliğinde anlaşımkatadır.  

Sonra gelmesini beklediğim “hemen-ansızın”da ifade edilmektedir, hafızada 

tuttuğum/alıkoyduğum yahut çoktan unutmuş olduğum “az önce” de ifade 

edilmektedir. “Az önce” “daha önce”nin ufkunda, onun modifikasyonuyla 

durmaktadır ki hafızada tutma/alıkoyma ve unutmaya aittir. Hemen/ansızın ve 

sonra, “daha sonra”nın ufkunda durmaktadır ve beklemeye aittir. Bütün şimdiler, 

bugünün, hâlihazırda olanın yani huzura getirmenin ufkunda durmaktadır. Şimdi, 

önce ve sonra’nın anlamı tarafından yönlendirilen zaman, Dasein’ın hesaplamak 

için dikkate aldığı zamandır.197 

Heidegger gündelik deneyimimizde kullandığımız şimdi zarfının sıralı bir 

şimdiler dizisinin geçip-giden bir parçası olarak değil, aslında, “bir şeyin şimdisi” 

olarak belirdiğini söyler ve her bir şimdinin herşeyin birbiriyle ilişkili olduğu bir 

dünyayı hâlihazır kıldığını belirtir.198Her bir şimdi bir şey zamanıdır (kahve içme, ders 

çalışma vs) ve biz her şimdi deyişimizde esasında zamanın gerilme karakterini de ifşa 

                                                           
194 Heidegger, BPP, s. 260; Varlık ve Zaman, ss. 597-598, p. 406-407. 
195 Heidegger, BPP, s. 260; Varlık ve Zaman, ss. 597-598, p. 406-407. 
196 Heidegger, BPP, s. 260; Varlık ve Zaman, ss. 597-598, p. 406-407. 
197 Heidegger, Varlık ve zaman, ss. 595-597, p. 406-407; BPP, ss. 260-261. 
198 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 598, p. 408. 
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ederiz. Çünkü her bir şimdide tek başına bir şimdiyi değil, önceyi/hafızada tutmayı ve 

sonrayı/ beklemeyi de içeren dolayısıyla geçmişe ve geleceğe doğru gerilen/esneyen bir 

yapı olarak beliren ekstatik zamanı deneyimleriz. He bir şimdi “bir şeyin şimdisi”dir ve 

her önce dediğimiz de bir şeyden önceye işaret ediyruz. Bu zaman zarfları ancak bu 

haliyle bizim için anlaşılır olabilmektedir. Böylece halihazı kılma, muhafaza etme ve 

bekleme olarak izhar olan ekstatik ufuksal zamansallık kendimizle, diğer Daseinlarla ve 

nesnelerle karşılaşmamıza imkân verir.199 

Heidegger, şimdinin artık-şimdi-değil “önce” ve henüz-şimdi-değil “sonra”,  

dolayısıyla bekleme, hafızada tutma ve hâlihazır kılma olarak tüm kiplerinin aslında 

şimdinin kendini ifadelendirmesinde mündemiç olduğunu ifade eder. “Her bir “sonra” 

henüz-şimdi-değil ve her bir “önce” artık-şimdi-değil olduğu için, her bir beklemede ve 

her bir alıkoyma/hafızada tutmada içkin bir hâlihazır kılma vardır.”200  Bir şeyi 

beklemek aynı zamanda bir şimdi deneyimini içerdiği gibi bir şeyi hafızada tutmak da 

bir şeyi şimdiye taşımayı içerir. Öyleyse tüm hafızada tutmalar ve beklemeler yani 

geçmişin ve geleceğin deneyimlenişi bir hâlihazır kılmadır/şimdiye taşımadır. Tüm bu 

çıkarımlar şimdinin sarmalayan/kuşatan yapısını gözler önüne serdiği gibi (geçmişi ve 

geleceği de kuşatır), onun geçmişe ve geleceğe doğru gerilen yapısını, geçmiş ve 

gelecek arasındaki geçişli yapısını ve sayılan zaman olarak aynı zamanda zaman-

içindeliğini de gözler önüne serer. Dolayısıyla Heidegger’in şimdi yapısına ilişkin 

yaptığı bu belirlenimler, ona göre,ekstatik karakterli asli zamanın kendini ifşa 

etmesinden başka bir şey değildir201 Buna göre bizim hergünkü tecrübemizde şimdilerin 

peş peşe gelişi olarak anlaşılan zaman, aslında ekstatik olarak deneyimlenmektedir.  

                                                           
199 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 370-371. 
200 Heidegger, BPP, s. 260. 
201 Heidegger, BPP, s. 260. 
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Heidegger gündelik yaşamımızdaki tarihlendirme ilişkisinin de yine 

zamansallığın ekstatik karakterini açığa vurduğunu söyler. Onun düşüncesinde insan 

çevresindeki dünya ile ilgili ve ilişkili bir varolan olarak resmedilir, esasen ihtimam-

gösterme yapısı da zaten buna işaret ederken insanın birliktelik (Mitsein) ve diğer 

Daseinlarala birlikte oluş (Mitdasein)olarak tezahür eden özsel özellikleri varlıkların 

ifşa oluşunu mümkün kılar. İnsanın onu çevreleyen dünyasını anlaması,yorumlaması ve 

keşfetmesi sırasında “önce”, “sonra” ve “şimdi” zamansal ifadeleri ona eşlik eder. 

Ancak sıradan konuşmalarımız içinde dile getirdiğimiz her bir  “şimdi” yalnızca “şimdi 

an”ını açığa vuruyor değildir, aksine dile getirilsin ya da getirilmesin şimdinin “bir şey 

zamanı” olduğunu (şimdi kahve içme zamanı, şimdi ders zamanı vs) bildirir. “Şimdi 

şunlar şunlar oluyor” dendiğinde, Heidegger’e göre, şimdinin/hâlihazır oluşun ekstatik 

karakteri de ifşa olmaktadır.202 

Heidegger sıradan zaman deneyimimizde gerçekleştirdiğimiz tarihselleştirmenin 

de, tematize edilmeden ve bilinç düzeyine taşınmadan anlaşılan zamansallığın ekstatik-

ufuksal karakteri sayesinde olanaklı olduğunu söyler. Birliktelik (Mitsein) Dasein’ın 

zati özelliğidir ve bu birliktelik esnasında hem kendi varoluşunu gerçekleştirir hem de 

nesnelerle karşılaşır, bu karşılaşma karşılaşılan varolanlara ilişkin bir tarihlendirmeye 

sahiptir, “bugün şu anda, daha sonra şu olduğunda” daha önce şu olmuşken”.203 

Hepimizin paylaştığı zamanlar farklı beklentiler üzerinden farklı biçimlerde 

kamusallaştırılabilir. Çünkü zamansallık asli “kendinin dışında” olmaktır. Zamansallık 

Dasein’ın kendini ifşa ettiği ihtimam-göstermenin birliğinin eksistensiyalidir. Diğer 

varolanların anlamlarının ifşa edilmesi ve varlıklarının keşfi bu kendini ifşayı varsayar. 

Zamansallığın söz konusu ifşası, zamanın müşterek erişiminin ve zamanın kamusal 

olarak ölçülme biçiminin kaynağıdır. Dasein ontolojik olarak zaten daima diğerleri-ile-

                                                           
202 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 598-599, p. 408. 
203 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 598-599, p. 408. 
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birlikte-olmak olduğu için, zamansallık (muhafaza etme/alıkoyma, bekleme ve hâlihazır 

kılma/şimdileştirme) zaten ifşa olmuştur ve böylece o herkes tarafından aşina olunan bir 

şey olarak anlaşılır.204 

Heidegger önce, sonra ve şimdinin analizinden yola çıkarak sıradan zaman 

deneyimimizin tekdüze bir şimdiler dizisi olarak anlaşılmadığını anlatır.Buna göre 

zaman,ekstatik karaktere sahip zamansallık olarak, geçmişin, geleceğin ve şimdinin 

birliğinde tecrübe edilir ve nihayetinde gündelik yaşamımız içindeki deneyimimiz bu 

asli zamanı ifşa eder.Peki sıradan zaman gündelik yaşamımız içinde nasıl belirir? 

Aşağıda bunu anlatmaya çalışacağız.  

1.3.4.2. Sıradan Zamanın Tezahür Edişi  

Bizim gündelik yaşamımızda sıradan zaman olarak bildiğimiz ve aşina 

olduğumuz zaman,zamansallığın ekstatik-ufuksal karakterinden neşet eder. Sıradan 

zaman, insanın yaşamı içinde öncelikle bir mevcut-olan olarak nesneleştirilir.205 

Dasein’ın gayrısahih varoluşuna işaret eden “düşüş” (Fall) zamansallığın 

gizlendiği bir varoluş minvaline işaret eder. Dasein bu varoluş biçiminde kendini 

nesneler üzerinden anlar ve mevcut olanların varlık minvali Dasein’ın varlığını belirler. 

Bu durumda Dasein kendisini öncelikli olarak şeyler aracılığıyla ve onlar üzerinden 

anlar ve varlık kavramını da mevcut olan şeyler üzerinden türetir. Heidegger zamanın 

gündelik zaman deneyiminde mevcut-olan bir nesne olarak anlaşılmasının zamanın 

nesneleştirilmiş bir tabiat ile ilişkili biçimde açığa çıkartılması dolayısıyla olduğundan 

                                                           
204 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 372. 
205 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 594, p. 405. 
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bahseder ve tam da bu nedenle Dasein tarafından mevcut bir şey/nesne olarak 

anlaşıldığını iddia eder.206 

Yukarıda zamanın hem Aristoteles’te hem de sıradan bilinçte iki taraflı mevcut 

olmayanlardan oluşan (henüz-değil-şimdi ve artık-değil-şimdilerden oluşan) bir şimdiler 

dizisi olarak anlaşıldığını söylemiştik ve Heidegger’in bunu şiddetle reddettiği onun 

zamansallık yorumundan geleceğin ve geçmişin şimdiyi kurmadaki rolünden 

anlaşılmaktadır. Buna göre zamanın sıradan yorumunda şimdiler dizisinin özü 

geçmişten ve gelecektendir ve daima gelecekten geçmişe doğru bir yön izler ve böylece 

sonsuz bir şimdiler dizisi olarak tasarlanır.207 

Nitekim hem doğal saatler hem de yapma saatler birbirini takip eden, kesin 

biçimde belirlenebeilir şmdileri saymak ve ölçmek için kullanılır. Böylece sıradan 

zaman sayılabilir, sıralı, birbirine yetişip geçen, olanak olarak sonsuz, az çok 

kesinleştirilebilir şimdilerin ard ardalığı olarak tezahür eder. Bir şimdiler dizisi olarak 

yorumlanan zaman bütün doğal şeyleri ve olayları kapsar ve kamusaldır yani herkes için 

mümkün ya da değildir. Hepimiz bir şimdiyi ortak bir “şimdi” olarak tecrübe ederiz. 

Saatin bu tanımı bile nihayetinde sıradan zaman anlayışının tek yönlü, tersinemez 

sıralılığını işaret eder ve zamansallığın açık, kuşatan-sarmalayan geçişli yapısında 

temellenir.208 

Sıradan zaman bir şimdiler zamanıdır. Böylece zaman, daima mevcut olan, aynı 

zamanda ortadan kaybolan ve ortaya çıkan şimdilerin peşpeşe dizilişi olarak izhar olur. 

Şimdilerin peşpeşeliği ile belirlenen zaman, bir dizi,  bir şimdiler akışı, “zamanın akıp 

gidişi” olarak sonsuza uzanır.209 Sıradan zaman anlayışının peşpeşe gelen şimdileri 

                                                           
206 Heidegger, BPP, s. 271. 
207 Heidegger, BPP, s. 260. 
208 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 365. 
209 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 618, p. 422. 
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mevcut olan varolanlar olarak anlaması, Heidegger’e göre, bu ardışıklığın kendisinin de 

zaman içinde ilerlemesinden kaynaklanır. Şimdinin çift karakterli yapısından yukarda 

sözetmiştik. Buna göre her bir şimdi “şimdi” olmak bakımından aynıdır, şimdi yapısına 

sahiptir;ancak aynı zamanda başka bir şimdidir. Her bir şimdi aslında kendi içinde 

değişiyor olsa ve her bir şimdinin içindeki şimdi daima başka bir şimdi olsa da, şimdi 

olması dolayısıyla sanki biteviye sürmekte ve bir mevcut olan olarak kendisini 

göstermektedir. Heidegger şimdi’nin bu yapısından dolayı Platon’un zamanı, ortaya 

çıkan ve kaybolan şimdiler dizisi olarak görerek “onu ebediyetin sureti” diye tarif 

ettiğini söyler.210Şimdiler dizisine atfedilen bu ebediyet vurgusu ise hakikatin sonsuz 

olarak anlaşılmasının olanağını oluşturur. Heidegger geleneksel hakikat anlayışlarının 

tam da bu sıradan zaman anlayışının şimdiler dizisi olarak anlaşılan yapısında 

köklendiğini ve oradan sonsuza sıçradıklarını söyler.  

 Ekstatik-ufuksal zamansallık için zamanın öncesel belirlenimi gelecektir, bunu 

yıkarıda ekstatik zamanı anlattığımız bölümde zikretmiştik,  buna göre zaman kendini 

gelecekten hareketle zamansallaştırırken, buna karşılık sıradan zaman için zamanın 

temel fenomeni “şimdi” olarak tezahür eder. Asli zamansallığın geçmişin, geleceğin ve 

şimdinin tümlüğünde belirdiği yerde, sıradan zamanın şimdileri bu bütünlükten 

koparılır, yalıtılır ve mevcudiyet metafiziğinin temellendiği şimdi fenomeni olarak 

belirir. Zamana ilişkin bu yorum, Heidegger’e göre, zamansallığın daha asli veçhesini 

örter. Çünkü böyle bir şimdiden hareketle bir görü-anı olarak anlaşılabilecek içinde-

bulunulan-anı (Augenblick) ortaya çıkarmak olası olmadığı gibi; geleceğin ekstatik-

ufuksal anlamı ile “henüz başa gelmemiş olup da başa gelecek olan bir şimdi” olarak 

anlaşılan sıradan gelecek kavramını örtüştürmekde olası değildir. Benzer biçimde 

                                                           
210 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 620, p. 423. 
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geçmişin bir olmuşluk olarak anlaşıldığı asli zamansallığın, geçmiş-gitmiş mazi 

anlamında sıradan“geçmiş” yorumundan çekilip alınması gerekir.211 

Peşpeşe bir şimdiler dizisi olarak anlaşılan sıradan zaman, ekstatik-ufuksal 

zamansallığın bir düzleştirilmesidir.212 Öyleyse sıradan zamanın kökeninde asli zamanın 

özelliklerini taşıyor olması beklenir:“(…) şayet zaman kendini asli/original 

zamansallıktan türeterek, bir şimdiler-dizisi olarak zamansallaştırıyorsa, o zaman 

imlenimsellik, tarihlendirilebilirlik, esneklik/gerilmişlik, kamusallaştırma, 

zamansallığın esktatik-ufuksal konstitüsyonu yoluyla ontolojik olarak anlaşılabilir 

olmalıdır.”213 

Heidegger’e göre tarihlendirilebilirlik zamansallığın ekstatik-ufuksal yapısı 

üzerinde temellenir. Asli zamansallığın her bir şimdi belirlenimi, aslında bir şey ile 

ilişkili bir şimdidir, her bir şimdi bir şeyin şimdisidir. Bu tespitsıradan zaman 

yorumunda üzeri örtülen tarihlendirilebilirlik ve imlenimsellik karakterini işaret eder. 

Sıradan zaman anlayışının şimdiyi ilintilerinden kopararak (şimdi yazma zamanı, şimdi 

okuma zamanı vs gibi) ve yalıtarak konumlayışı ekstatik-ufuksal karakterli asli 

zamansallığın düzleştirilmesine sebep olurken, aynı zamanda şimdilerin peşpeşeliğini 

kurarak “kopuk kopuk peşpeşe gelen şeylere” dönüştürmektedir.214 

(…) “şimdi” varolanların şimdileştirilmesini tefsir etmektedir. “Şimdi şunlar 

olurken”de şimdinin ekstatik karakteri yatar. “Şimdi”, “sonra” ve “daha önce”nin 

tarihlendirilebilirliği, zamansallığın ekstatik konstitüsyonun yansıması olup bu 

nedenle de dile gelen zamanın kendisi için özseldir…. Şimdi, sonra ve daha önceye 

ait ufuklar aynı ekstatik zamansallık menşeine sahip olduğundan tarihlendirme 

                                                           
211 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 625, p. 427. 
212 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 618-619, p. 422.  
213 Heidegger, BPP, ss. 268-269. 
214 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 618-619, p. 422.  
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karakterine sahip olurlar: “bugün şu anda”, “daha sonra şu olduğunda,” “daha önce 

şu olmuşken” gibi. 215 

Heidegger’in yukarıda belirttiği ve zamanın şimdi üzerinden yorumlanışının 

belirleyici olduğu sıradan zaman anlayışının, eğer o, ekstatik karakterli asli 

zamansallıktan türüyorsa, gerilme karakerini de taşıyor olması gerekir. Heidegger 

sıradan zaman anlayışı içinde ekstatik zamansallığın gerilme karakterinin de örtük bir 

biçimde olduğunu söyler. Bizler gündelik zaman deneyimimiz içinde, her bir şimdide 

hâlihazırda kılmayı,  beklemede sonrayı ve hafızada tutmada önceyi zaten ifade ederiz. 

Buna göre bir şimdi yalnızca şimdi-an’ını ifadelendiriyor değildir, her bir şimdi 

deyişimizdesonra  (gelecek) henüz-şimdi-değil olarak içerilir ve sonranın bu bekleme ile 

beliren yapısında bir “o zamana kadar”, şimdi deyişimizin varış noktası olarak, zımnen 

anlaşılır. Böylece gündelik zaman deneyimimiz şimdi belirlenimi içinden geleceğe 

doğru bir gerilmeyi dışa vurur. Her bir sonra ifadesinde aslında bir şimdiden başlarız ve 

belli sonraya kadar belirlenmiş bir “aynı andalığı” sürdürürüz.216 Bunu şöyle 

açıklayabiliriz, ekstatik zamandaki şimdi aslında geçip giden bir şimdi an’ı olarak değil, 

imlendiği (yazı yazma zamanı) bir şeyin oluş sürecini kapsayan bir şimdi olarak 

belirlenir. Mesela şimdi bir yazı yazıyorum ve şimdi diye ifadelendirdiğim zaman bu 

yazının yazılma sürecinin tümünü kapsıyor, yani içerisinde yazının biteceği süreci de 

içeren bir geleceğe doğru gerilmeyi işaret ediyor. Dolayısıyla Heidegger’in  “Aynı 

anda’lık, boyunca ve o zamana kadar ile bir zaman süresini anlarız.217deyişini bu 

anlamda düşünebiliriz. Şimdileri imlendikleri/ilişkili oldukları olay ile birlikte 

düşündüğümüzde “şimdi, ders süresince”, “şimdi, yemek boyunca” gibi ifadeler 

şimdinin gündelik deneyimimizde de bir zaman-anı olarak değil gerilen/esneyen bir 

                                                           
215Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 599-600, p. 408-409. 
216 Heidegger, BPP, s. 263. 
217 Heidegger, BPP, s. 263. 
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yapıda deneyimlendiğini gösterir. Heidegger tam da bu nedenle şimdi’nin genişliğinin 

herkes için farkılı uzunluklara sahip olduğunu belirtir.218 

Zamanın ekstatik ufuksal yapısının zamansallığın ileriye ve geriye doğru gerilen 

yapısı ile ifşa olduğunu belirtir Heidegger. Her bekleme, zaman içinde ileriye doğru bir 

esnemedir, kendimizi tasarladığımız kim/ne olacak-olmuşluğa doğru bir kendine-doğru-

gelmedir; her hafızada tutma velev ki unutma karakterinde olsun bir kendine-doğru-

geri-gelmedir. Dolayısıyla zamansallık geriye/geçmişe ve ileriye/geleceğe doğru, 

doğum ile ölüm arasındaki bir gerilmedir. Zamansallığın esneyen yapısı Dasein’ın 

kendi-dışındalığını dolayısıyla aşkınlığını kurar ve “zamansallık gerilmenin kendisi” 

olarak açığa çıkar.219 

Heidegger zamanın kamusallaştırılmasının da ekstatik zamansal varoluş içinde 

gerçekleştiğini belirtir. Zamanın hepimiz için bir “şimdi” olarak anlaşılması yani 

kamusal karakteri Dasein’ın özsel bir özelliği olarak beliren birliktelik (Mitsein) 

üzerinde temellenir. Dasein yalıtılmış bir özne olmayıp diğerleri ile birlikte bir varlık 

olduğu için ve hepimiz dünya-da-varlık olduğumuzdan dolayı tüm zaman belirlenimleri 

(şimdi, önce ve sonra) kamusal olarak anlaşılmaktadır.220Böylece şimdi herkes için bir 

“şimdi” olarak deneyimlenirken, diğer yandan şimdinin yukarıda belirttiğimiz 

imlenimsellik özelliği ve tarihlendirilebilirliği yani şimdinin insan yaşamından 

soyutlanmış bir zaman belirlenimi olmayıp aksine hep bir şeyin şimdisi oluşu (ders 

zamanı, yemek zamanı vs), her bir şimdinin aynı zamanda öznel anlaşılmasını da 

mümkün kılar. Sonuç olarak hepimiz aynı şimdiyi yaşıyor olsak da hepimizin şidisi 

kendi eyleminin şimdisi olarak belirir.  

                                                           
218 Heidegger, BPP, s. 264. 
219 Heidegger, BPP, s. 270. 
220 Heidegger, BPP, s. 270. 
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Heidegger sıradan zaman yorumunda bir şimdiler dizisi olarak beliren zamanın 

kesintisiz ve eksiksiz göründüğünü belirtir.221 Bunun sebebi yukarıda Heidegger’in 

Aristoteles’in zaman yorumunda sözünü ettiği şimdinin çift karakterli yapısıdır. 

Şimdinin aynılığı, her bir şimdinin “şimdi” olmak açısından aynı oluşu, onun 

sürekliliğini ve parçalanamazlığını kurar. Böylece zaman uzayıp giden sonsuz bir 

şimdiler dizisi olarak anlaşılırken, zamanın ekstatik birliğinden neşet eden gerilme 

örtülür. Hâlbuki her bir şimdi an”ının varlığı, her bir şimdi an’ının çıkıp geldiği “ daha 

önceden” anlaşılır. 222 

1.3.4.3.Sonsuz Zaman 

Sıradan zaman deneyimimizde zamanı sonsuz olarak tasavvur ederiz. Zamanın 

sonsuzluğu düşüncesi, Heidegger için, ekstatik karakterli asli zamansallığın 

düzleştirilmesinden kaynaklanır. Zamanı kesintisiz, uzayıp giden bir şimdiler dizisi 

olarak yorumlanışı zamanın bir başlangıcının ve sonunun bulunamayacağını işaret eder, 

çünkü her bir şimdi bir yandan artık-şimdi-değil olarak geçmişe, diğer yandan henüz-

şimdi-değil olarak geleceğe aittir. 

Böylece sıradan zamanın en önemli özelliği sonsuzluk olarak belirir. Her bir 

şimdinin geçmişe ve geleceğe ait olan karakteri, yani gelecek olanın henüz-değil-şimdi 

olarak ve geçmiş olan şimdilerin artık-değil-şimdi olarak tutuluşu zamanın uzayıp giden 

ve peş peşe sıralanan bir şimdiler dizisi olarak anlaşılmasının yanında aynı zamanda 

onun geçmiş ve gelecekte sınırlan(a)mayışını yani sonsuzluğunun göstergesi olarak 

anlaşılır. Heidegger şimdilerin nihayetsiz bir dizi olarak anlaşılmasının ekstatik 

zamansallığın geçmiş/olmuşluk ve gelecek kiplerinin birbirine geçişli ve birlikli yapısı 

yerine şimdinin yalıtılmış bir tarzda anlaşılan yapısından “tümdengelimsel” olarak 

                                                           
221 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 448-449, p. 423-424. 
222 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 448-449, p. 423-424. 
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çıkarıldığını söyler. Zamana sonsuzluk atfetmekyalnızca şimdiler bu şekilde yalıtılmış 

olarak alınırsa olanaklı olmaktadır. Zamanın sonsuz olduğuna ilişkin yaklaşım 

Dasein’ın gayrısahih varoluşunu işaret eder. Şöyle ki Dasein aslında zamanın ekstatik-

ufuksal yapısı sayesinde kendinin sonlu olduğunu kendi-ölümünü-öncelemek sayesinde 

bilmektedir. Çünkü o gelecekte kendini tasarlayabileceği bu en “zati” imkâna zaten hep 

tasarlar. Onunla karşılaşmadan önce ölümünün “gözlerine bakar”, bu Dasein’ın ölümle 

sahih karşılaşmasıdır; ancak Dasein kendi sonluluğundan kaçmayı tercih edebilir ve 

çoğunlukla da öyle yapar.Böylece sanki ölmeyecekmiş gibi yaşamını sürdürmeye ve 

ölümün ona sunduğu sahih anlama ve varoluş olanağından yoksun kalmaya kendini 

mahkûm eder.Bu Dasein’ın gayrısahih anlaması ve varoluşudur. Bu sebeple Heidegger 

sonsuzluğun zaman için olumlu bir şey olarak anlaşılmaması gerektiğini söyler, “aksine 

yoksunluktur ki zamansallığın negatif bir karakteri olarak karakterize olur.223 

Ölüm deneyimi, anlaşılacağı üzere, Heidegger düşüncesinde Dasein’ın sahih 

varoluşu için belirleyici bir işlev görür. Bu deneyim sayesinde insan ölmeden önce 

kendi sonluluğu ile yüzleşebilir, sahih varoluşunu kurabilir ve varolanlarla dolayısıyla 

varlıkla sahih biçimde karşılaşabilir. Ölümü-önceleme ile insan kendini, başı insanın 

doğumu, sonu ölümü olan bir bütünlük olarak deneyimlerken, zamansallık Dasein’ın 

yaşamı içindeki gerilmeyi ifade eder ve insan yaşamıyla sınırlanır. Heidegger 

hergünlüğü içinde insanın “zamanın akıp gittiğine” ilişkin yorumunun zamansallığı ele 

verdiğinden bahisle, bunun ancak insanın geleceğe doğru geriliyor olmasıyla mümkün 

olduğunu belirtir. Aynı zamanda zamanın “ele avuca sığmaz” oluşuna ilişkin yargı yine 

insanın “ ölümüne ilişkin kaçmakta olduğu bilgiden” kaynaklanır. Zamanın geçtiğine, 

akıp gittiğine ilişkin bütün bu yorumlar Heidegger’e göre Dasein’ın kaçtığı, örtmeye 

çalıştığı ölümünden, sonlu bir geleceğe sahip olduğu bilgisinden devşirilir 224ki bu da 

                                                           
223 Heidegger, BPP, s. 273.  
224 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 450-451, p. 425. 
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ancak ekstatik zamansallık sayesinde Dasein’ın kendi geleceğine yönelik dışarıdalığı 

sayesinde kendi ölümüylekarşılaşması ve bu Zeitraum (zaman-uzamı) içinden geri 

geçmişine dönmesi, kendini tekrar ele geçirmesi ve oradan şimdiye erişmesi ile olanaklı 

olmaktadır. 

Dasein’ın kendi sonluluğundan kaçtığı bu varoluş minvali fenomenolojik bir 

vakıadır ancak olumlanan bir durum değildir. Heidegger bu gayrısahih varoluş 

minvalinin de nihayetinde insanın ihtimam-gösterme yapısında temellendiğini belirtir. 

İnsan ihtimam-gösterme özsel yapısına sahip olduğu için kendisiyle olduğu kadar 

çevresindeki şeylerle ve diğer insanlarla da ilgilidir. Ancak insanın kendi ölümünü 

üstlenmekten kaçtığı, kendinin ölüme-doğru-varlık olduğunu unuttuğu bu gayrısahih 

varlık minvali zamanın sonsuz olduğu düşüncesinde temellenir. Aslında ölümle 

ilişkideki bu kaçış, bu üzerini örtüş insanın kendini zamansal bir varolan olarak 

anladığını izhar eder. İnsan gelecek içinde gerilmiş, kendi ölümüyle karşılaşmış, kendi 

sonluluğunu anlamış olduğu için kaçmaktadır. Bu sebeple herkes tarafından yapılan 

zamanın sonsuz olduğuna ilişkin yorum baskın gelir, fakat daha derinde zaman  sonlu 

zamansallık olarak deneyimlenir.225 

Bütün bu yazdıklarımızı toparlarsak sıradan zamanın asli fenomen olarak 

şimdi’yi aldığını, şimdiyi de sayılabilir sıralı bir şimdiler dizisi olarak yorumladığını 

görüyoruz. Bu şimdiler dizisi bir mevcut olan olarak anlaşılmakta ve ekstatik zamanın 

gerilme-esneme özelliğinden yoksun bulunmaktadır. Bir “şimdi zamanı” olarak 

anlaşılabilecek olan sıradan zaman, zamanın imlenimsellik (bir şey için zaman, gitme 

zamanı, okuma zamanı vs.) ve buna bağlı olarak tarihlendirilebilirlik özelliğinden 

yoksundur. Şimdiler âdeta ilintilerinden koparılmakta ve art arda gelen şeylere 

dönüşerek, peşpeşeliği kurmaktadırlar. Sözü edilen şimdiler dizisi, ileriye doğru 

                                                           
225 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 450, p. 424-425. 
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kesintisiz biçimde uzanmakta, böylece sonsuzluğu kurmaktadırlar ki sıradan zamanın en 

önemli özelliği sonsuz oluşudur. Sıradan zaman ekstatik ufuksal zamansallığın aksine 

geri döndürülemez/tersinemezdir ve ekstatik zamansallığı düzleştirmektedir.  

Peki bütün bunların hakikat için anlamı nedir? Heidegger, ekstatik 

zamansallıktan ve onun düzleştirilmesi olarak anlaşılan sıradan zamandan sözeder. 

İkinci bölümde anlatacağımız hakikatin aletheia anlamında belirlenişi ile zamanın 

ekstatik-ufuksal zamansallık olarak anlaşılması arasında içsel bir bağ kurmayı dener 

Heidegger. İnsan, ihtimam-gösterme zati özelliğine sahiptir ve ihtimam-gösterme yapısı 

zamansallık üzerine temellenir. O, böyle bir varolan olduğu için kendisiyle olduğu 

kadar diğer insanlarla ve el-altında olanlarla da ilgilidir. Bu ilgisi içinde onlarla 

karşılaşır, onları anlar, açığa çıkarır. 

Ekstatik zamansallığın düzleştirilmesi olarak anlaşılan sıradan zaman ile 

tekabüliyet olarak beliren hakikat/doğruluk anlayışı arasında da yine birbirini gerektiren 

bir ilişki bulunur. Tekebüliyet teorisi nihayetinde önermelere dayanır ve el-altında- 

olmak varlık tarzındaki varolanların mevcut-olmak varlık karakterine doğru evrildiği 

(nesneleştiği) bir formda olanaklı olur, ama bu durum nihayetinde, aletheia’nın ifade 

ettiği daha zengin bir açımlanmışlığı daraltır, sınırlar ve örter. Heidegger tekabüliyet 

olarak hakikatin, ancak, zamanın bir peşpeşe bir sıralı şimdiler dizisi olarak 

yorumlanması ile mümkün olduğunu ortaya koymayı dener. Onun düşüncesinde 

zamanın bu biçimi de hakikatin mutabakat ilişkisi olarak alınması da reddedilmez, 

ancak onun mesafeli tavrını da vurgulamak gerekir. 

Aşağıda hakikat meselesi için anlaşılması gerektiğini düşündüğümüz insanın 

aşkınlığı meselesini ve bunun zamanla ilişkisini ortaya koymayı denedik. Aradığımız şu 
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sorunun cevabıdır: İnsan nesnelere ne ise o olarak/kendinde şey olarak erişebilir mi, 

öyleyse nasıl? 

1.4. DÜNYA-DA-VAROLMA226 (IN-DER-WELT-SEİN) OLARAK 

DASEİN’IN AŞKINLIĞI 

Heidegge, dünya-da-olmayı Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısının en asli 

unsuru olarak görür ve aşkınlık dünya-da-olmaktır: “Aşkınlığı dünya-da-olmak olarak 

belirlemekteyiz”227 Dasein’ın diğer Daseinlarla birlikteliği (Mitdasein) ve kendiliği 

(Jemeinigkeit) ancak dünya-da-olmak üzerinden ifşa olan insan varoluşu üzerinden 

açığa çıkar. Dahası Heidegger,dünyaya ait nitelikler ve dünya-içinde bulunan tüm varlık 

tarzlarının da (el-altında-olmak/Zuhanden, mevcut-olmak/Vorhanden) ancak Dasein’ın 

zati özellikleri gözönünde bulundurularak, ancak Dasein üzerinden ifşa olabileceğini 

söyler. Dasein’ın niteliklerinin temel dayanağı a priori olmalarıdır. Buna göre Dasein 

öyle ya da böyle araç-gereçlerle dolu dünyayı anlamaktadır, diğerleri-ile-birlikte olmayı 

anlamaktadır, kendini anlamaktadır. Bir gerecin mahiyetini anladığı gibi içinde 

gereçlerle dolu bir dünyanın ne’liğini de anlamaktadır. Heidegger düşüncesinde 

Dasein’ın zaten anlıyor oluşu onu Dasein yapan en temel özellik olarak belirir.228 

İnsanın dünya-da-varlık olarak tespiti, kartezyen felsefenin insanı “cogito ergo 

sum” ile kendi benliğinin sınırları içine hapseden ve öznelciliği ve solipsizmi imleyen 

resmini darmadağın eder. Heidegger esasen şunu söylemektedir: İnsan harici dünyaya 

pencerelerden, benliğinin yalıtılmışlığından bakmaz: o zaten kapının dışındadır. O 

dünyadadır, çünkü varolmak suretiyle bütünüyle ona bulaşmış, karışmış, ona 

garkolmuştur. Varoluşun kendisi, Heidegger’e göre, kendi dışındalıktır, kendi ötesinde 

                                                           
226 In-der-Welt-Sein kavramının çevirisinde Doç. Dr. Musa DUMAN beyefendinin önerisinden 

yararlandık.  
227 Martin Heidegger, Nedenin Neliği, çev. Saffet Babür, Bilgesu Yayınları, İstanbul, 2003, s. 20. 
228Michael Inwood, Heidegger, çev. Nursu Örge, Dost Yayınları, Ankara, 2014, ss. 59-60. 
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durmak demektir. Buna göre insanın varlığı kendi içinde olup biten bir şey değildir; 

tersine onun varlığı, kaygısı ve endişesi dünya olan bir saha, bir bölge üzerine 

yayılmıştır.  Heidegger’in gerek insan ve gerekse “bilinç” sözcüklerini kullanmaksızın 

insan varoluşuyla ilgili söylemek istediği her şeyi söyleyebilmesi, Barret’e göre, 

modern felsefenin iyice belirginleştirdiği özne-nesne ya da ruh-beden arasındaki 

uçurumun başka türlü de düşünülebileceği ima eder.229 

Heidegger’e göre aşkınlık (Transcendence), kelimenin popüler felsefi anlamı 

bağlamında ötede bulunma, öteki dünyaya ait olma gibi anlamlara gelir ve terim sık sık 

Tanrı’ya atıfla kullanılır. Bilgi teorisinde ise kavram, öznenin sferinin ötesinde duran, 

kendinde şeyler, nesneler olarak anlaşılır. Bu anlamda aşkın olan öznenin dışında olanı, 

zaten öznenin sınırlarının ötesine gideni ifadelendirmektedir. Heidegger’e göre 

Dasein’ın kendiliği ve dünya birbirlerine ve Dasein’ın konstitüsyonunun birliğine 

aittirler.Dasein böyle bir varlık olduğu için dünyayı kendine açar ve dünya-içindekilerle 

karşılaşır. O, el-altında-olmaklık minvalindeki varlıkları ve onların birbirleriyle ilintili 

yapılarını ve birbirini imleyen bir bütünlük oluşturduklarını zaten anlar. 230“dünya-da-

olma fenomeni” der Heidegger, “Dasein’ın tam da doğası gereği nasıl “kendinin 

ötesinde” olduğunu asli olarak açıkça gösteren fenomendir.231 

Levinas, Dasein’ın varlığı anlayan bir varolan olarak belirişinin, her bir gerecin 

ve bir gereç dünyasının beliriş koşulunun Dasein’ın varoluşunda yattığını 

gösterdiğinden bahseder. Ona göre modern felsefenin öne sürdüğü ve benimsediği özne-

nesne ilişkisi temelini, insanın her bir varolandan onun varlığına sıçrayan yapısında 

köklendiğini söyler. Bu sıçrama Dasein varoluşu boyunca gerçekleşir ve bizatihi bu 

Dasein’ın varaoluşunun ortaya çıkardığı bir olaydır. Biz her varolanla birlikte onun 

                                                           
229William Barret, Heidegger: Toplu Bakış, çev. Ahmet Aydoğan, Heidegger Kitabı, Say Yayınları, 

İstanbul, 2008, s. 54. 
230 Inwood, Heidegger, ss. 59-60. 
231 Heidegger, BPP, s. 291. 
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varlığını da düşünürüz  (her –dır/dir eki ile varolandaki varlığı dile getirdiğimizi 

hatırlamalıyız burada) Bu sebeple varolanların ötesine geçerek varlığa doğru 

gerçekleşen bu sıçrama Levinas’a göre Heidegger’in aşkınlık kavramının ifadesidir ve 

öznenin nesneye aşkınlığının da imkânıdır. 232 

Heidegger aşkınlığın Dasein’ın temel yapısal özelliği olduğunu Nedenin 

Neliği’nde şöyle anlatır: 

Her seferinde bizim kendimiz olan ve “Dasein” olarak anlaşılan varolan için 

“özne” adı seçilirse o zaman şu söylenebilir: aşkınlık öznenin ne’liğini betimler, 

özneliğin temel yapısıdır. Özne hiçbir zaman önce “özne” olarak, sonra da, ola ki 

nesnelerle karşılaşırsa, onları aşmak için de var değildir, tersine özne olmak demek, 

aşkınlık içinde ve aşkınlık olarak varolan olmak demektir.233 

Aşkınlıkta Dasein, herşeyden önce “kendisine” erişir. “Aşkınlık” der Heidegger 

“kendiliği oluşturur.”234 Heidegger yalnızca bu aşma içinde ve bu aşma sayesinde 

“kendi” olmaklığın ne/kim olduğunun, nasıl olduğunun ve ne olmadığının 

“ayrımsanabileceğini” ve “kararlaştırılabileceğini”235 belirtir. Ancak aşkınlık yalnızca 

kendiliği oluşturuyor ve Dasein yalnızca kendisine erişiyor değildir: “Ama yine de 

öncelikle hiçbir zaman yalnızca kendiliği oluşturmaz, tersine aşma Dasein’ın “kendisi” 

olmayan varolanla da birlik kurar.”236 Dasein varoluşunu gerçekleştirirken önceden 

aşılmış olanla “kendisini” ilişki içine sokabilir. Heidegger Dasein’ın varolanlar 

ortasındaki bir varolan olarak, varolanlar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen, 

varoluşunu gerçekleştirirken doğayı zaten aştığını belirtir ve bu aşma, nesnelerin teorik 

                                                           
232 Levinas, Heidegger ve Ontoloji, s. 35. 
233Heidegger, Nedenin Neliği, s. 19.  
234 Heidegger, Nedenin Neliği, s. 20.   
235 Bu sayede Descartes’in “cogito” ile kurmaya çabaladığı insanın kendisine erişimi meselesi 

Heidegger’de çözüme kavuşur. Buna göre insan kendisine dünya-da-olma yapısal özelliği dolayısıyla 

nesnelere zaten erişmektedir. Aşkınlık “özne” olmanın yani Dasein’ın temel koşuludur.  
236 Heidegger, Nedenin Neliği, s. 20. 
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kavranışında olduğu gibi kimi zaman olan bazen de gerçekleşmeyen bir şey olarak 

anlaşılamaz, çünkü: “Dasein olgusu ile aşma zaten oradadır.”237 

Öyleyse Dasein’ın aşkınlığı onun bir başka dünyaya ait varlık olduğu anlamına 

gelmediği gibi, epistemolojinin öne sürdüğü gibi kendi öznelliğinin sınırlarını aşarak 

kendi dışındaki ya da karşısındaki bir dünya ya da nesneye eriştiği anlamına da gelmez, 

çünkü zaten böyle sınırlar yoktur. Dasein’ın aşkınlığı onun dünya-içindeki varlıkların 

bulunduğu yerin ötesine geçmesi anlamına gelir. Diğer varlıklar aşkın değildir ancak 

Dasein diğer varlıkları aşar ve Inwood’un deyişiyle “bu varlıklar ile kendisi arasında 

belli bir meafenin olduğu bir dünya tasarlar.”238 Böylece “Dasein, olmaklığının neliği 

içinde dünyayı kurarak, birden çok anlamda kurarak, dünyanın oluşmasına izin verir.” 

239 Dasein kendi oluşturduğu, tasarladığı bu dünyanın tam ortasında durur ve diğer 

Daseinlar da dâhil tüm varlıklarla karşılaşır. Böylece Dasein tüm varlıkları “önce 

tasarladığı bir dünyaya taşır ve sonra da o dünyadan geri getirip tikel varlıklara 

dönüştürür.”240 

İnsanın dünya-içindeki varlıklarla karşılaşması Heidegger’in el-altında-olmak 

dediği bir varlık minvalinde vuku bulur ve ne-içinlik (Als Strüktür, as structure)yapısı 

tarafından kurulur. Ne-içinlik yapısı ile Dasein tüm karşılaştığı varlıklara kendisi için 

pargmatik işlevleri üzerinden yaklaşır ve onlar arasındaki ilintiyi ve birbirlerini 

imleyerek bir bütün/bağlam oluşturdukları birlikli yapıyı anlar. Ancak tüm bunlar 

aslında öncesel olarak dünyanın anlaşılmış olması üzerine temellenir. Dasein dünya-

içindeki varlıklarla karşılaşmadan önce dünyayı anlar, daha doğru bir ifadelendirme ile 

kendi varoluşu ile kendi dünyasını kurar. Heidegger’e göre “dünya var değildir, 

                                                           
237 Heidegger, Nedenin Neliği, s. 20. 
238 Inwood, Heidegger, ss. 138-139. 
239Heidegger, Nedenin Neliği, s. 40. 
240 Inwood, Heidegger, ss. 138-139. 
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varolur”241Heidegger’in son derece vurucu ifadeleriyle “Varoluşu esnasında Dasein 

kendini neyin içinde olarak anlıyorsa o, Dasein’ın olgusal varoluşuyla birlikte orada var 

olmaktadır.”242 

Dasein’ın aşkınlığını zamanın ekstatik karakteri belirler ve zamansallık onun 

kendine özgü aşkın karakterini mümkün kılar. Dünya-da-olmada temellenen Dasein’ın 

aşkınlığı, zamansallığın asli ekstatik-ufuksal birliği üzerinde, onun kendine özgü 

tümlüğünde temellenir: 

Eğeraşkınlık varlık anlayışını mümkün kılıyorsa ve eğer aşkınlık zamansallığın 

ekstatik-ufuksal konstitüsyonunda temelleniyorsa, zamansallık varlık anlayışının 

imkân koşuludur.243 

Olgusal orada-var-olmaklıkla geleceğin ufku içinde hep bir varlık imkânı 

tasarımlanmış, oldum-olasılığın ufku içinde “zaten var olmak” ifşa olmuş ve 

huzurun ufku içinde de ilgilenilenler keşfedilmiş olmaktadır.244 

 

Dastur’a göre ekstatik zamansallık varlıklara birer gerçeklik olarak değil olasılık 

olarak davranır. Fırlatıldığı zemini Dasein için anlamlı kılan, onun aslında ne 

olduğundan ziyade gelecekte ona sunacağı olanaklardır. Şimdiki halin en temel etkisi 

ise kişiye sunduğu eylem ve oluş imkânlarıdır.245 

Heidegger Dasein’ı bir imkân varlığı olarak hatta bizatihi imkân olarak tanımlar. 

O, hep gelecekte uzanan imkânlarına doğru varolur, onları tasarlar, anlar ve bazılarını 

gerçekleştirir. Ancak burada Dasein’ın kendini kendini gelecekteki imkânlara tasarlayışı 

aslında yukarıda asli ekstatik zamanın sıradan zaman içinde duyuluşuyla ilgilidir. Bu 

zamansallık sayesinde Dasein doğası gereği kendinin “ötesinde” olmaktadır. Dasein 

sürekli imkânlara doğru olduğu için kendini aşar, kendinin ötesinde, kendinin önünde 

                                                           
241 Heidegger, BPP, ss. 299-300. 
242 Heidegger, Varlık ve Zaman, s.384, p. 364. 
243 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 386, p. 365; BPP, s. 301-302. 
244 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 388, p. 365. 
245 İnwood, Heidegger, s. 140. 
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olur.246 Dasein’ın yukarıda anlattığımız el-altındalık varlık tarzındaki varolanlara 

erişimi de yine zamansallık içinde gerçekleşir. Bu konuyu ayrıntılı olarak ikinci 

bölümde anlatacağız.  

Sonuç olarak Dasein ne geleneksel felsefenin “özne”sidir ne de “nesne” öznenin 

karşısında yer alan ve ona erişmeye çalıştığı “şey”dir. Dasein zaten daima anlayan bir 

varolandır ve dünya Dasein’ın kendisiyle birlikte kurduğu yerdir. Dasein’ın kendisine 

ve diğer varolanlara erişimi anlamında aşkınlık ise Dasein dünya-da-varlık olması 

dolayısıyla zaten gerçekleşmektedir. Aşağıdaki bölümde zaten daima anlayan ve aşkın 

bir varolan olan Dasein’ın anlamasının mahiyetini araştıracağız.     

1.5. ANLAMA (VERSTEHEN) OLARAK VAROLAN DASEİN 

Dasein’ın özü gereği varlığın ne olduğunu soran, varolanlar arasına 

fırlatılmışlığını araştıran bir yapıda olması insanı dünya-içindeki tüm varolanlardan 

ayrır. Böylece Dasein varoluş olarak var olma imkânına sahip olan tek varlık olarak 

belirir.247 

Anlamak, varlığa yönelen Dasein için en önde gelen varoluş kipidir. Bu önerme 

Levinas’a göre “insan öyle bir biçimde varolur ki; asıl meselesi daima kendi 

varoluşudur”diyen önermeyle aynı şeyi söyler. Levinas, bu meseleyi anlatmak için 

Heidegger’in Husserl’den devraldığı fenomenolojininyönelimsellik kavramına 

başvurur. Buna göre Husserl, yönelimsellikte bilinçliliğin özünü bulur. Levinas’a göre 

bu görüşün özgünlüğü, yalnızca, bilinçli olmanın aslında hep bir şeyin bilincinde olmak 

olduğunu söylemesi değil, bir şeye yönelmenin tüm bilinç yapısını kurduğunu iddia 

etmesidir. Yani bilinç hâlihazırda olan ve daha sonra kendisini aşan bir şey olarak 

tahayyül edilmemlidir, bilinç varoluşu boyunca kendisini aşar. Bu bağlamda Dasein’ın 

varoluşunun “daima kendi varoluşunu mesele edinmesi”varlığın anlaşılması ile 

                                                           
246Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s. 191. 
247 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 29.  
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Dasein’ın varoluşu arasında sıkı bir bağ olduğunu gösterir. Buna göre varlık Dasein’ın 

anladığı, ona ifşa olan şeydir. Ancak varlığa ilişkin bu anlayış bir bilinç eylemi olarak 

tezahür etmez, aksine Dasein’ın varoluşu boyunca gösterdiği içsel bir gayret, bir ilgi 

içinde varlık ifşa olur.248 

Heidegger Dasein’ın varoluşu ile anlaması arasında ontolojik bir bağ kurar. 

Heidegger’in sözünü ettiği soyut ve teorik bir bilme edimi değildir; o, varoluşumuzu 

kuran bir anlamadan sözeder. Ontolojik manasıyla anlama “doğru/yanlış” olduğu iddia 

edilebilen önermeler yahut teoriler ileri sürebilmemizi mümkün kılan zemini kurar. Bu 

tarzıyla anlama, alışılmış kavramsal idrakimizin altında yatar ve onun temelini 

oluşturur. Hepimiz hergün aşina olduğumuz, ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı 

bildiğimiz bir dünyaya uyanırız. Dünyaya ilişkin bu aşinalığımız dünyaya dair hiçbir 

entelektüel anlayış/kavrayış iddiasında bulunamayacak en mütevazı insan için bile, her 

zaman vakidir. Böylece insan kendinin önünde açılan bir dünyada varolur. Onun 

önünde yayılan bu dünyada, şeyler açığa çıkarlar, işte bu hakikattir ve insan varolduğu 

kadarıyla “hakikat içre” varolur.249 

Anlama içinde Dasein kendisini kendini imkânları içinde olma potansiyeline 

tasarlayan bir varolan olarak açımlar. Dasein bir mevcut olan değildir, o varolur. Kendi-

olma-potansiyeline doğru olmak demek, ontolojik olarak Dasein’ın bizatihi kendi 

varlığının önünde olması demektir.250 Bu da bizi hem anlamanın tasarım karakterine 

hem de onun zamanla ilişkisine götürür. Çünkü tasarlamak bizatihi geleceğe ilişkin bir 

şeydir ve Dasein olmuşluk içinde yani geçmişini hafızada tutarak kendini gelecekteki 

imkânlarına tasarlar ve şimdi’ye geri gelir.  

                                                           
248 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 29. 
249Barret, Heidegger: Toplu Bakış, s. 58. 
250 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 306. 
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1.5.1. Anlamanın Tasarım Karakteri 

Anlama, eksistensiyal-ontolojik olarak tasarım(Entwurf) karakterine 

sahiptir.Heidegger Dasein’ın olgusal (faktikal) karakterine vurguyla, anlamanın tasarım 

karakterisayesinde insanın olgusal varoluşunu gerçekleştireceği, varoluşunu mümkün 

kılan bir alanın oluşturulduğunu söyler. Dasein fırlatılmış bir varlıktır, onun 

fırlatılmışlığı tüm yaşamı boyunca sürer, o hep bir durum içinde bulur kendinive 

kendini önünde uzanan imkânlarına tasarlayarak varolur. Ancak tasarlama gündelik 

yaşam içinde anlaşıldığı gibi üzerinde düşünülmüş, Dasein’ın kendini ona göre 

düzenlediği bir plan olarak anlaşılmaz, tematik olarak kavranmaz, hep bir imkân olarak 

tutar kendini.251Bunun nedenini Heidegger şöyle açıklar: 

Çünküböylesi bir kavrayış tasarlanan şeyin imkân karakterini onun elinden alarak, 

niyet edilmiş bir edimsellik seviyesine düşürür. Hâlbuki tasarlama içinde Dasein, 

imkânı imkân olarak anlar ve onun o şekilde varolagelmesini sağlar. Tasarım 

olarak anlama, Dasein’ın kendi imkânlarını birer imkân olarak yaşayıp kendini var 

ettiği varlık minvalidir.252 

 

Öyleyse anlamak, Heidegger’e göre, nihayetinde Dasein’ın kendini bir imkâna 

tasarlamasıdır. Dasein tasarlama içinde kendini zamanın bütün kiplerinde  (geçmiş, 

gelecek ve şimdi’de) bir imkânın içinde tutar, imkân ancak tasarım içinde anlaşılır ve 

Dasein’ın imkânlarına kendini tasarlaması ile ortaya çıkar. Anlama sahih ya da 

gayrısahih olabilir, Dasein kendini içi boş olasılıklara tasarlayabilir ve bunlar üzerinden 

anlayabilir, gevezelik eder, boş konuşur gayrısahih varoluşuna savrulabilir. Bu durumda 

imkân edimselleşir, hâlbuki Heidegger’in bize anlattığına göre imkân hep bir imkân 

varlığı olduğumuzu duyuracak biçimde varolur, imkânın karakteri imkânları açıkça 

gösteriyor olmasında yatar ve onun bu yapısı ancak tasarlama içinde ortaya çıkar. 

Heidegger tasarlama içinde iki şeyin açığa çıktığını söyler: Birincisi Dasein’ın tüm 

                                                           
251 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 153, p. 145. 
252 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 153, p. 145. 
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tasarımları kendinin kim/ne olarak varolacağını gösteren varoluş olanaklarıdır. Dasein 

tasarım içinde kendi varoluş olanaklarının örtüsünü açar. Mesela kendimi bir anne 

olarak, bir öğretmen olarak ya da başka birçok varoluş olanağına tasarlayabilirim, tüm 

tasarımlarımın içinde kendimi bir ne/kim olarak anlarım, aslında bu yaşarken kendimi 

yönlendireceğim bir varoluş yolu açar bana, birçok yoldan bazılarını seçerim; ama 

önümde uzanan olanaklar sahasını her durumda anlarım, ancak bu imkânların nesnel 

olarak kavranması olarak düşünülmemelidir. İkinci olarak tasarlama hep bir şeyin 

tasarımıdır. Dasein kendini bir imkâna tasarlayarak bu imkânda kendini anlar. Dasein’ın 

kendini anlaması ise kendini bir bilinç nesnesi olarak temaşa etmesi demek değildir. 

Aksine tasarlama Dasein’ın bir imkân olarak varolma, varoluşuna serbest kalma 

imkânıdır. 253“Dasein’ın kendisine ait bütün olma olanağına özgür olma/serbest kalma 

imkânıdır.”254 

Anlamanın tasarlama karakteri ile Dasein kendinin ne/kim olabileceğini anlar, 

Heidegger buna “olabilir-olma hali”255 der ve bu edimin sahih formu olarak karakterize 

olur. Anlama bu haliyle bir bilişşel bir eylem olmayıp, eksistensiyal bir anlam taşır ve 

insan varoluşunun temel belirleyicisi olarak resmedilir. Dasein, Heideggerci anlama ile 

tasarladığı ne/kim haline gelir. İnsan hep kendini önceler, kendini seçer ve kendini “en 

zati olma imkânına”, radikal ölüm deneyimine tasarlarken kendini en açık biçimde 

anlar.  

Heidegger Dasein’ı fırlatılmış bir bütünlük olarak tasarlar ve fırlatılmışlık onun 

tamamlanmamışlığını da içerir. Fırlatılmışlığı Dasein’ın doğumuyla gerçekleşen ve 

sonuçlanan bir şey olarak düşünmemek gerekir, Dasein varolduğu sürece fırlatılmış bir 

varlık olarak belirir. Bu durum onun olmuş-bitmiş, önceden belirlenmiş bir sonuç 

olmadığı gibi geçmişteki olayların dalgalanmasının geçici bir sonucu olmadığını da 

                                                           
253 Heidegger, BPP, s. 277. 
254 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 225-226, p. 144. 
255 Heidegger, BPP, s. 277. 
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gösterir. Dasein, nihayetinde, bir olabilme imkânıdır.256 Bu eksistensiyal imkân 

Dasein’ın özsel yapısının bir parçasıdır, onu Dasein yapan özelliklerden biridir, türemiş 

değildir, göreli değildir, bazen gerçekleşen bazen gerçekleşmeyen bir olasılık da 

değildir.  

Anlamanın eksistensiyal karakteri kendini tasarlamaktır ve yaşamı boyunca 

Dasein kendini imkânlarına tasarlamak surtiyle varetmektedir. Yani anlamak Dasein’ın 

kendini kuran bir tasarlama olarak tezahür eder. Tasarlamak suretiye anlama sırasında 

Dasein yalnızca kendine erişiyor ve kendini anlıyor değildir aslında, o aynı zamanda 

çevreleyen dünyasındaki el-altında-varlık minvalindeki varolanların da kendi 

varoluşuyla ilişkili biçimde üzerini açar ve onları anlar. Tüm önermesel 

ifadelendirmelerin kökeninde el-altında-olanların bu öncesel açımlanmışlığı bulunur. 

Dahlstrom bu sebeple Heidegger’in tematik olmayan anlamanın, görünün (intuition), 

düşüncenin ve hatta fenomenolojik eidetik sezginin temelinde bulunduğunu söylediğini 

belirtir.257 Dasein’ın gündelik yaşamı çinde kullandığı ve işlevsellikleri üzerinden 

karşılaştığı el-altında-olanların anlama içinde ortaya çıkan bu anlamı sayesinde, Dasein 

kendini aşina olduğu bir dünya da bulur.  

1.5.2. Anlama ve Yorum 

Dasein’ın anlayarak kendini kendi imkânlarına tasarlaması ile anlamanın 

oluşmasına Heidegger “yorum” der, buna göre yorumla birlikte Dasein, anladığı şeyi, 

anlama içinde kendine maleder:  

Yorumla birlikte anlama başka bir şeye dönüşmez, kendisi olur. Yorum 

eksistensiyal bakımdan anlama üzerine temellenir ve o, anlaşılmış olanın tasdik 

edilerek ilan edilmesi demek olmayıp, anlama sırasında tasarlanan imkânların açığa 

çıkması demektir.258 

                                                           
256 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 301. 
257 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 303. 
258 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 157, p. 148. 
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Yukarıda belirttiğimiz üzere Heidegger dünya-içinde el-altında-olmak varlık 

minvalindeki varlıklarında Dasein’ın tasarlayarak kendini varoluşuna fırlattığı anlaması 

sırasında zaten anlaşıldığını söyler. Heidegger el-altında olanların birbirlerini imleyen, 

birbirlerini çağıran bir karakterde olduklarını belirtir (kumaş iğneyi, ipliği imler gibi). 

Dasein imlenimsellik yapısı sayesinde bir bütünlük, bir bağlam içinde varolan bu 

varlıklara işlevleri üzerinden yaklaşır, Heidegger’in bir-şey-için-bakış dediği bu 

durumda el-altındakiler Dasein’ın bakışı içine girerler ve ne-için olduklarını ifşa ederler, 

böylece Dasein onları keşfeder. Dasein’ın tüm eylemleri, el-altında-olanların bir-şey-

içinlikleri yani işlevleri üzerinden ifşa olmaları yoluyla gerçekleşir. “Bu sayede 

açımlanmışlıkları Dasein’ın bakışına taşınır ve Dasein onlarla ilgilenir.”259Dasein’ın 

yöneldiği ve işlevleri üzerinden anladığı bu varlıklar “bir-şey-için-bir-şey”yapısına 

sahiptir ve bir varlığın ne-için olduğunu soran soruya söz konusu varlığın ne-için 

olduğunu söyleyen bir yorumlayıcı bir yanıt verilir. Burada o el-altında-olanın da 

Dasein’ın ne-için olduğunu soran sorusuna karşılık bir yanıtı söz konusudur, eğer su 

içmek için bir bardak arıyorsam tüm el-altında olanların bu işleve uygun olmadığını da 

anlarım. Böylece anlaşılan varlığa onun işlevini açığa çıkaracak biçimde erişirim ki 

Heidegger’e göre bu yapı “ne-içinlik” tarafından kururlur ve yorumu kurar. 260 

Çevremizdeki dünyada el-altında-olanlarla bir-şey-için-bakışsal ve yorumlayıcı bu 

karşılaşma, nesnenin ne içinliğini masa, kapı, araba, köprü diye gördüğünde, bir-

şey-için-bakışsal biçimde yorumlanan bu şeyin belirleyici bir ifade içinde ifade 

edilmesine gerek kalmaz. El-altında-olanlara dair her türlü ön-yüklemsel yalın 

görüş, zaten bizatihi kendinde olarak anlamasal-yorumlayıcıdır. 261 

 

Heidegger Dasein’ın bu “yalın bakış” içinde gördüklerini anladığını ve onları 

yorumladığını iddia eder. El-altında-olanlar, ilintililik bütünlüğü içindeki imlenimsel 

bağlantılarından hareketle anlaşılmaktadır. Anlaşılanların dil içinde ifadesi ne-içinlik 

                                                           
259 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 157, p. 149. 
260 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 157, p. 149. 
261 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 157, p. 149. 
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yapısı içinde yorumlanarak yakınlaştırılması sayesinde gerçekleşir (dikmek için iğne, su 

içmek için bardak vs) ve bu aslında farkındasız bir anlama içinde gerçekleşir. Dasein 

ilgili olduğu çevresindeki varlıklarla dile getirilmeyen ne-içinlik yapısı içinde karşılaşır, 

onları keşfeder ve yorumlar. Böylece Dasein el-altında olanları anlar ve kendine mal 

eder.Yorumu oluşturan ne-içinlik yapısı anlama içinde örtük biçimde bulunmaktadır: 

“Ne-içinlik yapısının dile getirilmiyor oluşu, anlamanın a priori eksistensiyal 

yapısıdır.”262der Heidegger. 

Öyleyse Heidegger’e göre, anlamak mevcut-olanlara belirli bir anlam yükleyip 

ona bir değer biçmek anlamına gelmez. Aksine, bizatihi dünya içinde karşılaşılanlar, 

zaten daima dünyayı anlama içinde ifşa olmuş bir ilintililiğe sahiptirler ve bu ilintili oluş 

yorum aracılığıyla açığa taşınır.263 Nitekim Dahlstorm’a göre “hermenötik ne-içinlik 

yapısı, formal olarak gösteriliyor olanların, öntematik pratikler içinde bir şeyi bir şey 

olarak alma sürecinin yoludur ki daima Dasein’ın kendisinin önünde olduğu gerçeği 

içinde temellenir.”Dasein kendini öncesel olarak kendi imkânlarına tasarlayabilen bir 

varolan olarak bu tasarlama içinde kendi varoluşunu gerçekleştirirken aslında diğer 

varlık minvallerinin de açımlanma mahalli olmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 

Dasein doğası gereği anladıklarını yorumlamak suretiyle kendine mal etmektedir. 

Dahlstrom’a göre anlama ile yorum arasındaki ayrım bir biçimde imkânların 

tasarlanması ile açıkça onların gerçekleşmesi arasındaki ayrımdan fazlası 

değildir.264“Yorumlama içinde anlama, kendisinden başka bir şey değildir.”265 

1.5.3. Anlamada Kısır Döngü 

Her türlü yorum, Heidegger’e göre, “…hatları belli olan bir ön-yapı içinde 

hareket eder. Anlayışa yataklık etmesi umulan her yorum, tefsir edilecek olanı zaten 

                                                           
262 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 158, p.149. 
263 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 158, p. 150. 
264 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 303-304. 
265 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 231-232, p. 148. 
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önceden anlamış olmalıdır.”266Fakat burada mesele, eğer yorum öncesel olarak 

anlaşılmış olanın dairesinde hareket ediyorsa ve bu insanın dünya bilgisinden neşet 

ediyorsa, o zaman açık ki burada mantıksal olarak bir kısır döngü bulunmaktadır. 

Heidegger bunu kabul eder fakat onun kabul etmeye yanaşmadığı bu kısır döngünün 

olumsuz bir şey olarak görülmesidir ki ona göre bu, anlamayı “baştan sona yanlış 

anlamak”tır. O zaman yapılması gereken, Heidegger’e göre, farkında olarak bu kısır 

döngüye dâhil olmaktır. “Kısır döngü içinde herhangi bir bilgi türünün dolandığı bir 

çember olmayıp” der Heidegger, “bizatihi Dasein’ın eksistensiyal ön-yapısının 

ifadesidir ve bu kısır döngüde, en asli bilmeye götüren bir imkân gizlidir.”267 

Heidegger yorum dairesinin ontolojik olarak olumlu bir anlamı olduğuna işaret 

eder, ancak her doğru yorum kendini “kavranamaz düşünce alışkanlıklarının empoze 

ettiği keyfi fantezilerden ve sınırlamalardan korumalı ve bakışını şeylerin bizatihi 

kendilerine” çevirmelidir. Yorumlananın kendisine bizatihi şeylerin kendilerinin 

rehberlik etmesine izin vermek bir tercih meselesi değildir,bu yorum sırasındaki “ilk, 

son ve daimi” görevdir. Buna göre yorumcu, kendisinden kaynaklanan zihni sapmalara 

karşı uyanık olmalı ve bakışını şeylerin kendilerine sabitlemelidir. Gadamer 

Heidegger’in yorumlamaya ilişkin görüşlerini izah ederken şöyle bir resim çizer: Bir 

metni anlamaya çalışan kişi öncelikle tasarlar ve metinden çıkan ilk anlamı metnin 

bütününe yansıtır. Bu ilk anlamın çıkışı ise, yorumcunun metni belirli bir anlamla ilgili 

belirli beklentilerle okumasından doğar. Bu ön-tasarlamayı (Vorenwurf) 

gerçekleştirmek orada olan şeyi anlamaktır. Bu ön-tasarlama kişi metne nüfuz ettikçe 

ortaya çıkan şeye göre yeniden gözden geçirilir.268 

Gadamer Ön-tasarım sayesinde yorumcunun her gözden geçirme ile birlikte 

anlamın yeniden tasarlandığından bahisle, her gözden geçirmenin anlamın kendisine 

                                                           
266 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 161, p. 152-153. 
267 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 162, p. 153. 
268 Hans-George Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, çev. Hüsamettin Arslan, İsmail Yavuzcan, 

Paradigma Yeyınları, İstanbul,2009, s. 5-6. 
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kendini yeniden yansıttığını söyler. Bu süreçte “anlam birliği” apaçık hale gelmezden 

evvel birbirine karşıt tasarımlar ortaya çıkar/çıkabilir ve bu sayede anlama ve yorum 

akışı sürer.269 Ancak hermenötik anlama “şeylerin kendileri”ne yönelmelidir, bu sayede 

yaptığımız tüm tasarımların şeylerin kendileri ile doğrulanması umulur. Gadamer bu 

tarz bir anlamada olabilecek yegâne nesnelliğin ön-kavrama ile ele geçen anlamların 

doğrulanması olduğunu söyler. Buna göre anlama, ancak ön-anlamlar keyfi 

olmadıklarında bir imkân olarak gerçekleşebilir. Öyleyse yorumun yapması gereken 

şey, yorumlanan metindeki ön-kavramaların geçerliliğini ve kaynağını sorgulamaktır.270 

Gadamer, anlamların keyfi bir şekilde oluştuğu düşüncesinden uzak durmak 

gerektiğini söyler, çünkü nasıl bir kelimenin anlamını, bütün metni etkilemesi söz 

konusu olmaksızın sürekli yanlış anlamak mümkün değilse, aynı şekilde, başkasının 

anlamına dâhil olmak için, o şey hakkındaki ön-kavramamıza körce saplanıp kalmanın 

mümkün olmadığını söyler. Öyleyse yapılması gereken ilk şey başkasının/ötekinin 

anlamına açık kalmaktır. Bu açıklık daima ötekinin anlamını kendimize göre veya 

kendimizi ona göre konumlamamızı gerektirir. Bu durumda mesele, Gadamer’e göre, 

değişen bir ihtimaller yelpazesini temsil etmesidir, fakat düşünebileceğimiz şeye –yani 

okuyucunun anlamlı bulabileceği ve dolayısı ile bulmayı umut edebileceği şeye- ilişkin 

bu ihtimaller yelpazesinde herşey mümkün değildir ve eğer karşımızdaki kişinin 

söylediği şeyi işitmeyi başaramazsak, yanlış anladığımız şeyi de kendi farklı anlam 

beklentilerimizalanına yerleştiremeyiz. “Bir şeyi anlamaya çalıştığımızda yapılması 

gereken ilk şey, kendimizi kendi anlamlarımıza teslim etmemektir, çünkü anlamına 

inatla kulak tıkarsak metnin asıl anlamını da bertaraf etmiş oluruz.”271 

Yapılması gereken, metnin bize bir şey söylemesine hazır olmak ve metnin 

farklılığını en baştan duyarlı olmaktır. Fakat Gadamer’e göre metin hakkındaki 

                                                           
269 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, s. 6. 
270 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, s. 6. 
271 Gadamer, Hakikat ve yöntem, II.Cilt, s. 8. 
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duyarlılık ne içerik konusunda bir “nötrlük” gerektirir ne de metni anlamaya çalışan 

kişinin kendini ortadan kaldırmasını,aksine “bu tür bir duyarlılık kişinin kendi ön-

anlamlarının ve önyargılarının ön-temellere dönüştürülmesini ve sahiplenilmesini, 

kendine mal edilmesini gerektirir.”272Burada yapılması gereken kendi önyargılarımızın 

farkında olmak ve metnin kendisini “çıplak ötekiliği” ile sunmasına olanak tanımaktır. 

Ancak böyle bir tavır alış sonucunda metnin kendine özgü hakikati metni anlamaya 

çalışanın ön-anlamlarını aşarak kendini açıkça sergileyebilir, metin kendini kendisi 

olarak var edebilir.273 

Gadamer her anlamanın kaçınılmaz olarak önyargı içerdiğinden bahseder.274 O, 

kavramların tarihinin, Aydınlanma aksini iddia edinceye kadar, “önyargı” kavramına 

bugünküne benzer nagatif çağrışımlar yüklemediğini vurgular. Aslında “önyargı, bir 

durumu belirleyen unsurların tümü nihai bir şekilde gözden geçirilmeden önce verilen 

yargı anlamına gelir.”275 Bu çerçevede önyargı kesinlikle “yanlış” yargı anlamına 

gelmediği gibi, olumlu ya da olumsuz anlama sahip olabilir. Bu noktada yargıya 

değerini veren şey onun doğru olmasından ziyade metedolojik bir 

gerekçelendirilmesinin yapılmasıdır.Aydınlanma, böyle bir temelin 

yokluğundanyargının şeylerin kendilerinde hiçbir temelinin olmadığı sonucuna varır ki 

                                                           
272 Gadamer, Hakikat ve yöntem, II.Cilt, s. 8. 
273“Heidegger’e göre anlama hem ön-varsayımları (Auslegung), ön-kabulleri, bir ön-yapıyı (Vor-

struktur), hem de bir “bir şey için bir şey/ as yapısını” gerektirir (Als strüktür, bir şeyi bir şey olarak 

anlamak) gerektirir yahut içeririr. Bu üç unsur: 1) Vorhabe (Fore-having/ ön sahiplik /K. Ökten): Ön-

niyet: yorumlanacak şeyin ve içinde yer aldığı bağlantıların genel kavranışı; mesela bir sosyoloğun bir 

ekonomistle paylaştığı genel bir insan anlayışı, insan hakkında bir ön-anlaması vardır, 2) Vorsicht (Fore-

sight) : Ön-görüş: Görüşümü yorumladığım şeye veya yorumlamak istediğim şeyin bir boyutuna 

yüklerim, Sosyolog örneğine dönersek, genel insan anlayışları aynı bile olsa sosyolog sosyal davranışa 

bakarken, ekonomist ekonomik davranışa bakar. Bu ön-görüşeridir. 3) Vorgriff (fore-grasp/ Ön-kavrama): 

ön-anlayış. Şeyleri çıplak olarak anlayamam, emrime amade kavramlarla anlarım. Tüm bunları genel 

olarak ifade etmek gerekirse, şeyler biz onları anlamadan önce zaten “bir şey” dirler ve biz onları daha 

baştan, bizden önceki insanların anladığı tarzda “bir şey” olarak anlarız; ayrıca, biz şeyleri anlarken, 

şeyleri anlayan zihnimiz de çıplak nötr, boş değildir; geleneğimizden devraldığımız düşünme, anlama ve 

algılama biçimleriyle doludur.” (Hüsamettin Arslan, Arslan Yavuzcan, ss. 8-9. Gadamer Hakikat ve 

Yönetem II içinde) 
274 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, s. 10. 
275 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, ss. 11-12. 
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bu sonuca yalnızca rasyonalizmin ruhunda kalınarak ulaşılabilir.  Dolayısıyla 

önyargıların güvenilirliğini yıkan rasyonalizmdir.276 

Toparlayacak olursak Heidegger anlamanın tasarım yapısı içinde Dasein’ın 

kendisini ve çevresindekileri zaten anladığı ve ne-içinlik yapısı sayesinde yorumlayarak 

kendine mal ettiği bir resim çizer. Bu bölümde Dasein’ın varolanları ve varolanların 

varlığını nasıl anladığına ilişkin bir hesap çıkarmaya çalıştık. Şimdi, konumuz 

bağlamında anlamanın zamansal karakterinden söz etmeliyiz. 

1.5.4. Anlamanın Zamansallığı 

Dasein’ın varolanlara yönelerek davranışta bulunabilmesi için, Heidegger’e 

göre, sözü edilen varolanların bir varlık anlayışının ışığında bizatihi karşılaşılabilir 

olmaları gerekir. Bu sayede Dasein kendini, diğer Daseinların varoluşunu ve dünya-

içinde varolanların varlığını anlar. Ancak başlangıçta bu varlık minvalleri kavramsal 

olarak ayrıştırıl(a)mazlar; “bilakis tüm bu varlık olanakları bir varlık anlayışı içinde 

ayrımsız olarak anlaşılırlar.”277 Dolayısıyla Dasein anlamada yalnızca kendini anlıyor 

değildir diğer varlık minvalleri de kökensel olarak açığa çıkarılır.Heidegger varlığa 

ilişkin ön-kavramsal anlamanın bütünüyle ait olduğu haletiruhiye içinde gerçekleştiğini 

belirtir. Haletiruhiye kavramı Heidegger düşüncesinde önemli bir yer işgal eder. Çünkü 

bu kavram insanın içinde bulunduğu çeşitli ruh hallerinin, etkilerin, etkilenimlerin 

formal yapısını oluşturur ve varlıklara yönelik davranışı mümkün kılar ve anlama 

haletiruhiye içinde gerçekleşir.278 

Anlama sahih ya da gayrısahih olabilir ve bu iki anlama arasında derin bir bağ 

kurar Heidegger. Gayrısahih anlamada Dasein kendini gündelik ilgilenmeleri içinde 

karşılaştığı dünya ve dünya-içindeki varlıklar üzerinden ve onlar vasıtasıyla anlar.279 Bu 

                                                           
276 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II.Cilt, ss. 11-12. 
277 Heidegger, BPP, s. 279. 
278 Heidegger, BPP, s. 279. 
279 Heidegger, BPP, s. 279. 
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anlama minvalinde Dasein, kendi varoluşunu ölümle sahici bir karşılaşma üzerinden 

değil diğer insanlar ve çevresindeki şeyler üzerinden kurar ve kendi ölümününden 

kaçar.Hâlbuki sahih anlama kararlı bir biçimde kendi ölümünü devralan bir varoluş 

durumuna işaret eder.  

Dasein’ın gündelik ilgilenmeleri üzerinden gerçekleşen gayrısahih anlamadan 

geleceğin, ekstatik zamansallıkla örtüşmeyen gayrısahih formu neşet eder. Dasein’ın 

ihtimam-gösterme yapısı onun hem kendisine hem de diğer Daseinlar ve varlıklara karşı 

ilgisinin temelinde bulunur ve Dasein’ın kendi varoluşunu önceleyen yapısını işaret 

eder.280 Bu yapı sayesinden Dasein öncelikle kendi varoluşunu gerçekleştirirken en 

yakınında bulunan varolanlara kendini tasarlar ve onların herkes tarafından yapılan 

yorumu üzerinden bizetihi kendine geri gelir ve kendini öncelikle ve çoğunlukla 

gündelik ilgilenmeleri içindeki şeyler üzerinden anlar: “Gayrısahih anlama kendini, 

hergünkü meşguliyetler sırasında yürütülen işlerin ilgilenilebilir, yapılabilir, ivedi, 

kaçınılmaz şeylerine kendini tasarlar.”281Böylece Dasein’ın varoluşuna ilişkin 

beklentileri ve kendi ne/kim olmaklığına ilişkin tasarlayışı hep dünyanın bu kamusal 

yorumu tarafından beirlenir ve Dasein kendini bunlar üzerinden anlar ve anladığı bu 

varoluşun beklentisine girer. Anlamanın tasarım karakterinden yukarıda söz etmiştik, 

Dasein’ın varoluşu ile imkân varlığı oluşu arasındasıkı bir bağ kurar Heidegger. 

Gayrısahih anlamada da Dasein kendini imkânlarına tasarlar, bunlar üzerinden kendini 

anlar ve varoluşunu kurar ancak bunu Heidegger’in gayrısahih olarak değerlediği 

gündelik meşguliyetler üzerinden, herkesin onun için belirlediği varoluş olanakları 

üzerinden yapar.  

Heidegger için gelecek, Dasein’ın kendini tasarlayarak anlamasının temelinde 

bulunan zaman kipidir. Bu da anlaşılır bir durumdur, çünkü nihayetinde anlama 

                                                           
280Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 358, p. 337. 
281 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 358, p. 337; BPP, s. 289. 
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tarsarlama içinde gerçekleşir ve tasarlama zamanın gelecek kipinde gerçekleşir. Bu 

bağlamda Dasein kendini gelecekteki bir imkâna yansıtır ve oradan geriye, geçmişe 

gider ve geçmiş ve geleceğin birliğinde şimdiyi kurar. Dasein’ın tasarımı yani kendini 

olanaklara yansıtması geleceğe ilişkindir, ancak tasarlanan imkân Dasein tarafından 

tematik olarak kavranmaz: “Dasein bir imkân olarak kendini onun içine atar… Dasein 

tasarlamış olduğu gelecekte, kendini ne olarak anlıyorsa daima o olarak varolur.”282 

Heidegger varolanlarla öncesel bir karşılaşmadan söz eder ve Heidegger’in el-

altındalık dediği bu varlık tarzındaki varolanlarla karşılaşma onların Dasein’ın yaşamı 

içindeki işlevleri üzerinden, pragmatik gerekçelerle söz konusu olur ve bu Dasein’ın 

hergünkülüğü içinde zaten hep vuku bulur. Dasein nesneleştirmeden evvel varolanları 

zaten anlamaktadır. Bu varlık minvalindeki varolanların sözü edilen açığa çıkmaları 

ekstatik zamansallık üzerinde temellenir ve kavramsal bir anlamadan önce gelir. 

Böylece Heidegger’in sık sık vurguladığı sıradan zamanın nihayetinde asli 

zamansallığın bir düzleştirilmesi olduğu savı anlamanın bu iki boyutunun iç içe 

geçmişliğinde de tezahür eder. Dasein gündelik yaşamında kendini şeylere yansıtarak, 

onlar üzerinden anlarken kendi varoluşunun ölümü öncelemek ile açığa çıkmış sahih 

boyutunu da duyumsamaktadır. Onun kendini kamusal bir yorum üzerinden anlayışı, 

esasen, zaten hep anladığı bu gerçekliğini unutmasından dolayıdır. Dasein kendi sahih 

varoluşunu üstelenemediği için onu unutmayı, dolayısıyla ondan kaçmayı seçer. Ama 

biliriz ki unutma ancak anlama zemininde gerçekleşir. Böylece gayrısahih anlama örtük 

bir sahih anlama olarak Dasein’ın hayatında iç içe deneyimlenir. 

Sonuç olarak Heidegger’e göre Dasein, kendini ve diğer varolanları sahih ya da 

gayrısahih olarak, fakat her durumda anlar. Dasein kendisini, gelecekteki imkânlarına 

tasarlayarak anlar ve anlama varoluş olarak belirir, anladığı ne/kim olarak varolur ve 

                                                           
282 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 357, p. 336. 
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kendini bu anlayışı sırasında ilgili olduğu tüm dünyasını da açığa çıkarır. Sahih 

anlamada Dasein kendisini en zati varlık imkânı olan ölüme-doğru-varlık oluşu 

üzerinden kendi sonluluğunun hiçliği ile yüzleşerek anlarken, gayrısahih anlamada 

çevresindeki şeyler üzerinden kendini geleceğe tasarlar. Dasein bu durumda da 

anlamaktadır; ancaksahih biçimde anlamış olduğu kendi sonluluğundan kaçmayı tercih 

eder. Öyleyse gayrısahih anlama nihayetinde bir sahih anlamadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

HEİDEGGER’İN ALETHEİA OLARAK HAKİKAT GÖRÜŞÜ VE 

ZAMANSALLIKLA İLİŞKİSİ 

Çalışmamızın bu bölümünde bir kaç birkaç şeyi yapmayı deneyeceğiz. Öncelikle 

Heidegger’in hakikat kuramının bütünlüklü bir resmini çıkaracağız ve resmin, birinci 

bölümde anlattığımız zamansallıkla bağlantılarını kurmaya çalışacağız. Çalışmanın 

bütününde kendimizi Varlık ve Zaman ile sınırlamış olsak da, Heidegger’in “dönüş”ün 

başlangıcı olarak tarif ettiği283 ve 1930 yılında kaleme alınan Hakikatin Özü Üzerineadlı 

çalışmadan,tekabüliyetçi doğruluk anlayışına yönelik eleştirileri bağlamında önemli 

olduğunu düşündüğümüz için yararlandık. Bu çalışmadan yararlanmamızın bir başka 

sebebi deDasein’ın hakikate erişiminde bir tutum değişikliğini vurgulayan  “olmaya 

bırakmak olarak özgürlük” yaklaşımının özne-nesne ilişkiselliği açısından önemli 

olduğunu düşünüyor olmamızdır. Heidegger insanın nesnelere karşı, onları şey olarak 

değil varolanlar olarak görmeye çalışan ve hakikate ancak bu koşulda erşilebileceğini 

söyler ve nesnenin kendisini ifşasına, ancak insanın doğru bir tavır alış ile açık 

kalabileceğini belirtir. 

İkinci olarakgerçeklik meselesi, dış dünyanın varlığı, realizm ve idealizm 

arasında Heidegger’in yerini anlamaya çalışacağız.  Burada geleneksel felsefenin 

insanın kendisine, bilme edimine ( Heidegger için anlama edimine) ve dış dünyaya 

yönelik şüphelerinin mahiyeti ve Heidegger’in bunlara yönelik eleştirilerini 

araştırdık.Bu bölümün doğal uzantısı olarak Heidegger’in “dünya” kavramı – Heidegger 

dış dünyaya yönelik şüphenin bile ancak bir dünyayı varsaymak zeminin de mümkün 

olduğunu söyler bize- ve nesnelere erişimin imkânı ve onların var olma tarzları üzerinde 

                                                           
283 Julian Young, Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi, çev. Elif Korkut, Dergah Yayınları, İstanbul, 

2017, s. 18, dipnot.  
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durduk. Burada Zuhandenheit/el-altında-olmaklık ve Vorhandenheit/mevcut-olmaklık 

olarak iki tür ilişkiden söz eder Heidegger. Dahası bu varlık minvallerinin zamansallık 

ile ifşa olurlar, nasılını anlamaya çalıştık. 

Son olarak geleneksel metafiziğin, Heidegger’in sıradan zaman dediği ve 

ekstatik zamandan türediğini ilan ettiği şimdiler dizisinde nasıl kurulduğunu ortaya 

koymayı denedik. Geleneksel metafizik, tam da Heidegger’in ekstatik zamandan 

türediğini iddia ettiği sıradan zaman ile, ifşa olmuşluk olarak hakikatte köklenen 

tekabüliyet anlamındaki hakikatin/doğruluğun kesiştiği alan olarak karşımıza çıkar. Bu 

anlamda hakikat-zaman ilişkisinin somut olarak okunabilmesinin imkânını sunduğu için 

önemliydi. Böylece birinci bölümde anlatmayı denediğimiz özne’nin mahiyeti, 

zamansallığı, aşkınlığı ve anlaması ile birlikte nesnenin ve dünyanın anlamını ve bu 

zemin üzerinde hakikatin manasını ortaya koydukve resmi tamamladık diye 

düşünüyoruz.  

2.1. HAKİKAT TEORİLERİ GENEL BİR BAKIŞ 

“Varlıkbilimin sorunlarına ilgi, dizgesel düşünce tarihi boyunca değişmeden 

kalmıştır.” diye başlar Arda Denkel Nesne ve Özellik adlı kitabına ve şöyle devam eder: 

Felsefe ve görgül bilim aslında bir avuç insanın, oldukça soyut kimi metafiziksel 

bulmacalarla uğraşmasıyla başladı ve yaklaşık yirmibeş yüzyıl sonra bugün de 

felsefeciler hala bu büyüleyici girişimi başlatmış olan sorularla sıkıca ilişkili başka 

sorularla boğuşmaktadırlar.284 

Yukarıdaki ifadeler ışığında doğruluk, hakikat ve gerçeklik kavramları285 tam da 

bu “büyüleyici” yolculuğun en girift ve vazgeçilmez soruları arasında yer alır. 

                                                           
284 Arda Denkel, Nesne ve Özellik, çev. Celal A. Kanat, Doruk Yayınları, 2008, s. 11. 
285 Bu üç kavram arasındaki ayrım zor bir meseledir. Bu bağlamda Harun Tepe’nin yapmış olduğu 

açıklama aydınlatıcı olabilir. Buna göre “gerçeklik” varolanın ya da kimi varolanların bir özelliğidir – 

ancak tüm varolma gerçek olmaya indirgenmez-.  Varolanın yapısı, yapı özellikleri ve diğer varolanlardan 

ayrımı gibi konular, genel olarak da varolan ve varlık sorunları bilgi felsefesinin değil, varlık felsefesinin 

(ontolojinin) nesnelerini oluşturur. Doğruluğun nesnesi ise varolan değil, bilgiler, ya da ifadeler, 

önermeler, savlar, kuramlardır yani hep bilgisel ifadelerdir. Buna göre ”gerçeklik”, bilenden, bilinçten 

bağımsız olarak varolan şeylere ilişkin bir özellik iken; “doğruluk” varlığını bir varolana ilişkin 
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Antik çağdan itibaren, filozofların en önemli meselelerinden bir hiç kuşukusuz 

hakikat/doğruluk meselesi olmuş ve bu bağlamda bilginin mahiyeti, kaynağı ve kapsamı 

konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Hakikat/doğruluk ile ilgili görüşlerin 

odaklandığı ilk soru, doğal olarak, insanın hakikate ulaşıp ulaşamayacağı olmuştur, eğer 

hakikate ulaşmak olası ise bunun hangi yolla mümkün olduğu soruşturmanın bir sonraki 

aşamasını oluşturuken, hakikatin taşıyıcısının ne olduğu ya da hakikatin neyin özelliği 

olduğu soruları da açıklığa kavuşturulması gereken konular olarak belirmiştir. Son 

olarak hakikat konusu “hakikatin mahiyeti” sorusuyla uğraşmak durumunda kalmıştır. 

Bu minvalde düşünce tarihi boyuncahakikat/doğruluk konusunda ileri sürülen 

görüşleriüç başlık altında toplayabiliriz: Tekabüliyet kuramı, tutarlılık kuramı ve 

pragmatik doğruluk kuramı.286 

Aslında tüm bu doğruluk teorileri nihayetinde önermesel bir nitelik taşır ve şunu 

araştırır: Bir önerme ve ifadeye ilişkin kullanılan “doğru” yargısı/yüklemi neyi, ne tür 

bir ilişkiyi ya da niteliği dile getirmektedir. Bu soruya verilen cevaplar farklı 

hakikat/doğruluk anlayışlarının ve kuramlarının doğmasına sebep olmuştur. Böylece 

hakikat/doğruluk epistemolojik ve ontolojik olmak üzere iki düzlemde ela alınmış ve 

tartışılmıştır. Epistemolojik olarak doğruluk kavramı, bilişsel bir etkinliği işaret eder ve 

bilgi ile inanç arasındaki ayrıma odaklanır. Bu yaklaşımın dizgesel sonucu olarak 

hakikat/doğruluk, doğrulanabilir inancın kuramsal ifadesi olarak anlaşılır ve varlığa dair 

                                                                                                                                                                          
bildirimde bulunan bir özneye borçludur. Varolana ilişkin bildirimde, saptamada bulunan bir özne 

olmaksızın bir bilgiden, bir önerme ya da kuramdan, bunun doğal sonucu olarak da doğruluk-yanlışlıktan 

söz edilemez. Çünkü doğru ya da yanlış olması olanaklı olan, sadece bir özne tarafından ortaya konulan 

ifade ve yargılar yani bilgiler olabilir; şeyler ya da nesneler değil. Genel olarak bu sorunlarla ilgilenmek 

ise ontolojinin değil, bilgi felsefesinin konusudur. Önermelere ilişkin sözü edilen hakikat kavramı (ya da 

doğruluk) felsefe tarihinde hep ön planda olsa da, hakikatinin taşıyıcısının bilgi yani önerme olmadığı bir 

kullanımını da göz ardı etmek doğru olmaz ki Heidegger’in hakikat anlayışı bu bağlamda 

değerlendirilmelidir. Tepe varlığa ilişkin olan bu doğruluk anlayışına hakikat demenin uygun olduğunu 

belirtir. Ancak biz Heidegger’in hakikat anlayışının bir bütün olduğunu göz önünde bulundurarak ve 

özellikle epistemolojik doğruluk bağlamından ayırdetmek amacıyla ve tabii Heidegger’in yaklaşımına 

(Fundemental ontoloji) sadık kalmak adına, onun hakikat anlayışının tüm aşamalarını “hakikat” 

kavramıyla karşılamayı uygun bulduk. Tepe’nin “varlıksal doğruluk” diye adlandırdığı durumda “hakiki 

olmak varlığın bir belirlenimidir. Hakiki olan varlığın kendi özüne uygun düşendir.” Ontolojik doğruluk 

ya da hakikat olarak da adlandırılan varlığın hakikati, varlığın kendi özüne ya da idesine uygun düşmesi 

anlamına gelmektedir. (Harun Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, Bilgesu, Ankara, 2016, ss. 16- 

20.) 
286 Celal Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, Bilimname XVII, 2009/2, ss. 166-167. 
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bildirimde bulunan özneyle birlikte olanaklı olur. Dolayısıyla doğruluk, özne-nesne 

ilişkisini varsayar ve öznenin nesneye ilişkin bilişinin niteliğini belirten bir kategori 

olarak anlaşılır.287 Ontolojik hakikat kuramları ise insanın bilişi ile varlık arasında sıkı 

bir bağlantı kurar. Heidegger’in hakikat kuramı da ontolojik bir mahiyet arz eder ve 

tekabüliyetçi hakikat kuramını varlıkla sıkı biçimde ilişkilendirerek onu epistemolojik 

zeminden ontolojik zemine taşır. Bunu aşağıda ayıntılı olarak ele alacağız.   

Türer, realist bir yaklaşım temelindeki klasik bu yaklaşıma alternatif olabilecek 

bir hakikat yaklaşımının, on yedinci yüzyılda rasyonalist metafizikçilerin kurdukları 

felsefe sistemlerinde belirginleştiğinden bahseder. Tutarlılık kuramı olarak adlandırılan 

bu yaklaşım idealist filozoflar tarafından benimsenmiş ve savunulmuştur. On 

dokuzuncu yüzyılın sonunda ise pragmatist filozoflar tarafından hakikatin deneyimsel 

karakterine vurgu yapılır ve “pragmatik doğruluk kuramı” ortaya çıkar. Sonuç olarak bu 

mesele felsefe tarihi boyunca tartışılmış, hakikatin bir tekabüliyet meselesi mi, bir 

tutarlılık konusu mu, yoksa bir uzlaşım sorunu mu olduğu üzerine tartışmalar, yeni 

boyutlar kazanarak devam etmiştir. Görünen o ki bundan sonra da bu mesele 

düşüncenin odağında yer alamaya devam edecektir.288 

2.1.1. Tekabüliyetçi Doğruluk Kuramı 

Tekabüliyetçi doğruluk kuramı, doğruluk kuramlarının en eskisi, en bilineni ve 

aynı zamanda en fazla kabul görenidir. Bu anlaşılır bir durumdur, çünkü çoğunlukla 

doğruluktan/hakikatten söz edildiğinde anlaşılan ya da varsayılan ilişki hep bir 

mutabakat ilişkisidir. Bu nedenle tekabüliyet düşüncesi, diğer doğruluk kuramlarının da 

temelinde yer alır.289 

Bu kuram doğruluğu, basitçe, mutabakat/uyuşmaadaequatio, homoisois olarak 

tanımlar. Buna göre “X ancak ve sadece bir olguya tekabül ederse doğrudur” diyen 

                                                           
287 Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, s. 167.  
288 Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, s. 167. 
289Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, s. 99.  
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kuram,290 doğruluğun iki şey arasında, söylenen ile hakkında bir şey söylenen 

arasındaki uygunluk ilişkisi olduğunu öne sürer, dolayısıyla sözü edilen kuram düşünce 

ile gerçekliğin uyuştuğu varsayımı üzerine kuruludur.291 Burada doğruluk, düşünceye 

ait olsa bile, düşünen öznenin varlığına gönderme yapmak yerine, onun gerçeklikle 

ilişkisini belirten bir olgudur. Ancak doğruluk ve gerçeklik bir ilişki içinde olsalar da 

aynı şeyi ifade etmezler. Doğruluk öznenin gerçeklik hakkında ileri sürdüğü yargının bir 

özelliği iken, gerçeklik, düşünceden, dolayısıyla özneden bağımsız olarak vardır. Sonuç 

olarak gerçeklik doğruluğu sağlayan şeydir.292 

Öyleyse bu kuramın (ve kuramın tüm türevlerinin) temele aldığı ilişki, en genel 

ifadesiyle varlık-bilgi ilişkisidir. Bir bilgi, ifade ya da önermenin doğruluğu, bu bilginin 

hakkında olduğu varolana dayanılarak gösterilmeye çalışılır. Bir ifade (önerme) ancak 

ve ancak yöneldiği nesne durumuna uygun düşüyorsa doğrudur.293 

Uygunluk kuramı ilk olarak Aristoteles’e dayandırılır. Onun “olmayanın 

olduğunu söylemek ya da olanın olmadığını söylemek yanlış, olanın olduğunu ya da 

olmayanın olmadığını söylemek doğrudur.”294ifadesi bu düşünceyi haklı çıkarır 

niteliktedir. Aristoteles’in yukarıdaki ifadesi hem tekabüliyet kuramını hem de onun 

sorunlu yanlarını dillendirmesi açısından önemlidir.  

Doğruluğun bilginin nesnesi ile tekabüliyeti olduğunu kabul eden yaklaşıma 

göre “doğruluk”, bu mutabakatta öylece kabul edilip varsayılandır. Türer bu varsayımın 

oldukça genel ve sorunlu olduğunu belirtir. Örneğin mutabakatın ne olduğu ve onun 

ontolojik karakterinin mahiyeti problemlidir. Eğer mutabakatla kastedilen bir şeyin bir 

başka şeyle ilişki içinde olması anlamında biçimsel bir karakter ise, bu durumda 

doğruluk bir ilişki olur. Ancak durumu tersinden düşündüğümüzde her ilişki bir 

                                                           
290 Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, s. 167. 
291 Tepe, Felsefede Doğruluk Ya da Hakikat, s. 100.  
292 Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, s. 168.  
293 Tepe, Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, s.100. 
294 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1996, 1011b 25. 
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mutabakat değildir. Dolayısıyla her mutabakat doğruluğun tanımında tespit edilen 

uygun olma anlamına gelmez. Doğrudan bir ilişkiyi tespit edebildiğimiz durumlarda, 

özellikle olumlu önermelerde uygunluğu görmek mümkün olduğu halde, olumsuz 

önermelerde mutabakatın mahiyeti şüpheli hale gelir. Bu sebeple bağımsız kategoriler 

olarak “düşünce/özne” ve “gerçeklik/nesne” arasındaki bilişsel bağın ne’liği ve 

güvenilirliği oldukça tartışmalı bir meseledir.295 

Düşünürler bu sorunu çözebilmek için “öznenin bilgiyi zihinde beliren idealar 

aracılığıyla edindiğini ileri sürerek, temsil epistemolojisini (representationalism) ortaya 

koymuşlardır. Bu görüşün temeli Platon’a kadar geri götürülürse de özellikle modern 

dönemde Descartes ile başlayıp Locke, Kant ve Hegel ile süregelen bu yaklaşıma göre 

doğruluk idealar aracılığıyla edinilir. Fakat temsil epistemolojisinde, sözü edilen 

ideaların kendilerinin ötesinde bulunan bir gerçekliği nasıl temsil ettikleri çözümü zor 

bir konu olarak belirir. Descartes bu sorunun çözümü noktasında Tanrı’nın varlığını, 

doğru ve kesin bilginin garantörü olarak devreye sokar. Tanrı, Descartes için, hem açık-

seçik önermelerin bilgisinin kesinliğinin ve doğruluğunun güvencesi olarak, hem de 

benim düşüncemden ayrı olan varlıkların (dış dünyanın) varoluşları konusundaki 

hiperbolik şüpheyi ortadan kaldırmak noktasında işlev görür.296 Böylece açık ve seçik 

olarak algıladığım önermeleri gerçek olarak kabul etmemin güvencesi aldatıcı olmayan 

Tanrı olarak belirir. Tanrı’nın bilgilenme süreçlerimizde sistematik olarak yanılmamıza 

izin vermeyeceği düşünüldüğünde, zihnin maddi dünyayı temsil etme sorunu da bir 

çözüme varmış gibi görünür.297 

İnsan bilgisinin deneyim dışı unsurlar içerip içermediği modern dönem 

epistemolojik araştırmaların en önemli meselelerinden biri olarak ortaya çıkar. Tahmin 

edileceği gibi deneyimci felsefenin bu soruya yanıtı, zihnin verileri ile zihinsel olmayanı 

                                                           
295 Türer, Pragmatizmin Doğruluk Evi, s.168. 
296 Frederich Compleston, Felsefe Tarihi: Descartes, çev. Aziz Yardımlı, İdea, İstanbul, 1986, s. 143.  
297 Murat Baç, Epistemoloji, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, 2008, s.5, ss. 569-

570. 
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(yani nesnel olanı veya nedensellik gibi algıya doğrudan verilmeyeni) bilmenin 

olanaksız olduğudur. Zira özne, öznellikten tümüyle soyutlanarak nesnelliği 

kavrayamaz. Mesela Hume ideaları veya algıları aşarak “dışarı” çıkabileceğimiz ve 

varlıklara erişebileceğimiz düşüncesini tümüyle kabul edilemez bulur.298 

Deneyimci yaklaşımın karşısında yer alan akılcı görüş ise zihnin şeylerin 

düzenini ve metafizik bağıntıları kavrayabileceğini iddia eder. Platon-Aristoteles’e 

kadar geri götürebileceğimiz bu yaklaşım, modern dönemde Descartes’la daha radikal 

bir görünüm kazanır ve Hegel ile zirve noktasına ulaşır. Buna göre akıl ya da zihin 

dediğimiz şey, deneyimle elde edilen algılarımızın, izlenim ve ideaların birikimi 

değildir; ne de onların birbiriyle uyuşumu ile karışık ideaları oluşturması süreçlerinin 

toplamıdır. Akıl bunlardan çok daha fazlasıdır:  Akıl, deneyimin somut verilerine 

başvurmadan veya onların ötesine geçerek felsefi açıdan önemli bazı şeylerin bilgisine 

ulaşabilir. Özne tarafından varlığın anlaşılması yani akıl yoluyla metafizik kesinlikle 

olanaklıdır.299 

Kant, bir yanda aklın yetilerinin kudretinden söz eden akılcı görüş ve diğer 

yandan aklın işlevinideneyimin algısı ile gelen idelerin düzenlemesi ile sınırlayan 

deneyimci görüşün oluşturduğu yukarıda betimlediğimiz tabloyu darmadağın eder. O, 

bir yandan Hume’un insanın algılamak suretiyle sahip olduğu bilişsel durumların 

dünyaya ilişkin bilgimizin esasını oluşturduğu düşüncesine temelde katılır. Ancak Kant 

bundan daha fazlasını söyler: aklın deneyimden gelen veriyi tamamen atlayarak bilginin 

edinilemeyeceğini kabul etse de, zihnimizin metafizik bilgiyi mümkün kılan başka türlü 

bir işlevi olduğunu ilan eder. Kant’ın sentetik a priori dediği bu bilgi türü, zihnin, 

zihinden bağımsız dış gerçekliği kavramasını yoluyla değil, zihnin kendi bilişsel 

yapısını ve insan deneyiminin olanaklılık koşullarını sistematik bir tarzda irdeleyerek 
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ortaya çıkarması yoluyla gerçekleşir. Böylece Kant geleneksel felsefenin bilen-bilinen 

ilişkisini tersyüz eder.300 

 Hatırlanacağı üzere geleneksel epistemolojiye göre bilgi, öznenin kendisini 

zihinin dışındaki gerçekliğe uygun hale getirmesi ile gerçekleşir. Kant’ın “skandal” 

olarak nitelediği bu felsefi kurguda, konumu itibariyle edilgen olan öznenin temel işlevi, 

nesneleri zihinden bağımsız olarak tikelleştiren ve varlık alanına çıkaran dış gerçekliğin 

düzenine uyum sağlamaktan başka bir şey değildir. Ancak özneden bağımsız dış 

gerçekliği olduğu gibi anlama çabasının varabileceği sonuç, nihayetinde, ya dogmatik 

akılcılık yahut şüphecilik olacaktır. Kant bu kurgudaki epistemolojik-ontolojik öncelik 

sırasını değiştirmeyi önerir. Buna göre olması gereken öznenin nesneye zihinsel olarak 

uyması değildir, olması gereken bir nesnenin bizim bilişsel ve görüngüsel dünyamızda 

bilginin nesnesi olarak varlık kazanması için, o nesnenin insan zihninin bilişsel 

sınırlarına uygun olmasıdır. Mesele artık zihnin dış dünyaya uyumu değil, dış dünyanın 

zihnin bilişsel yapısına uyması olarak ortaya çıkar. Burada Kant elbette insanın zihniyle 

kendine bir dünya yarattığından söz etmez, onun dediği zihnimizin sınırlı bilme 

olanaklarına uymayan bir şeyin bize nesne olarak görünemeyeceğidir.301 

Hakikatin ontolojik bir mahiyet arzettiği düşüncesi, en çarpıcı ve yetkin halini 

Hegel düşüncesinde bulur. Hegel Kant’ın, meseleye getirdiği yeni yaklaşımla, 

düşünceye ait olan ile varlık alanına ait olanın iç içeliği konusunda önemli şeyler 

söylemiş olmasına karşılık, aklın ya da aklî olanın değerini yeterince kavrayamadığını 

düşünür. Bu bağlamda Hegel’e göre akıl, varlıkların geniş sahasını anlamada 

kullandıkları bir bilişsel yeti, öznel bir kapasite olmaktan öte anlamlar taşır. Zira akıl ile 

onun ümitsiz bir çabayla anlamaya çalıştığı varlık düşüncesi kabul edilemez bir ikiliktir. 

Hegel bu ayrılık son bulmadığı, yani akıl kendi macerasını sonuna kadar izlemediği 

sürece felsefede yukarıda resmetmeye çalıştığımız tartışmanın nihayete ermeyeceğini 
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düşünür. Sonuç olarak Hegel’e göre insan, aklı yoluyla varlığı anlıyor değildir; aklî olan 

insan aracılığıyla kendini açığa vurmaktadır. Öyleyse mutlak-tümel olan yalnızca töz 

değil aynı zamanda öznedir. O halde aklî olan ile varlıksal olarak gerçek olan 

birbirinden ayrı kalamaz: Aklî olan gerçektir, gerçek olan aklîdir.302 

Bu fotoğraf içinde Heidegger’in fundamental ontolojisi ontolojik bir hakikat 

anlayışını dillendirir. Aşağıda ayrıntılı biçimde bu hakikat anlayışının mahiyetini 

araştırdık. Onun hakikat anlayışı tekabüliyetçi yaklaşımı yadsımaz, ancak tekabüliyetin 

olanak koşulunun öncesel bir ifşa olmuşluk/açımlanmışlık olduğunu belirtir. İfşa 

olmuşluk olarak hakikat ise Dasein’ın kendi açıklığında durması ile olanaklıdır. 

İnsandaki bilmeyi sağlayan doğal ışık insanın bizatihi eksistensiyal-ontolojik yapısıdır. 

Bunu birinci bölümün Dasein başlığında anlatmıştık. Hakikatin tüm boyutları Dasein’ın 

zamansallığı ile ona ifşa olmaktadır. Şimdi Heidegger’in hakikat anlayışına yakından 

bakalım.  

2.2. HEİDEGGERCİ HAKİKAT KURAMI (WAHRHEİT) 

Aşağıdaki bölümde Heidegger’in hakikat anlayışının aşamalıvarlığından söz 

edeceğiz.Buna göre tekabüliyet anlamındaki hakikat,ancak ve sadece, hakikatin son 

aşaması olarak belirir ve öncesel olarak varlıkların anlamlı açımlanmışlığını gerektirir. 

Bütün bunlar da Dasein’ın ontolojik-eksistensiyal yapısında köklenir. Ayrıntılı olarak 

sunumunu aşağıda gerçekleştirdiğimiz bu hakikat formülasyonu zamanla çok yakından 

ilişkilidir. Şöyle ki hakikatin en son aşaması olarak belirlenen tekabüliyet anlamındaki 

hakikat, birinci bölümde ayrıntılı olarak anlattığımız, türetilmiş-sıradan zaman üzerine 

temellenir. Hatırlayalım, bu zaman anlayışı ekstatik-ufuksal karaktere sahip asli 

zamanda türetilmiştir ve sonraki bölümde anlatacağımız, nesnelerin Dasein tarafından 

anlaşılma biçimlerinden biri olarak tanımlanan mevcut-olmak/Vorhanden anlamındaki 

bir anlamayı olanaklı kılar. Daha birçok özelliğinin yanında sıralı bir şimdiler dizisi 
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olarak anlaşılan bu türetilmiş zaman, hakikatin önermesel olarak ifadelendirilmesinin 

olanak koşulu olurken, diğer yandan onların daimi bir şimdi de tutulmasını da sağlar. 

Böylece geleneksel metafizikte ezeli-ebedi hakikatlerden söz etmenin imkânına erişilir. 

Hâlbuki hep bir şimdi’den söz etsek bile, her bir şimdi başka bir şimdi’dir ve varlığın 

her bir şimdide örtüsü açılıp, gizlilikten çıkışı başka bir hakikat durumunu ifade eder. 

Her bir şimdideki varlığın hakikati aynı değildir. Mevcudiyet metafiziği ise bir 

şimdi’deki hakikati bütün şimdilere teşmil eder ve onlara sonsuzluk atfeder. İkinci 

bölümün sonunda mevcudiyet metafiziğinin özellikle zamansal anlamını konuşmayı 

denedik. 

Heidegger, hakikatin ikinci aşaması olarak nesnelerin anlamlı 

açımlanmışlığından/ifşa olmuşluğundan söz eder. Nesnelerin açımlanmışlığı ise öncesel 

olarak bir dünyanın varsayılmasını gerektirir. Heidegger Dasein’ın nesnelere ilişkisinin 

iki biçimde gerçekleştiğinden söz eder: Zuhanden/el-altında-olanlar ve 

Vorhanden/mevcut-olanlar. Nesnelerin öncesel açımlanmışlığı Heidegger’e göre el-

altında-olmak biçiminde farkındasız bir anlama şeklinde gerçekleşir ve bu tamamiyle 

Dasein’ın ekstatik zamansallığı ile olanaklıdır. Dasein nesneleri bir el-altında-olan 

olarak anlarken onların “ne için” olduklarını hafızada tutar (olmuşluk/geçmiş), bir 

amaçla bakar (gelecek) ve onlarla bir şimdi’de karşılaşır. Dolayısıyla Dasein’ın 

nesnelerle tüm karşılaşması zamansaldır. Aşağıda bu konu da ayrıntılı bir biçimde 

çalıştık ve zamansallıkla ilişkisini düşünmeyi denedik. 

Hakikatin üçüncü aşaması, Dasein’ın açımlanmışlığı ve ondaki ontolojik-

eksistensiyal yapının birincil hakikat olduğu yönündeki Heidegger’in savıdır. Dasein 

birincil olarak hakikattir. Bu sebeple biz birici bölümü tamamen Dasein’ın mahiyetine, 

geleneksel felsefenin öznesinden farkına ve onun zamansallığına ayırdık. Kanaatimizce 

bu gerekliydi çünkü Dasein’ın varoluşu ancak zamansallığı içinde anlaşılabilir. 

Dasein’ın gayrısahih varoluşu, şimdiler dizisi olarak anlaşılan ve asli zamansallıktan 
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türeyen sıradan zaman ile mümkün olur, bu durumda Dasein kendini bir şimdide 

karşılaştığı nesneler üzerinden anlar. Bu Dasein’ın hergünkülüğüne karşılık gelir. 

Dasein gayrısahih varoluşunda da anlar, ancak, anlamış olduğu kendi hakikatinden 

kaçar. Onun sahih varoluşu ise ekstatik karakterli asli zamansallık üzerinden mümkün 

olur.Bu durumda Dasein’ın kendisiyle sahih karşılaşması, kendini, kendi ölümü 

üzerinden devralması ve böylece varlığın sahih biçimde anlaşılması olanaklı olmaktadır, 

çünkü varlık nihayetinde bir varolanın varlığıdır. Dolayısıyla Dasein’ın aşkınlığı, 

nesnelerle karşılaşması ve kendini, diğer Dasein’ları ve nesneleri anlaması zamansallık 

üzerine kurulur. Böylece özne nedir ve zamanla ilişkisi ne biçimdedir?, onun aşkınlığı 

nedir yani nesnelere nasıl erişir? ve onları nasıl anlar? sorularının cevabını vermeye 

çalıştık ki tüm bu sorular hakikat meselesinin merkezinde yer alır. 

2.2.1. Aletheia Olarak Hakikat 

Heidegger düşüncesinde hakikat (Wahrheit) konusundan söz edebilmek için, 

öncelikle Grekçe bir kelime olan aletheia303 teriminin anlamını açıklığa kavuşturmak 

gerekir. Aletheia terimini Heidegger, hakikat (Wahrheit) kavramının karşılığı olarak 

kullanmaz, bunun yerine Erschlossenheit ve Unverborgenheit kavramlarını kullanır. 

Erschlossenheit kelimesi İngilizcede genellikle disclosedness olarak çevrilir ki bunu ifşa 

olmak-açığa çıkmışlık olarak karşılamak doğru olur. Unverborgenheit ise genellikle 

“gizlilikten/saklılıktan çıkma/açığa çıkma” (unhiddenes, unconcealedness) anlamında 

kullanılır.   

Making Sense of Heideggeradlı eserinde Thomas Sheehan, Heidegger’de hakikat 

teriminin şeylerin açıklığı (openness), onların tezahürü geldiğinden bahisle iki noktaya 

                                                           
303 Aletheia, Inwood’a göre, Grekçe’de “hakikat; doğruluk, dürüstlük, samimilik” anlamalarına gelir. 

Alethes “doğru, dürüst; gerçek, gerçek olan(actual)”dır. Aletheuein fiili “doğru söylemek vb.”dir. Bu 

sözcükler eski şekli lethein, “gözden kaçmak, görünmez, farkedilmez olma”, ve lethe “unutma, 

unutkanlık” ile birlikte lanthanein ile ilişkilidirler. İlk harf a- Grekçe’de olumsuzluk ekidir. Alethes, 

aletheia genellikle “gizlenmiş veya unutulmuş olmayan”, veya “saklanmayan ya da unutulmayan” kişi 

anlamında a-lethes, a-letheia olarak kullanılır. (Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, Blackwell 

Publishers, 1999, Massachusetts, USA, s.42; çev. Metin Bal, Özne Dergisi Heidegger Özel Sayısı, 

Sayı:16, 2012, Konya, s. 257.)  



 

119 

dikkat çeker: 1. Platon ve Aristoteles aletheia terimini, şeylerin açıklığı ve 

anlaşılabilirliğimanasında kullanırlar, 2. A-letheai, ifşa olma (Erschloessenheit 

/disclosedness) fenomenolojiktir, yani ilgili bir insan eylemi içinde bir şeyin ifşası 

anlamına gelir. Buna göre bir varolanın ifşası, bu varolanın yalnızca duyulan/algılanan 

bir insan fiilinde, yalnızca onun için anlamlı bir biçimde açılması anlamına gelir ve 

Heidegger daima açıklıkta yani anlaşılır olan ile onun algısı/duyuluşu arasındaki 

fenomenolojik bağlantıyı korumaya özen gösterir.304 

Sheehan, Heidegger’in aletheia kavramıyla ortaya koyduğu hakikat anlayışının 

üç aşamalı bir süreci ifade ettiğinden söz eder. Böylece üç farklı ve katmanlı anlam 

yapısı ortaya çıkar. Tasarımsal/temsili ifadelerin, temsil ettiği şey ya da durumla 

mutabakatına esas alan tekabüliyet kuramı, bu katmanlı yapının en son aşamasını 

oluşturur: “şey” ile “zihnin” mütekabiliyeti. Bu hakikat düzlemi, ancak önermesel 

ifadelerin bulunduğu durumlarda geçerli olabilir. Bu durumda iki olasılık vardır: Bir 

önerme doğru ya da yanlış olabilir. Bir ifade ile bir bildirimde bulunduğumda, hakkında 

konuştuğum şeyi kendiliğinde var olduğu haliyle yansıtabilirim, ya da, onunla ilgili 

hislerimi, yönelimlerimi ve isteklerimi işin içine katabilirim. Şayet önermedeki yargı, 

fiili durumla örtüşüyorsa, bu durumda, önermesel bir doğruluktan (Richtigkeit) söz 

ederiz, tersi olur ve iddia mevcut durumla örtüşmezse önermesel bir yanlışlıktan söz 

ediyoruz demektir.305 

Hakikatin sözü edilen tekabüliyet aşamasının zamansallıkla ilişkisini kurmak zor 

değil. Çünkü burada söz konusu olan önermesel gerçeklik ve onun olgularla 

uyuşumudur. Önermesel gerçeklik ise kendisini bir şimdi anında alıkoyan bir duruma 

tekabül eder. Yani biz bir önermeyi bir şimdide yakaladığımız gerçekliğin ifşasında dile 

                                                           

304Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger, Rowman&Littlefield, 2015. s. 73. 

305Sheehan, Making Sense of Heidegger, ss. 73-74. 
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getiririz. Bu hepimizin gündelik deneyiminde zaten hep yaptığımız bir şeydir. Bundan 

dolayı Heidegger tekabüliyet ilişkisini reddetmez. Onun,geleneksel felsefenin 

tekabüliyet üzerine kurulu hakikat/doğruluk anlayışına mesafeli tavrı, hakikatin, aşağıda 

anlatacağımız, daha asli anlamlarını görmemizi engellediğini ya da daha Heideggerci 

bir terminolojiyle “örttüğünü” düşünüyor olmasından kaynaklanır.  

 Aletheia’nın ikinci aşaması varlıkların ön-önermesel anlaşılabilirliğidir. Çünkü 

önermedeki yargıyı ölçebileceğimiz, ona karşılık gelen olay ya da olgunun doğru ya da 

yanlış olabilmesi için bir biçimde bize ifşa olmuş olması, bizim için anlaşılır olması 

gerekir. Dolayısıyla biz tekabüliyet ilişkisinden söz ederken aslında ifadenin konusunun 

a priori olarak ifşa olmuşluğunu varsayarız.306 Yani “duvardaki resim eğri duruyor” 

önermesini kurabilmemiz için, öncesel olarak duvar, resim, eğri, doğru gibi kavramların 

analamlarını anlıyor olmamız gerekir. Bu ön-önermesel anlaşılabilirlik Dasein’ın 

gündelik hayatı içinde zaten hep gerçekleşen bir anlamaya işaret eder. Heidegger bunu 

ontik hakikat olarak tanımlar: “Önerme doğruluğu, daha kökten bir doğruluk zemininde 

varolur (örtüsünün kaldırılması); ontik doğruluk adını verdiğimiz, varolanın 

yüklemselliği öncesi açıklığı içinde köklerini bulur.”307 Ancak, ontik hakikat kavramı, 

varlıklar/varolanlar konusundaki ön-önermesel farkındalığımızda, bu şeylerin gerçekte 

oldukları gibi, doğru biçimde ifşa oldukları anlamına gelmez; burada mesele onların 

anlamlı biçimde açığa çıkmalarıdır.308 Nihayetinde bir önerme doğru ya da yanlış 

olabilir, ancak biz önermeye konu olan meseleyi ve konuya yüklem ile atfedileni biliyor 

olmalıyız.  

Sözü edilen ikinci aşamanın zamanla ilişkisinden aşağıdaki bölümde ayrıntılı 

olarak söz edeceğiz, ancak burada şunu söylemekle yetinelim: Dasein’ın nesnelerle 

karşılaşması ve onları anlaması onları bir önerme içinde belirlemesine önceldir ve 
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ekstatik karakterli zamansallık içinde köklenir. Buna göre Dasein, kendi varoluşunu 

olmuşluk olarak yani geçmişi hafızada tutarak ve tasarlamak suretiyle geleceğe 

yansıtarak, oradan geri geldiği bir şimdide gerçekleştirir. Bu üç zaman ekstazının 

birbirine geçişli bir karakteri olduğunu birinci bölümde ayrıntılı olarak anlatmıştık. 

İmgelem sayesinde hareket ettiği bu zamansallık içinde Dasein bir Zeitraum/zaman-

uzamı içinde varoluşunu gerçekleştirir. Bu sırada da, aşağıda anlatacağımız “ne içinlik” 

(Als Strüktür) yapısı içinde ilişkili olduğu nesnelerin üzerini açar. Ne-içinlik yapısı 

nesnelerle karşılaşmanın, Dasein için, öncelikli olarak onların işlevsellikleri üzerinden 

olduğuna işaret eder. Dasein bu sayede ve bu Zeitraum/zaman-uzamı içinde ve onun 

sayesinde, kendisine bir dünya açar ve orada nesneleri anlamlı bir biçimde ifşa eder. 

Bu bağlamda şeylerle ön-önermesel ilişkimiz içinde, şeylerin anlamlı/anlaşılır 

açıklığı (opennes) bazı şeylerin keşfedilmesine/üzerinin açılmasına  (Entdectheit/ 

uncoveredness) işaret eder.  Endectheit kavramı ile ifade edileni ortaya çıkan şeylerin 

anlaşılabilir olması imkânıdır ve Heidegger böylesi bir üzerini açmanın veya 

keşfetmenin ontolojik anlamda varoluşun açıklığının (Erschlossenheit, openedness) asli 

durumunda, yani Dasein’ın ifşa olmuşluğunda (Erschlossenheit) temellendiğini 

söyler.309 

Erschlossenheit kavramı aslında hakikate ilişkin söz konusu ettiğimiz 

formülasyonun ilk aşamasına getirir bizi: Dasein’ın ve dünyanın ifşa olmuşluğu. Ancak 

Dasein’dan ayrı bir dünya tasarlamak, Heidegger’e göre mümkün değildir. Öyleyse bu 

aşama Dasein’ın asli-ontlojik yapısının aslında tüm varlıkların da anlamlı biçimde ifşa 

olmalarının olanak koşulu olarak belirdiğini ortaya koyar.Varlık ve Zaman’da 

Heidegger bu fikri şu şekilde ifade eder: “Açımlanmışlık (ifşa olma) ise Dasein’ın öyle 

bir temel türüdür ki onda kendi şuradalığı/oradalığı olarak vardır. Açımlanmışlık bir 
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hal-içinde-bulunma (Befindlichkeit), anlama ve söz ile tesis edilir ve aynı derecede asli 

olarak dünyayı, içinde-olmaklığı ve kendiliği ilgilendirir.”310 

Aletheia’nın bu birinci katmanı hem şeylerin anlaşılabilirliğini hem de 

önermesel doğruluğu olanaklı kılar. Heidegger bunu ontolojik hakikat olarak adlandırır: 

“Ancak/ve yalnızca olmaklığın örtüsünün kaldırılması varolanın açığa çıkarılmasını 

olanaklı kılar. Bu, olmaklık konusundaki doğruluk olarak örtüsünü kaldırmaya ontolojik 

doğruluk adını vermekteyiz.”311 Aletheia’nın bu en temel aşaması bizi Heidegger’in 

“açıklık” (Lichtung/ openness) kavramına getirir.312 

Şuradalığın anlaşılmasının (Verstehen) ve açımlanmışlığının (Erschlossenheit) 

analizinde lümennaturale’ye işaret etmiş, içinde-olmaklığın (in-sein) 

açımlanmışlığına Dasein’ın kayranı (Lichtung) demiştik. Bakış gibisinden bir şey 

ancak bunun içinde mümkündür. Dasein’ın kendi özsel var-olabilmekliği 

dolayısıyla ilintilenebildiği varolanları sahici biçimde kendine maledebilmesi 

açısından bakış, Daseinsal tüm açımlayışların yani anlamanın temel türü olarak 

kavranmalıdır.”313 

 

Sheehan, üç aletheia seviyesinin ortak paydasının “hakikat” (Wahrheit, truth) 

olmayıp, anlamla bağlantılı açıklık (Lichtung, openness) olduğunu söyler. Buna göre 

aletheianın bu birinci aşaması bir şeyi bir şey olarak aldığımız ve bu sayede onların 

anlamlı mevcudiyetlerinin ifşa olduğu “açık alan” dır ve aletheianın en orijinal 

anlamıdır.Varoluşun açık-olmaklığı olmaksızın bir şeyi başka bir şeyle ilişkilendirmek 

(bir işi bir gereçle, özneyi ve yüklem ile) dolayısıyla bir şeyi anlamak imkânsız 

olurdu.314 

Bir a priori olarak açıklık, varoluşu (ek-sistence) ve eksistensiyel olarak, kendisi de 

dâhil olmak üzere herşeyi açar/anlamlı kılar. Herhangi bir şeyle hatta kendimizle 

bile karşılaşmanın önkoşulu bu anlamlı kılıştır. Hiçbir biçimde bilinemeyen bir şey 

                                                           
310 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 332, p. 221. 
311 Heidegger, Nedenin Neliği, s. 13. 
312 Sheehan, Making Sense of Heidegger, s. 75. 
313 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 263, p. 170. 
314 Sheehan, Making Sense of Heidegger, s. 75. 



 

123 

hakkında konuşuyor yahut düşünüyor olduğumuzda bile, şayet o şey bize 

bilinebilir bir şey olarak ifşa olmamış olsaydı, onu araştırmaya yeltenmez ve onun 

hakkında doğru ya da yanlış herhangi bir yargıda bulunamazdık. Aletheia’nın 

hakikat olarak alınması ise kesinlikle apofantik yani önermesel doğruluk için söz 

konusu edilmelidir.315 

Sonuç olarak geleneksel felsefenin lümennaturale’si insanın eksistensiyal-

ontolojik yapısıdır. Aydınlanmış olmak, dünya-da-varlık olarak insanın bizzat açıklıkta 

(Lichtung/clearing/aletheia: açıklık, kayran, ışık, ışıldama) olması, başka bir varolan 

üzerinden değil, bizzat kendisinin açıklıkta olarak (fakat onu üretmez) var olması 

demektir.Yanızca eksistensiyal olarak böyle açıklıkta olan bir varolan olduğu için, 

mevcut-olanlara (Vorhendesein/present at hand) aydınlıkta erişebilir, karanlıkta ise 

saklı kalır. “Dasein” der Heidegger “kendi şuradalığını kendi hamurunda taşır. Ondan 

mahrum olsaydı yalnızca olgusal olarak varolmamakla kalmayacak, böyle bir öze sahip 

olan bir varolan bile olamayacaktı:Dasein kendi açımlanmışlığıdır /Das Dasein ist seine 

Erschlossenheit.” 316 

Böylece hakikat meselesindeinsan aslî unsur olarak belirir. Dasein keşfeden 

(Entdect/uncover) yani varolanın örtüsünü açan (yahut kapalı bırakan) bir varolan 

olarak esasen Heidegger’e göre, birincil olarak hakikattir.317 Bu anlaşılır bir yargıdır, 

çünkü onun olmadığı yahut sormadığı zaman hakikatten söz edilemeyeceği gibi, 

gerçeklik önceden kavramlaştırılmadan318 herhangi bir yargının tekabüliyetinden de söz 

etmek olası değildir. Dasein keşfedici bir varolandır ve bu onun dünya-da-varlık 

oluşunun bir sonucudur, yani o, tamda olduğu gibi bir varlık olduğu için dünya-

içindekileri zaten anlamaktadır.319 Dünya-içindeki varlık tarzlarının anlaşılması 

öncesinde dünyanın anlaşılmasını gerektirir. Zira Heidegger’e göre bir dünya 

varsayılmadan nesnelerle karşılaşmak da mümkün değildir. Bütün bunlar Dasein’ın 

                                                           
315 Sheehan, Making Sense of Heidegger, s. 77. 
316 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 209 p. 133.  
317 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 333,p. 221. 
318 Mulhall, Heidegger ve Varlık ve Zaman, s. 140. 
319 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 332, p. 220. 



 

124 

özsel olarak ifşa olmuş bir varolan olması ve onun varlık yapısının ihtimam-gösterme 

tarafından belirlenmiş olması sayesinde mümkündür. Buna göre o, ihtimam-gösterme 

olduğu için kendisiyle, diğer insanlarla ve diğer varlık minvalindeki varlıklara 

yönelmekte, onlarla ilgilenmekte, onların ifşası ve keşfi olanaklı olmaktadır. “Dasein’ın 

varlığına özsel olarak varolanların keşfi de aittir.”320 

 Heidegger düşüncesinde Dasein’ın fırlatılmışlığı (Geworfenheit) ve 

düşkünlüğü/düşmüşlüğü (Verfallen) iki önemli yapısal unsur olarak belirir. Dasein 

fırlatılmış bir varolan olduğu için kendini hep onu çevreleyen bir dünya (Umwelt) içinde 

bulur ve kendini yaşamı boyunca içine fırlatılmış bulduğu bu çevrede ifşa eder. 

Düşkünlük durumunda Dasein sahih varoluşunu ıskalar ve kendini çevresindeki bu 

dünyada kaybeder, ona teslim eder ve kendini herkesin kamusal yorumu üzerinden 

anlar. Düşkün durumdayken de Dasein ifşa olur ve ifşa eder. Ancak bu durumda 

Dasein, keşfedip ifşa ettiklerini belirsizlik, merak ve gevezelik ile örter. Heidegger’in 

Dasein’ı aynı zamanda hakikatsizlik içinde olarak tanımlamasının sebebi budur. Çünkü 

insan her sahih ya da gayrısahih varoluşunda varolanları keşfedip onlarla karşılaşsa da 

kaçmayı ve unutmayı tercih edebilir ve bu sebeple o aynı zamanda hakikati örten bir 

minvalde varolur. Ancak her durumda “Dasein’ın kendi varolabilirliği olarak var 

olabileceği en asli ve en sahih ifşa olmuşluğu varoluşun hakikatidir.”321 

Heidegger insanın varlıkların örtüsünü, zorla, zorlayarak kaldırması ve onları 

gizlilikten çıkarmanın ancak böyle olanaklı olduğunu söyler. Çünkü gizlenmişlik 

gizlenmemişliğe önseldir ve bir ele geçirme, bir zorla çekip alma olarak tanımlanır. 

Buna göre “Dasein zaten daima hakikat ve hakikatsizlik içindedir” önermesi, Dasein’ın 

ikisinin ayırdına varmasını ve bir tercih yapmasını gerektirir.322 Bu durum iki şeyi 

söylüyor olabilir: Birincisi Dasein’ın varlıklarla karşılaşması yani onları gizlilikten 

                                                           
320 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 333,p. 221. 
321 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 333, p. 221. 
322 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 335, p. 223. 
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çıkarması için bir tavır değişikliği gerekir ki bu minvalde Heidegger “kararlılık” 

(Entschlossenheit)içinde kendi varlığını devralan sahih Daseindan sözeder. Fakat bu 

Dasein’ın üzerini örtmüş olsa da zaten hep anlayan bir varlık olduğu gerçeğini 

değiştirmez. Dasein’ın hem hakikat içre hem de hakikatin dışında oluşunu böyle 

anlayabilirz. İkincisi insanın kendini imkân olarak anlayan ve imkânlarına tasarlayan 

yapısı,  varoluşunu kuracağı olanakları ona gösterse de şu bir gerçek ki insan sınırlı bir 

varlıktır ve bu imkânların yalnızca bazılarını gerçekleştirebilir ve bazıları kaçınılmaz 

olarak akîm kalır. Böylece insan, önüne açılacak birçok varoluş imkânaını da ıskalar. 

Bu yüzden olabileceği birçok ne/kim’in ve açabileceği birçok dünyanın hakikatinin 

dışında kalır. Yani o hem hakikat içinde hem de hakikatsizlik içinde varolur. 

Sonuç itibariyle en aslî hakikat Dasein’ın ifşa olmuşluğudur ve bu ifşa 

olmuşluğa dünya içindeki varlıkların keşfedilmişliği de aittir. Bunun anlamı şudur: 

Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısı, onun lümen naturale’sidir ve bu yapı 

tamamiyle zamansallıkta kendini ifşa eder. O, zamasallık içinde, olmuşluk olarak 

geçmişin, tasarlama olarak geleceğin ve şimdi’nin birliğinde hareket eder ve bu, dünya-

da-varlık olmak yapısı ve bu yapının en önemli uğrağı olan ihtimam-gösterme ile 

birlikte düşünüldüğünde onun aşkınlığını kurar. Dasein aynı zamanda bir imkân 

varlığıdır ve kendini önünde uzanan (gelecek) olanaklara tasarlayarak varolurken, 

eşzamanlı olarak,  kendisiyle çokça ilişkili işlevsellikleri üzerinden karşılaştığı en 

yakınındaki el-altında-olanları da keşfeder ve onları gizlilikten çıkarır. En basit gündelik 

deneyimimiz bile böylesi bir süreci işaret eder: Bir bardak su almayı tasarlamışsam – ki 

bu zaman içinde hareket etmektir ve gelecek içinde bir tasarımdır, geçecek süre önemli 

değildir, küçük bir an bile olabilir- aynı zamanda mutfak, bardak, su vs. birçok nesneyi 

de keşfeder ve onlarla karşılaşmış olurum. 

Bölüm boyunca anlattıklarımızı hesaba kattığımızda şunu söylemek mümkün 

görünmektedir: Heidegger geleneksel felsefenin tekabüliyet olarak hakikat kuramının, 
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ancak ve sadece, hakikatin aletheia anlamında açımlanmışlığı üzerinden mümkün 

olduğunu söylerken, sözü edilen ve mutabakat ilişkisini önceleyen açımlanmışlığın/ifşa 

olmuşluğun da insanın ontolojik yapısında temellendiğini söyleyerek, hakikat kuramını 

“özne”nin belirleyici olduğu bir zemine oturtur.  

2.2.2. Heidegger’in Mutabakat Olarak Hakikate İlişkin Yorumu ve 

Eleştirileri 

Heidegger’e göre, aletheia kavramı, Roma dünyası tarafından veritas’a (bilgi 

konusu olarak hakikat, doğruluk) dönüştürülmüştür. Veritas olarak anlaşılan hakikat, 

yargı ile yargının gönderme yaptığı nesne arasındaki uygunluğa vurgu yapan bir bilgi 

meselesi haline getirilmiştir. Bu şekilde anlaşılan hakikat aslında varlığın değil öznenin 

hakikatidir. Bu dönüşüm ile birlikte hakikat tamamen epistemolojik bir mesele haline 

getirilmiştir.  

Aşağıda söz konusu önermesel hakikate ilişkin Heidegger’in itirazlarına ve 

önermesel hakikatin imkânına ilişkin düşüncelerine yer vereceğiz. Ancak şunu 

belirtmeliyiz ki hakikatın bu formu, Heidegger düşüncesinde, varolanların mevcut-

olmak/Vorhanden olarak belirlendiği boyuta tekabül eder ki bu bir temalaştırmadır ve 

her “temalaştırma objektifleştirir” ve her temalaştıran bilme bir 

“şimdileştirme”dir.323Aşağıda, dünya bahsinde, bu konuyu ayrıntılı bir biçimde 

işlemeye çalışacağız ve el-altında-olandan varlık düzleminden mevcut-olana geçişin, 

varolanların bir nesne olarak anlaşıldığı ve alıkonulduğu bir şimdi ile mümkün 

olduğunu anlatacağız. Bu bölümde ise dünyanın ilksel ve üstelik çok daha zengin 

açımlanmışlığının düzleştirilerek, önermesel olarak ifade edilişi ve Heidegger’in 

tekabüliyetçi hakikat kuramına yönelik eleştirileri üzerinde duracağız.  

                                                           
323 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 536, p. 363. 
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Heidegger, geleneksel hakikat kavramının temel olarak üç tez ile karakterize 

edildiğinden bahisle, bunları şöyle sıralar: 1. Hakikatin yeri yargıdır, 2. Hakikatin özü 

yargı ile nesnenin “mutabakatı”ındadır; 3. Aristoteles hem hakikate asli yeri olarak 

yargıyı tayin etmiş hem de hakikati “mutabakat” olarak tanımlamıştır.324 Buna göre  

“bir ifade, kastettiği ve söylediği şeyin, hakkında açıklamada bulunduğu şeyle mutabık 

olması halinde doğrudur.”325 

Heidegger tekabüliyet anlamında hakikat kuramının, ister nesnenin ya da 

önermenin hakilati olsun, nihayetinde, bir “mutabakat” ilişkisi olduğundan bahisle, 

bunun iki boyutuna işaret eder. Buna göre hakikat iki açıdan tekabül etmek (Stimmen) 

anlamına gelir: Birincisi bir şeyin önceden o şeyden kastolunana tekabül etmesi 

(Einstimmigkeit); diğeri ise bir ifadede kastolunanın “şey” ile mutabakatı 

(Übereinstimmung). Heidegger, hakikatin geleneksel anlamının bu iki boyutu 

vurguladığını belirtir.326  Bu durumda bir önermenin hakikat dışılığı (yanlışlık) ifadenin 

şey ile tekabül etmiyor oluşu iken; şeyin hakikat dışılığı (sahtelik), varolanın kendi özü 

ile uyuşmazlığı olarak anlaşılır.327 

Yukarıdaki tanımlamlarda mutabakat kavramı, sonuç itibariyle,  bir şeyi başka 

bir şeyle ilişkilendiren bir ilişki olarak anlaşılır.328 Böylece mutabakatın söz konusu 

olduğu önermede, önermenin bildirdiği yargı ile hakkında yargıda bulunan nesne 

arasındaki bir ilişkiden söz edilmektedir.329Heidegger burada kilit soruyu sorar: 

intellectus ile res nasıl tekabül eder?330“Peki ‘tasarıma/temsile’ dayalı bir önerme ile 

‘tasarlanan/temsil edilen’ şey arasındaki mutabakatın içsel imkânı nedir?”  Masanın 

üzerinde duran iki adet beş liranın, dış görünüşlerinin aynılığı sayesinde birbirlerine 

                                                           
324 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 325, p. 215. 
325Martin Heidegger, On The Essence of Truth, çev. John Sallis, Pathmarks, Cambridge University 

Press, 1998,  ss. 136-154; Hakikatin Özü Üzerine, çev. Nejat Aday, Tezkire Dergisi, 2004, s. 128. 
326 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 128. 
327 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 130. 
328 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 326, p. 216. 
329 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 327, p. 217. 
330 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 326, p. 216. 
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takabül ettiklerini söyleriz. Fakat mesela “masanın üzerindeki beş lira dönüyor” 

dediğimizde burada mutabakat artık iki şey arasında olmayıp, mahiyetleri itibariyle 

farklı olan ifade ve uzamsal bir şey arasındadır.”331 

 Heidegger Varlık ve Zaman’da “Duvardaki resim eğri duruyor.” yargısında 

bulunan bir kişi örneği üzerinden yargı ile gerçeklik arasındaki söz konusu ilişkiyi 

tartışır. Öncelikle yargının doğruluğunun resmin kendisiyle uyumlu olup olmadığına 

bağlı olduğunu, yoksa resmin herhangi bir zihinsel temsiline bağlı olmadığını 

vurguladıktan sonra, yargının doğruluğunu onaylayan şeyin, resmin gerçekten de 

yargının iddia ettiği gibi olduğu yönündeki algımız olduğunu öne sürer. “Doğrulama şu 

demektir: varolanın kendini kendiliği içinde göstermesi.”332 

Burada şey ile ifade arasındaki ilişki meselesine tekrar dönmeliyiz. Buna göre 

tekabüliyetin özü şey ile ifade arasındaki ilişki tarafından belirlenir. Bundan dolayı 

madeni para ile yargının mutabakatından söz ettiğimizde aslında onlar arasındaki bir 

ilişkiye atıfta bulunuyoruz. Yargı madeni parayı temsil etmektedir: “Sunumlayıcı ifade, 

açıklamada bulunduğu şeyden, o şey sunumlayıcı ifadede nasıl sunulmuşsa öyle söz 

eder.”333Yargı bir şeyi, ancak o şey, en azından bir biçimde yargıdaki gibi mevcut ise 

temsil edebilir: Temsil edici yargı, şeyi, olduğu haliyle temsil etme karakterine sahiptir. 

Buna göre “yargı, madeni parayı konuşan özneden ayrı ya da özne ile karşıtlık içinde bir 

şey olarak temsil eder. Madeni para ancak insan ilişkileri bağlamında anlaşılabilir, 

çünkü Heidegger’e göre Dasein şeylere açık bir biçimde ve şeylerle bir ilişkiye 

yönelmişlik içinde durur.”334 

Brock burada Heidegger’in kullandığı iki kavrama dikkat çeker: Bunlardan ilki 

Vorstellen-temsil: bir şeyi birinin önünde durmaya bırakma, bir şeyi sunmak, temsil 

                                                           
331 Heidegger, On the Essence of Truth, ss. 140-141. 
332 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 328-329, p. 217-218. 
333 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 135. 
334 Werner Brock, Hakikatin Özü Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, Heidegger kitabı içinde, Say 

Yayınları, İstanbul,2008, ss. 213-214. 
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etmek335 ve Gegenstand/nesne, sözcük anlamına uygun olarak birinin karşısında duran 

bir şey. Buradan anlaşıldığı üzere Brock’un ifadesiyle, “tasarım/temsil (Vorstellen) bir 

şeyi bir nesne olarak birinin önünde durmaya bırakmak anlamına gelir.”336 

Heidegger’e göre temsilde bir şeyin nesne olarak birinin karşısında durması 

durumunda, karşıda duranın yani nesnenin açık bir karşıtlık alanı olarak baştanbaşa bir 

yol katetmesi ancak yine de duruşunu koruması ve kendisini karşı koyan bir şey/bir 

nesne olarak göstermesi gerekir: 

(… ) şeyin bir karşıda duranı katetmesi halindeki bu görünümü açık (Offene) olan 

bir şey dâhilinde vukubulur; bu şeyin açıklığı ilk kez sunum/temsil (Vorstellen) 

tarafından yaratılmamıştır, tersine sunum bir ilişkilenme alanı olarak hep bu 

açıklığa yerleşmiş ve onu benimsemiştir.337 

 

Buna göre bir şeyin açık bir karşıtlık alanında katettiği yol içerisinde tezahür 

eden, bir açık alan içinde gerçekleşir. Bu açıklık öncelikli olarak insan 

tasarımı/tasavvuru tarafından yaratılmaz, aksine sadece bir ilişkisellik alanı olarak 

dikkate alınabilir. Bütün bunların anlamı şudur; “eğer bir şeyi varolduğu haliyle 

zihnimde tasarlarsam, o şey, bu şey ister bir bozuk para, ister bir yıldız veya uzak 

tarihten bir olay olsun, bana doğru “gelmeli” bir yol katetmelidir.”338 Heidegger bunu 

“o şey her ne kadar yerinde ve ne ise o olarak kalıyorsa da, kişiye doğru bir açıklık 

kateder”339 ifadesiyle anlatır. Bütün insani etkinlikler böyle bir açıklık içinde cereyan 

eder. İnsanın diğer şeylerle ve kendi hemcinsleriyle ilişkisi ancak bu “açıklık” sayesinde 

mümkündür.340 Heidegger bunu şöyle ifade eder: 

 

                                                           
335 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 132 dipnot. 
336 Brock, Hakikatin Özü Üzerine, ss. 213-214. 
337 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 132. 
338 Brock, Hakikatin Özü Üzerine, ss. 213-214. 
339 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 132. 
340 Brock, Hakikatin Özü Üzerine, ss. 213-214. 
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(…) Her çalışma ve elde etme, tüm hareket ve hesaplama bir alanın açıklığında 

(Lichtung) tutunur ve konumlanır; varolan kendisini bu açıklıkta kendisi olarak, 

her ne ise öyle ortaya koyabilmekte ve dile gelme yeteneğini orada kazanmaktadır. 

Ancak bunun böyle olması için, varolanın sunumlayıcı ifadede kendisini sunması 

ve böylece ifadenin ‘varolandan nasılsa öyle söz etmesi’ yolundaki talimata uyması 

şarttır. İfade böylesi bir talimata uymakla, kendisini varolana uygun duruma getirir. 

Bu biçimde (talimata) uygun olan söyleyiş doğrudur (hakiki). Böyle söylenmiş 

olan doğru (hakiki) olandır.” 341 

 

Heidegger tekabüliyet kuramına yönelik birçok itirazda bulunur. Öncelikle,ona 

göre, tekabüliyet ilişkisi yeterince açıklayıcı değildir. İkinci olarak iddianın ifade ettiği 

(ya da etmediği) gerçeklik, parçalanarak dünyasal bağlamından koparılmaktadır.342 

Varlıklarla bu minvaldeki bir ilişki, kullandığımız, bir biçimde ilişkili olduğumuz tüm 

varlıkların ve dahası Dasein’ın kendisinin mevcut bir şey, bir nesne (Vorhanden) olarak 

tasarlanmasına yol açmaktadır.343 Hâlbuki Heidegger varolanların nesne(l)leştirildiği bu 

düzlemin, ancak, öncesinde onların açığa çıkmışlıklarında, onların birbirini imleyen bir 

bütün/bağlam içinde anlaşılmaları ile olanaklı olduğunu söyler.  

Söz konusu ön-önermesel açımlanmışlık sayesinde önerme hakkında konuştuğu 

konuya karşılık gelmektedir:  “Burada odada bir ışık yanıyor” önermesinde öncesel 

olarak odanın, ışığın, yanmanın ne anlama geldiğini biliyor olmam gerekir ki önermenin 

doğrulanması yahut yanlışlanması olanaklı olsun. “(…) Her şey temelsiz ve resmi bir 

biçimde tartışıldığı için tekabüliyet olarak hakikat kavramı ile anlaşılabilir hiçbir şey 

elde edemeyiz. Kendini “apaçıklık” olarak sunan şey tamamen belirisizdir.”344 

Heidegger’in tekabüliyet ilişkisine ilişkin üçüncü itirazı, bir yargıda, yargıya 

konu olan şeylere/nesnelere değil, bizatihi yargının/iddianın kendisinden ziyade, dile 
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getirilmekte olan kelimelere ve düşüncelere odaklanıyor oluşumuzadır. Bu sebeple 

tekabüliyetin iki tarafından biri (yani iddianın nesnesi) göz ardı edilir.345 

Heidegger’in tekabüliyet kuramına ilişkin son itirazı bir önermenin, aslında, 

bizimle tekabül ettiği gerçeklik ararsında bir tür ekran görevi gördüğü ve bu haliyle bizi 

realiteden uzaklaştırdığı şeklindedir. Buna göre tekabüliyetin sahih bir ilişki olması için, 

yargı ve mutabık olduğu şey/nesne birbirinden bağımsız olmalı yani biz farklı olan iki 

varlığın tekabüliyetinden söz ediyor olmalıyız. Bu haliyle yargı bizimle tekabül ettiği 

realite arasında bir ekrana dönüşür. Bir yargı için bu kaçınılmaz olarak böyledir, çünkü 

anlamlı olabilmek için, anlamını öncelikle erişime sahip olduğumuz şeylerden ve 

şeylere erişimimize aracılık eden fikirlerden türetmek zorundadır. Bu sebeple 

Heidegger, tekabüliyetçi kuramın bizi realiteden uzaklaştırdığını söyler: “Beyanda 

bulunan kişi, resmi algılamadan yalnızca temsil ederek yargıda bulunursa kendini ne ile 

ilişkilendirecektir, yalnızca temsillerle mi?”346 Heidegger iddiaların ve inançların bu 

şekilde işlemediğini savunur. Theaetetus hakkında bir iddia, Teheaetetus’un mesela 

oturuyor oluşuna kilitlenir. Buna göre bir iddia ne hakkında olduğundan ve hakkında 

konuştuğu şeyden bağımsız, kendi içinde kapalı bir varolan değildir.347 

Sonuç olarak Heidegger, hakikatin bir iddianın “doğruluğu” 

(Richtigkeit/correctness) olduğunu ya da iddianın şeylerle uyuşumunu 

(Übereinstimmung/agreement) veya tekabüliyeti (correspondence) olduğunu söyleyen 

doktrini tersine çevirir.348Buna göre hakikat öcelikle doğruluk ya da tekabüliyet 

değildir, doğruluk ya da tekabüliyet olarak hakikat için, öncesel olarak ifşa olma 

(Erschlossenheit), gizlilikten sıyrılma/gizlenmemişlik (Unverborgenheit)  olarak 

varsaymak gerekir. Varlıklar hakkında doğru ya da yanlış bir iddiada bulunabilmenin 

önkoşulu, onların bizim için bir biçimde açığa çıkmış olmasıdır. Theaetetus benim için 
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bir şekilde erişilebilir değilse, Theaetetus'un oturduğunu veya uçtuğunu söyleyemem. 

Dolayısıyla, iddiaların hakikati (veya sahteliği) gizlenmemişlik olarak hakikati zımnen 

varsaymaktadır.349 

2.2.3. Heidegger’de Kavramsal Çerçevenin Oluşumu 

Heidegger, yukarıda anlattığımız üzere, mantıksal önermelerin doğru olup 

olmamasının, yargının nesnesinin yargıdaki gibi olup olmamasına bağlı olduğunu 

söyler. Yani önermesel yargının doğruluğu Dasein’a bağlı değildir. Ancak bir 

önermenin doğru olup olmaması yani nesnesine takabül edip etmemesi öncelikle 

anlamlı olması ile mümkündür. Duvardaki resmin eğri durup durmadığından söz 

edebilmek için – önermeyi doğrulama ya da yanlışlamak için- öncelikle resim, eğri, 

duvar terimlerinin ve bunlar arasındaki ilişkinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. 

Gerçeklikte neyin resim resim olduğunu neyin olmadığını kavrayabilmemiz gerekir. 

Böylece söz konusu kavramsal yapılar sadece ifade olmayıp onlar gerçekliğin dile 

getirilişidir. Mulhall’a göre şayet kavramsal yapılar olmasaydı, bir önermenin 

gerçeklikle uyumlu olup olmamasından söz etmek olanaklı olmazdı. Bu sebeple hakikat 

sorunu, sadece kavramsal bir çerçevenin yaratmış olduğu mantıksal uzam içinde açığa 

çıkabilir.350 

Heidegger tekabüliyet fikrinin dünya-içindeki şeyler ile temsiller arasındaki bir 

ilişki olmadığını ısrarla vurgular.351 Ona göre önermesel yargılar karşılaştığımız 

nesnelerin oldukları gibi algılanmasını mümkün kılarlar. “Bir beyana doğrudur 

dendiğinde bunun anlamı şudur: Varolan kendinde keşfedilmiştir. Varolanı kendi 

keşfedilmişliği içinde beyan eder, onu gösterir, onu görünür kılar.”352 Wrathal bunu 
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şöyle yorumlar: Doğru bir önerme bir olguyu, onu önemli ve dikkat çekici bir aşamaya 

yükseltmek suretiyle üzerini açar, böylelikle görünür olmasına izin verir.353 

Aşağıda varolanların Zuhanden/el-altında-olanlar olarak ancak yokluklarında 

farkedilen varlıklarından söz edeceğiz. Heidegger dünyanın ve nesnelerin öncelikli 

olarak önermelerle ifade edilen bir tarzda anlaşılmadığını,Varlık ve Zaman’da ısrarla 

söyler. Onun mevcut-olmak (Vorhanden) dediği ve önermesel ifadelendirmenin 

gerçekleştiği düzey, ancak, öncelikle varlıkların el-altında-olmak (Zuhanden) düzlemi 

üzerinde gerçekleşebilir. Aslında Heidegger’e göre şeylerle hergünkü meşguliyetlerimiz 

esnasında dünyayı tam olarak önermesel bir gizlilik içerisinde deneyimleriz. Dünyaya 

ilişkin bu ilksel tecrübemizde şeyler/nesneler, onlara yöneldiğimiz, uğraştığımız 

pratikler içinde ve bunlarla ilişkisi açısından anlaşılırlar. Hergünkü deneyimimiz içinde 

şeyler, insanın gündelik hedeflerinin, amaçlarının ve pratiklerin bir bütün oluşturduğu 

bir bağlamda ve birbiriyle ilişkili, karmaşık bir bütünlüğe dalmış olarak 

görünürler.Hergün önümüzde uzanan ve açıklığa taşınmış olan bu durumu durumun 

belli bir özelliğini öne çıkarmak suretiyle karartırız. Bunun için Heidegger “yargıda 

tecrübemiz, bakışımızın açık bir sınırlamasına maruz kalır.”354der. Öyleyse önermesel 

olarak ifadelendirmenin anlamı, nihayetinde, öncesel olarak anlaşılmış olanın bir 

düzleştirilmesi olarak düşünülmelidir. Buna göre dünya ile meşguliyetlerimiz esnasında 

karşılaştıklarımız ve algıladıklarımız hakkında bir yargıda bulunduğumuzda, yaptığımız 

şey, öncesel olarak doğrudan ve açıkça ifade edilmemiş bir bütünlüğe dalmış olarak 

anladıklarımızın bazı ilişkilerini öne çıkarmaktan başka bir şey değildir.355 Bu süreç el-

altında-olanlar olarak anlaşılan varolanlar düzleminin mevcut-olmaklığa indirgenmesi 

anlamını taşır ve asli zamanın ekstatik karakteri ile geçmiş-gelecek ve şimdinin 

geçişliliğinde ve bütünselliğinde anlaşılan varolanların sıradan zamanın bir şimdi anında 
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alıkonulması/düzleştirilmesi manasına gelir. Her mantıksal bilgi düzlemi bir 

düzleştirmedir ve karmaşık ve asli bir bütünlük olarak açığa çıkan dünyanın belirli bir 

özelliğini belirli bir şimdide yakalamaktır. 

Halbuki biz gündelik deneyimimizde, farkında olmaksızın, yahut bilinç 

düzeyinde düşünmeksizin tüm varolanların birbiriyle ilişkili bir bütün oluşturduğu bir 

bağlamı anlarız, Wrathal burada dilsel kategorilerin mantıksal yapısının dünyanın bu 

ilksel ve zengin açımlanmışlığını izaha yeterli olmadığından bahisle, şeyleri bir yargıda 

ifade etmeye yeltendiğimiz her durumda, yani şeyleri bir yargıda ifade edebilecek 

şekilde kavradığımızda, algımızın anlamanın kategorilerinin altına girdiğini söyler. 

Heidegger’e göre yargıda bir durumun yahut olgunun“taslağını çıkarır” veya “altını 

çizeriz”, böylelikle sözü edilen varolanın ne ise o olarak açıkça görünür olmasına izin 

veririz.356Aslında bu işlem sırasında önermesel bir yargının yaptığı şey zaten hep 

anlaşılmış ancak kavramsal olarak ifade edilmemiş olanın, belirli bir şimdi anında 

yeniden açığa çıkarılmasıdır, böylece şeyler ne iseler öylece kavranırlar. Wrathal bu 

nedenle şeylerin öncesel olarak anlaşılmaları ile yargıda ifadelendirilmeleri arasında 

fark olduğunu söyler, çünkü yargıda şeyler belli bir özellikliğe yahut niteliğe sahip 

olarak tanımlanır ve belirlenirler.357 Belki bunu şöyle bir örnekle açıklamak mümkün 

olabilir: Heidegger üzerine bir çalışma yapmak üzere kendimi tasarlar ve bu bağlamda 

birbiriyle ilişkili bir dünyayı kendime açarım. Burada kullandığım tüm şeyler bir 

bağlam içinde ve bütünsel olarak el-altındadır. Herşey benim için anlaşılırdır, hangi 

şeyin yazmaya yaradığını, hangisinin silmek için olduğunu, kalemi, kitabı vs hepsini 

anlar ve kullanırım. Ancak “kalem kırmızıdır” gibi bir önermesel ifade dile 

getirildiğinde, kalem içine daldığı bu bağlamdan koparılır ve daha birçok özelliği bir 

tarafa bırakılarak kırmızı oluşu ile öne çıkarılır. Bu özellik onda daha öncede mevcuttu 
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ve bunu zaten “kırmızıdır” yargısından önce de anlamaktaydım. Ancak şimdi, bir yargı 

ile ifadelendirdiğimde kalemin “kırmızlığı” diğer özelliklerinden tecrit edilir, 

bağlamlarından koparılır ve söz konusu varolanı belli bir özelliğine odaklanmak 

suretiyle öne çıkarırlar. Böylece onları el-altında olma düzleminden, bir nesne olarak 

öne çıkmayı ifade eden mevcut-olmak düzlemine taşırlarlar. Bu sayede onu tematik bir 

berraklıkla kavrarız358 ve bu süreç zamansal olarak bir “şimdileştirme”den başka bir şey 

değildir.  

Aslına bakılırsahergünkülük içinde daha zengin bir biçimde deneyimlediğimiz 

dünyanın bu açımlanmışlığını düzleştirmek ve ya Wrathal’ın deyimiyle “karartmak” 

belirli bir içeriği, niteliği ortaya çıkarmayı ve bu sayede kavramsal bağlantılar kurmayı, 

çıkarımlar yapmayı ve olaylar arasında ilişki kurmayı mümkün kılar. Nihayetinde şayet 

kavramsal yapılarımız olmasaydı ne düşüncemizin bir adım öteye gitmesi olası olurdu, 

ne de varlıkları birbiriyle ilişkilendirmeyi düşünebilirdik. Hatta şeylerle belirli bir şey 

olarak karşılaşmamız bile olası olmazdı. Çünkü kavramsal çerçevemiz, varolanlarla 

belirli cinsten bir varolan, hatta genel olarak varolan olarak karşılaştığımız terimleri 

içeren temel kategorilerden meydana gelmektedir. Kavramsal çerçevemiz şyleri belirli 

türden bir şey olarak anlamızı sağlayan niteliklerini açığa çıkarır ve onun özsel doğasını 

belirler. Bu belirleme yapılmasaydı, şeyleri belli bir tür olarak bilmemiz bile olanaklı 

olmazdı.359Fakat şeylerin önermesel ifadelendirilmesinin öncesindeki açımlanmışlığı 

bizim gündelik deneyimimizdeki tutum ve davranışlarımızla birlikte ortaya çıkar ve 

burada onlar, ilişkilerinin karmaşıklığı içinde kendilerini ne ise o olarak gösterirler. Bu 

sebeple Heidegger önermesel doğruyu yadsımasa da, onun dünyanın öncesel ve daha 

zengin verililiğini örttüğünü düşünür ve mesafeli bir tutum takınır.360 
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Sonuç olarak şunu söylemeliyiz ki Heidegger’in öncesel açımlanmışlık olarak 

nitelediği ve asli hakikat olarak belirttiği düzlem, insanın öznel tecrübesi olarak 

mümkün görünse de gündelik hayatımızda herhangi bir nesneyi diğerinden seçebilmek, 

ayırtedebilmek için, onun mesafeli durduğu mantıksal düzleme geçmek zorundayız. 

Ayrıca diğer insanlarla asgari düzeyde bir ilişkinin imkânı mantıksal düzlemdeki 

kavramlaştırma yapılmadan olası görünmemektedir: “Bu bardaktır” tanımlamasını 

yapmış olmak bardağa yönelmek için kaçınılmaz görünmektedir. 

Heidegger’in hakikat yaklaşımına ilişkin birçok eleştiri yapılmaktadır. Biz 

burada Ernst Tugendhat’ın eleştirilerine yer vereceğiz.361Tugendhat, Heidegger’i 

ontolojik-aşkın felsefe geleneğini sürdüren ve onu üretken bir biçimde ilerleten bir 

filozof olarak betimler. Klasik felsefenin hakikat yaklaşımı, Tugendhat’a göre, bir 

yanıyla evrenseldir, diğer taraftan ilk ilke veya en orijinal ilkeden başlar. Antik düşünce 

için bu ilke mutlak varlıktır. Modern transendental felsefe için ise bu en orijinal ilk ilke 

mutlak varlıktan ziyade verili bir şeyin mutlak kesinliğidir. Heidegger’in de bu ilk ve en 

orijinal ilkeye bağlı kaldığından bahseder düşünürve böylece o da transendental felsefe 

geleneği içinde yerini alır. Ancak, Tugendhat’a göre, Heidegger’de subjektivitenin 

kendinde-verililiği artık bir mutlak ilke olmayıp, dünyası tarih olan Dasein’ın ekstatik 

zamansallığı sayesinde sağlanmış bir ön-açıklıktır. “Böylece en orijinal ilke der 

Turgendhat“verili mutlak bir sübjektivitenin apaçıklığı olarak belirlenmez, Dasein’ın 

sonluluğunun açığa çıkması ile birlikte, bizatihi bu alanının açıklığı ile karakterize 

edilir.”362 

Teugendhat, Heidegger’in hakikat kavramını iki bölümde ele aldığından bahisle 

özellikle Varlık ve Zaman’ın 44. Bölümüne atıf yapar. İlk bölümde önermesel hakikat 

kavramı ele alınır ve önermesel hakikatin bir üzerini açma, keşfetme (Entdecken, 
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uncover) ya da Heidegger’in daha sonraki kavramsallaştırmasıyla gizlilikten çıkarma/ 

açığa çıkarma (Unverborgen, unconcealing) olarak anlaşıldığını söyler. Tugendhat bu 

belirlemenin Heidegger’e sonraki bölümde (bölüm b) bir şeyin üzerini açma, keşfetme 

ve ifşa etme (Erschlossenheit, disclosedness) olarak hakikat kavramını genişletme 

olanağı verdiğini söyler. Böylece bir iddianın hakikati onun ifşa olmuşluğu olarak 

anlaşılır.363 

Yine Tugendhat önermesel hakikat kavramının “hakikatin” tek tanımı 

olmadığını ancak en bilinen tanımı olduğunu söyler. Buna göre bir hakikat teorisinin 

önermesel hakikat kavramıyla uyuşması çok da bir şey başardığı anlamına gelmese de 

bir hakikat kuramı olarak işlev icra edebilmesi için karşılaması gereken asgari 

koşuldur.364 

Heidegger yukarıda da belirttiğimiz gibi hiçbir zaman önermesel hakikatin 

birincil hakikat olduğunu kabul etmez. Bir ifadenin hakikati, ona göre, hiçbir biçimde 

içkin bir temsil ile aşkın bir varlık arasındaki bir uygunluk meselesi olarak 

anlaşıl(a)maz. Tugendhat bu noktada Heidegger ile Husserl arasındaki bir karşılaştırma 

yapar: Buna göre Husserl tarafından geliştirilen hakikat teorisinde, onun kendine özgü 

fenomenolojik yöntemi sayesinde, nesnel içerik ile onun yönelimsel verililiği modu 

arasında bir ayrım yapılır ve bu yeni ayrımla da tekabüliyet ilişkisinin kapsamlı bir 

yorumuna ulaşılır. Aynı nesnenin farklı verili olma biçimlerinin ayrımı ile bir yandan 

yöneldiğimiz olgu durumunu, diğer yandan sözü edilen olgu durumunun kendisini/ne 

ise o olarak buluruz. Olgu durumunun bizatihi kendisi deneyime aşkın bir şey değildir, 

sadece verililiğin farklı bir modunun ilişkili halidir. Kendini olduğu gibi gösteren bu 

olgu durumu, bizim için verili olduğunda kendisini kendisi olarak izhar eden olgu 

durumudur.365 
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O halde Heidegger bir iddianın hakikatinin varolanı “olduğu gibi” işaret ettiğini 

veya ifşa ettiğini söylediğinde, Tugendhat’a göre, Husserl ile aynı düzlemde yer 

almaktadır. Ancak durum çok da böyle değildir. Tugendhat’ın itirazı tam da burada 

başlar, ona göre Heidegger, Husserl’in hakikat anlayışında mevcut olan“iddia olgu 

durumunu ‘olduğu gibi’ (so-as) gösterir ya da açımlar/ifşa eder” savında bulunan  

“olduğu gibi” belirlenimini paranteze alır ve hiçbir açıklama da yapmaz. Hâlbuki 

“olduğu gibi” belirleniminin bir iddia aracılığıyla olgu durumunu “kendisi olarak” açığa 

çıkarması tekabüliyet ilişkisinden söz edebilmek için gereklidir. Heidegger’de “bir iddia 

doğrudur” demenin manası “olgu durumunu kendiliğinde olduğu gibi açımlaması/ifşa 

etmesi anlamına gelir.366Tugendhat bu haliyle de bu formülasyon hala geçerli olduğunu, 

çünkü tekabüliyetin nihayetinde doğruluğu kanıtlandığında bir özdeşlik olduğunu 

söyler. Buna göre iddia olgu durmunu kendinde “olduğu gibi” işaret ettiğinde aynı 

zamanda şunu söylemiş olur: Bir iddia olgu durumunu “kendinde” olduğu gibi yakalar. 

Burada “olduğu gibi”(so-as) “kendinde”yi (in itself)  ima eder. Ancak Heidegger, 

üçüncü bir adım daha atar ve yine hiçbir gerekçe göstermeksizin “kendinde”yi de iptal 

eder.367 Böylece bir iddia doğrudur demenin anlamı artık “bir iddia olgu durumunu 

keşfeder/üzerini açar” olarak dönüşür. Bu sayede Heidegger şu teze ulaşır “iddianın 

hakikat oluşunu onun keşfedici olmaklığı olarak anlamak gerekir.”368 

Bu noktada Tugendhat’ın temel itirazı şudur: böyle bir tanımlama da doğru bir 

önerme ile yanlış olan nasıl ayırtedilecektir? Çünkü şayet bir önerme bir varolanı 

keşfediyorsa /üzerini açıyorsa doğrudur; eğer yanlışsa zaten varolanı hiç ortaya 

çıkarmaz, örtbas eder ya da gizler. Bu nedenle ifşa etme, eğer gerçekten bir ifşa etme ise 

o zaman doğru olması gerekir. Tugendhat’a göre keşfetme olarak hakikat tezi ancak 

yanlış bir iddianın keşfedici olmadığı söylendiğinde doğru olabilir. Hâlbuki Heidegger 

                                                           
366 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 328, p. 218. Kaan Ökten çevirisi şöyle “Varolanın kendini kendiliği 

içinde göstermesi.” 
367 Tugendhat, Heidegger’s Idea of Truth, ss. 90-91. 
368 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 328, p. 218.  
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yanlış bir iddiada da söz konusu varolanın “belirli bir anlamda zaten üzeri açılmıştır ve 

hala temsili değildir” ve “Varolan tümden örtük değildir, bilakis tam da keşfedilmiştir 

ama aynı zamanda gizlenmiştir.”369der.  

Buna göre yanlış bir iddianın örtüklüğü belirli bir keşfetmeyi dışlamaz. Fakat o 

zaman da soru şudur: yanlış bir iddia hangi anlamda üzerini açar/keşfedicidir ve hangi 

anlamda keşfedici değildir? Varlık ve Zaman’nda yukarıda alıntıladığımız pasajda da 

görüldüğü üzere yanlış bir iddiada da varolanın tümüyle gizlenmemiş olduğunu ilan 

eder. “O zaman” der Tugendhat, “kendimizi açığa çıkarma ve gizlenme ile 

sınırladığımızda belirli bir yanlışlık anlamını belirlemenin imkânı kalmaz.” Yanlışın bir 

örtme olarak nitelendirilmesi her ne kadar ileri bir adımsa da iddianın neyi, nasıl örttüğü 

asıl mesele olarak belirir. İddia, varolanın kendiliğinde ne ise o olmaklığını örter ve 

aslında bu yolla başka bir biçimde keşfeder yani kendisi gibi olmasa da üzerini açmış 

olur. Bu nedenle apophansisin bir varolanı ne ise o olarak, kendiliğinde keşfeden daha 

geniş bir üzerini açmadan, bir iddiayı hakikat yapan daha dar anlamdaki keşfetmeyi 

ayırtetmenin bir imkânı yoktur. Yani doğru bir iddiayı karakterize etmek için 

“kendiliğinde” ifadesinin etrafından dolanmanın olanağı yoktur Tugendhat’a göre.370 

Tuhendhat, Heidegger’in keşfetme/üzerini açma (Entdectheit) ve açığa 

çıkarma/gizlilikten çıkarma (Unverborgenheit) kavramlarıyla Husserl’deki 

“yönelimselliğe verililik” kavramını derinleştirse de genel olarak verililik (givenness) 

ve kendinde-verililik (self-givenness) kavramları arasındaki farkı gözden kaçırdığını 

belirtir.  

Sonuç olarak Tugendhat doğru ve yanlış iddialar arasındaki ayrımın yalnızca 

keşfetme ve gizlenme ayrım açısından açıklanmayacağını söyler. Buna göre hakikat 

kavramı, özgül anlamını yalnızca iddianın bir şeyi açığa çıkarmasıyla değil, aynı 

                                                           
369 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 334, p. 222. 
370 Tugendhat, Heidegger’s Idea of Truth, ss. 93-94. 
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zamanda iddianın onu kendi içinde “olduğu gibi” açığa çıkarması (görülmesine izin 

vermesi anlamında) sayesinde kazanır. Böylece Tugendhat Heidegger’in hakikat ve ifşa 

olma denkleminin, son tahlilde, savunulamaz olduğunu ve hatta hakikat sorununu 

gizlemeye yol açtığını iddia eder.371 

2.2.3. Hakikatin Özü Olarak Özgürlük 

Heidegger hakikat konusunda konuşurken özgürlük meslesine özel bir önem 

verir, bu konu Hakikatin Özü Üzerine adlı eserinde yer alır. Burada Heidegger 

“tasarımsal ifadelerin nesneden mutabakat konusunda bir direktif/yönerge” 

aldıklarından bahseder. Eğer öyle ise yani özne tarafından kurulan bir yargısal ifade 

nesneden, doğrulanmak için, bir yönerge alıyorda, o zaman özgürlük “olmaya bırakma” 

olarak belirir.  Heidegger hakikatin özünün olmaya bırakma olarak özgürlük olduğunu 

ilan eder. Bu bağlamda “öz/essence ilksel ve genel olarak kabul gören tüm bilinenlerin 

içsel imkânının temeli olarak anlaşılmalıdır.”372 

Heidegger hakikat ile özgürlük arasındaki ilişkinin Dasein’ın gizlenmiş özünü 

ortaya çıkarmak konusunda önemli ipuçları taşındığından sözeder. Yukarıda Dasein’ın 

özsel yapısının hakikat meselesinin kökeninde durduğunu anlatmıştık. Burada özgürlük 

hakikat meselesinin merkezine taşınarak “doğruluğun” içsel imkânı olarak tanımlanır. 

Çünkü özgürlük açıklık içinde ifşa olanların olmaya bırakılması olarak tezahür eder. 

Böylece özgürlüğün anlamı “açıklık içinde varolanların, oldukları haliyle varolmalarına 

izin vermek” olarak belirir ve kendini “olmaya bırakma” olarak açımlar.373 

Sunumcu bir ifadenin doğru nitelemesiyle benzeştiği açığa vurulmuş olan, her 

defasında açığa vurulmuş bir duruş içinde açık olan varolandır. Bir açık olanın 

açığa vurduğuna özgür olmak, varolanı oluruna bırakır ki varolsun. Özgürlük şimdi 

                                                           
371 Tugendhat, Heidegger’s Idea of Truth, ss. 96-97. 
372 Heidegger, On the Essence of Truth, s. 143. 
373 Heidegger, On the Essence of Truth, ss. 143-144. 



 

141 

kendisini varolanın oluruna bırakılması olarak ortaya koyuyor. (…) Oluruna 

bırakmak varolana kendini teslim etmek’tir.374 

Heidegger özgürlük kavramını kendi düşüncesi bağlamında gündelik ve 

alışılagelmiş anlamlarından farklı bir yere oturtur. Olmaya-bırakmak kavramı gündelik 

kullanımda “planladığımız bir işten vazgeçmek, bir şeye bir şeye bir daha dokunmamak, 

feragat, ilgizsizlik, görmezden gelmek” gibi olumsuz anlamlar taşısa da Heidegger 

onuböyle bir manada kullanmaz. Ona göre olmaya-bırakmak varolanları anlamaya 

çalışmak olmalıdır.375  Heidegger burada varolanlarla ilişkimizde bir tavır alıştan söz 

etmektedir, bunu basit bir tutum değişikliği olarak görmemek gerekir, çünkü bu sayede 

insan varolanların örtüsünü açmakta, onları keşfetmekte ve onlarla ne iseler 

öyleliklerinde karşılaşma imkânına sahip olmaktadırlar. Heidegger bu tavır alışda 

varolanlarla ilişkimizin onları yönetmek, korumak, onlara yönelmek veya planlamak 

olarak anlaşılmamsı gerektiğinden bahisle, olmaya-bırakmanın “her varolanı, ne ise o 

olarak varolmaya durduğu, geldiği açıklığın apaçıklığında kavramaya çalışmak” 

olduğundan sözeder. Bu da aletheia olarak hakikattır.376 

DüşünürHakikatin Özü Üzerine adlı çalışmada varolanların saklanmış/gizlenmiş 

olduklarından ve bir “esrar perdesi içine gömülü” olduklarından bahseder. Hakikatin 

üzerini açma/keşfetme ve gizlilikten çıkarma olarak anlaşılması ise ancak bu varolanları 

sarıp sarmalayan bu sır perdesine karşı gerçekleşebilir.377 Heidegger aynı yerde 

“Dasein’da insanlık için, uzun zamandır sırrına vakıf olunmamış varoluşu mümkün 

kılan temel olduğundan” söz ederken onun “varolan nedir?” sorusunun dolayısıyla 

varlığa ilişkin sorusunun hakikati gizlilikten çıkarmak manasına geldiğini belirtir. 

Burada kullanılan anlamda var-oluş (ex-sistence) varolanların ifşasına dışarda 

durmadır.378 Anlaşılan o ki, Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısı, onun varolandan 

                                                           
374 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s.135. 
375 Heidegger, On the Essence of Truth, s. 144. 
376 Heidegger, On the Essence of Truth, s. 144. 
377 Heidegger, On The Essence of Truth, s. 145. 
378 Heidegger, On The Essence of Truth, s. 145. 
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varlığa sıçrayan aşkınlığı, esasında, hem varolanların saklanmışlık durumundan ya da 

Heidegger’in deyimiyle “esrar perdesi” içinden çekilip-alınmasını olanaklı kılmaktadır, 

hem de varlık ile ilişkiyi mümkün kılmaktadır.  

(…) özgürlük, varolanı-oluruna bırakmak olarak, hakikatin özünü varolanın 

çıkartılması anlamında ifa ve icra eder. Hakikat insani bir özne aracılığıyla bir 

nesne hakkında açıklamada bulunan ve hangi alanda olduğu bilinmeyen herhangi 

bir yerde geçerli olan doğru önermenin bir özelliği değildir; bilakis hakikat 

varolanın, bir açıklığın mevcudiyetini sağlayan açığa çıkartılmasıdır. Tüm insani 

duruş ve bu duruşun eylemesi, bu açığa çıkartmanın açıklığına salınmıştır. Bu 

nedenle insan, var-oluş (Ek-sistenz) anlamında var-dır. 379 

 

Peki “varolanların ifşasına açıkta durmak” ne demektir? Heidegger burada 

varolanların karşısında “geri çekilmek” olarak tanımladığı bir tavır alıştan söz eder, 

bunun anlamı ona göre, onların kendi ne’likleri ve nasıllıkları içinde yani kendi 

öyleliklerinde ifşa etmelerine açık durmayı işaret ederken, Heidegger, ancak insanın 

böylesi bir tutum takınması neticesinde, tekabüliyet anlamındaki bir doğruluğu mümkün 

kılan standardı şeylerden çekip alabileceğini söyler. Çünkü bu manasıyla özgürlük, 

varolanların öyleleklerinde ortaya çıkmasının koşulu olarak belirir. Böylece, ona göre, 

olmaya-bırakma olarak özgürlük varolanları açığa çıkarır, şimdiye taşır ve vareder. 

“Hakikatin özü olarak düşünüldüğünde özgürlüğün özü, kendini varolanların açıklığına 

dışarda durma (ex-pose) olarak izhar eder.”380“Olmaya bırakmanın gerçekleşmediği 

durumda varolanlar örtbas edilir ve çarpıtılır. Görünüş güç kazanır.”381 

Heidegger’in insanın radikal bir tutum değişikliği olarak belirlediği ve bu sayede 

varolanlarla (nesnelerle değil) kendiliklerinde karşılaşmanın imkânı olarak belirlediği 

özgürlük kavramının,modern felsefenin özne kavramına yönelik bir eleştiri ve öneri 

olduğu düşünebiliriz. Kartezyenöznenin hesaplayıcı, tüm varlığı kontrol etmeye 

                                                           
379 Heidegger, Hakikatin Özü Üzerine, s. 138. 
380 Heidegger, On The Essence of Truth, s. 144. 
381 Heidegger, On The Essence of Truth, s. 146. 
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yöneliktavrına karşılık ve aynı zamanda bütün varlıkları “özne”nin gözünden 

değerleyen yaklaşımının aksine, Heidegger insanı varolanların kendilerini ne ise o 

olmaklıklarında ifşa etmelerine açık durmaya çağırır ve bunun insanın varlıklarla daha 

asli karşılaşma imkânı taşıdığından sözeder. Heidegger için bunun anlamı, insanlığın 

tarihsel sürecindeki en “keskin ve devrimci” dönüşüm olarak, son derece saygın ve 

üstün bir tutum alıştır. 

Sonuç olarak Heidegger hakikatin asli anlamının varolanın üzerinin açılmasına 

dayandığını söyler, bunun olanağının ise ancak onları olmaya bırakma olarak özgürlük 

olarak belirdiğini ilan eder. Böylece doğru bir önermenin realiteyle tekabüliyetinin 

belirlenmesi de mümkün olabilir. Dolayısıyla özgürlük tekabüliyet anlamındaki 

hakikatin de olanak koşulu olarak ortaya çıkar. Böylece hakikatin anlamı, her türlü 

insan etkinliğini,  insanın her türlü tutum ve davranışını kapsayan bir düzleme taşınır.   

Bütün bunlar ışığında Heidegger’in hakikat konusundaki görüşlerini belki şöyle 

özetlemek mümkün olabilir. Öncelikle, hakikat bir önerme ile onun bir olguyla ya da bir 

şeyle ilişkisinde bulunmaz. İkincisi hakikat varlıkla kopmaz bir biçimde bağlıdır, hatta 

fiilen onunla aynı şeydir. Böyle bir varlık düşüncesi öncelikle bir zihin meselesi değildir 

ve onunla sınırlı olarak anlaşılamaz. Aksine insanların kendi hayatlarına ve onları 

çevreleyen dünyaya karşı tümüyle yeni bir yaklaşımı gündeme getirir ki bu insanın 

sahih varoluşunu devralması ile mümkündür. İnsanın kendi ölümünü öncelemek 

suretiyle devraldığı sahih varoluşu, ekstatik karakteri asli zamansallık üzerinde 

mümkündür. Böylece insan kendisini ve şeyleri anlayabilir ve tarihsel bir uygarlık 

dünyası inşa edebilir. 

Heidegger’in hakikat konusundaanlattığımız yaklaşımı, felsefe tarihinin kadim 

soruları bağlamında önemli sonuçlar taşır. Yukarı da Tugendhat’ın Heidegger’in 

önermesel hakikat konusundaki görüşlerine yönelik itirazından söz ettik. Aşağıda 

gerçeklik sorunu ile ilgili Heidegger’in görüşlerini tartışarak oradan dış dünyanın 



 

144 

varlığına uzanan yolu araştıracağız. Ancak bundan önce şu ana kadar söylediklerimizin 

kısa bir özetini yapmakta yarar var.  

Hakikat konusunda şu ana kadar yazdıklarımızdan nasıl bir fotoğraf 

çıkmaktadır? Heidegger burada nesnelere erişimin imkânını ortaya koyar. İnsanın 

ontolojik-eksistensiyal yapısı sayesinde, birinci bölümde söz ettiğimiz dünya-da-varlık 

olması ile - ki bu onun aşkınlığıdır ve ekstatik zamansallıkta temellenir- varolanlara 

erişmektedir. İhtimam-gösterme yapısı sayesinde hem kendisiyle –varoluş- hem diğer 

Dasein’larla hem de nesnelerle karşılaşmaktadır. İhtimam-gösterme yapısı onun tüm bu 

unsurlarla ilgili/ilişkili olduğunu, umursadığını ve onlara ilişkin soru sormaktan 

vazgeçmediğini işaret eder. Şayet insan aşkın olmasaydı hiçbir varolanla karşılaşamaz 

ve aşina olduğu bir dünyada yaşayamazdı. Bu durum Dasein’ın her durumda varolanları 

açımladığını ve onları gizlilikten çıkardığını yani hakikat içinde olduğunu ifade eder. 

Ancak insanın her türlü gizlilikten çıkarışı doğru bir biçimde gerçekleşmemektedir. 

Birinci bölümde insanın sahih ve gayrısahih varoluşundan sözettik. Bu bir değerlemedir 

ve insan gayrısahih varoluşunda bir şimdi’de sınırlanmış bir anlamaya teslim olur, 

merak eder,  gevezelik eder. Bu anlama biçimi de esasen sahih bir anlamadan neşet 

eder. İnsan gerçekte “zaten daima” anladığı hakikatten kaçmaktadır/unutmaktadır. 

Çünkü insanın sahih varoluşu, zamansal olarak insanın kendini geleceğe tasarlayarak 

ölümü-öncelemesi üzerine kurulur. İnsan çıplak bir biçimde kendi sonluluğuyla 

karşılaştığı gelecekten geçmişe gider gelir ve bir görü an’ını (Augenblick) yakalar. 

İnsanın sahih varoluşu, sahih anlama üzerine kurulur ve o da ekstatik karakterli 

zamansallıkta temellenir. Öyleyse insan her iki durumda da varolanlarla karşılaşır ancak 

sahih bir biçimde karşılaşmakla gayrısahih bir biçimde karşılaşmak ve anlamak arasında 

varoluşsal bir fark vardır. Sahih biçimde gizlilikten çıkarma ve varolanlarla ne ise o 

olarak karşılaşmak için bir tutum değişikliği gerekir ki bu da “onları olmaya bırakmak” 

ile mümkündür. 
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Çalışmamızın bu bölümüne kadar Dasein’ın/öznenin mahiyetini, hakikati ve 

aralarındaki ilişkiyi konuşmaya gayret ettik. Aşağıda ise nesne konusunuele alacağız. 

Heidegger bize geleneksel felsefenin nesnesi yerine insanla ontolojik bir ilişkisi 

olduğunu belirttiği “dünya”dan söz eder. Bu sebeple biz de öncelikle dış dünyanın 

varlığı ve gerçeklik meselesini ele aldık. Sonrasında ise Heidegger’in dünya kavramını 

ve dünya-içindeki nesnelerle karşılaşmanın imkânını anlatmaya çalıştık.  

2.3. DIŞ DÜNYANIN VARLIĞI ve GERÇEKLİK PROBLEMİ 

Descartes, kendi varlık/bilgi anlayışını temellendireceği, kesinliği ve 

doğruluğundan şüphe edil(e)meyecek bilginin hesabını çıkarmaya her şeyden şüphe 

ederek başlamıştı ve kendi varlığına ilişkin kuşkudan dış dünyanın varlığının 

araştırılmasına doğru uzanan bir sorgulamaya girişmişti.382 Her ne kadar Descartes’in 

                                                           
382 Descartes’ın kuşkusu, yönteminin bir parçasıdır ve amacı, “yeni bilime güvenilir metafiziksel temel 

kurmak için onu önyargılardan ve önceden kabul edilmiş kanılardan temizlemektir:“…gelenek ve 

görenekler konusunda bazen pek şüpheli olduğu bilinen görüşlere hiç şüphe götürmez görüşlermiş gibi 

uyulması gerektiğini epey zamandan beri fark etmiştim: fakat yalnızca hâkikati araştırmakla uğraşmak 

istediğim için, bunun tam tersini yapmam ve haklarında en ufak bir şüphe duyabileceğim hepsini – doğru 

sandığım görüşler arasında tamamiyle şüphe götürmez kalıp kalmayacağını görmek için – mutlak surette 

yanlış sayarak atmam gerektiğini düşündüm.”(Rene Descartes, Metod Üzerine Konuşma, çev. K. Sahir 

Sel, Sosyal,  İstanbul, 1994, s. 32.) 

Descartes’ın kuşkusu üç dalga halinde ortaya çıkar. İlkinde duyuların tanıklığına başvuru reddedilir: “ 

(…) zaman zaman duyuların aldatıcı olduğunu da yaşayarak görmüşümdür; oysa bizi bir kez bile 

yanıltmış olan şeylere asla güvenmemek sakınganlık gereğidir.” İkinci olarak mevcut deneyimler 

hakkındaki yargılar bile reddedilmiştir: “Elimde bir kâğıt parçasını tutarak ateşin başında oturuyorum” 

sanısı, ilk bakışta o kadar açık bir yargı gibi görünmektedir ki bundan ancak bir deli kuşkulanabilir; ama 

düş görüyor da olabilirim, bu durumda yargım yanlış olacaktır.” Bu “düş görme” uslamlamasının 

kapsamı, dış dünya hakkındaki her türlü yargıdan kuşku duymayı da içerecek şekilde genişletilmiştir. 

Bununla birlikte matematiğin ve mantığın doğruluklarından kuşku duyulmaz, çünkü “ …ister uykuda ya 

da uyanık olayım, ikiyle üçün toplamı her zaman beş sayısını verecek ve karenin de hiçbir zaman dörtten 

çok kenarı olamayacaktır.” (Rene Descartes, İlk Felsefe Hakkında Meditasyonlar, çev. İsmet Birkan, 

Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2001, ss. 16-18) Ama şimdi üçüncü ve en çarpıcı kuşku ortaya çıkmaktadır. 

Varsayalım ki aldatıcı bir Tanrı var ve bu Tanrı, ne zaman iki sayısına üç eklesem veya karenin 

kenarlarını saysam, dizgesel bir biçimde beni yanıltmaktadır.  Eğer böyle “kötü huylu bir cin” varsa – ki 

bunun olanaklılığının karşıtını kanıtlayamam- bu durumda hiç bir şey kuşkudan arınmış 

görünmemektedir.( John Cottingham, Akılcılık, çev. Bülent Özkan, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2003, 

s.46) 

Descartes’ın kuşkusu evrensel ve şüphe götürmeyecek bilgiyi elde etmede bir araçtır.  Her ne kadar 

Descartes, zaman zaman kötü niyetli bir şekilde kuşkucu olmakla suçlansa da, metafiziğinin ilk kez 

kamuoyuna sunulmasından itibaren, dizgesel şüpheye yönelmekteki amacının kuşkuyu ortadan kaldırmak 

ve güvenli ve kuşku götürmez bilgiyi bulmak olduğunu kendisi açıkça ifade etmiştir. Bu sebeple “daha 

sonra terk edilmek üzere tasarlanmış” olan söz konusu kuşkuyu çağında yaygın olan ve kendisini de 

endişeye sevk eden sofistlerin şüphesinde ayırmakta son derece titiz davranmıştır. Descartes’ın bu 

noktaya kadar elde ettiği bilgi, iki ontolojik önermenin çıkarımlanması ile sonuçlanmıştır: “ Ben varım” 

ve “Tanrı vardır”. Filozof bundan sonra duyulur dünyanın bilgisine geçmeyi deneyecektir. Descartes, tüm 

bilimin doğruluk ve kesinliğini ancak ve yalnızca Tanrı’nın bilgisine bağlar: “öyle ki O’nu bilmeden önce 

hiçbir şeyi tam olarak bilemezdim”. Tanrı vardır, her şey ona bağlıdır ve o aldatıcı değildir. Düşünen 
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şüphesi yöntemsel olarak bir araç işlevi görmüş olsa da kalkış noktası ve amacı, dış 

dünyanın varlığının ve ona ilişkin kesin doğruların ortaya konulması ve pek tabii “yeni 

bilime güvenilir metafiziksel bir temel kurmak”383tır.  

Kartezyen geleneğin özne merkezli yapısı, insanı bir nesne dünyası karşısında 

konumlandırır ve onu, nesnelerden oluşan bu dünyayı tasarımlayan bir akıl olarak 

betimler. Felsefe, fizik ötesi ile başlamakta oradan dünya dönmekte384  ve dünyanın 

açık-seçik, nesnel bilgisine erişmeye çalışmaktadır.385 Böylece Descartes geleneksel 

felsefenin fenomenlerden başlayarak metafiziğe giden seyrini tersine çevirir. Guignon 

Descartes’tan tevarüs edilen söz konusu temelci geleneğin amacının, inançlarımızın 

doğru olabileceğini garanti edecek bir “prosedür” bulmak olarak belirdiğini söyler. 

Çünkü eğer böyle bir prosedür yoksa, inançlarımızın doğruluğuna ilişkin bir güvence 

                                                                                                                                                                          
zihinden ulaştığı bu Tanrı bilgisi, epistemolojisini kuracağı temel olacaktır: böylelikle açık ve seçik 

olarak kavranan her şey doğrudur. Tanrının insana verdiği doğal ışık denilen bilmek gücü, hiçbir zaman 

kavradığında, yani apaçık bildiğinde, doğru olmayan bir şeyi kavramaz.  (Rene Descartes, Felsefenin 

İlkeleri, çev. Mesut Akın, Say, İstanbul, 2008, s.69) “Bundan sonra şahsi tecrübemle biliyorum ki, bende 

bir hüküm vermek veya doğruyu yanlıştan ayırt etmek melekesi vardır. ...Ve Tanrı beni aldatmak 

istemeyeceğinden, bu melekeyi lazım olduğu gibi kullandığım takdirde, hiçbir zaman yanılmama imkân 

olmayacak şekilde bana verdiği de muhakkaktır.”(Rene Descartes, İlk Felsefe Üzerine 

MetafizikDüşünceler, çev. Mehmet Karasan, MEB, İstanbul, s.48) 
383Rene Descartes, Metod Üzerine Konuşma, çev. K. Sahir Sel, Sosyal,  İstanbul, 1994, s. 32. 
384 Descartes’ta felsefe fizikötesi ile başlar. Bu dikkat çekicidir ve aslında, onun düşünce sistematiğine 

ilişkin de önemli bir ipucudur. Döneminde ve öncesinde, felsefe her zaman fizikten başlayarak oradan 

fizikötesine yükselir. Fizikötesi felsefenin yüksek aşamasını oluşturmakta, onun ötesinde de yüce Tanrı 

bilimi/teoloji bulunmaktadır. Hâlbuki Descartes, felsefeye fizikötesiyle başlayarak önemli bir değişim 

gerçekleştiriyordu. Artık felsefe, görünen nesnelerden görünmeyen nesnelere, dünyadan Tanrı’ya 

yükselmek değildir. Fizikötesinden başlayan felsefenin gideceği daha üst bir yer kalmamaktadır. Buradan 

geri dünyaya dönülecek, fiziğe geçilecektir. Charles Adam bu durum için “Tanrıbilime bile bile yüz 

çeviriyor dememekle birlikte… filozofun amacı yüksek bilgi edinmek değildir, onun biricik ve her şeyden 

önce gelen amacı doğanın bilimidir”  diyecektir. Metod Üzerine Konuşmalar’da zaten kendisi de bu 

amacını açıkça ortaya koyacaktır: “Bizi doğanın efendisi yapacak pratik bir felsefe ve fizik.”384 

(Descartes, Rene, Metod Üzerine Konuşma, çev. K.Sahir Sel, Sosyal Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 1994, 

s.57)   
385 “İnsan düşüncesinin bilebildiği tüm gerçeklerin ilk temellerini atmaya çalışmak” Felsefenin 

İlkeleri’nin önsözünde prenses Elisabeth’e böyle yazıyordu Descartes, yüklendiği ürkütücü entelektüel 

tasarıyı anlatmak için. (Rene Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, Say, İstanbul, 2008, s.27);  

Felsefenin İlkeleri’nde bütün unsurlarıyla tutarlı bir bütün meydana getiren bilgi idealini ünlü ağaç 

metaforuyla şöyle açıklıyordu: “Böylece tüm felsefe ağaç gibidir: Kökleri metafizik, gövdesi fizik ve bu 

gövdeden çıkan dallar da diğer bilimlerdir: Tıp, mekanik ve ahlak. Burada kastettiğim ahlak diğer 

bilimlerin tam bir bilgisini isteyen ve hikmetin en son basamağını teşkil eden yetkin ahlaktır. Ağaçlarda 

meyveler nasıl kök ve gövdelerden toplanmayıp dallardan alınırsa, felsefenin yararı da aynı biçimde en 

son öğrenilebilen bölümlerinden sağlanır.” (Rene Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, Say, 

İstanbul, 2008, s.42) 
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yok demektir, o zaman inançlarımızın göreli olarak bile doğruluğundan söz etmek 

mümkün görünmmektedir.386 

Descartes kendisinden şüphe edilmeyecek, açık-seçik kavranmış, kesin bilginin 

peşindedir. Onun aradığı bilginin doğruluğundan ziyade kesinliğini belirleyebileceğimiz 

ve sonrasında tüm bilgimizi üzerine inşa edebileceğimiz kesinliği işaret eden bir ölçüte 

erişmektir. Tepe’ye göre bu yaklaşımın en önemli sonucu, öznenin tasarım ya da 

bilgilerinin açık ve seçik olarak kavrandığından emin olmasıdır. Bu da önemli bir 

değişime işaret eder: böylece bilginin doğruluk-kesinlik değeri, onun nesnesiyle ilişkisi 

üzerinden değil, öznenin bu doğruluk-kesinlikten emin olması olarak ortaya çıkar. 

Esasen Descartes’ın bu doğruluk-kesinlik ile ilgili görüşleri çok temel bir değişimin 

ifadesidir. Çünkü Tepe’ye göre Platon ve Aristoteles’de var olan, Thomas Aquinas’ın 

görüşlerinde birtakım değişikliklerle beraber izleri görülen hakikatin ontolojik temeline 

yönelim,  Descartes ile birlikte tamamen rafa kaldırılır ve epistemolojik bir doğruluk 

anlayışına doğru evrilir.387 

Heidegger, özneye, onun bilgisine ve dış dünyanın varlığına ilişkin sorgulamayı 

getiren bu kuşkucu yaklaşımları, insana, dünyaya ve insanın bilme/anlama edimine 

getirdiği ontolojik yaklaşımla alt üst eder. Her şeyden önce gündelik meseleler, bir 

“nesne”ler koleksiyonu karşısında duran saf bir “Ben”in tüm etkilerden sıyrılmış 

durumu olarak anlaşılamaz. Heidegger’e göre insan olmak, tüm belirlenimlerinden 

önce, “ihtimam-göstermek”tir. Dasein ihtimam-gösteren ya da umursayan bir varolan 

olduğu için “kendini öncelemekte/kendi önünden gitmekte”, böylece kendi varoluşunu 

kurmakta, diğer insanlarla ve şeyler’le karşılaşmaktadır. 

Heidegger’in, Dasein’ın temel yapısal özelliği olarak belirtmiş olduğu söz 

konusu ihtimam-gösterme yapısı, geleneksel felsefenin sorduğu soruların yani 

                                                           
386 Charles B. Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, Hackett Publishing Company, 

1983, s. 198.  
387 Tepe, Felsefede Doğruluk Ya Da Hakikat, ss. 55-56. 
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kendiliğin, diğer insanlarla birlikte oluşun ve şeylerle bir arada bulunuşun (onlarla 

karşılaşmanın) dolayısıyla dış dünyanın cevabını verir ve zamansallık üzerine 

temellenir. “Dasein’ın varlığı” der Heidegger “şu demektir: (Bir dünya) içinde –zaten-

var-olarak-kendini-önceleme halinde (dünya-dahlinde karşılaşılan varolanlarla) beraber 

var olma. Bu varlık (Dasein), saf ontolojik-eksistensiyal bakımdan kullanılan ihtimam-

gösterme başlığının anlam içeriğini oluşturmaktadır.”388 

Bu çetrefilli cümleden çıkan sonucu Levinas Ölüm ve Zaman’da şöyle açıklar: 

Dasein’ın Da-‘sında (yani burada’lığında, yani dünyadaliğında) onun zati özellikleri 

mündemiçtir ve bu özellikler aynı zamanda Dasein’ın kendisiyle ve diğer varolanlarla 

ilişkisini işaret eder ve onun asli zamansallığı üzerine kurulurlar. Bunlardan ilki kendi-

önünde-olmak/kendini öncelemek anlamında tasarım/anlama, kendiliği işaret eder ve 

gelecek üzerine temellenir; olmuşluk olarak dünyada olmak, fırlatılmış Dasein’ın zaten 

kendisini bir dünyada bulduğunu ve dünyanın her türlü anlamanın ve eylemin öncesinde 

zaten hep varsayıldığına işaret eder ve zamansallığın geçmiş/olmuşluk kipinde 

temellenir; şeylerin yakınlığında olarak dünyada olmak ise şimdiki zamanı işaret eder. 

Bu sayede bir “şimdi” de şey’lerle karşılaşmak mümkün olur. Bu üç unsur ekstatik 

karakterli geleceğin, geçmişin ve şimdinin geçişli yapısı sayesinde Dasein’ın 

bütünlüğünü kurarlar veihtimam-gösterme yapısını oluştururlar.389Böylece Heidegger, 

geleneksel felsefenin “kuşku götürür” bularak araştırdığı ve hesabını çıkarmaya çalıştığı 

kendilik, dünya ve varolanlar hakkındaki tüm sorularını geçersiz ilan eder. 

Dış dünyanın varlığına ilişkin kartezyen şüpheyi boşa çıkaran ve anlamsız kılan 

bir başka durum Dasein’ın dünyaya gömülü bir varolan olmasıdır: hatırlayalım dünya-

içinde-olmaklık (In der Welt Sein) onun özsel özelliğidir. “Aslında bu şüphenin kaynağı 

gerçeğin “eskiden beri” temaşa edilerek belirlendiği inancına dayanır” der Heidegger.  

Bu durumda gerçeği bilmek, ruhun yani bilincin bir edimi/tutumu olarak ortaya çıkıyor 

                                                           
388 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 294, p. 192.  
389 Levinas, Ölüm ve Zaman, s. 37.  
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demektir. Böylece gerçeklik meselesi, gerçek olanın bilinçten bağımsız olup olmadığı 

veya bilincin gerçeklik âlemine aşkın olmasının olanaklı olup olmadığı noktasında 

tartışılır.390 Heidegger’in yaklaşımı dünyanın var olup olmadığına ilişkin şüphenin, 

dünya-da-varlık olarak Dasein için ve tam da onun dünya-da-varlık olması hasebiyle 

anlamlı olmadığı ve tüm bu sorgulamanın, ancak dünya-da-olmaklığın art alanında 

mümkün olabileceği şeklindedir.391 

Dış dünyanın” gerçekliğine inanmak (ister haklı olsun ister haksız), bu gerçekliği 

kanıtlamak (ister yeterli olsun isterse yetersiz), onu varsaymak ( ister açıkça olsun 

isterse kapalı): bu gibi denemeler (…) öncelikle dünyasız yani kendi dünyasından 

emin olmayan ve esasen kendine bir dünyanın teminatını sağlamak durumunda 

kalan bir özneyi varsayar. Bu bağlamda dünya-içinde-varolma daha baştan itibaren 

varsayma, sanma, kesin olma ve inanmaya dayandırılır ki bu tutum zaten hep 

dünya-içinde-varolmanın temellendirilmiş moduslarıdır.392 

 

 Heidegger’e göre dünya-içinde keşfettiğimiz şey’lerle ilişkimiz, ilk planda, 

ihtiyaçlarımız ve onlara ilişkin beklentilerimiz çerçevesinde, işlevleri üzerinden, 

pragmatik gerekçelerle gelişir ve onları belirli türden bir varolan olarak zaten daima ve 

kendiliğinden/kendiliği içinde keşfederiz.393 Kartezyen modelin önerdiği, şeyleri 

hesaplanabilir nesnelere dönüştürmek suretiyle onlarla karşılaşma  (bu onları mevcut-

olanlar olarak (Vorhandene) anlamak manasına gelir), dünyayı keşfetmenin sadece özel 

bir örneğidir. Heidegger varolanlarla onları temaşa ederek bir mevcut-olan olarak 

belirleyen ilişkinin de, nihayetinde insanın ihtimam-gösterme yapısında temellendiğini 

söyler. Hatta bir siyasi eylemde bulunmak ya da eğlenmek, teori ya da pratik insanın 

tüm eylemleri insan ihtimam-gösteren bir varlık olduğu için olanaklı olmaktadır.394 

                                                           
390 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 307, p. 202.  
391 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 308, p. 203.  
392 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 312, p. 206.  
393 Burada “ne içinlik” (als/as yapısı) yapısın işaret edilmektedir. Sonraki “Nesne yerine Dünya” başlığı 

altında bu konuyu anlattık.   
394 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 294, p. 193.  
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Sonuç olarak insan varlığının/Dasein’ın üç yapısal özelliği: 1- İhtimam 

göstermek, 2) Dünya-da-olmak ve 3) Şey’lerle öncelikli karşılaşmanın onların insan için 

işlevleri üzerinden yani el-altında-olanlar (Zuhanden)  olarak gerçekleşiyor oluşu üç 

yönlü Kartezyen şüpheyi (kendilik, dış dünya ve şeylerle karşılaşma) boşluğa düşürür.  

Öyleyse neden şüpheye düşüyoruz? “Aslında hakikati ve sahteyi ayırt etme 

yeteneğimizin kaybolduğu düşüncesi, der Guignon,  “insan tarafından üretilmiş olan 

fikirler, önermeler, teoriler ile dünyadaki olaylar arasında var olduğu iddia edilen  

“mütekabiliyet” veya “uyuşma” olarak hakikat anlayışından kaynaklanır.”395 Heidegger 

bizi, yukarıda anlattığımız gibi, bu geleneksel hakikat anlayışının daha derin ve daha 

ilksel/asli bir hakikat anlayışından türediğini görmeye yönlendirir. 

Heidegger, tekabüliyetçi teorinin daha derinde bir ifşa olmuşluk üzerine 

temellendiğini belirtir, ancak hakikatin odak noktası olarak ifade’yi gören geleneksel 

görüşleri de yadsımaz. Bir ifade, bir şeyin belli niteliklerini ortaya koyan basit bir 

yargı/yüklemdir. Heidegger Aristoteles’in ifadeyi “bir şeyin görülmesine izin vermek” 

anlamında apophansis olarak396 anladığından söz eder ve bu yaklaşımda esas olarak 

ifadenin (önerme) bir şeyin görülmesini, açığa çıkmasını, başka bir ifadeyle örtüsünün 

açılmasını/keşfedilmesini sağlamak gibi bir işlev gördüğünü belirtir. Öyleyse 

mutabakatın anlamı bir şey’in olduğu gibi görünmesine izin vermektir. Bir şeyin doğru 

olduğunu söylemek varolanı kendi içinde olduğu gibi keşfetmek397 demektir. Eğer 

ifadede keşfedilen, varolana tekabül ederse, o zaman ifadenin doğru olduğu söylenir.  

Heidegger, bir ifadenin/önermenin şey’i ne ise o olarak tezahür ettireceğini 

söyler.398Yukarıda da anlattığımız üzere  “Duvardaki resim eğri duruyor.” ifadesi resme 

                                                           
395 Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, s. 198. 
396 “Söz olarak logos daha ziyade deloun gibi bir şey demektir yani ‘sözü edilenin’ söz etme sırasında 

apaçık hale getirilmesi. Aristoteles sözün bu anlamına apophainesthai diyerek onu daha da keskin 

biçimde serimlemiştir. Buna göre, logos bir şeyi (sözün ne hakkında olduğunu) görünür kılar (apo…).” 

(Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 62, p. 33.) 
397 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 329, p. 218. 
398 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 327, p. 217. 



 

151 

bakmak suretiyle doğrulanır. Böylece hakkında söz edilen nesne keşfedilmiş olur. 

Ancak bunun böyle olması için Dasein’ın keşfedilen nesnelerle birlikte, onların arasında 

yer alması gerekir. Burada iki şeye dikkat etmeliyiz, Heidegger’e göre mutabakatın 

gereçekleşmesi için ilk olarak Dasein’ın dünyadan ayrı bir varolan – yani geleneksel 

anlamda dünyadan yalıtılmış bir özne- olarak düşünülmüyor olması gerekir, tersine 

Dasein dünyaya gömülüdür ve bu haliyle dünyaya aşinadır yani dünya-da-varlıktır. 

İkinci nokta ise Dasein’ın doğası gereği keşfeden varlık oluşudur. Dasein’ın keşfeden 

bir varolan oluşu hakikatin daha derin anlamına gönderme yapar. Dasein bizatihi keşfi 

olanaklı kılan açımlanmışlık olduğundan, yukarıda belirttiğimiz üzre, öncelikli olarak 

hakikat Dasein’dır.399 

Böylece bir ifade/önerme ile varolanları keşfetmek ve önerme ile ilgili olduğu 

realitenin mutabakatını onaylamak, bütün bunlar ancak Dasein’ın ifşa olmuşlulğunun 

açıklığında (Lichtung) mümkündür. Bu da bizi hakikatin asli anlamı olarak alethei’ya 

götürür. Daha önce belirttiğimiz üzere hakikatin bir tekabüliyet ilişkisi olarak 

anlaşılması ancak meselenin ve bilinecek ögelerin (resim, duvar, eğrilik/doğruluk gibi) 

radikal ayrımının ortadan kalktığı, tüm bunların ayrılmamış bir tümlük içinde anlaşıldığı 

bir öncesel açımlanmışlık zemininde mümkündür.400 

Eğer hakikat, Dasein’ın asli açımlanmışlığı/ifşa olmuşluğu olarak kabul edilirse, 

bu durumda Dasein’ın olmadığı yerde veya “bu nedir” sorusunu sormadan önce hiçbir 

hakikat ortaya çıkamaz. Bunun anlamı şudur: Dasein varolduğu sürece hakikat 

vardır.401O zaman Guignon’un çıkarımı haklıdır, çünkü hakikati Dasein’a bağlı 

kıldığınız bir durumda, hakikatin yaşam biçimlerimizden öte bir zemininin olmadığı 

                                                           
399 “ …zira birinci anlamda “hakiki” yani keşfedici olan Dasein’dır.” Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 

332, p. 220. 
400 Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledger, s. 200. 
401 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 340, p. 226.  
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iddia edilebilir ve filozofların geleneksel olarak aradığı ebedi hakikatlerin sınırlı olması 

zorunlu hale gelir.402 

Ancak Heidegger hakikatin Dasein'in ifşa olmuşluğuna bağlı olduğunu 

söylerken kendi "öznel takdirimize" dayanarak neyin “doğru” ya da “yanlış” olduğuna 

karar verdiğimizi söylemek istemez: “Eğer ‘öznel’, ‘öznenin keyfine kalmış olmak’ 

diye yorumlanırsa, elbette hayır. Çünkü keşfetme, sahip olduğu en zati anlamı 

dolayısıyla, beyanı “öznel” keyfilikten çekip alır ve keşfedici Dasein’ı varolanın 

kendisiyle yüz yüze getirir.”403 Öyleyse tasarımlarımızın varolanların varlığını 

belirlediği duruma rağmen, Heidegger'in konumu bir tür öznelerarası idealizm olarak 

anlaşılmamalıdır. Çünkü varlık Dasein tarafından belirlense bile varolanların 

Dasein’dan bağımsız olduğunu söylemektedir. Aşağıdaki pasajlar bunu çok açık 

biçimde ifadelendirmektedir:  

Gerçekliğin ontolojik bakımdan Dasein’ın varlığı üzerine temellenmiş olmasıysa, 

reel olanların bizatihi oldukları gibi olmalarının Dasein’ın varoluşuna bağlı olduğu 

anlamına gelmez. Bununla birlikte, ancak Dasein var olduğu yani varlık anlayışının 

ontik olanaklılığı var olduğu müddetçe, varlık ‘vardır’.404 

 

Bir varolan, sayesinde açımlandığı, keşfedildiği ve belirlendiği deneyim, bilgi ve 

kavranıştan bağımsız vardır. Fakat varlık ancak varlığına varlık anlayışı gibisinden 

bir şeyin ait olduğu varolanı anlamakla vardır.405 

 

Heidegger, yukarıdaki pasajlardan da anlaşılacağı üzere, gerçekliğin ihtimam-

gösterme fenomenine bağlı olduğunu söylediğinde şunu anlatmak istemektedir: 

ihtimam-gösterme varolanların varlığını ve gerçekliğini belirler, çünkü “(…) ancak 

Dasein var olduğu yani varlık anlayışının ontik olanaklılığı var olduğu müddetçe varlık 

vardır.” fakat onları varolanlar olarak belirlemez. Gerçekliğin ontolojik olarak Dasein’ın 

                                                           
402 Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, s. 200.  
403 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 341, p. 227. 
404 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 320, p. 212. 
405 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 280, p.183.  
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varlığı üzerine temellenmiş olması, gerçek olanların bizatihi oldukları gibi olmalarının 

Dasein’ın varoluşuna bağlı olduğu anlamına gelmez.406 

Bu, açık ki, şeylerin varlığının bizim eylemlerimizden bağımsız olduğunu işaret 

eder. Ama o zaman şunu da sormalıyız, bizim şeylerle ilk karşılaşmamız onların bizim 

için gördükleri işlevleri üzerinden vuku bulmaktadır, hayatımızda işgal ettikleri yer 

itibariyle anlamlı bir yapıya sahip olmaktadırlar, bu durumda şeylerin varlığı bizim 

eylemlerimizden ve onlara ilişkin sahip olduğumuz anlayıştan bağımsızdır ve Dasein’ın 

olmadığı bir dünyada kendilikleri olarak bulunmaktadırlar demenin bir imkânı var 

mıdır? Böylece Heidegger, biraz "paradoksal olarak" Varlık’ın (varolanların değil) 

varlık anlayışına bağlı olduğunu, yani gerçekliğin (gerçek olanın değil) ihtimam-

göstermeye bağlı olduğunu iddia eder. 

Nitekim Varlık ve Zaman’ın 6. paragrafı şöyledir:  

Ele alınan soruda (varlık sorusu) sorulan şey, varolanı varolan olarak belirleyen 

varolanın (nasıl irdelenirse irdelensin) hep bir şeye yönelik olarak anlaşıldığı 

varlıktır (…)Yani varolanı varolan olarak belirleyendir.407 

 

Balttner, Heidegger’in varolanların anlamlı bir biçimde açımlanmasının 

olanağının Dasein’ın varlık anlayışı olduğuna ilişkin yukarıda anlattığımız 

yaklaşımından dolayı, onun birçok yorumcusu tarafından “dogmatik idealist” 

nitelenmesine yol açtığından söz eder. Nitekim William J. Richardson “varolanları 

Dasein’a ifşa olanlar” olarak kabul ederken, benzer biçimde Frederic A. Olafson varlığı 

“Dasein için mevcudiyet” olarak okur. Hubert L. Dreyfus “bir varolanın varlığını 

Dasein için anlaşılabilirliği” olarak kabul eder ve yine bu gruptan olmak üzere Dorotha 

Frede “olmak” fiilinin anlamının “bir şey olarak anlaşılmak” manasına geldiğini belirtir. 

Bu yaklaşımların tümü, Heidegger’in varlığı insanla ilişkili tanımladığını 

                                                           
406 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 320, p. 212. 
407 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 24, p. 6.  
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göstermektedir.408 Buna yukarıda da aktardığımız Varlık ve Zaman’ın 12. paragrafı delil 

olarak gösterilir. 

Heidegger, yukarıda alıntıladığımız pasajda, varolanların değil ancak varlığın 

Dasein’a bağlı olduğunu söylemektedir. Blattner bu tezi “ontolojik idealizm” olarak 

adlandırır şöyle açıklar: “varolanların varlığı onların oldukları türden bir varolan 

olmalarını sağlayan çerçevedir, varlığın varolanı varolan olarak belirlemesi nedensel bir 

illiyet bağını imlemez.”  Heidegger varlıkla varolanlar arasındaki nedensellik ilişkisine 

hiç yakın durmadığı gibi, varolanları nedensel kökeni ile varlığın karıştırılmasını, 

ontolojik geleneğin en eski ve en büyük hatası olarak görür ve bu yaklaşımı onto-

teolojinin kalbi olarak niteler. Sadece varolanlar diğer varolanların nedensel kökenidir. 

Bu durumda varlıkla varolanın ilişkisini nasıl anlamak gerekir? Blattner’e göre “varlık 

varolanları, varolanlar olmaları için uymaları gereken kriterlerin standarlarını 

oluşturmak suretiyle belirler. Varlık bir varolanı o varolan yapan unsurların bir 

çerçevesidir, bu çerçeve olmaksızın varolan varolan olamaz.”409 

Fakat eğer öyleyse, varlık, varlık anlayışına, yani gerçeklik (gerçek olan değil) 

ihtimam-göstermeye bağlı ise, Guignon’un da itirazı haklı olmak durumundadır, bu 

açıklama dış dünyanın varlığına ilişkin kuşkuyu “anlamsız” bulan ve varolanlarla 

karşılaşmamızda zaten bir dünyayı varsaymak durumunda olduğumuzu ilan eden 

Heidegger’in yaklaşımını geçersiz kılar.  Çünkü bizden bağımsız “varolanlar” ve 

“gerçek” varsa, o zaman, varlık veya gerçeklik anlayışımızın, bilfiil gerçeğin kendisine 

uyup uymadığını sormak hakkımızdır ve bu soru geleneksel dış dünyanın varlığına 

ilişkin şüpheci yaklaşımların yeniden canlandırılmasından başka bir şey değildir.410 

Ancak Heidegger, varolanların ve gerçekliğin Dasein’a bağlı olmadığını söyler, 

Dasein fırlatılmış bir varolan olduğu için, nihayetinde kendini hep bir durumun içine 

                                                           
408 William D. Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, Cambridge University Press, 1999, ss.  4-5. 
409Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, ss.  4-5. 
410 Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, s. 202. 
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fırlatılmış bulur ve bu onun hayatı boyunca sürer. Dolayısıyla varolanlarla karşılaşıp 

karşılaşmaması Dasein’ın takdirine bırakılmamıştır, o zatı itibariyle olduğu gibi bir 

varolan olduğu için zaten varolanlarla ilişkilidir, hatta bu ilişki de o “efendi” değildir. 

Kant ve Metafizik Problemi’nde “(…) tüm tasarımın –sonuç olarak insanın tüm yaratıcı 

faaliyetinin- Dasein’ın bütünlüğü içindeki varolanlara bağımlılığı ile belirlendiğini” 

söyler Heidegger:“bir bağımlılık ki Dasein asla “efendi” değildir daima boyun 

eğer.411Guignon, Heidegger’in Dasein’dan bağımsız varolanların var olabileceğini iddia 

etme hakkını kendinde bulamayacağını düşünür. Anlamakonusunda da gördüğümüz 

üzere, ister pratik işlerimiz esnasında el-altında-olanlar olsun, ya da teorik bir 

düşünümün mevcut-olanları olsun,  bir varolanla karşılaşmanın her biçimine, 

kaçınılmaz olarak Dasein’ın anlayışında/anlamasında tasarlanmış/yansıtılmış yorumun 

belirli bir şeması aracılık etmektedir. Bu, Guignon’a göre, varolanları seçmek ve 

bunlara atıfta bulunmak için varlık anlayışı dışında, doğrudan, aracısız bir erişimin 

mümkün olmadığı anlamına gelir. Bu durumda varolanlar daima dünyayı ifade etme 

yollarımızın “linguistik ve zamansal” çokluğu içinde keşfedilir. Bu düşüncenin dizgesel 

sonucu varolanlar hakkında konuşmanın ve varlığı anlamanın bazı ifade edilmiş 

yollarından bağımsız olmasının bir yolu olmadığıdır.412 Bu da Heidegger’i idealist bir 

yapı içerisine yerleştirir.  

Benzer bir yaklaşımı ve Kant’ın transandantal idealizmi ile benzeşim iddiasını 

William Blattner’in Heidegger’s Temporal Idealism kitabında da buluruz. Aşağıdaki 

alıntıda da göreceğimiz gibi Blattner Heidegger’i özellikle zaman konusundaki 

yaklaşımı bağlamında “temporal idealist” olarak yorumlar. 

Geliştireceğim spesifik yorum ile, sıradan zamanın orijinal zamansallığa bağlı 

olduğunu söyleyeceğim. Bu nedenle Heidegger’i “temporal idealist” olarak 

nitelendireceğim. Çünkü o, Dasein olmadan zamanın olmayacağına inanıyor. Bu 

zamansal idealizm onu Plotinus, Leibniz, Kant ve Bergson'u içeren saygıdeğer 

                                                           
411 Heidegger, Kant and The Problem of Metaphysics, ss. 159-160. 
412 Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, s. 202.  



 

156 

felsefi bir geleneğe yerleştirir. (…) Dahası varlık ve zaman bağlamında, zamansal 

idealizm varlığın Dasein’a bağlı olduğunu ima eder. Tüm bunlardan sonra, eğer 

genel olarak varlığın ontolojik çerçevesi ve onun tüm çeşitleri zamansal fenomen 

ile dolu ise ve eğer bu son fenomenler Dasein’a bağlıysa, o zaman varlık da öyle 

olmalıdır (varlık da Dasein’a bağlıdır).413 

 

Blattner, Heidegger düşüncesinde “Dasein olmasaydı zaman ortaya çıkmazdı” 

biçimindeki yaklaşımın, sonuç olarak, onu zamansal idealist olarak yorumlamak için 

yeterli olduğunu, yukarıdaki alıntıda, nihayetinde, varlığın da Dasein’a dayandığını 

ifade eder. Çünkü Dasein tüm varlık tasarımlarını ‘zaman’ üzerinden yapar. Blattner, 

Kant ve Heidegger’in bu konudaki kesişme noktalarının bir hesabını çıkarır. Buna göre: 

a) Varlığın anlayışı/anlaşılması (Kant: Nesne kavramı), şeylerin zamansal 

yapısını açığa vurur (Kant: şeylerin zamansal yapısına gönderme yapar). 

b) Dasein (Kant: Özne) olmasaydı zaman açığa çıkmazdı. 

Heidegger zamansal ideacılık ile varlığın zamansallığını birleştirerek 

varlığın Dasein’a bağlı olduğu sonucuna varır. Yani (a) ve (b) mantıksal olarak 

(c)’yi gerektirir: 

c) Olan bir varlığın (Kant: Olan bir nesnenin) o varlık (Kant: O nesne) 

olması Dasein’a bağlıdır (Kant: özneye bağlıdır).414 

Blattner, hem Kant’ın hem de Heidegger’in “transandantal idealist” olarak 

yorumlanabileceğini belirtir. Buna göre, zaman, transandantal anlamda Dasein’a (Kant: 

zihne) bağlıdır ve bu bağlamda HeideggerKantçı ideacılığın en temel felsefi tezinin bir 

‘varyasyonunu’ savunuyor olarak görülebilir.  

Burada konu hakkında ufuk açıcı bir tartışma için Wrathall’a bakmakta yarar 

var: 

Heidegger’in çizdiği insan-âlem ilişkisinde, âlem bizim tasarımlarımızdan 

bağımsız olarak anlaşılamıyor veşayet onu istediğimiz biçimde (ya da bizim için 

işlevselliği üzerinden) anlamlandırıyorsak, bu durumda varlığın ifşasının tamamen 

                                                           
413Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, s. 27.  
414 Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, s. 246. 
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bizim öznel bir yansıtmamız olarak anlaşılması gerekir. Buna göre varlığın ifşası, 

Dasein’ın dünyaya düşkün yapısında temellenir. Dasein’ın varlık anlayışı, nihayetinde, 

onun dünya-içindekileri belli bir biçimde açığa taşır, gizlilikten çıkarır. Tarihsel çağlar 

arasındaki farkı belirleyen de Dasein’ın varlık anlayışındaki bu farklılıktır. Wrathall 

bunu şöyle bir örnek üzerinden açıklar ki bizce de meselenin anlaşılması için işlevsel bir 

örnektir: Dünyaya düşkünlüğün bir biçimi, altını parlaklığı sayesinde Tanrısal olana 

yaklaşmayı sağlayan veya kutsal olanı simgeleyen bir metal biçiminde değerlendirebilir. 

Diğer yandan, endüstriyel çağda dünyaya yönelik düşkünlüğümüzün bir başka yolu, bir 

kaynağa dönüştürülebilmesi için altının gerçek varlığını, esnek ve verimli oluşuna 

bağlayabilir. “İlkesel olarak bir şeyi tanımlamanın sınırsız sayıda yolu yoksa” der 

Wrathall, “o şey belirsizdir.”415 Yukarıdaki örnek bağlamında, bir altın parçası renge, 

ağırlığa, bir yapıya ve biçime sahiptir ancak aynı zamanda o, mücevher yapmak için 

gerekli özelliklere ve ilahi görülecek şekilde bir parlaklığa da sahiptir. Öyleyse bizim 

bir nesne ile kurduğumuz ilişki ona ait seçtiğimiz ve diğer özelliklerinden ayırdığımız 

bazı özellikleri üzerinden olanaklı olmaktadır.Ancak bu Wrathall’a göre o nesneye ait 

seçebileceğimiz ve karşılaşabileceğimiz sınırsız özellikler kümesinin yalnızca bir alt 

kümesi olacaktır. 416Altını ister ilahi parlaklığı sayesinde kutsal bir şey olarak 

anlayalım, ya da kullanılabilir, dönüştürülmeye müsait esnek bir maden olarak 

düşünelim, her iki durumda da altına ilişkin doğru bir yargıya ulaşırız: Altın daha birçok 

özelliğinin yanında hem parlak hem de dönüştürülmeye müsaittir. Bu durumda şunu 

düşünebiliriz: varolanlarla ilksel karşılaşmamız her ne kadar bizim için gördükleri 

işlevler üzerinden belirleniyor olsa da, sonuç olarak, bu özellik sözü edilen nesneye 

aittir. 

                                                           
415Wrathall, Heidegger and Unconcealment, ss. 30-34. 
416Wrathall, Heidegger and Unconcealment, ss. 30-34. 
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Burada sorulacak soru şudur: Bu iki üzerini açma, gizlilikten çıkarma 

biçiminden birini diğerine tercih etmemizi sağlayan nedir? Heidegger’den yapacağımız 

aşağıdaki alıntı bu soruya bir cevap olarak düşünülebilir: 

(…) açıklıkta (openness) varolanlar bize aşinadır ve farklı bölgelerine göre farklı 

şekillerde bilinirler. Varlık bilginin ve yüceliğin/egemenliğin parlaklığında durur 

ve ayrıntılı, şekillendirilmiş ve düşünülmüş muhtelif yolları için nüfuz etmenin 

yollarını ve patikalarını sunar. Böylece her durumda, varolanlar bağımsız 

olduklarını kendi kendilerinde temellendiklerini kanıtlarlar. Varolanlar bir parlaklık 

içinde ikamet eder ve birçok farklı derecelerde, özerkliklerine serbest erişim 

sağlarlar. Bunu varolanların bir aydınlıkta, bir ışıkta durduğunu ve serbest erişime 

ve geçişe izin verdiğini söyleyerek belki daha yakından belirleyebilir ve 

yineleyebiliriz: Onlar ışıldıyor. Bir açıklıktan (clearing), serbest bir aydınlık 

alandan söz ediyoruz. Varolanların açıklığı (openness) işte böyle bir açıklıktır 

(clearing).417 

 

Oldukça vurucu bu pasaj varolanların özerkliğine ve Dasein’dan bağımsız 

oluşlarına vurgu yapmakta ve onların bir açıklık içinde ışıldadığından söz etmektedir. 

Açıklık, bir imkânlar alanı olarak anlaşılabilir ve bu açıklık mevcudiyetin ve mevcut 

olanın mevcudiyet imkânını bağışlar.  

Peki, bütün bunlar ne anlama gelmektedir? Biz nesnelerle nasıl 

karşılaşmaktayız? Nesnelerle onlar “ne ise ne” olarak karşılaşma olanağımız var mıdır? 

Bu soruların cevabını düşünürken birkaç noktadan hareket edebiliriz. Birincisi 

Heidegger hem nesnelerin insandan bağımsız varlığına vurgu yapar hem de Dasein’ın 

keşfedici oluşuna. Bu iki belirlenim insanın nesnelerle karşılaşmasının olanağına işaret 

ederken, bunun yalnızca insanı merkeze koyan tek taraflı bir durum olmadığını 

düşünebiliriz. Heidegger bize nesnelerin de bize doğru bir mesafe kattettiklerinden ve 

ışıldadıklarından söz eder. Mesela kahve içmeye niyetlenmişsem, tüm nesneleri bu iş 

için kullanamam, bazılarını seçerim, seçimimi belirleyen bazı nesnelerin (bardak, kupa 

                                                           
417 Martin Heidegger, Basic Question of Philosophy, çev. Richard Rojcewicz and Andre Schuwer, 

Indiana University Press, s. 178. 



 

159 

vs) bana mesela kendini kahve içmeye müsait bir şey olarak ifşa etmesidir, nesnenin 

insana doğru yol katetmesini böyle anlayabiliriz.  

İkinci olarak yukarıda özgürlük meselesinde gördüğümüz üzere Heidegger, 

Dasein’ın varolanlarla doğru bir karşılaşmanın onları ne ise o olarak olmaya bırakmak 

olduğunu söyledi. Dolayısıyla düşünürün bu yaklaşımı da yine nesnelerle öyleliklerinde 

karşılaşmanın olanağını izhar eder.  

Aslında bakış açılarımızdaki farklılıklar varolanların farklı özellikleri ile 

temayüz etmelerine olanak sağlasa da, sonuçta tüm tanımladığımız özellikler o nesneye 

aittir.Ancak yine Heidegger bize nesnelerle bir “varlık anlayışı”nın ışığında 

karşılaştığımızı ve anlamlandırdığımızı söyler. O zaman biz nesneye kendi 

tarihsel/zamansal yapımızdan gelen belli bir şemayla bakıyoruz. Öyle bile olsa yani 

tarihsel yapımız nesnelere,ancak bellibir şey olarak bakmamıza izin verse de 

Wrathall’ın söylediği gibi bir nesneyle karşılaşmanın birçok yolu vardır, nesnenin 

özellikler kümesinden birini gizlilikten çıkarmış olabiliriz, bu diğer özelliklerinde o 

nesneye ait olduğu gerçeğini yadsımayı gerektirmediği gibi varoluşumuz içinde bunlarla 

başka özellikleri bağlamında da karşılaşabileceğimiz veya başka Daseinların da aynı 

nesneyle başka biçimde karşılaşmalarının olanaklı olduğunu düşünebiliriz. Burada şöyle 

bir örnek belki daha açıklayıcı olabilir,şemsiye dünyanın bazı bölgelerinde güneşten 

korunmanın aracı olarak kullanılırken, yağmurlu bir iklime sahip bölgelerinde 

yağmurdan sakınmak için kullanılmaktadır. Burada hem yağmurluk hem de güneşlik 

olmak aynı nesneye ilişkin doğru özelliklerdir. Bu, iki biçimde de nesneyle doğru 

biçimde karşılaştığımız anlamına gelir. Bu bağlamda Heidegger’in varolanları 

tüket(e)meyen sınırlı-realizmden söz ettiğini düşünebiliriz. 

Guignon ise Heidegger’in kendi düşüncesi içinde tutarlı olmasının tek yolunun, 

gerçeğin Dasein’dan bağımsız olarak var olamayacağı şeklindeki bir yaklaşım olmayıp, 

kişinin Dasein’ın tasarımlarının dışındaki varolanların varoluşunu ne onaylayabileceği 
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ne de reddebileceği biçiminde olabileceğini söyler.  Nitekim Heidegger de “Dasein 

varolmadığındavarolanların ne oldukları söylenemez ne de ne olmadıkları”418der. 

Guignon’a göre varolanların varlığı ya da var olmayışları, onlara ilişkin anlayışımızı 

belirleyen dilsel/linguistik/zamansal “açıklığa” bağlıdır. Çünkü şey’ler sadece Dasein’ın 

bir varlık anlayışını yansıttığı yerde anlamlı hale gelebilir.  

Sonuç olarak Heidegger varlığın varolanların toplamına indirgenemeyeceğini 

ilan ederken, diğer yandan varlığın nihayetinde “bir varolanın varlığı olduğunu 

söyleyerek”, onun anlaşılma zemininin insanın olgusal yapısında ve dünyadaki şeyler 

olduğunu vurgular.419 Bu bağlamda Heidegger’in dış dünyanın varlığına ilişkin 

soruşturmadaki pozisyonu, bütünlüğü içinde düşünüldüğünde, realizmin ve idealizmin 

ötesindedir. Baç-Çömez konuyla ilgili çalışmalarında Heidegger’in konumunu “Sınırlı 

Varlıksal Gerçekçilik” olarak tanımlarlar. Buna göre “Varlık ile insanın 

anlaması/deneyimi arasında sınırlı bir bağlı olma ilintisi vardır. İnsanın deneyiminde 

verilen dünya, varlığın (veya varlık alanının) tümünü kaplamaz/belirlemez.”420 Böylece 

varlıkla insanın ilişkisinin sınırlandırılmış ve sonlu bir ilişki olması, varlığın her 

veçhesinin insan tarafından elde edilerek tüketilemeyeceği anlamına gelir ve esasen bu 

konu da, onlara göre,  Kant ile Heidegger farklı yollardan aynı noktaya varırlar.421 

                                                           
418 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 320, p. 212.  
419 Baç ve Çömez, Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde 

Heideggerci Bir Yorum Denemesi s. 338.  
420 Baç-Çömez, Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde 

Heideggerci Bir Yorum Denemesi, ss. 337-338. 
421 David West Kıta Avrupası Felsefesine Giriş kitabında Kant’ın transandantal idealizminin, özellikle 

analitik yaklaşımı benimsemiş filozoflar tarafından yanlış anlaşıldığından ve geleneksel anlamdaki 

idealizm ve fenomenenalizmin bir versiyonu olarak görüldüğünden söz eder. “Oysa” der West “Kant’ın 

transandantal idealizmi, onun ‘empirik idealizm’ adını verdiği görüşün bütün formlarını çürütmek için 

tasarlanmıştır.” Kant bize göründüğü şekliyle dünyanın ‘görünüşler dünyası’ ya da ‘fenomenal dünya’nın, 

kaçınılmaz olarak, zaman ve mekânda, birbirleriyle nedensel etkileşim içinde bulunan nesnelerin maddi 

bir dünyası olarak deneyimlendiğini iddia eder. Biz, dünyayı ‘kendinde var olduğu’ biçimiyle 

bilemediğimiz gibi, ‘numenal’ dünyanın ‘kendinde şeylerinin’ fiilen bu şekilde organize edildiklerini de 

bilemeyiz. Biz, sadece görünüşler dünyasının bilgisine sahip olabiliriz; dünyanın gerçekte, tam tamına 

göründüğü gibi olduğunu varsayamayız. Ancak çok daha önemlisi bu, bizim yalnızca zihinlerimizin 

içeriklerinin bilgisine sahip olabileceğimiz veya görünüşle gerçeklik arasındaki ayrımın bir temeli 

olmadığı – ki bu empirist idealistlerin çıkarttığı sonuç- anlamına gelmez. Kant salt ‘görünüş’ (Apparenz) 

ya da ‘yanılsama’ (Schein) ile gerçeklik arasında bir ayrım yapar. Bu ayrım insan bilgisinin mümkün tek 

nesnesi olan ‘görünüşler dünyası’ (Erscheinungen) içinde yapılır. Kendi terimleriyle döylendiğinde Kant 

bir empirik realisttir: Gerçekliğin nesnel bir bilgisine erişebiliriz. Kant’ın görünüşle gerçeklik arasındaki 
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Heidegger bir taraftan, dünya-da-varlık olarak Dasein ile birlikte dünya-içindeki 

varolanların zaten daima ifşa olduklarını söylediğinde realizmin safına yer almaktadır. 

422 Diğer yandan, varlığın varolanlarla açıklanamaması, gerçekliğin yalnızca varlık 

anlayışı içinde mümkün olduğunu gördüğü ölçüde idealizme katılır.423 Aslında,  

Heidegger’in dünya-da-varlık kavramı idealistler ve realistler arasındaki kavgayı boşa 

çıkarır, çünkü bu fenomenolojik çıkarım, aşkın bir nesneyi bilmek için kendi içkin 

sferinden dışarı çıkan, aşan bir özne yahut bilinç kavramını tümüyle saf dışı eder. Bir 

bütün olarak dünya-da-olmak, içkinliğin ve aşkınlığın keşfinden önce gelir ve bu 

kavramlar sadece dünya-da-olmanınart alanında anlamlıdır.424 

Heidegger geleneksel felsefenin dış dünyanın varlğını delilendirme çabasının, 

hem idealizmin hem de realizmin ortak zemini oluşturan özne-nesne ayrımından 

aldığını düşünür. Böylece dış dünyanın varlığına dair kanıt arama çabası, sonuç olarak 

gerçeğin bilinçten bağımsız olup-olmadığı ya da bilincin gerçeğin sferine aşkın olup-

olamayacağı meselesi olarak ortaya çıkar.425  Kant, dünyanın varlığının kanıtlanması 

meselesinin, “bizim dışımızdaki nesnelerin varoluşuna” dair zorunlu kanıtın halen 

verilememiş olmasını, “felsefenin ve genel olarak insan aklının” skandalı olarak 

                                                                                                                                                                          
transandantal ayrımının anlatmak istediği şey – West Allison’dan aktarır: “ transandantal düzeyde, (…) 

görünüşlerle kendinde şeyler arasındaki ayrım, öncelikle, şeyleri (yani empirik nesneleri) ‘ele almanın’, 

biri insan duyarlığının öznel koşullarıyla (zaman ve mekânla) ilişki içinde ve dolayısıyla, ‘göründükleri’ 

şekilde; diğeri de bu koşullardan bağımsız olarak ve binaenaleyh ‘kendilerinde oldukları’ şekilde olmak 

üzere, iki ayrı yoluna işaret eder.” (David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, 

Paradigme, İstanbul, 2020, s. 51-52)  
422 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 313, p. 207. Heidegger bu örtüşmeyi kabul etse bile, bir şerh düşer: 

realizm “dünyanın” gerçekliğini kanıtlanmaya muhtaç hem de kanıtlanabilir olduğunu savunur ve bu 

yönüyle ilkesel olarak Heidegger’in tutumunun dışına düşer.  
423 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 313, p. 207.  
424 Dasein dünya-içinde bir varolandır ve bu böyle olduğu için dünyaya ait nitelikler ve dünya içinde 

bulunan tüm varlık tarzları da ancak Dasein’ın özsel özellikleri gözönünde bulundurularak, sadece onun 

üzerinden ifşa olabilir. Dasein’ın niteliklerinin temel dayanağı a priori olmalarıdır. Dasein bir biçimde 

araç-gereçlerle dolu dünyayı, diğerleri ile birlikte olmayı ve kendini anlamaktadır. Inwood bir gerecin ne 

olduğunun ve içinde gereçler olan bir dünyanın anlaşılmasının, Dasein’ın varlık algısının en asli unsuru 

olduğundan bahisle, bunun, Dasein’ı Dasein yapan temel nitelik olduğunu söyler. (Michael Inwood, 

Heidegger, çev. Nursu Örge, Dost Yayınları, 2014, Ankara, ss.59-60); Dasein ve Dünya birbirinden 

bağımsız iki varlık değildir, bu sebeple bakışımız hem dünya’yı hem de Dasein’ı aynı biçimde görmelidir. 

Dünya birbirini imleyen bir anlamlar ağıdır ve Dasein bu anlamlar bütününü meşguliyetleri içerisinde 

zaten daima anlamaktadır. Nesneler bize belirişlerine göre dünyadadırlar ve dünya her tikel nesnenin 

koşuludur. Dolayısıyla dünya, Dasein’ın varoluş minvalinde ontolojik bir yapı olarak belirir. “ Dünya 

Dasein’ın olduğu şey olmak için aştığı şeydir.” (Heidegger, Nedenin Neliği, s. 20) 
425 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 306, p. 202. 
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nitelemekteydi.426 Heidegger hem dış dünya sorununu hem de ona yönelik tüm çözme 

girişimlerini anlamsız bulur. Onun iddiası, dünyaya karşı bir tavır alış olarak 

şüpheciliğin hiçbir biçimde savunulamayacağıdır. Çünkü bu yaklaşım esasen Dasein’ın 

dünya-da-varlık olarak beliren yapısal varoluşunu ıskalamaktadır.427 

Gerçekliğin bilinmesi ile ilgili herhangi bir şüphe olanaklı değilse, o 

zamandünya Dasein tarafından nasıl anlaşılmaktadır? Şimdi bu konu üzerinde 

durmalıyız. Heidegger’e göre, her tikel şeyin belirişinde dünyayı da zaten varsayarız. 

Dolayısıyla dünya her tikel nesnenin koşuludur ve Dasein’ın içinde yaşadığı çevre 

olarak Dasein’la yakından ilişkilidir.  Dünya-içindeki nesnelerin iki varlık tarzı vardır: 

Zuhandensein/-heit, el-altında-olmaklıkve Vorhandensein/-heit, mevcut-olmaklık. 

Aşağıdaki bölümde dünyanın Dasein tarafından nasıl anlaşıldığı ve bu iki varlık kipinin 

zamansallığı temel tartışma konumuz olacak. 

2.3.1. Nesne Yerine Dünya 

Heidegger Dasein ile dünyanın birbirinden bağımsız iki farklı varlık olmadığını, 

aksine Dasein’ın dünyaya garkolmuş olduğunu söyler. Bu iki unsur birbirini 

tamamlamaktadır, tam da bu sebepten bakışımızın hem insanı hem de dünyayı aynı 

biçimde görmesi, anlaması beklenmektedir. Heidegger dünyayı birbirini imleyen, 

bütünlüklü bir anlamlar ağı olarak görür. Bu anlamlar ağında Dasein’ın dünyayı anlama 

biçimi tarafsız bir temaşadan ziyade, pratik amaçlara yönemiş bir tutum içermektedir. 

Ancak bu Dasein’ın tutumunu salt pratik yönelimlerin belirlediği anlamına gelmez, 

burada pratiği aşan belirleyici bir nokta söz konusudur: Geleneksel anlamda pratik olan 

ile kuramsal olan veya bilgi ve eylem arasındaki ayrım gündelik Dasein’ın sahip olduğu 

düzeyi aşan bir kurgu içermektedir. Dasein nasıl bildiğini düşünmemiş olsa bile veya 

dile dökemiyor olsa da dünyayı işlevselliği içerisinde ve onun üzerinden anlamaktadır. 

                                                           
426 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 309, p. 203.  
427 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 304-309, p. 203-209. 
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Bir çekicin ne işe yaradığını, onu nasıl kullanması gerektiğini bilir, şayet öyle 

olmasaydı, nasıl kullanıldıkları bilinmeyen, hatta hiç kimsenin daha önce görmediği 

aletler imlenimsellik bütünü içinde anlamlı bir ağ oluşturamazdı. Onlar tıpkı “bir çölün 

ortasındaki taş parçaları gibi birbirleriyle alakasız bir biçimde yan yana durmaktan 

başka bir işe yaramazlardı.”428 

Şimdiye kadar anlattıklarımızdan da çıkarsanabileceği üzere, Dasein’ın dünya-

da-varlıkolarak beliren yapısı,varlığın anlaşılmasını olanaklı kılar.Bu sebeple dünya 

meselesi, Varlık ve Zaman’da Dasein analitiğinin en temel ögesini oluşturur ve “Dünya-

da-varolmak dünyanın kendisini anlamaktır.”429. Bu durum Levinas’ın deyişiyle 

“öznelliği sonluluğa, bilgi kuramını ontolojiye, hakikati varlığa bağlamamıza olanak 

sağlar.”430 Levinas dünya kavramının mahiyetine ilişkin yorumunda, Hediegger 

düşüncesinde dünyanın her tikel nesnenin anlaşılmasının koşulu olduğundan bahisle, 

bizim gündelik deneyimimizde karşılaştığımız her nesne ile birlikte bir dünyayı 

varsaydığımızdan söz eder. Böylece dünya Dasein’ın çevreleyen-dünyası (Umwelt) 

olarak, onun varoluş biçiminin ayrılmaz bir parçası biçiminde resmedilir ve ontolojik 

bir mahiyet kazanır.431Nitekim dünya “Dasein’ın olduğu şeyi olmak için aştığı 

şeydir.”432 

Brock’a göre de “dünya” Greklerin kullandığı anlamda “cosmos” fikrinin 

karşılığıdır ve varolanların her biri kendi tekilliği içinde anlaşılmazdan önceki 

ayrışmamış bir bütünlük içindeki durumu ifade eder. Heidegger düşüncesinde dünya ne 

tabiatta bulunan şeylerin toplamıdır ve ne de insanların yaşadığı yer/mekân olarak 

                                                           
428Inwood, Heidegger, s. 58. 
429 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 113, p. 67. 
430 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 31. 
431 Levinas, Martin Heidegger ve Ontoloji, s. 31. 
432 Martin Heidegger, Nedenin Neliği, çev. Saffet Babür, Bilgesu Yayınları, Ankara, 2019, s. 20. 
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anlaşılabilir. Daha ziyade dünya, insanla örtük bir ilişki içinde, onun “bütün içinde” 

varolmasının niteliğini ifade eder.433 

Meseleyi Musa Duman’ın bu konudaki sözleriyle bitirebiliriz:  

(…) dünya fenomeni insanın anlamsal varlığının temelidir, bu çerçevede Dasein’ın 

varlık yapısı ‘dünya-da-olma’ (In-der-Welt-Sein) olarak tarif edilir. Yani insanı 

hayvandan ayıran şey, insanda bulunan bir yeti, bilinç, zihin, ratio veya bir içsel 

mekanizma vs. değil, fakat her türlü içselliğin ötesinde düşünülmesi gereken dünya 

fenomenidir. Dünya, insanî diye karakterize edebileceğimiz tüm deneyimlerimizin 

aslî koşuludur. Ancak dünya temelinde Dasein şeyleri keşfedebilir ve 

anlamlandırabilir, varolanlarla ilgili olabilir.” 434 

 

2.3.2. Dünyanın İlintililik (Bewandtnis),İmlenimsellik (Bedeutsamkeit) 

Yapısı 

Dünya fenomeni Dasein’dan ayrı düşünülemeyeceğine göre o zaman yapmamız 

gereken Dasein’ın dünya-içindeki şeylerle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamaya çalışmak 

olmalıdır. Heidegger varolanlarla “nesne” düzleminde teorik, bilişsel bir ilişkinin, 

esasında, onların ilksel ve zengin açımlanmışlığını gizlediğinden bahseder. Bu sebeple 

o, insanın deneyimleri içinde daima varolan bir ilişkiselliğe yönelir. Buna göre 

Dasein’ın şeylerle ilksel karşılaşması, onları kullanmak suretiyle gerekleşir ki Dasein bu 

esnada onları teorik bilincin nesneleri olarak değil, birer gereç (Zeug) olarak ve ve bir 

gereçler bütünü/bağlamı içinde, el-altında-olmaklık varlık kipinde anlar.435 

Burada Heidegger’in meşhur “çekiç” örneğini hatırlayalım. Ona göre bir çekici 

kullanmak, onun bir alet olarak ne’liğini bilmekle hiç de ilgili değildir, ondan en uygun 

biçimde yararlanmak demektir. Buna göre bir gerecin kullanımı esnasında onunla 

                                                           
433 Werner Brock, Bir Yaklaşım Denemesi, çev. Ahmet Aydoğan, Heidegger kitabı içinde, Say 

Yayınları, İstanbul, 2008, s. 90. 
434 Musa Duman, Heidegger’in Dünya Fenomeni, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı.59, 2014, s. 132. 
435 Stephen Mulhall, Heidegger ve Varlık ve Zaman, çev. Kaan Öktem, Sarmall Yayınevi, İstanbul, 

1998, s.  74. 
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kuracağımız ilişki “ilksel” bir ilişkidir ve bu sayede onu “açık, seçik ve örtüsüz” olarak 

karşılaşırız. Gercin kendini kendi olarak dışa vurduğu bu varlık minvali el-altında-

olmalıktır.436 

Heidegger Varlık ve Zaman’da Dasein’ın ontolojik yapısı itibariyle dünyaya 

garkolmuş (dünya-da-varlık)  ve ona yönelmiş (Sorge: İhtimam-gösterme ya da ilgi 

yapısı) olduğunu anlatır. Dasein, zâtı itibariyle, böyle bir varolan olduğu için 

çevresindeki tüm varolanlarla ilgili ve ilişkilidir. Böylece onlar Dasein’ın gündelik 

yaşamının ve deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak belirirler. Daha önce Dasein’ın 

sahih ve gayrısahih varoluş tarzlarından söz etmiştik. Burada tekrar hatırlayalım: Dasein 

kendi varoluşunu karşılaştığı şeylerle arasında “içsel bir bağ” kurmak suretiyle 

gerçekleştirmektedir.  Heidegger Dasein’la ilişkisinde “yakınlıkları”437 üzerinden 

karakterize ettiği el-altında-olanların, ontolojik olarak “gereç” varlık yapısına sahip 

olduklarını söyler. Ancak bu iddiasına bir şey daha ekler: onların gereç olarak 

belirmelerinin olanak koşulu, ancak, bir gereç bağlamı/bütünlüğü içinde bulunuyor 

olmalarıdır. 438 

Gündelik eylemlerimiz esnasında dünya önümüze bir bütün olarak serilir, bizim 

her bir gereç tekiyle karşılaşmamızın olanağı, önümüzde uzanan ve bizim zaten 

anladığımız bu gereç bütünlüğü/bağlamıdır. Dasein zaten hep kendi çevreleyen 

dünyasına yönelmiştir ve bu yönelmişliği esnasında söz konusu gereç bağlamını 

keşfeder. Bu sebeple insanın bütün eylemeleri yalıtılmış tek bir araca yönelmez, “zaten 

hep ifşa olmuş” gereç bağlamına yönelir. 439 

Öyleyse, Heidegger’in iddiası odur ki, bir gereç varlığıyla yalnızca tekil varlığını 

işaret etmez, aksine o, biribiriyle ilişkili, birbiriyle ilintitli bit bütün oluşturan bir gereç 

bağlamını kendisiyle birlikte izhar eder. Hatta onunla bir gereç olarak karşılaşmanın 

                                                           
436 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 71, p. 69. 
437 Heidegger, BPP, s. 292. 
438 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 71, p. 69. 
439 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 374 p. 352. 
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imkânı bir gereç bağlamıyla birlikte keşfedilmesi ile mümkündür. “Bir tek gerecin 

kendine özgü bu’luğu ve onun münferidliği belirli bir uzamda görünür olmasında değil, 

gereç bağlamında ve karakterinde aranmalıdır.” 440Heidegger bir gerecin gereç olarak 

keşfedilmesini sağlayan bütünlüğün dünyanın ilintili (Bewandtnis) yapısı sayesinde 

kurulduğunu söyler. Böylece her bir gereç, Dasein’ın dünyasında gördükleri işlevleri 

üzerinden (çakmak için çekiç), “bir şey için” olmaklıkları açısından anlaşılırlar ve 

böylece ontolojik olarak birbiriyle ilintili bu ilişkiler ağını da şimdiye taşırlar.441Aşağıda 

dünyanın bu ilintili yapısını soruşturacağız.  

2.3.2.1. İlintililik Bütünü Olarak Dünya 

Heidegger düşüncesinde, Dasein’ın şeylerle ilksel karşılaşmasında yani el-

altında-olmak varlık minvalinde, dünya zaten a priori olarak keşfedilmiştir. Bunun 

anlamı insanın dünyayı zaten hep anladığıdır. Ancak bunun nasıl olanaklı olduğunun 

izini sürmek gerekir. Heidegger bunun iki biçimde gerçekleştiğini söyler: Bunlardan ilki 

ne-içinlik (Als Strüktür/ as structure) yapısıdır. Bu konuyu aşağıda anlatacağız ancak 

burada şunu söyleyelim, Heidegger insanın şeylere onların ne-için olduklarını soran 

zımnî bir soruyla yaklaştığını söyler ki bu sayede onlar Dasein’in anlama alanı içine 

girerler. Dünyayı Dasein için anlaşılır ve aşina olunan bir yer kılan ikinci neden ise el-

altında olanların imlenimsellik karakteridir. Yukarıda söz ettiğimiz üzere her bir gereç 

kendisiyle birlikte bir birbirine bağlı bir bütünü izhar eder. Buna göre işlevi üzerinden 

yaklaşılan (ne-için olduğu sorulan) her bir gereç, aynı zamanda, başka gereçleri imler, 

çağırır: mesela iğne ipliği, kumaşı, makası vs. ima eder. Böylece içinde birçok gereç 

tekinin bir bütün/bağlam oluşturduğu bir dünya Dasein’ın önüne serilir, üzeri 

açılır/keşfedilir (Endect) ve bu dünya, onun tarafından, zaten anlaşılmıştır.442 

                                                           
440 Heidegger, BPP, s. 292. 
441 Heidegger, BPP, s. 292. 
442 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 86, p. 84. 
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Dünyanın insan tarafından bu surette keşfedilişinin ontolojik bir anlamı vardır. 

Heidegger ilintisellik yapısının sözü edilen her bir gereci diğeri ile ilişkili kılan 

yapısının, nihayetinde, tek bir gerecin, bizim tarafımızdan, ontolojik olarak anlaşılma 

imkânının olmadığını işaret ettiğini belirtir. Dahası elimizde tek bir gereç bulunsa ve 

diğerleri bir biçimde kullanıma uygun olmasa bile, tam da bu eksiklik ilişkisinin gereç 

bütününü ve onlar arasındaki aidiyet ilişkisini ortaya koduğunu iddia eder.  Öyleyse 

ontolojik anlamda ilintilendirme “(…) varolanın çevreleyen-dünya içinde el-altında-

olmaklığa önceden serbest bırakılışıdır.”443  Heidegger böylesi bir a priori 

ilintilendirmenin, el-altında-olanlarla karşılaşabilmenin olanak koşulu olduğunu belirtir. 

Böylece Dasein varolanlarla ilgilenirken, onlarla bir el-altında-olan olarak 

karşılaşmaktadır.444Dünyanın bu biçimde birbiriyle ilişkili bir biçimde hergün 

gözlerimizin önüne serilişi ise ihtimam-gösterme ve zamansallıkla çokça ilişkili 

yapısıyla açıklanır. 

İlintilendirme, ilgilenmenin eksistensiyal tasarımını oluşturur ve bu bir şeylerle 

beraber var olmak olarak ihtimam göstermenin özsel konstitüsyonuna aittir ki 

zamansallık üzerine temellenir. 445 

 

2.3.2.2. Ne-içinlik Yapısı (Als-Struktur/ as structure) ve Zamansallığı 

Dünyanın kendimizi evimizde hissettiren anlaşılır yapısını ve onu her bir nesne 

ile karşılaşmamızda varsayıyor oluşumuzu olanaklı kılan, onun ilintisel yapısı ile 

birlikte Heidegger’in “ne içinlik yapısı” dediği bir ilişki biçimidir. Dasein’ın “zaten, 

daima” ilintili olduğu bu dünyayı anlayışı, Heidegger’e göre, “ne içinlik” (als struktür/ 

as structure) yapısı tarafından belirlenir. Bunun anlamı üzerinde düşünmeliyiz. Bir 

gereçle insanın karşılaşmasında, gerecin “ne” olduğunu belirleyen şey “bir şey için bir 

şey” (dikmek için iğne, kesmek için makas vs) oluşudur, yani işlevidir. Gereçle onun 

                                                           
443 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 87-88, p. 84-85. 
444 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 87-88, p. 84-85. 
445 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 374-375, p. 353. 
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“ne için” olduğunu soran bir biçimde karşılaşıldığında, esasen yalnızca gerecin kendisi 

değil “ilintililik yapısı, ilintililik ilişkileri ve ilintililik bütünlüğü de anlaşılır.”446 

Heidegger Dasein’ın kendini imkânlarına tasarlayarak varoluşunu anladığını ve 

gerçekleştirdiğini söyler. Bunun anlamı şudur: kendini önceleyen bir varlık olarak insan 

kendine bir takım varoluş hedefleri seçer. “Dasein, bu-şey-uğruna kendi olduğu ve 

açıkça veya örtük olarak kavradığı sahih veya gayrısahih varolma olanağından kendini 

bir-şey-içinliğe atfeder.”447Bunu belki şöyle bir örnekle açıklamak mümkün olabilir: bir 

tez yazmak üzere masanın başına oturmuşsam kendimi böylesi bir amaç uğruna 

belirlemiş olurum, bu amaç doğrultusunda (ne-içinlik) çevreleyen dünyamdaki 

varolanlara yönelir ve onların birbirleri arasında bir ilintisellik bütünlüğü olduğunu 

anlarım. Birşeylere yönelir bazılarını ıskalarım.448 Yönelimselliğim içinde, uğruna 

olduğum amaç doğrultusunda nesnelerle karşılaşır ve bunların Heideggerci bir deyimle 

örtüsünü açar, gizlilikten çıkarırım ve onlar arasında birbirini imleyen bir ilişki kurarım, 

belki daha doğru bir söyleyişle zaten daima varolan birbirini imleyerek bir bağlam 

oluşturan böylesi bir ilişkiyi anlarım, üzerini açarım. Böylece kendimi tasarladığım 

varoluşum şeylerle karşılaşmamın yönünü de belirler: “Dasein’ın kendini atfetme 

modusu içinde kendini öncelikle ne-içinde anladığı şey, varolanlarla öncel olarak 

karşılaşmamızı sağlayan nereye-yönelikliktir.”449 

İnsan, ne-içinlik yapısı ile birbirine ilintilendirdiği bu çevre içinde kendini 

dünya-da-varlık olarak anlar ve evinde hisseder. Bu sayede dünya çeşitli ilişkileriyle ve 

birbirine işaret eden bir referanslar bütünü olarak itimat telkin eden bir formda anlaşılır. 

Tek bir şeyin varlığında anlaşılmasını sağlayan söz konusu bağlam şeylerden önce 

                                                           
446 Heidegger, BPP, s. 291-292. 
447Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 141, p. 86. 
448 Bu bölümün hakikat üst başlığında gördüğümüz Dasein’ın hem hakikat hem de hakikatsizlik içinde 

olmasını bu bağlamda düşünmeliyiz. Kendimi tasarladığım uğruna olduğum amaçlar bağlamında 

birbiriyle ilintili bir dünyayı açarken aynı zamanda birçok imkânı ıskalar, birçok olası dünyayı da 

gizlenmişlik içinde bırakırım. Böylece hem hakikat içindeyimdir çünkü kendime anlamlı, birbiriyle 

ilintisellik ilişkisi içinde bağlı bütünsel bir dünya açar/kurarım, ancak bu sırada başka olanaklar atıl kalır, 

dolayısıyla başka dünyaları gizlilik içinde bırakırım.  
449Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 141, p. 86. 
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varolur ve şeylerin kendilerini ifşa etmelerine olanak tanır. Böylece onlar Dasein için 

bir mesele olmaksızın, farkındasız bir anlama içine gömülü olarak anlaşılırlar. Bu yapı 

aynı zamanda Dasein’ın anladığı şeyleri yorumlamasının ontolojik imkânını sağlar. 

Dasein imlenimsellik yapısı sayesinde aşina bu ilişkileri ne-içinlik yapısı içinde 

yorumlamakta ve kendine mal etmektedir.450 

Peki bütün bunların zamansallıkla ilişkisi nedir? Yukarıda anlattıklarımız 

göstermektedir ki bir gerecin, gündelik yaşamımızdaki en sıradan kullanımında bile bir 

ilintilendirme söz konusudur ve bu ilintilendirmenin yönü aracın ne amaçla 

kullanılacağına bağlıdır. Aracın, kendimizi tasarladığımız varoluş olanakları içinde 

hangi işlevi göreceği beklentisi zamansal bir yapıdır ve geleceğiişaret eder.  Fakat aynı 

zamanda bu gerecin ne-için olduğunu ve haddizatında ne tür bir işlev görebileceğini de 

hafızada tutarız ki bu da zamansal olarak geçmiş iel ilişkilidir. Beklemenin ve hafızada 

tutmanın ekstatik zamansallığın geçişli yapısını gündelik yaşamımızdaki görünür 

kıldığını hatırlamalıyız. Buna göre el-altında olanları bir şimdi de kullanabilmenin 

olanağı ilintilendirme ve ne-içinlik yapısının ekstatik zamansallıkta köklenmesi 

sayesinde mümkün olmaktadır. Heidegger bunu şu şekilde ifade eder:  

Ne-içinliği anlamak, yani ilintililiğin hangi hususta olduğunu bilmek 

beklentilendirme dediğimiz zamansal bir yapıya sahiptir. Ne-içinliğin beklentisi 

içinde olunarak ilgilenme, ilintilendirilmiş bir şeye geri gelmekte ve onunla 

ilgilenebilmektedir. Hangi hususta oluşun beklentilendirilmesi ile ne-içinliğin 

hafızada tutulması el ele gitmekte ve oluşturdukları bu ekstatik birlikte bir gereci 

spesifik biçimde elle kullanmak suretiyle huzura taşıyabilmektedir.451 

 

Sonuç olarak Heidegger’e göre Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısının en 

önemli belirlenimi, onun dünya-da-varlık (In-der-Welt-Sein) oluşudur. “Dünya-da-

olmak” der Heidegger, “insanın bir açıklıkta” olmasıdır ve insan ancak bu “açıklıkta” 

                                                           
450 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 90, p. 87. 
451 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 375, p. 353; BPP, s. 292. 
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varolanlara erişebilir. İnsanın sözü edilen asli yapısı, onun, hem bu dünyayı anladığını 

hem de dünyanın Dasein’ın anlamasını olanaklı kılacak biçimde anlamlı bir referanslar 

ağıyla birbirine bağlı olduğunu işaret eder. Dasein’ın kendiliğini, diğer Dasein’ları ve 

diğer varlık tarzındaki varolanları anlaması Dasein dünya-da-varlıkolduğu için mümkün 

olmaktadır. Söz konusu yapının bütünlüklü, parçalanamaz birlikli bir biçimde ortaya 

çıkışı geçmiş, gelecek ve şimdinin ekstatik birliğinde temelleniyor olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Yukarıda ne-içinlik yapısı bağlamında ve yeri geldikçe başka yerlerde el-altında-

olmak (Zuhanden) ve mevcut-olmak (Vorhanden) varlık tarzlarından söz ettik. 

Heideggerdünya-içinde var olan şeylerin bu iki tarzdavar olduklarını söyler. Aşağıdaki 

bölümde bu varolanların varlık biçimlerini ve zamansal olarak ortaya çıkışlarını 

anlattık.  

2.3.3. El-Altında-Olmaklık (Zuhandenheit) 

Heidegger insanı nitelemek için Dasein terimini kullanır. Dasein’ın asli/zati 

niteliği varlık sorusunu sorması ve ontolojik olarak “olmak ile olmamak” arasındaki 

farkı anlıyor olmasıdır. Blattner’in söylediği gibi en sıradan deneyimlerimiz içinde bir 

şey “olmaklığı” ve “olmamaklığı”, yaşayan insanla ölmüş olanı, kullanmak için 

elimizin altında olan bir çekiçle artık onarılamayacak olanı, gökyüzünde parlayan 

yıldızla artık orada olmayanı ayırt ederiz. Heidegger farklı varlık tarzlarından ve onlara 

ontolojik olarak erişimimizi mümkün kılan üç farklıyoldan sözeder ve bu ayrımaVarlık 

ve Zaman boyunca sadık kalır: Dasein, el-altında-olanlar ve mevcut-olanlar. “Dasein 

olmak kendini anlamaktır, yani varlığın sosyal olarak oluşturulmuş bazı yollarını yetkin 

bir biçimde yaşayacak biçimde kendini uydurmaktır. El-altında-olmaklık,  işlere uygun, 
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elverişli ve kullanıma hazır olmaktır. Mevcut-olmaklık ise Dasein’dan ve onun sosyal 

dünyasından bağımsız olarak huzurda/şimdide bulunmaktır.”452 

Yukarıda anlattığımız üzere Heidegger dünya ile insanı sıkı sıkıya birbirine 

bağlar. İnsan yaşamının başından itibaren bir dünyaya bağlıdırve “zaten, hep” ona doğru 

yönelmiştir. Dahlstrom Heidegger’in söz ettiği “zaten” ve “hep” sözcüklerinin, insanın 

dünyadan “ayrı” veya “önce” olmadığını ima ettiğinden söz eder. İnsanın dünya ile 

ilişkisini, sanki o dünyadan ayrı bir varolanmış gibi tasarlamak, insanın varoluş tarzını 

anlamak için “temelde saçma bir kalkış noktasıdır.”453Öyleyse insan varolduğu sürece 

bir dünyaya aittir ve o dünya onun kerhen bulunduğu bir yer değildir, onun dünya-da-

varlık olması tam da bu demektir: o bu dünyada kendi evindedir, dünya onun için 

“zaten,hep”, doğal bir biçimde, kendiliğinden anlaşılırdır. Aynı şekilde Dasein kendisini 

ve diğer varlık tarzlarını da anlamaktadır.  

Heidegger’e göregündelik işlerimizin, bilimsel faaliyetlerimizin ve felsefi 

edimlerimizin tümü, bütün varlık kiplerinin bir varlık anlayışı ışığında anlaşıldığı, 

bilindiği ve düzenlendiği bir tarzda gerçekleşir.  İnsan varoluşu daima şeyler arasındadır 

ve insan şeylerle, öncelikli olarak teorik bir bilmenin nesnesi olarak 

ilgilnmez.Heidegger tüm zihinsel işlemlerimizden önce dünyada ilişkili olduğumuz 

herşeyi tematize etmeden açığa çıkardığımızdan söz eder. Bundan dolayı elimize bir 

çekiç aldığımızda onun ne olduğunu da onun diğer gereçlerle bir bütün oluşturan ve 

anlaşılmasını mümkün kılan bağlamı da biliriz. Heidegger Dasein’ın tüm edimlerine ön-

teorik, bilinçsiz, örtülü bir varlık anlayışının (Vorontologisch)454 eşlik ettiğini söyler. 

Böylece eylemlerimiz sırasında bir gereç olmanın mahiyetini düşünmeyiz, ama yine de 

gereç ile gereç olmayanı doğru bir biçimde ayırt eder, gerecin ontolojik çerçevesini 

                                                           
452 Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, ss. 6-7. 
453 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 255-256. 
454 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 33, p. 12. 
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örtük biçimde anlarız:455“Gerecin, kendisinden ve kendi içinden hareketle kendini 

açımladığı varlık minvaline el-altında-olmaklık diyoruz.”456 

 Heidegger, varolanlarla asli aşinalığın öncelikle onlarla uygun bir biçimde 

meşgul olmada ortaya çıktığını söyler. Böylece gündelik yaşamımızda karşılaştığımız 

şeylerin mahiyeti ve ne’liği onların gereçsel karakteri ile tanımlanır ve yaşamımızda 

gördükleri işlevler üzerinden anlam kazanırlar.457  Heidegger’in fenomenolojik olarak 

betimlediğini söylediği bu ilişki de şeyler, insanın karşısında yer alan ve temaşa edilerek 

ne’liği hakkında fikir yürüttüğümüz nesneler olarak anlaşılmazlar. Burada geleneksel 

felsefenin özne-nesne kurgusuna karşı eleştirel bir yaklaşım olduğunu görmek gerekir. 

Heidegger’in çizdiği resimde insan ve şeyler birbirinden ayrı konumlanmazlar, tersine 

bir kosmosun bütünselliği içinde, insan dünyaya garkolmuş bir biçimde tasvir edilir. 

Ama yine de şu soruyu sormalıyız, böylesi bir yaklaşımda, son tahlilde,  şeyleri ya da 

dünyayı anlamak için indirgemeci bir tavır alış değil midir? Nihayetinde bir şeyin 

anlamı bizim hayatımızda gösterdiği işlev ile belirleniyorsa, o zaman Heidegger 

“…işlevselliği üzerinden kendi varlığında anlaşılır.”458 dediğinde ya da “ El-altında-

olmaklık ‘kendinde olduğu gibi’ olan varolanın ontolojik-kategoriyel 

belirlenimidir”459dediğinde haklı mıdır? Çünkü eğer öyleyse “kendililiğinde ya da 

kendinde olduğu gibi ” değil, bizim için işlevsel olması dolayısıyla ve yalnızca bu 

tarzda anlaşılabilir.  

Şeylerle ilişkimiz öncelikli olarak, onlardan yaralanmak ve onları bazı özel 

dünyasal amaçlarımız için el-altında bulundurmak şeklinde gelişen bir ilgilenme olarak 

gerçekleşir, Dahlstrom bu durumu şöyle anlatır: “ ‘Bir şey olmak’ın (Dingsein) olmanın 

anlamı, ilgilenilen yahut temas edilen şeylerin içinde bizatihi mevcuttur. Böylece şeyler 

                                                           
455 Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, s. 7.  
456Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 71, p. 69. 
457 Heidegger, BPP, s. 304. 
458 Heidegger, BPP, s. 304. 
459Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 74, p. 71. 
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kendilerini, hergünkü ilgilenmelerimiz esnasında, az ya da çok aşina olunan, dinamik, 

anlamlı bir referans bağlamı dâhilinde ilgilendiğimiz çevre içinde mevcut ederler.”460 

El-altında-olmak varlık minvalinde, Heidegger’in örneği ile “çekiç ile vurma” 

esnasında, söz konusu gereci en uygun biçimde kendimize mal ederiz: “…çekiçle 

vurmak, çekicin spesifik ‘elverişliliğini’ keşfeder.”461Bir gerecin kullanımı esnasında 

onunla kurulan ilişki, gerecin işlevselliği üzerinden belirlenir ve gerecin ne-için olduğu 

sorusuna, onun bu-şey-içinliği cevabı alınır. Bu ilişki herhangi bir gerecin bir nesne 

olarak tasarlanmasına önceldir ve gereçle ne ise o olarak, öyleliğinde ya da kendiliğinde 

karşılaşmayı olanaklı kılar. Gereçle bu tarzda bir ilişkide “Bir şey olarak çekice ne 

kadar az gözümüzü dikip bakarsak, onu ne kadar çok elimize alıp kullanırsak, onunla 

ilişkimiz o kadar asli olur.”462 Bu yüzden Heidegger’in deyimiyle şeylere “gözünü 

dikerek bakmak” suretiyle yani tematize ederek ve böylece onları Vorhanden/mevcut 

bir şey’e dönüştürerek bakmak onların el-altında oluşlarını kavrayamaz. Çünkü bu iki 

yapı farklı varlık tarzlarını ve farklı bilme olanaklarını işaret eder.  

El-altında olanların gündelik yaşamımızda farkındasız bir anlama ile bilir ve 

onlarla öylece meşgul oluruz, alırız, satarız vs., buradaki farkındasız bilmeyi mantıksal 

bir biliş seviyesine çıkarmamak olarak anlayabilirz. Heidegger bu varlık minvalindeki 

varlıkların kendilerini açığa çıkarmalarının sadece kendilerini “geri çektiklerinde” 

mümkün olduğunu söyler, bu onların karakteristik özellikleri ve özgünlükleridir: “En 

yakın el-altında-olanın özgünlüğü, tam da sahih olarak el-altında-olabilmek için kendi 

el-altında-oluşu içinde kendini bir anlamda geri çekiyor olmasıdır.”463Yukarıda ifade 

ettiğimiz üzere el-altında-olanlar tekil olarak değil bir bütün olarak, bağlam içinde 

anlaşılır ve aşina olunan ve öntematik olarak bilinen bir dünyanın varlığını varsayarlar. 

Ancak söz konusu gerecin el-altında-olmaklığını kaybetmesi sırasında, dünyanın 

                                                           
460 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 257.  
461Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 71, p. 69. 
462 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 116-117, p. 69. 
463Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 72, p. 69. 
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kendini duyuruyor olması el-altında-olanın bu varlık minvalini kaybetmesine sebep 

olur. Dahlstrom’un ifadesiyle “bu durumda yalnızca kayıp, bozuk bir gereç değil aynı 

zamanda onun ait olduğu gereç bağlamının oluşturduğu dünyanın dikkat çekmeyen, 

bilinç düzeyine taşınmamış “zaten hep” burada oluşu da ortadan kaybolur.”464 Bunu 

şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Masanın başında bir çalışma için oturduğumda ve 

herşey yolunda giderken çalışmam tüm bu gereçleri farketmeksizin kullandığım bir 

minvalde gerçekleşirken, kalemim yazmadığında ya da kaybolduğunda tüm bu varlık 

minvali el-altında-olmaklık durumunu yitirir ve tam da bu sebepten, onlara dikkat 

kesilir, onların ne için olduklarının farkına varırım ve onlar benim için artık mevcut-

olan (Vorhanden) şeylere, teorik bilişin nesnelerine dönüşürler. Böylece onların içinde 

oldukları ve birbiriyle ilişkili bütünsel yapı da kaybolur. Hatırlayalaım bu imlenimsellik 

yapısı dünyayı kurmaktadır.  

Heidegger, el-altında-olanların kendilerini “geri çektikleri” ve böylece bilmenin 

alanına girdikleri, “temalaştıkları” üç tarzdan söz eder. Bunlardan ilki gerecin arızalı 

olma durumudur. Bir iş esnasında kullandığımız gereç arızalanabilir veya yapılan iş için 

uygun olmayabilir,böylece gerecin kullanışsızlığını keşfederiz. Ancak bu keşif yine 

teorik bir bilme eylemi sırasında gerçekleşmez, yani gerece bakıp onun kullanılamaz 

olduğunu farkediyor değiliz, tersine tam da gerecin kullanımı sırasında işlevini yerine 

getir(e)memesi gerecin dikkat çekmesine sebep olur, onu el-altında-olmaklıktan çıkarır 

ve nesne olarak anlaşılmasına sebep olur.465 

El-altında-olanların varlık tarzlarının değişerek mevcut-olan varlık biçimde 

bilinmelerinin ikinci yolu onun rahatsızlık verme karakteridir. Bu durumda gereç yani 

el-altında-olan rahatsızlık vererek kendini duyurur. Bu durumda kullanılmaya ihtiyaç 

duyulan gereç işlevini yerine getirememektedir. Bu noksanlık rahatsızlığı artırır ve el-

altında-olan yalnızca öylesine mevcut-olan bir duruma taşınır ve mevcut-olan olarak 

                                                           
464 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 259. 
465 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 122, p. 72. 
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keşfedirlir: “Bu tür bir eksiklik duyma, yine bir el-altında-olmayanı mevcut bulma 

olarak el-altında-olanı bir tür sadece-mevcut-olma içinde keşfeder.”466 

Heidegger bu bağlamda son olarak ne noksan ne de kullanılamaz olduğu halde 

ilgilenme sırasında engel oluşturan bir tarzdan söz eder. “İlgilenmenin dikkatini yeniden 

yöneltemediği veya “zaman” bulmadığı şey buraya-ait-olmayan ya da tamamlanmamış 

minvaldeki bir el-altında-olmayandır. Böylesi bir el-altında-olmayan, rahatsız eder ve 

öncelikle en yakın ilgilenilecek olanın diretmesini görünür kılar.”467 Böylece el-altında-

olanın mevcut-olmaklığı ortaya çıkar.  

Heidegger böylece el-altında-olanların dikkat çekme, rahatsızlık verme ve 

diretme kipleri ile birlikte el-altında-olmaklık içinde onların mevcut-olma 

karakterlerinin açığa çıktığından söz eder. Ancak bunun tam bir mevcut-olma durumu 

olmadığını da ekler. Bu üç durumda da mevcut olma nihayetinde gerecin el-altında-

olmaklığına bağlıdır. Heidegger’e göre biz bir el-altında-olanın, el-altında-olmaklığını 

kaybedişi sırasında söz konusu varlık minvalini anlamış oluruz.468 

Burada Heidegger’in dikkat çektiği nokta, yukarıda da belirttiğimiz üzere, el-

altındalığın olanaklı olması için dünyanın kendini duyurmuyor oluşudur. İster el-

altındalık varlık minvali olsun ya da mevcut-olmaklık, Heidegger’e göre, tüm 

belirlenimlerimize “burada”lık önceldir, yani tüm bu varlık tarzlarından önce bir 

dünyayı zaten varsayarız.469 Şunu hatırlamalıyız ki Heidegger, bizi çevreleyen, meşgul 

olduğumuz dünya-içinde kullanılan şeyleri aşan, birbirini imleyen bir bütünlük olarak 

dünyanın özel mevcudiyetinden söz eder. El-altında-olmaklık ancak böyle bir dünya 

içinde mümkündür.  Ne bu dünyanın kendisi ne de onda karşılaşılanlar  “gözlemlenen”,  

tekil olarak verili, yahut teorik algının konusu olan bir “nesne” yani mevcut-olan 

                                                           
466 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 123, p. 73. 
467Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 123, p. 74. 
468 Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 123-124, p. 74. 
469 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 126, p. 75. 
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(Vorhanden) değildir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, bir gereç ancak bozulduğunda, 

kullanılamaz duruma geldiğinde kullanımdan çıkar ve mevcut olan olarak farkedilir. 

Dahlstrom, fenomenlerin varlık minvallerinin “yalıtılmış bir algıda yahut 

gözlemde nesnel olarak mevcut ettiklerine ilişkin yaklaşımın” Heidegger tarafından 

“temel fenomenolojik aldanış” olarak niteleğinden bahseder.470Hâlbuki Heidegger, 

hakikat meselesinde anlattığımız üzere, bizim şeyleri, onları mantıksal düşünmenin 

nesneleri haline getirmeden önce ve böylesi bir zihnsel sürece tabi kılabilmek için 

öncesel olarak açığa çıkardığımızdan bahseder, aletheia olarak hakikat buna işaret 

etmektedir. Yukarıda bu açığa çıkarmanın şeylerin birbirini imleyen bir yapıda, ne-

içinliklikleri çerçevesinde anlamlı olarak açılan bir dünyanın eşliğinde, işlevsellikleri 

üzerinden kurulan bir ilişki ile mümkün olduğunu anlattık. Dolayısıyla bu iki yapının 

birbiriyle sıkı bir ilişki içinde olduğunu ve el-altındalık varlık minvalinin mevcut-

olmaklığa öncel olduğunu söylemeliyiz. Heidegger’in belirttiği üzere, ancak gerecin bir 

biçimde kullanılamaz oluşu onu teorik bakışın ya da önermesel gerçekliğin konusu 

haline getirir ve böylece mevcut-olmaklık  (Vorhandensein/-heit) varlık minvaline 

doğru bir “sıçrama” gereçekleşir.471 

Bu iki varlık tarzının, el-altında-olanların el-altında-olmaklığı ile hakkında 

tanımlama, sınıflama, kavramlaştırmalar yaptığımız ve teoriler 

kurduğumuz/kurabildiğimiz nesne haline getirdiğimiz elde-mevcutluk varlık minvali 

birbirinden farklıdır. El-altında-olanların mevcudiyeti farkedilmezdir ve daima hazır, 

yerleşik ve aynı şekilde farkedilmez olan bir dünyada temellenir. El-altında-olanın bu 

varlık tarzı iştigal ettiğimiz dünya içinde kurulur ve dünyasallık fenomeninin 

farkedilmezlik varlık minvali içindeki bir mevcut-olanı açığa çıkarır. Bu mevcut-olan 

tam olarak henüz kavranmamış olma temelindedir ve onun örtüsünün kaldırılmasının 

temel yolu yani onunla karşılaşmayı mümkün kılan, onun ön-anlamasal mevcudiyetidir. 

                                                           
470 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 260-261. 
471 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 260-261. 
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El-altında-olmaklıktan mevcut-olmaklığa doğru sıçrayış,meşgul olduğumuz 

dünyayı içindeki şeylerden boşaltmakla mümkün olabilir. Şeylerden boşaltılmış bir 

dünya hem el-altında-olmaklığın hem de ilgilenmenin kendisini bastırmak anlamına 

gelir. Heidegger Dasein’ın teorik ilgilerini yadsımaz, ancak bu tarz bir ilgilenme insanın 

ancak çevreleyen yakın dünyasıyla arasına bir mesafe koyması ile mümkün olur. 

Böylece dünya insanın karşısındaki bir nesneye dönüşür ve tematizasyon birbirinden 

farklı iki varlık düzlemi arasındaki bir ilişki olarak anlaşılır: önerme/ifade ve nesne ya 

da zihin ile nesne. Heidegger insanın ihtimam-gösterme yapısı sayesinde daima bir 

biçimde ilgili olduğu ve meşgul olduğu dünyasını tematize etmeye başlar başlamaz 

“olabildiğince hızlı terkettiğinden” söz eder.472 

Ancak Heidegger’in tasvir ettiği iki varlık tarzı arasındaki ilişki gerçekten öyle 

midir? El-altında-olmaklık varlık düzleminde bizim şeylerle ilişkimiz onlarla 

meşguliyetlerimiz esanasında farkındasız bir kendimize mal etme olarak belirir ve 

onların mevcut-olan düzlemine geçişlerinin ancak yoklukları ile mümkün olduğu 

belirtilir. Fakat meşgul olduğumuz ve bilinç düzeyinde düşünmeksizin iştigal ettiğimiz 

bu şeylere yönelmemiz için, nihayetinde, onları kavramsallaştırmamız gerekmez mi? 

Şöyle bir örnek üzerinden gidersek sanırım işimiz biraz daha kolay olacak: Masanın 

başındayım ve birçok gerecin birbirini imleyen bir bütün oluşturan bir bağlam içinde 

çalışıyorum: kitaplarım, kalemlerim, bilgisayarım vs. Ancak ben bu çalışmam esnasında 

ve bir bütün olarak anladığım bu şeylerden herhangi birine yönelmem için zaten onu, 

mesela “bu kalemdir” diye kavramlaştırmış olmam yani zımni bir önerme kurmuş 

olmam ve diğerlerinden ayırmış olmam gerekir. Heidegger’in sözünü ettiği gibi 

yalnızca kalem kaybolduğunda ya da yazmadığında onu mantıksal/önermesel düzleme 

taşımıyorum, aksine onun tasvir ettiği farkındasız anlama yani el-altındalık varlık 

minvalinde de zihnimiz bu işlemi yapıyor.   

                                                           
472Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, ss. 264-267. 
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Sonuç olarak, Heidegger’in varlık sıralamasında, hem meşgul olunan dünyanın 

hem de el-altında-olmaklığın mevcudiyeti, yokluğun/yoksunluğun onların 

mevcudiyetini kurmakta kurucu bir rol oynadığı gerçeğinden yola çıkmaktadır. Meşgul 

olunan dünya zaten daima farkedilmeksizin buradadır ve mevcut-olan anlamında 

(Vorhandene) mevcut değildir. Kendini ancak ve sadece el-altında-olan bir şey 

kaybolduğunda yahut kullanılamaz duruma geldiğinde yani beklenilen sonucu 

vermediğinde ilan eder. El-altında-olanın bu göze çarpmayışlığının koşulu, Heidegger’e 

göre, dünyanın kendini bildirmiyor oluşudur. Bu sebeple hem dünya hem de el-altında 

olanlar-mevcut olmaklık varlık karakterinde değildirler. Öyleyse onlar, öncelikli olarak, 

teorik bir ilginin yalıtılmış nesneleri olarak algılanmazlar.473 

2.3.3.1. El-altında-Olanların Zamansallığı 

Heidegger Dasein’ın eksistensiyal-ontolojik yapısını, diğer insanlarla varoluşu 

paylaşarak dünya-da-olmak olarak tasvir eder, bu onun fenomenolojik analizinden 

çıkarılan bir sonuçtur. Bu çalışma boyunca yeri geldikçe bundan söz ettik. Heidegger 

bunu ihtimam-gösterme yapısı olarak anlatır. Bu yapının üç veçhesi vardır, bir yanıyla 

Dasein’ın kendiliğini, varloşunu kurarken, diğer yanıyla Dasein’ın diğerleri ile 

birlikteğini kurar ve üçüncü yönü de şeylerle ilişkisini sağlar. Heidegger sık sık bu üçlü 

yapının birliğini vurgular. Söz konusu yapının her biri, bütünlüğü içinde diğerini de 

içerir.  Dahlstrom bu yapının her bir veçhesinin ayrı eksistensiyal olduğunu ve 

varolanların kendilerini ifşa ettikleri zemini kurduklarından bahisle, bu yapının 

bütünselliğinin bir özne ya da töz tarafından kurulmadığını belirtir.474 Bu yapıyı 

birleştiren zamansallıktır: “…dünya-içinde-varolma denilen fenomenin eksistensiyal 

olanağı, ancak şurada-varolmanın zamansallıkta kök salmış olmasından hareketle 

anlaşılır olacaktır.”Konumuz bağlamında el-altında-olanların zaman ile açığa çıkan 

                                                           
473 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 124, p. 75.  
474 Dahlstrom, Heidegger’s Concept of Truth, s. 255. 
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yapıları da Dasein’ın dünya-da-varlık olarak şeylerle/ el-altında-onalarla, bu yapının 

sonucukarşılaşması ile ilişkilendirilir.   

El-altında-olmak varlık minvalinin insanın pragmatik edimleri içinde 

gerçekleştirdiğini ya da anlaşıldığını biliyoruz. Böyle tarif edilmiş bir ilişkide söz 

konusu gereç, bir gereçler bağlamı/bütünü içinde bazı görevlere tasarlanmış olmalıdır. 

El-altında-olmanın bu tanımı aslında zamansal bir anlam taşır, çünkü gelecekteki bir 

görev için tasarlanmak nihayetinde geleceğe ilişkin bir şeydir, fütüristik bir anlam taşır 

ve pragmatik bir şimdi tarafından belirlenir. Bir gereç bağlamına ait olmak geçmişi 

işaret eder, çünkü gerecin ait olduğu ve kendini içinde ifşa edebildiği bağlam zaten hep 

oradadır ve aynı işlevi yerine getirmesi beklenir. Son olarak gerecigeçmiş ve geleceğin 

ekstatik birliğinde şimdiye taşır ve kullanırız. Böylece gerecin varlığı esas olarak 

zamansaldır. 475 

Gerecin zamansallığını düşünürken onların ilintilendirme karakterini 

hatırlamalıyız. Herhangi bir gerecin kullanımında ilintilendirme gerecin ne-için olduğu 

tarafından belirlenir. Böylece gereci kullanılabilir bir şey olarak anlamamız mümkün 

olur.  

Ne-içinliği anlama yani ilintililiğin hangi hususta olduğunu bilme, 

beklentilendirme denilen zamansal yapıya sahiptir. Ne-içinliğin beklentisi olunarak 

ilgilenme, ilintilendirilmiş bir şeye geri gelebilmekte ve onunla ilgilenebilmektedir. 

Hangi hususta oluşun beklentirilendirilmesi ile ne-içinliğin elde-tutulması el ele 

gitmekte ve oluşturdukları bu ekstatik birlikte bir malzemeyi özgül biçimde elle 

kullanmak suretiyle şimdileştirebilmektedir. 476 

 

Heidegger bu bağlamda präesenz yapısından söz eder. Yukarıda el-altında-

olanlarların gündelik ilişkilerimiz içinde belirgin bir “göze çarpmazlık” karakterleri ile 

temayüz ettiklerinden söz ettik.  Böylece çevreleyen dünyamızdaki şeyler, farkındasız 

bir anlama içinde bizim için meşgul olunan gereçler olarak anlaşılırlar. “Onlar” der 

                                                           
475 Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, s. 253.  
476Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 375, p. 353 
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Heidegger “sükûnetli bir kayıtsızlık içindeki ilişkiselliğimizde, tam da bu göz batmayan 

mevcudiyetleri bakımından erişilebilir olurlar.”477El-altında-olanların kendilerini ifşa 

ettikleri gereçsel bağlamı mümkün kılan, Heidegger’e göre, onların kendine özgü 

zamansallıklarıdır. Gereçle meşgul olmamızın imkânı onları bir şimdiye taşımaktır ve 

“şimdi’nin ufkunun presensial oluşumuna aittir. El-altında olanlarla ancak bu ilişkinin 

kesilmesi durumunda karşılaşırız.”478 

Huzura getirmede karşılaştığımız her şey ufkun temelinde mevcut olan 

(anwesendes) olarak anlaşılır. El-altında olmaklık ve el-altında olmayış mevcutu 

(presence) ve yokluğu (absence) imlerse, dünya içinde karşılaşılan varolanların 

varlığı presensial olarak, yani temporal (Temporilität) olarak tasarlanırlar. Buna 

göre biz varlığı zamansallığın (zeitung) ekstazlarının ufuksal şemalarından 

anlarız.479 

Peki präesenz nedir? Heidegger bu zaman belirleniminin şimdi zaman kipine 

ilişkin çağrışımlarının farkındadır. Bu sebeple präesenz’in, peşpeşe gelen bir şimdiler 

dizisi olarak anlaşılan sıradan zamanın şimdi kipi ile özdeş olmadığını belirtir. Buna 

göre sıradan zaman yorumunun şimdi kipi, zamaniçinde (intratemporality) varolan el-

altında-olanların mevcut olmak karakterindeki tüm varolanların açığa çıkmalarını 

mümkün kılan bir anlamda düşünebilirken, präesenz el-altında-olanların öncesel olarak 

anlaşılmalarının imkân koşulu olarak belirir.480.  

El-altında-olanların dikkatimizden çıktıklarında, kaybolduklarında 

anlaşılmalarının ontolojik bir anlamı vardır. Gündelik deneyimimizde kaybetmek 

bulmanın zıddı olarak bilinir ve anlaşılırken Heidegger, el-altında-olanların 

yokluklarında varlıklarının farkedilmesinin daha başka türlü okunması gerektiğini 

söyler. Bulmak bir şeyi şimdide görünür kılmaktır, kaybetmek ise, aksine, şimdiye 

getirememektir ki bu durumda söz konusu şey bizim için karşılaşılabilir 

                                                           
477 Heidegger, BPP, s. 309.  
478 Heidegger, BPP, s. 309.  
479 Heidegger, BPP, ss. 306-310. 
480 Heidegger, BPP, s. 305.  
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ol(a)mayacaktır. Ama Heidegger böyle düşünmez, ona göre bir el-altında-olanın el-

altında-olmaklığı ile olmamaklığı aynı temel fenomenin iki yüzüdür. Çünkü biz tam da 

o şey artık elimizin-altında-olmadığında, bir biçimde kullanılamaz olduğunda onun 

varlığını anlarız. 481 

Böylece yoksunluk/kaybolmuşluk bir şimdiye taşımama/getirememe değil 

erişilebilir bir el-altında-olanın hafızada tutulması (geçmiş) ve beklenmesinin (gelecek) 

birliğinde şimdiye taşınmasıdır. Böylece Heidegger sıradan zaman yorumunda 

yokluk/noksanlık olarak anlaşılacak olan durumun aslında kendine özgü bir şimdiye 

taşıma olduğunu söylemektedir: “…kendine özgü huzura getirme olarak noksanlık, 

hiçbir biçimde bir ufuksuzluğa tekabül ediyor değildir.  Aksine özel bir biçimde 

modifiye edilmiş olan huzurun yani präsenzin ufkuna tekabül eder. Noksanlığı olanaklı 

kılan huzura-getirmemenin ekstazına mevcut olmayışın ufuksal şeması aittir.”482 

Sonuç olarak Camcı’nın yorumu konunun açıklığa kavuşması için iyi bir 

açıklama olarak düşünülebilir: “Präesenz el-altında-olan şeylerin henüz el-altında 

kullanılmadan önceki ayrışmamışlığında, şeylerin kendi içinde şey olarak 

duyulmalarına yaklaşılabileceği boyuttur.483 

2.3.4. El-Altında-Olandan Mevcut-Olana: Vorhanden 

Yukarıda el-altında olanların varlık tarzlarından söz ederken, satır aralarında, 

mevcut-olmaklığın geleneksel felsefenin nesne kavramına denk gelen bir varlık kipi 

olduğundan söz ettik. Heidegger mevcut-olmaklık, el-altındalık varlık tarzı üzerinde 

mümkün olduğunu söyler, buna göre el-altında-olanlar tematize 

edilerekkavramsallaştırılmakta ve bir yargı ile ifade edilebilir hale gelmektedir.484 

                                                           
481 Heidegger, BPP, s. 310. 
482 Heidegger, BPP, s. 311. 
483Camcı, Heidegger’de Zaman ve Varoluş, s.240. 
484“Dasein analitiğinden doğan tüm örnekler, onun varoluş yapısı bakımından elde edilmiştir. Onları 

belirleyen şey eksistensiyaller olduğu için, Dasein’ın varlık karakterine eksistensiyaller diyeceğiz. Bunlar 

Daseinsal olmayan varolanların kategoriler denilen varlık belirlenimlerinden keskin biçimde ayırt 
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Heidegger varolanlarla ilişkiselliğimizde, bakışımızda, bir gereç hakkında onu 

mevut olan/Vorhandene olarak görmemizi sağlayan bir değişimden söz eder. Bir çekicin 

ağır olduğunu söylediğimizde bunun iki anlamı olabilir: Birincisi çekicin elle kullanımı 

sırasında bir kuvvet gerektirmektedir. Fakat bundan başka bir anlam da şu önerme de 

saklıdır: “çekiç olarak bildiğimiz mevcut varolanın ağırlığı vardır.”Heidegger’e göre, 

ikinci yaklaşım bambaşka bir bakışa işaret etmektedir, bu, dikkatimize giren bir gereç 

olarak çekicin sahip olduğu bir şey olmayıp, onun ağırlık yasasına bağlı cisimsel bir 

nesne olmasından ileri gelmektedir: “Bunun nedeni, karşılaştığımız bu el-altında-olana 

‘yeni’ bir bakış yöneltmemizdir, onu mevut-olan olarak görmemizdir.”485Heidegger 

Dasein’ın varlık anlayışının bu yeni “bakış” ile birlikte, şeylerle ilgilenmemizi 

yönlendiren varlık anlayışımızın da değiştiğini belirtir.486 

El-altında-olanlara yönelik bu değişim onları temalaştırır ve bu sayede onlar 

“nesne” haline gelirler. Böylece temalaştırılan şeyler “objektif” bir soruşturmanın ve 

belirlemenin konusu haline gelebilirler. Bunun için Heidegger “Temelaştırma 

objektifleştirir”487 der. Şeylerin varlık tarzlarının anlaşılmasındaki söz konusu değişim 

zamansal olarak da bir “şimdileştirme” anlamına gelmektedir.488El-altında-olanların 

zamansal olarak “şimdileştirilmesi” onların mevcut-olmaklık varlık tarzına evrilmeleri 

                                                                                                                                                                          
edilmelidir. Antikçağ ontolojisi, varlık tefsirinin örnek zemini olarak dünya içinde karşılaşılan varolanları 

almıştı. Onlara erişim tarzı olarak noein ya da logos kabul ediliyordu. Varolanlarla bunların içinde 

karşılaşılmaktaydı. Ancak bu varolanın varlığı, müstesna bir legein (görünür kılma) ile kavranabilir 

olmalıdır ki böylece söz konusu varlık ne ise o olarak ve zaten her varolanda var olarak önceden 

kavranabilir olsun. Ontolojik olarak kategogori terimi varolana, bir varolan olarak hep nasıl varolduğunu 

adeta yüzüne karşı söylemek yani kendi varlığı içinde herkesin onu görebilmesini sağlamak. Böyle bir 

görme içinde görülenlere ve görünür olanlara kategoriai denir. Kategoriler, logos içinde söz çeşitli 

minvallerde söz yöneltilebilen ve üzerinde konuşulabilen varolanların a priori belirlenimlerini kapsar. 

Eksistensiyaller ve kategoriler, varlık karakterlerinin iki temel olanağıdır. Onlara karşılık gelen varolanlar 

birbirinden farklı sorgulama minvallerini talep eder: Varolanlar ya birer kim (varoluş) ya da birer ne’dir 

(en geniş anlamıyla mevcut olma (Vorhandenheit/ objective Prsence).” (Heidegger, Varlık ve Zaman, 

s.81:44) 
485 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 533, p. 361. 
486 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 533, p. 361. 
487 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 536, p. 363. 
488 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 536, p. 363. 
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manasına gelir. Bu varlık minvalinde varolanlar kendilerini bir öznenin karşısındaki bir 

nesne olmak bakımından ifşa ederler ve mevcut bulunma (ousia) olarak kavranırlar.489 

Nihayetinde tematizasyon zihnimizin mantıksal olarak kavramlaştırmalar yaptığı 

ve önermeler kurduğu düzlemi ifade eder.  Bir şeyin yargı da ifadelendirilmesi sırasında 

da bir çeşit gizlilikten çıkarma ve görünür kılma vardır. Bir yargının doğru olmasının, 

yargıya konu olan şeyin/şeylerin keşfedilmesi ile olanaklıdır. Bu durumda bir önerme 

bir olguyu, onu önemli ve dikkat çekici bir aşamaya yükseltmek suretiyle üzerini açar 

ve ve anlamlı bir yapı olarak görünür kılar. Şeylerin kavramsal bir çerçevede ifade 

edilerek tematize edilmeleri, öncesel olarak anlaşılmış bir yapının belirtik bir özelliğine 

odaklanmak suretiyle (ve o özellik olarak) açığa çıkarılmasını sağlamaktadır.490 Tüm bu 

durum öncesel olarak el-altındalığı gerektirir ve mevcut-olmaklık, ancak bu zemin 

üzerinde dünyanın çok daha zengin açımlanmışlığının düzleştirilmesi ile mümkün olur.  

Dasein dünya-içinde varolanları bekleme (gelecek) ve hafızada-tutma 

(geçmiş/olmuşluk) temelinde şimdiye taşır. Bir şeyin el-altında-olmak varlık 

minvalinden mevcut-olana doğru evrilişi yalnızca onun bizim için gerekli işlevlerini 

yitirmesi demek değildir. Dastur’un belirttiği üzere, burada artık gerecin gereçsel 

doğasından ve tüm ait olduğu bağlamdan soyutlanarak, sadece gerecin kendisine 

yönelmeyi mümkün kılan varlığı anlamanın yeni bir yolu mevcuttur. Aslında bu yeni 

yol sadece varolanların “nesne(l)leştirilmesi” (objectification) demek değildir, bu 

esnada kendini duyurmadan el-altında-olanların varlığını mümkün kılan çevreleyen 

dünya da somutlaşır.Böylece bir-şey-için-bakış’ın ilgisinden doğan saf teorik bakış, 

doğanın matematiksel tasarımı ancak dünyanın dünyasallığından mahrum edilmesi ile 

olanaklı olur.491 

                                                           
489 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 53, p. 26.  
490 Wrathall, Heidegger and Unconcealment, s. 19. 
491 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 414, p. 363; Dastur, Heidegger and the Question of Time, s. 42.  
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Heidegger bu tarz bir ilişkinin de nihayetinde dünya-da-varolmanın bir minvali 

olduğundan bahseder ancak insanıın dünya ile bu minvaldeki ilişkisinin bir öznenin 

karşısındaki nesnelerin temsillerini edinip bunları “içeride” sakladığı, sonrasında bu 

temsillerin gerçekliğe tekabül edip etmediğini sorguladığı bir süreç olarak 

yorumlanmasına itiraz eder. Bu ilişkinin bu tarz bir okumasının yanlış olduğunu 

Heidegger başından itibaren söylemeye devam eder. Öncelikle Dasein içeride olduğu 

bir yerden dışarı çıkıyor değildir, o zaten dışardadır, onun Dasein’ı dünya-da-varlık 

olarak tanımlayışı bu sebepledir. O, şöyle söyler: “Ayrıca bilmenin duyumsanması, 

kavrayanın dışarı çıkarak orada ele geçirdiği ganimetle birlikte bilinç denilen “kutunun” 

içine geri dönmesi de demek değildir. Bilen Dasein birşeyleri duyumsar, saklar ve 

koruruken bile bir Dasein olarak dışardadır.492 

Tüm bunların ışığında bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz, geleneksel 

felsefenin doğruları, Heidegger’in Vorhanden dediği yani el-altında-olanların bir 

“şimdi” de tutularak nesne/mevcudiyet düzeyine taşınması, “vitrine çıkarılması” 

anlamına gelmektedir.  Heidegger bu biliş tarzını reddetmez. Ancak bu bilme biçimin 

öncesel olarak el-altında-olma varlık tarzı üzerinden mümkün olabileceğini vurgular. 

Bunun anlamı varolanların temalaştırılarak bilinmesinden önce, dünyanın daha asli bir 

açımlanmışlığının ve onunla daha asli bir ilişki biçiminin varlığının görülmesi 

gerektiğidir. Bu da bizi yukarıda hakikat konusunda söz ettiğimiz aletheia’nın aşamalı 

yapısına getirir yeniden. Dünya, her nesnenin anlaşılmasının koşulu olarak zeten 

açımlanmıştır, el-altındalık varlık minvali ile insan şeylerle, her bir şeyin ait olduğu bir 

bağlam içinde, farkındasız bir bilme ile ve zamansallığın ekstatik yapısı içinde karşılaşır 

ki bir mutabakat ilişkisi olarak tanımlanan geleneksel hakikatin olanak koşulu bu 

anlaşılırlık zeminidir. Böylece varolanlarınnesne(l)leştrilmesi yani kavramlaştırılması 

ve mantıksal yargıların konusu haline getirilebilmesi mümkün olur.  

                                                           
492Heidegger, Varlık ve Zaman, ss. 110-112, p. 65. 
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Mevcudiyet metafiziği Heidegger’in geleneksel hakikat anlayışına yönelik 

eleştirel tavrını ortaya koyar. Aşağıda Heidegger’in sert eleştirilerine maruz 

kalanmevcudiyet metafiziğinin hakikat-zaman ilişkisi açısından bir değerlendirmesini 

yaptık.  

2.4. MEVCUDİYET METAFİZİĞİ 

Mevcudiyet metafiziği tanımlaması ilk defa Heidegger tarafından Platon’dan 

Nietzsche’ye kadar Batı metafizik tarihinin karakteristiğini betimlemek için 

kullanılır.493Batı metafizik tarihini belirleyen özneye yapılan yüksek vurgu ve doğanın 

insan karşısında, onun değerlemesi ile anlam kazanan bir yapıda anlaşılıyor oluşu gibi 

görünmektedir.  

Zimmerman Heidegger’in Heraklitus derlerinde, Greklerin insanın bir kozmosta 

yaşadığından sözettiğini aktarır. Öyle ki bu varolanların insanı sezgiyle kavradıkları, 

“kendi üzerilerine ışık saçtıkları” ve “kendilerine ışıldayan bir görünüş verdikleri” bir 

yerdir. Ancak modern insan, Heidegger’in nesne demekten imtina ederek özenle 

“varolanlar” dediği tüm varlıkları nesneleştirmiştir. Buna göre modern insanlık 

varlıklara sadece öznenin beklentilerine uydukları kadarıyla görünme imkânı 

vermektedir. Heidegger insan aklı kendisini varolanaların “var olabilmelerini” sağlayan 

ışık olarak belirleyişini eleştirir ve nesnelerin görülebilmesini sağalayan ışığın insan 

merkezi oladığını söyler. 494 

Heidegger varolanlara yönelik özneyi merkeze alan ve varolanları 

nesneleştiren/şeyleştiren yaklaşımın başlangıcını Platon’a dayandırır. Aslında, 

Zimmerman’ın “tartışmalı” bulduğu teze göre Heidegger, Platon’un başlangıçta 

gizlilikten çıkma/açığa çıkma, yani aletheia anlamında hakikat anlayışını muhafaza eder 

ancak sonrasında, gizlenmemişlik/açığa çıkma üzerine değil, açığa çıkan ve bilincin 

                                                           
493 Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 1101.  
494Michael E. Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma 

Yeyınları, İstanbul, 2011,  s. 327.  
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kesin görüşüne elverişli hale gelen ideaların ışıltılı görünüşü (eidos) üzerine 

odaklanır.495 

Platon, idea’nın, gizlenmemişliğe izin veren sahibe olduğunu söylediğinde, 

söylenmemiş bir şeye işaret eder, yani hakikatin özünün, gizlenmemişliğin özü 

gibi, kendi özsel bütünlüğünden açımlanmadığını, aksine idea’nın özüne doğru yön 

değiştirdiğini söyler. Hakikatin özü, kendi asli özelliği olan gizlenmemişlikten 

vazgeçer. Eğer varolan yönelik tüm davranışlarımızda her zaman ve her yerde, bir 

idein veya idea’nın, yani “görünür biçim”in görülmesi söz konusu ise, o zaman tüm 

çabalarımızın her şeyden önce böyle bir görmeyi mümkün kılma üzerine 

yoğunlaşması gerekir. Ve bu doğru bir görüş gerektirir.496 

 

Bu değişim ile birlikte Platon’un hakikat düşüncesinde ve sonrasında idea ve 

eidos, ifşa olmak olarak anlaşılan hakikatin “sahibesi” haline gelir: “Başka bir 

söyleyişle (açığa çıkma/ifşa olarak) hakikatin eidos’un her görünüşünü mümkün 

kıldığını söylemek yerine Platon, eidos’un (kesinlik olarak) hakikati mümkün kıldığını 

söyledi.”497 Böylece Zimmerman’a göre, Batı metafizik düşünme geleneği içinde, 

“ontolojik mevcudiyete çıkma-mevcudiyete çıkmama, görünme-gizlenme oyunu”, 

ousia, physis, energia, eidos, idea, logos vb. kavramlara sıkıştırılmak suretiyle 

“daraltıldı” vebu “oyun” tarihselliğinden arındırlarak sürekli bir mevcut yapıya 

dönüştülerek “katılaştırıldı”. 498 

Varolanlara yönelik bu tavır değişikliği ile birlikte bundan böyle insan 

bakan/gören rolünü üstlenir ve artık önemli olan şey eidos’un görünüşünü yakalamanın 

doğru yolu, yani doğru “görme” kipidir.499 

                                                           
495 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 303. 
496Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, çev. Zeynep Berke Çetin, Kutadgubilig, 2016, s. 43. 
497 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 303. 
498 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 303. 
499 “Hakikatin özünün bu dönüşümü ile birlikte, hakikatin konumunda da bir değişiklik meydana gelir. 

Hakikat gizlenmemişlik olarak, hala varolanların kendilerinin temel bir özelliğidir. Ancak hakikat, 

“bakışı”ın doğruluğu olarak, o varolana yönelik insan davranışının bir karakteristiği haline gelir.” 

(Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, çev. Zeynep Berke Çetin, Kutadgubilig, 2016, s. 43) 
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Hakikatin özünün bu dönüşümü ile birlikte, hakikatin konumunda da bir değişiklik 

meydana gelir. Hakikat gizlenmemişlik olarak, hala varolanların kendilerinin temel 

bir özelliğidir. Ancak hakikat, “bakışı”ın doğruluğu olarak, o varolana yönelik 

insan davranışının bir karakteristiği haline gelir.500 

Zimmerman,homoiosis idealinin, yani dış görünüş (eidos) ile bu görünüşün 

algısı arasındaki mütekabiliyet ilişkisinin burada sahneye çıktığından bahseder ki 

böylece hakikatin yerinde bir değişme gerçekleşir. Gizlenmmemişlik olarak hakikat hala 

varolanların kendilerinin temel özelliği olsa da insanın bakışının doğruluğu olarak 

hakikat, insanın varolanlara yönelik tavrının belirleyicisi olur.”501 “Bu andan itibaren,” 

der Heidegger “hakikatin özünün, hem temsilin hem de ifadenin doğruluğu olarak 

nitelendirilmesi, tüm Batı düşüncesi için normatif bir hale gelir.”502 

Bu düşüncenin dizgesel sonucu, Heidegger’e göre “hümanizm” olmuştur ve 

bunu metafiziğin Platon düşüncesindeki başlangıç noktası olarak tarif 

eder.503Heidegger’in söylediği manada hümanizm, insanın kendini tüm varlıklar içinde 

esas unsur, etkin varlık olarak tesis etmesi manasına gelir. Böylece insan “kozmos”taki 

yerine “boyun eğen” değil, varolanları “yöneten” bir rol beğenir kendine.504 

Heidegger, Batı metafizik geleneğinin özne merkezli söz konusu yaklaşımının 

yanında ikinci karakteristiğinin ya da onun doğal sonucunun varlığın mevcudiyet olarak 

anlaşılması olduğundan bahseder.  Varlığın zamanla olan ilişkisinin belirleyici olduğu 

bu yaklaşımı, kanaatimizce şu iki alıntı çok iyi anlatmaktadır:   

Fakat varlık bir şey değildir, zaman da değildir, yine de varlık, mevcut olma 

(presencing) olarak zaman aracılığıyla, zamansal olan aracılığıyla mevcudiyet 

(presence) olarak belirlenmiş kalır.505 

 

                                                           
500Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, s. 43. 
501 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 304.   
502Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, s. 45. 
503Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, s. 47. 
504 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 304.   
505 Martin Heidegger, Zaman ve Varlık, çev. Deniz Kanıt, A Yayınları, Ankara, 2001, s. 15. 
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(…) bunun sebebi özellikle her bir temsil ediminin, süregelen “oluş”u durdurması 

ve kendi belirlenmiş gerçeklerini, “oluş”un akışının karşısına dikerek, karşılığı 

olmayanın yani doğru olmayanın ve bu yüzden de hatalı olanın gerçek olduğunu 

ileri sürmesidir.506 

Platon varlık (idea, eidos) ile zamanı (oluş, varoluş) birbirinden ayırır.507 

Böylece düşüncenin konusu, doğal olarak, oluş ve değişimden dolayısıyla zamandan 

âzâde olan, daima kendisiyle özdeş olanın rasyonel deneyimi ve bilgisi olarak 

anlaşılır.508 Heidegger’in Platon ile başladığını iddia ettiği bu evrilme kendisiyle beraber 

bir zaman anlayışını izhar eder. Bu çalışmanın birinci bölümünde uzunca anlatmıştık 

Heidegger buna “sıradan zaman” der ve onu asli ekstatik-ufuksal zamansallığın 

düzleştirilmesi olarak betimler. Buna göre mutabakat olarak belirlenen hakikat, 

nihayetinde, peş peşe gelen birbirinin aynı şimdilerden oluşan bir zaman anlayışında 

tutulmaktadır.  

Zamanın bu geçip gitme, ardı ardına olanın akıp gitmesi, her ‘şimdi’nin ‘henüz 

şimdi değil’den ‘artık şimdi değil’e yuvarlanıp gitmesi ve netice itibariyle 

zamansallığın gelip geçicilik olarak vasıflandırılması, bütün bunların hepsi birden 

Batı’nın tüm metafiziğindeki alışılmış ‘belirli’ bir zaman tasavvurunu 

biçimlendirmiştir.509 

Heidegger’in insan varoluşuna yaklaşımı ise onu geleneksel “özne” 

kavramından uzaklaştırmaya çabalar: “Böylece varlığın olagelmesi insanın varoluşunda 

–çünkü o asla tamamlanmayacaktır- kendini ifşa eder, yani varlığın ifşası için Dasein, 

hem bir ortamdır hem de onu anlamak suretiyle ona karşılık vermektedir.” 510 Heidegger 

Varlık ve Zaman’ı şu cümlelerle bitirir “Yoksa asli zamansallıktan hareket edip varlığın 

anlamına vardıran bir yol mu vardır?Yoksa bizatihi zaman varlığın ufku olarak mı açığa 

çıkmaktadır?”511 Dastur’un da belirttiği üzere Heidegger’in Dasein soruşturması sadece 

bir varolanın varlık biçimini fenomenolojik olarak ortaya sermeye yönelik bir çaba 

                                                           
506 Heidegger, Platon’un Hakikat Doktrini, s. 45. 
507 Joan Stambaugh, Zaman ve Varlık’ın İngilizce çevirisine yazdığı önsözden, s. 9.  
508Küçükalp, Heidegger ve Derrida, ss. 255-256. 
509 Martin Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, çev. Rıdvan Şentürk, Paradigma, İstanbul, 2013, s. 62.  
510Senem Kurtar, Heidegger ve Poetik Düşünme, Pharmakon, 2014, s. 14. 
511 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 463, p. 437 



 

189 

olarak anlaşılamaz, o aynı zamanda bir “varlık soruşturması”dır.Varlık ve Zaman’ın ilk 

bölümünün üçüncü konusunun başlığının “Varlık sorusu için aşkın bir ufuk olarak 

zaman” olarak belirlenmesi bile, nihayetinde, varlığın tarihselliğinin Dasein’ın 

zamansallığında köklendiğini gösterir.Ancak bu varlığın insan tarafından husule 

getirilen bir şey olarak tasarlandığı anlamına gelmez;daha ziyade bunun anlamıvarlığı 

ortaya çıkaran tasarlamayı yalnızca fırlatılmış bir varolan olarak insanın 

yapabileceğidir. Dasein bunu aşkın bir özne olarak değil, varoluşu üzerinden ortaya 

çıkarır. “Dasein, daima fırlatılmış bir varolan olarak kendi varlığının sebebi bir “özne” 

olmadığı için, suçluluk/borçluluk (Schuldigsein/Being Guilty) içinde varlık tarihinin 

“fırlatılmış temeli” olarak kendi varlığını anlayabilir.”512 

2.4.1. Onto-Teoloji Olarak Metafizik 

Heidegger metafizik düşünmenin bir çağı temellendirdiğini söyler. Aslında bu 

hakikat meselesi ile ilgili bir durum olarak belirir, çünkü Heidegger’e göre metafizik 

düşünüş “hakikatin özüne doğru gerçekleştirilir ve hakikatin özüne ilişkin bir karar 

verilir.Böylece çağın mahiyetine ilişkin özel bir yorumla ve belirli bir hakikat 

kavrayışıyla o çağa oluştuğu temeli sağlar. Bu temel, çağı ayırt eden tüm fenomenler 

üzerinde tam bir hâkimiyete sahiptir.”513 Anlaşılacağı üzere Heidegger, metafiziğin 

şeyleri kavrayışımızı şekillendirdiğini ve böylece hem insan varoluşuna hem de 

nesnelere ilişkin temeldeki kabullerimizi belirlediğinini söyler. “Varolanlara hatta 

kendisine yönelik bütün tavırlarında Batılı insanlığa metafizik hayat vermiş ve rehberlik 

etmiştir.”514 Dreyfus’un Heidegger’in yaklaşımına ilişkin yorumu konuyu açıklığa 

kavuşturabilir: 

                                                           
512François Dastur, Heidegger and the Question of Time, çev. François Raffould and David Pettigrew, 

Humanity Books, Paris, 1990, s. 9.  
513 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, çev. William Lovitt, Harper Perennial, 

1977, s. 115. 
514 Martin Heidegger, Nietzsche Volumes Three and Four, çev. Joan Staumbaugh, David Farrell Krell, 

Frank A. Capuzzi; Editör: David Farrell Krell, HarperSanFrancisco, volüme 4, s. 205.  
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İnsan olmanın ne olduğuna ilişkin anlamayı içeren pratikler, bir şeyin ne olduğuna 

ilişkin yorumu içeren ve toplumu toplum yapan şeyleri tanımlayan pratiklerdir: Bu 

yüzden sosyal pratikler sadece insan olmanın, hayvan olmanın, nesne olmanın ne 

anlama geldiğine ilişkin değil, herhangi bir şeyin ne anlama geldiğine ilişkin 

örtülü/zımni bir anlayışı da taşırlar.515 

Iain D. Thomson Heidegger ve Ontoteoloji adlı kitabında metafizik geleneğin 

bizim varolanlara yönelik değişen tarihsel anlayışımızı ontolojik açıdan temellendirerek 

ve teolojik olarak da meşrulaştırararak her çağı inşa ettiğinden söz eder.516 Buna göre 

metafizik bir yandan varolanlara ilişkin kavrayışımızı belirleyerek her çağa ontolojik 

anlamda anlaşılır bir zemin sağlarken, diğer yandan varolanların nihai kaynağına ilişkin 

bir açıklama sunmak suretiyle, anlaşılabilirliği sağlayan ontolojik zemini teolojik olarak 

meşrulaştırır. “Böylece ‘metafiziğin tarihi temellendirdiğini’ öne sürmek, metafiziğin 

tarihin birbirini izleyen üniter/yekpare anlaşılabilirlik çağlarının hem çok temel kavram 

parametrelerini hem de meşruiyet standartlarını tesis ettiğini öne sürmektir.”517Her bir 

çağa özgü anlaşılabilirliği sağlayan “anlam kümeleri”, varolanların ne olduklarına 

ilişkin bir karar vermemizi sağlarlar ve metafizik kavrayışımızda gerçekleşen tarihsel 

dönüşümleri temellendirirler. Bu nedenle Heidegger, birşeyin ne olduğuna ilişkin 

kavrayışımızla varlık anlayışımız arasında bağlantı kurar ve “varlığın tarihi” deyimini 

her bir çağa temel teşkil eden kavrayışlar serisini adlandırmak için kullanır.518 

Metafizik, varolanı varolan olarak, yani genel’de düşünür. Metafizik, varolanı 

varolan olarak, yani bütün’de düşünür. Metafizik, varolanın varlığını hem de en 

genel olanın temele indirici birliğinde, yani her yerde genel-geçer olanda, hem de 

tümlüğün temellendirici birliğinde, yani herşeyin üstündeki en yüce’de düşünür. 

Kurucu temel olarak varolanın varlığı peşinen düşünülür. Bundan dolayı metafizik, 

                                                           
515 Hubert L. Dreyfus, Heidegger on the Connection Between Nihilisim, Art, Technology, and 

Politics, The Cambridge Companion to Heidegger içinde, Editör: Charles B. Guignon, Cambridge 

University Press, s. 295. 
516 Iain D. Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma, İstanbul 2012, s. 15. 
517Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 15. 
518Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 15. 
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aslına bakılacak olursa temeli gereğinde, temelden sorumlu olan, temele hesap 

veren ve nihayet temelden hesap soran temel kurmadır.519 

Metafizik, Heidegger’e göre, varolanlar bütününün hakikatidir.520 Batı metafizik 

tarihi düşünmeye “varolan nedir” ( ti to on)  sorusu ile başlar, bu soru varolandan yola 

çıkarak varolanın varlığını (Sein) sormaktadır.521 Heidegger bu düşünme geleneğinin, 

ontolojik ayrımı ıskalayarak varlık olarak gördüğü, varolanların ne olduklarına ilişkin 

sorusunun cevabının “varolanların varlığı” olarak anlaşıldığını söyler. Metafizik 

“varolan nedir” sorusuna, varolanların ne oldukları ve nasıl oldukları ile ilgili 

dolayısıyla onların varlığı ile ilgili bir cevap verir 522 ve “metafizik varolanların 

tümünden dolayısıyla varolanların varlığından aynı şekilde söz eder.”523 

Heidegger metafiziği “varolanların bütününün hakikati” olarak tanımlar. Batı 

metafizik tarihi düşünmeye“varolan nedir” sorusunu sorarak başlayıp oradan varolanın 

varlığına524 uzanmaya/sıçramaya çalışır. Heidegger’in tespiti ve eleştirisi bu düşünme 

geleneğinin nihayetinde “varolan” ile “varlık” arasındaki ontolojik ayrımı unuttuğuna 

ilişkindir. Böylece metafizik “varolan nedir” sorusuna, varolanların ne oldukları ve nasıl 

oldukları ile ilgili dolayısıyla onların varlığı ile ilgili bir cevap verir.525  “Metafizik” der 

Heidegger “varolanların tümünden dolayısıyla varolanların varlığından aynı şekilde söz 

eder.”526Thomson metafizik geleneğin “varolan nedir” sorusunun,  aslında katmanlı bir 

soruşturmanın cevaplarını aradığınından bahisle bir yandan varolan varolan olarak 

araştırılırken, diğer taraftan varolanların bütünü anlaşılmaya çalışılır: “varolanların 

tümü hakkındaki hakikati tespit etmeye çalışır.”527 Böylece hem her bir varolanın özü 

                                                           
519 Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş & Özdeşlik ve Ayrım, çev. Necati Aça, Pharmakon, Ankara, 

2015, s. 105. 
520 Heidegger, Nietzsche 3, s. 187.  
521 Martin Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, çev. İlhan Turan, Dergâh, İstanbul, 2019, s. 113.  
522 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, ss. 18-19. 
523 Heidegger, Nietzsche 4, s. 151.  
524Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, s. 113.  
525 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, ss. 18-19. 
526 Heidegger, Nietzsche 4, s. 151.  
527 Heidegger, Nietszche 3, s. 187.  
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ve mahiyeti araştırılırken aynı zamanda bit bütün olarak varolanların varolma tarzını 

araştırılır.528 

Öyleyse metafizik varolanların en genel temellerini kurar ve bu anlamda o bir 

ontoloji olaral işlev görür ve tüm varolanların paylaştıkları onları kavrayabileceğimiz 

ortak unsurun ne olduğunu bulmaya çalışır. Heidegger bütün varolanları birbirine 

bağlayan ortak zemini bulmaya çalışmanın metafizik bir düşünüş olduğundan bahisle, 

böylece metafiğin hem aşağıdan yukarıya bir temel kurmayı hem de yukarıdan aşağıya 

yani teolojik anlamda meşrulaştırmayı yaptığını söyler.  

 

Her başarılı olmuş ve çağı temellendirmiş metafizik sistem bir yandan 

temellendirmeyi yaparak varolanların varlığını kendisine temel olarak alır ve 

varolanların varlığına ilişkin kavrayışımızı “temel bir varolana kilitler” diğer yandan bu 

kavrayışımızı teolojik olarak da Tanrı ile meşrulaştırır.529 

Söz edilen metafizik temellendirme ve meşrulaştırma ve bu bağlamda gelişen 

anlaşılırlık, bir çağ boyunca devam eder ve sadece bir sonraki ontoteolojik olarak 

temellendirilmiş çağ onun yerini ikame eder. Varlığın tarihinde yer alan metafizik 

olarak temellendirilen her farklı çağ “varlık olarak varlığı”, anlaşılabilirliği 

koşullandıran fenomenolojik “mevcudiyete çıkışı” (Anwesen) zorunlu olarak eksik bir 

kavramsal yorumda dondurmak suretiyle askıda bırakır. Esasen düşünce hiçbir biçimde 

kendi çağına hapsedilemezken metafiziğin etkisiyle bunu unutmak kaçınılmaz hale 

gelir.  

Heidegger metafiziğin ontoteolojik yapılanışından “geriye doğru adım atmayı” 

önerir.530 Geriye adım atmak, varlığın düşüncemizi örtük biçimde şekillendiren belirli 

bir metafizik kavrayışından geri çekilmek anlamına gelmektedir. Böylece varolanların 

                                                           
528 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 20. 
529 Heidegger, Teknik ve Dönüş & Özdeşlik ve Ayrım, s. 117.  
530 Heidegger, Teknik ve Dönüş & Özdeşlik ve Ayrım, s. 98.  
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kendilerini dinamik olarak izhar edişleri ile pasif olarak korumaları arasındaki zımnî 

farklılığı görebiliriz: “mevcudiyete çıkış” (Anwesen) ile ‘mevcudiyet’ (Anwesenheit) 

arasındaki ayrımı.531 Bizler yaşamın doğal akışı içinde varolanların, varlığa gelme ve 

varlıktan çıkma (bir çiçeğin açması ve solup gitmesi sürecinin bütünü) sürecine gömülü 

olduklarını unutabiliriz. Böylece varolanın zamansal olarak gerçekleşen ontolojik ifşası, 

“dolaysız olana fenomenolojik duyarsızlığımız” nedeniyle, söz konusus varolanı 

önceden yahut varlığa gelişinin herhangi bir şimdisinde “dondurmak/durdurmak” 

suretiyle gözden kaçırmayı olağan hale getirir. Heidegger’in ‘olmaya bırakmak’ olarak 

geliştirdiği fenomenolojik tavır, kısmen böylesi bir yaklaşımın etkisini kırmak amacı 

taşır. Böylece varolanların dinamik zuhur edişi bir kez değişmez ‘mevcudiyet’ olarak 

anlaşıldığında, dizgesel olarak bu düşüncenin varacağı nokta onu hem ontolojik hem de 

teolojik anlamda bir temel olarak kavramak olacaktır.532 

Thomson, Heidegger’in metafizik eleştirisinin varolanın içkin dünamik 

tazahürünün böylesi bir durdurulma/dondurma ile birlikte onun bir şimdi anında 

tutulan/alıkonulan bir mevcudiyet olarak olarak belirlendiği noktasında eleştirel bir 

belirlenim olarak ortaya çıktığından bahseder. Varlığın bu şekilde bir mevcudiyet olarak 

donduruluşu onu hakiki ontolojik bir temel olarak kavramamıza imkân verir.533 Böylece 

Heidegger’in bu çalışmanın başından beri sözünü ettiğimiz mantıksal yargılarla 

belirlenen tekabüliyetçi hakikat anlayışına yönelik eleştirileri zeminini bulur. Bir şimdi 

anından sonsuza uzanan bir yargı evrensel olarak geçerli hale gelir ve tüm çağa 

anlaşılırlığını sağlayan bir zemin olarak anlaşılır. Hâlbuki“düşünmenin başlangıcında 

varlık kendini zuhur eden (phusis) ve ifşa eden/açığa çıkan (aletheia) bir şey olarak 

                                                           
531 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 61. 
532 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 62.  
533 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 65.  
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açığa çıkarır. O buradan mevcudiyete çıkar (Anwesenheit) ve devamlılık (ousia) 

anlamında bakileşir. Bunun neticesinde ilk metafizik başlar.” 534 

Heidegger Grek düşüncesinin başlangıcında varlık ile ilişkinin “temel” kurma 

olarak değil, fenomenolojik bir tarzda görünme/görünüşe çıkma olarak kurulduğundan 

ve Thomson’un ifadesiyle “zamanın dişlerine takıldığından”535 söz eder. Buna göre 

“varlık” “kendi-kendine-açılan tomurcuklanma” veya “kendi kendisini gerçekleştiren 

zuhuru” olarak anlaşılmakta ve zamansal olarak dinamik bir biçimde “açıklığa çıkma” 

olarak ifşa olmaktadır. Hakikatin “aletheia / açığa çıkma” olarak anlaşıldığı bu yaklaşım 

sonrasında değişmiş, varlığın Presokratik kavranışı unutulmuş ve ousia olarak değişmez 

bir mevcudiyet kazanmıştır. Dahası böylesi bir değişim/dönüşümde varlık “şeyleştirici 

bir kemikleşme” olarak derinliğini yitirmiş bir töz metafiziğine evrilmiştir. Böylece 

varlık zamanda âzâde kılınmış, varlığın tezahüründe içkin olan zamansal dinamizm 

belirsizleşmiş, hem varlık unutulmuş hem de varlığın unutulduğu unutulmuştur.536 

Sonuç olarak Heidegger’in varlığın kendisini sürekli bir biçimde ifşa ettiğini 

vurgulamakla, aslında onun bitmemişliğine ve kendisini daimi olarak zaman içinde 

açığa çıkardığına işaret etmektedir. Dolayısıyla varlık ve zamanı birlikte düşünmek 

gerekir ve HeideggerVarlık ve Zaman boyunca bunu yapmayı dener. Varlığın insan 

tarafından bir şimdi anında durdurulamsı mümkün olmadığı gibi bununla çağları 

metafizik olarak temellendirmek de bir aldanıştır. 

Sonuç olarak Heidegger metafiziği tamamen bir kenara koymayı teklif eder. 

Kurtar’ın belirttiği gibi varlığın açıklığı zamansal olduğu için aynı zamanda kendini 

gizler. Metafik düşüncenin varlığın açıklığını unutarak varolanlara yönelmiş olması 

bundan dolayıdır. Ancak yine de bu varlığın unutulması anlamına gelmez, çünkü böyle 

                                                           
534 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 65.  
535 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 66. 
536 Thomson, Heidegger ve Ontoteoloji, s. 66. 
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bir şey olası değildir. Heidegger insan’ın varlığı değil, esasen, “insan varoluşunun 

zamansallığında kendisini açan varlığın açıklığını unutmuştur.”537 

2.4.2. Mevcudiyet-Zaman İlişkisi 

Varlık ve Zaman’da Heidegger uzun bir Dasein analizi yapar. Onun insana 

ilişkin gerçekleştirdiği bu fenomenolojik analiz, nihayetinde, varlığın ontolojisine 

erişmek amacı taşır. Heidegger el-altında-olanları, mevcut-olanları analiz ederken, 

ihtimam-gösterme yapısı içinde insanın özünü analiz eder ve onun varolanlara ilişkin 

deneyimini gözler önüne serer. Bütün bunlar da insanın dünya-da-varlık oluşununun 

birliğini kurarlar. Bu yapının birliği Husserl’in bilinci “bir şeyin bilinci” olarak 

belirleyen yönelimsellik kavramında kurulur. Böylece ne dünyasız bir özneden söz 

edilebilir, ne de Dasein olmaksızın anlamlı bir dünya mümkün olabilir. Dasein kendi 

dünya içinde oluşu temelinde, onu önvarsaymak suretiyle başka varlıklarla ilgilenebilir 

ve onlara ihtimam gösterebilir.538 

Batı-Avrupa düşünme şafağından bugüne kadar” der Heidegger “ varlığa, mevcut-

olma (presencing) ile aynı anlam verilir. Mevcut-olma, mevcudiyet, mevcuttan 

(present) sözeder. Yürürlükteki tasarımlara göre şimdi, geçmiş ve gelecek ile 

birlikte zamanın karakterini biçimlendirir. Varlık, zaman aracılığıyla mevcudiyet 

olarak belirlenir.539 

Heidegger Batı metfiziğinin dillendirdiği bu yaklaşıma yüksek sesle itiraz eder 

ve varlığın ezeli-ebedi değil, sınırlı/sonlu yani zamansal ve tarihsel olduğunu öne sürer. 

Heidegger Platon’u ilk metafizikçi olarak niteler, bunun önde gelen nedeni zaman ile 

hakikat arasında kurduğu ilişkidir. Platon’un ezeli-ebedi metafiziği zamanı sıralı 

şimdiler dizisi olarak anlayan oradan sonsuza uzanan bir zaman anlayışını varsayar. 

Hatırlanacağı üzere eidos, yani ezeli ebedi form daima mevcut olan bir şeydir,  sürekli 

mevcut olma, mevcudiyete çıkmanın zamansal boyutunu görmezden gelir.Böylece 

                                                           
537 Kurtar, Heidegger ve Poetik Düşünme, s. 20.  
538 Stambaugh, Zaman ve Varlık içinde önsöz, s. 9. 
539 Heidegger, Zaman ve Varlık, s. 14.  
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Platon asli mevcudiyete çıkmayı, varolmayı ezeli ve ebedi bir temele (varolma 

durumuna), sürekli mevcut forma dönüştürür.540 

Heidegger Dasein’ın sonluluğu ile varlığın sonluluğu arasında bir paralellik 

kurar. Bu bağlamda insanın radikal derecede sonlu/sınırlı, bağımlı ve ölümlü olduğunu 

vurgular. İnsan, ihtimam göstermeklik bağlamında hayatta kalmak için diğer varolanlara 

ihtiyaç duyar. Dasein, varolanları sadece onlar kendilerini gösterdikleri ya da 

mevcudiyete çıkardıkları ölçüde deneyimleyebilir. Varolanların mevcudiyete çıkması 

ise Dasein’ın zamansallığı olmaksızın mümkün olmaz. Bu Dasein’ın zamansallığa sahip 

olabileceği anlamına gelmez, aksine zamansallık ona sahip olur. Zamansallık doğası 

gereği yitimselliği, geçiciliği yani sınırlılığı ifade ettiği için belirli ve Dasein’ın tarihsel 

konumuyla ilgilidir. Bu sebeple varolanların tam ya da mükemmel ifşası diye bir şey 

söz konusu olamaz. Buna göre gündelik hayatta varolanlar kendilerini öncelikle gereçler 

olarak (el-altında olanlar olarak) gösterebilecekleri şekilde sınırlanmış durumdadır.541 

Bu varolanların gündelik hayatta Dasein’ın hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu 

nesneler şeklinde görünmesi yani mevcudiyete gelmesi manasına gelir.542 

Bu bağlamda geleneksel zaman anlayışı bir varolanı mevcut olarak anlamanın 

koşulu olarak karşımıza çıkar. Böyle bir anlayışın temelinde Batı metafizik geleneğine 

hâkim zaman anlayışı bulunmaktadır. Heidegger öncelikle, Aristoteles’den beri değişik 

yorumlamalarla süregelen bu zaman anlayışını sorgular. Ona göre sözkonusu yorumda 

zaman geçmiş, gelecek ve şimdiyi bir arada tutan bir ‘paket’ olarak anlaşılır. Heidegger 

                                                           
540 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, ss. 261-262.  
541 Çevremizdeki şeylere işlevsellikleri üzerinden yaklaşır, onlara “ne için” olduklarını sorarız ve buna 

karşılık da “bu şey için” cevabını alırız. Nesnelere bakışımız bu ilişki ile ve onlarla göreceğimiz eylem 

üzerinden sınırlanır. Bu bir sınırlılığı ifade etse de aynı zamanda nesnelerin bir biçimde üzerinin açılması 

anlamına da gelir. Yani nesneler bizim için kullanılabilir hale gelir. Burada dikkat çekmek istediğimiz 

nokta nesnelerin farklı biçimlerde üzerinin açılmasının olası olduğudur. Bunu şöyle bir örnek üzerinden 

açıklamak işimizi kolaylaştırabilir: Eğer bir saldırıya uğramışsam şemsiyemi ya da yerdeki taşı bir silah 

olarak kullanabilirim. Böylece şemsiye yahut taş bir önceki anlamından farklı bir anlam ile temayüz 

ederler. Böyle bir durumda, bir saldırı anında “ savunma silahı” olarak kullanabileceğim bir şey ararım 

yani “ne-için” sorusunu sorarım ve karşıdan/şeylerden buna ilişkin bir cevap alırım, bazılarını amacım 

için kullanabilirken bazılarını kullanamam. “Heidegger’in nesne de bize doğru bir yol kateder” sözünü bu 

bağlamda düşünebiliriz.   
542 Zimmerman, Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma, s. 262.  
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bu zaman anlayışına itiraz eder: “o, ‘şimdi artık değil’,  ‘henüz değil’ ve ‘şimdi’nin bir 

arada hapsedildiği bir ağıl olamaz.”543Öyleyse zaman meselesini nasıl anlamalıyız? 

Zamanda vücut bulan nedir” Heidegger metafizik düşüncenin bu sorulara verdiğin 

cevapların  “vücut olan” ve “olmak” sözcüğüne verdiği anlam bağlamında şekillendiğini 

belirtir. Bu haliyle “mevcut olan” hâlihazırda bulunan, mevcut olan anlamına 

gelmektedir ve “Vücut bulan, ne kadar hâlihazırda mevcut ise, o denli vücut bulur. 

Kalıcılığı ve bu kalışın eş zamanlılığı sürdükçe, hâlihazırdaki mevcudiyetini 

sağlamlaştırır.” Bu düşünüşü sürdüren Heidegger şu soruyu sorar “ Peki, zamanda 

mevcut olan ve böylece hâlihazırda bulunan nedir?” Bu sorunun cevabı açıktır 

“zamanda hazır bulunan her defasında yalnızca ‘şimdi’dir.” 544 

Heidegger metafizik düşüncenin zamana ilişkin soruşturmasını Aristoteles 

üzerinden yapar. Ona göre Aristoteles’in ti to on: Varolan nedir? Sorusu varolandan 

yola çıkarak varolanın varlığını sormaktadır.545“Varolanda varolan nedir?” Bu soru 

zamanla bağlantılı olarak “Zamanda aslında varolan nedir” şeklinde evrilir. Böylece 

                                                           
543 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, ss. 61-62. 
544 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, ss. 64. 
545 Grek düşüncesinde varlık ve zaman ilişkisine ilişkin son derece ufuk açıcı bir çalışma için Helena 

Weiss’ın şu makalesine bakılabilir: Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman 

kavramları, çev. Erdem Çiftçi, Ethos Dergisi, Ocak 2019, ss. 36-51. Bu makalede Heidegger’in 

unutulduğunu söylediği varlık kavramının açıkça Grek düşüncesinin de en temel sorusu olduğu 

vurgulanmaktadır. Aristoteles Metafizik VII (Z), 1028 b’de şöyle söyler: “ Geçmişteki ve şimdiki 

araştırmaların değişmeyen, ezeli ebedi konusunu oluşturan ve üzerinde her zaman şüpheler olmuş olan 

sorun, Varlık’ın ne olduğu sorunu, aslında tözün (ousia) ne olduğu sorunudur.” Weiss’a göre aynı soru 

farklı formülasyonlarla Platon’da da görülür. Platon’un idealar kavramı “varlık nedir” (ti to on) sorusuna 

bir yanıttır. Platon’un geç dönem diyaloglarında Eidos açıkça üstün ve hakiki bir varlık olarak kabul 

edilir. Ebedi varlık olarak, değişebilen varolan şeylerden ayrılır. Ontos on olarak adlandırılır ve tam 

anlamıyla şeylerin varlığının nedeni olarak belirlenir. Eidos, çokluğun oldukları şey, onta olmalarını 

sağlar. Eidos ya da idea varlığa gelen ya da varlıktan yokluğa giden, gelip geçici, değişen şeylerin 

değişmez özüdür. (Platon, Sofist, çev. Ömer Naci Soykan)  Heidegger, bu eski meseleyi –varlık nedir” 

yeniden felsefenin gündemine getirir ve onu düşüncesinin merkezine oturtur. Aslında gündelik yaşamımız 

içinde böyle bir soru sorma ihtiyacı duymaz, ne anlama geldiğini anlamaya çalışmayız. Varlığın ne 

anlama geldiğini düşünmeyiz, ister açık ister gizlice olsun konuşmalarımızda “olmak” fiilini kullanır, en 

sıradan cümlelerimizde varlığı ve varlığa gelişi dillendiririz: “Gökyüzü mavidir”; “hayat güzeldir” derken 

varlığın yani –dir,-dır’ın ne anlama geldiğinden şüphe etmeyiz. Üstelik konuşuyor olmamızda zorunlu 

değildir, sükut içindeyken de herhangi bir edimde bulunmamızı sağlayan varlığa ilişkin bu anlayışımızdır. 

Hepimizde var olan bu anlayış, varlığı tematize etmeden, felsefe öncesi anlaşılmasından başka bir şey 

değildir. Buradaki –dır koşacı dilbilgisel anlamının ötesinde, insanın tematize etmeden, mevcut 

olan/vorhanden boyutuna taşımaksızın, varlığı anladığını, ona yöneldiğini ve onu konu ettiğini göstermesi 

açısından önemlidir. Ancak yaşamın doğal hali içinde bu anlamanın, yönelişin neredeyse hiç farkında 

olmayız. Böyle olması da doğaldır, çünkü onu düşünmek bizi herhangi bir eylemde bulunmaktan 

alıkoyar. Heidegger insanın doğasında bulunup, düşünmeksizin işlev gören felsefe öncesi varlık 

anlayışını, varlığın tematize edilerek, belirlenmesinden ayırt eder ve bu öncesel anlama biçimini 

düşüncesinin ve hakikat anlayışının temeline koyar.  



 

198 

zamanın kendisi de varolan bir şey olarak tasavvur edilir ve varlığına ilişkin olarak 

sorgulanır. Heidegger, metafiziksel düşünmenin soruyu bu formülasyonunun esasen 

“varolan” (Seind) ve “olmak”(Sein) konusunda ne anladığını da ortaya koyduğunu 

belirtir: varolan “mevcut olmak” (Anwesend) anlamına gelir. Böylece varolan zamanda 

kaldığı ve süreklilik arzettiği sürece varolan olarak belirebilir. Yukarıda belirttiğimiz 

üzere eğer “olmak” mevcut olmak ve mevcudiyetin sürekliliği ise, bu durumda zaman 

bir varolan olarak ancak “şimdi” ile tanımlanabilir, bu şimdi aynı zamanda “henüz 

şimdi olmayan” ve “artık şimdi olmayandır.” Böylece şimdi geçmişin ve geleceğin 

yoklukları birlikte düşünülür. “ Varolan: Zamanda mevcut olan daima ‘henüz şimdi 

değil’den beriye gelip ‘artık şimdi değil’e doğru giden uçup giden “şimdi”nin dar 

sırtıdır.” der Heidegger.546Böylece varlık mevcudiyet ile yani hâlihazırda bulunuyor 

olanla özdeş kabul edilir, olmuş olan ve olacak olan yokluğu işaret ettiğinden (biri 

varlıktan çıkmış olanı, diğeri henüz varlığa gelmemiş olanı ifade ettiğinden) varlığın 

anlamını vermeye yetmez. Her ikisi de mevcut olmayanı/şimdi olmayanı işaret 

ettiğinden dolayı geçmiş ve gelecek varlığın dışında tutulur.547 

Heidegger zaman ilişkin bu yorumun geçmişin ve geleceğin mevcut olmayan 

şimdileri ile yani hâlihazırda olmak anlamında noksan oluşu ile belirlenerek şimdiye 

odaklandığını söyler. Böylesi bir zaman tasavvuru varlığa ilişkin, onu mevcudiyet 

olarak gören bir yorumdan kaynaklanmaktadır.548 Heidegger Batı metafiziğinde varlığın 

mevcudiyet olarak durdurulan bir formda düşünülmesinin, zaman tasavvurunun kalıcı 

bir şimdiki zaman olarak yani daimi bir şimdi dolayısıyla “ebedi an” olarak tasavvur 

edilmesinin önünü açtığını söyler.549“Şayet varlık her türlü metafizikte ebedilik ve 

zamandan bağımsız olarak düşünülüyorsa bu, oluşmakta olanın, kendi varlığında geçip 

gitme olarak tasavvur edilen zamandan bağımsız olduğunu söylemekten başka bir şey 

                                                           
546 Heidegger, Düşümek Ne Demektir, (Dergâh), ss. 113-114.  
547 Helena Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, çev. 

Erdem Çiftçi, Ethos Dergisi, Ocak 2019, s. 42.  
548 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir,(Dergâh),  ss. 114-115.  
549 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, (Dergâh), s. 115.  
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değildir. Geçici olan, ebedi olanın temeli olamaz.”550Böylece varlığı mevcudiyet olarak 

yorumlayan metafizik düşünce zamanı da bir mevcut olan olarak anlamakta ve onu 

“ebedi bir şimdi” olarak belirlemektedir.551 

Heidegger zamanla varlık arasındaki ilişkiyi keskin bir belirleyişle kurar: 

“Varlık zamandır.” Böylece felsefe tarihi boyunca araştırılan “varlık nedir” sorusunun 

cevabı dolaysız bir biçimde zamanla ilişkilendirilerek verilir. Burada ve Heidegger’in 

Varlık ve Zaman’da, zamanla varlık arasında kurduğu bu sıkı bağ, varlığın sadece 

zaman fenomeni üzerinden ve onun sınırları içinde anlaşılabilir olduğunu işaret eder. 

Weiss bu ilişiyi yorumlarken Heidegger’in bu tezinin “son derece iddialı ve yeni” 

olduğundan söz eder. Yukarıda zaman zaman söz ettik, felsefe tarihinde zaman ile 

varlık arasında kurulan ilişki elbette yeni değil, Platon, Aristoteles ve daha sonrakilerin 

belirli bir zaman yorumundan hareket ettiklerini tespit etmek mümkünse de, Heidegger 

açıkça ve iddialı bir biçimde varlık ile zaman arasındaki ilişkiyi vurgular: “Greklerden 

hiç kimse” der Weiss, “açık biçimde, varlığın zaman olduğunu söylememiştir. Ancak 

açıkça söylenmemiş olsa da, onlar, zamanla varlık arasındaki kaçınılmaz bir ilişki 

kurmaktaydılar.”552 

Grek düşüncesinin zaman yorumunda geçmiş ve gelecek zamandan sürgün 

edilirler, çünkü her iki yönüyle de zaman mevcut olmayanlardan oluşmaktadır. Geçmiş 

artık olmayanı işaret ederken gelecek henüz mevcut olmayanı kendinde taşımaktadır. 

Bu iki “yokluk” bir noksanlıktır, bir “mevcut olmayıştır”, bu haliyle her iki zaman kipi 

de varlığın dışında kalırlar ve geriye yalnızca şimdi kalır ve “mevcut olmak” bir şimdiki 

an’da tutularak süreğenleştirilir.553 Şimdi ise ard arda gelen yapısı dolayısıyla 

sonsuzmuş gibi algılanan yapısı mevcut olmanın da sonsuzmuş gibi anlaşılmasının 

olanak koşulu olarak ortaya çıkar. Benzer bir yaklaşımı Heidegger üzerinde etkisi 

                                                           
550 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, s. 66. 
551 Heidegger, Düşünmek Ne Demektir, s. 66. 
552 Weiss, Heidegger’in Felsefesi Işığında Greklerdeki Varlık ve Zaman Kavramları, ss. 177-178.  
553 Weiss, Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 178.  
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belirgin olan Augustinus’ta da bulmak mümkündür. Buna göre geçmiş “şimdiler” artık 

değil, gelecek “şimdiler” ise henüz değil yapısındadırlar. Augustinus zamanın bu iki 

parçasının gerçek olarak varolamayacağından emindir: yalnızca “şimdi” vardır.554 

Yalnızca varolan bu “şimdi”lerin ise çift yapılı bir karakteristiği vardır ve bu 

özellikleri ile bir yandan mevcudiyet düşüncesinin kurulmasını sağlarken, diğer yandan 

ona yönelik eleştirinin de zeminin oluştururlar. Heidegger şimdi’deki benzerlik ve 

birliğin onun varlığının bir niteliği olarak belirlendiğinden bahisle, Aristoteles’in zaman 

anlayışına getirdiği yorum bağlamında kendi zaman anlayışını ve şimdi’den kalkarak 

aynı olarak tutulan mevcudiyeti açıklar. Heidegger ekstatik zaman anlayışını açıklarken 

ondan bir gerilme olarak söz eder, çünkü ona göre haraket halindeki bir nesnenin 

uğradığı her bir noktayı saysak bile zamanı elde edemeyiz. Gerilmeyi kuran ve 

Aristoteles’in zamanı “önceye ve sonraya göre devinimin sayısıdır” şeklindeki 

tanımındaki önce-sonra zamansal belirlenimlerinin Heidegger, “daha önce” ve “daha 

sonra” olarak alınması gerektiğini belirtir. Bu sayede orada’yı (her bir nesnenin 

bulunduğu bir şimdi noktası) “oradan ayrılma” ve burada’yı “buraya doğru” şeklinde 

almak nesnenin hareketini bir uzam noktasında/yani nesnenin hareketinin gerçekleştiği 

bir şimdi noktasında tutuluşunu/donduruluşunu engelleyerek, zamanın “daha önce” ve 

“daha sonra”nın ufkunda bir gerilme olarak anlaşılmasını olanaklı kılar. Heidegger’in 

burada yapmaya çalıştığı şey, metafizik gelenekte zamanı bir şimdiler dizisi olarak 

değerlendiren yaklaşımın bir eleştirisini yaparak onu bir geriliş, uzayıp gidiş olarak 

anlamaya çalışmaktır.555Aslında Heidegger’in iddiası bizim gündelik deneyimimizde 

zamanı zaten bir gerilme olarak anladığımız yönündedir. Öyleyse geleneksel zaman 

anlayışının sıradan yorumunda tek tek sayılan şimdiler ancak zamanın  bir-yerden-

ayrılma, bir-yere-doğruluk hareketinin ufkunda görülebilir ve sayılabilir. Bu sıradan 

zamanın Heidegger’in asli zaman olarak kavramlaştırdığı zamandan türediğini ya da 

                                                           
554 Weiss, Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 178.  
555 Heidegger, BPP, s. 245.  



 

201 

onun düzleştirilmesi ile olanaklı olduğunu göstermektedir ve zamanın bir şimdide 

tutulamayacağını iddiasının da zeminini oluşturmaktadır.  

Geleneksel zaman anlayışı için şimdinin belirleyici oluşu, şimdinin hem aynı 

hem farklı çift karakterli yapısında köklenir. Her bir “şimdi” şimdi olması hasebiyle, 

zaman şimdi aracılığıyla süreklilik kazanmakta ve bir arada tutulmaktadır. Öte taraftan 

şimdi aynı zamanda geçmişin sınır ve geleceğin başlangıcıdır ve bu haliyle zamanı 

bölmektedir. Aristoteles’i hatırlayalım: “şimdiki an’da böyle, hem olanak olarak zamanı 

bölüyor hem de her iki yanın sınırı ve birliği”556 böylece aman şimdi ile hem bölünüyor 

hem süreklilik kazanıyor. Bizler gündelik zaman deneyimimizde zamanı artık-şimdi-

değil, önce ve henüz-şimdi-değil, sonra olarak böleriz ve zaman bizim için ancak bu 

surette ablaşılabilir. Her bir şimdi “şimdi” olduğu için, ne ise odur, özü, mahiyeti 

aynıdır; ancak aynı zamanda her bir şimdi başka bir şimdidir. Mesela bir çiçeğin açılıp-

solması sürecindeki harekette birçok şimdi noktası bulunur ve çiçek her bir şimdi 

noktasında varlığa gelişinin ya da kalışının başka bir aşamasını ifşa eder. Şimdinin bu 

çift tabiatlı yapısı bir yandan zamanın sürekliliğini kurarken diğer yandan bu zaman 

anlayışında temellenen ve gerçekte bir “şimdileştirme” olan varolanların 

mevcudiyet/Vorhanden/Anwesenheit olarak anlaşılmalarının da olanak koşulu 

olmaktadır.  

Böylece varlığın mevcudiyet olarak belirlenmesinde aynı zamanda sonsuzluk 

imasını da buluruz. “Eğer şimdiki zaman” der Augustinus “hep şimdi olsaydı, geçmişte 

kaybolup gitmeseydi, artık zaman olmaz, ebedilik/sonsuzluk olurdu.”557 Buna göre 

zamanın tüm parçaları içinde sadece “şimdi” varlık idesi ile uyumludur. Ama yine de 

eğer şimdi sürekli olarak mevcut tutulursa (geçmiş ve gelecek var olmadığı için yokluğu 

ifade ettiğinden) zaman değil sonsuzluk olurdu. Böylece hem sonsuzluk hem de zaman 

                                                           
556 Aristoteles, Fizik, 222a, 10.  
557 Augustinus, İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı, İstanbul, 2010, 11. Kitap, Bölüm 14, ss. 731-

733.  
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şimdi’de temellenir ve her ikisi de mevcudiyet olarak anlaşılır. Esasen zaman ve 

sonsuzluk birbirine zıt olarak yorumlanmasına rağmen, Weiss Augustinus’un “est’in 

eğer sürerse” sonsuzluğa dönüşeceğini söylediğinden bahisle kolayca zamandan 

sonsuzluğa geçtiğini söyler. Böylece varlık, bir şimdi’de tutulan mevcudiyet olarak 

anlaşılırken, eşzamanlı olarak sonsuzluk da bunda içerilir.558 Burada kaçınılmaz olarak 

şu soru akla gelir: şimdi geçip-giden bir şey olduğuna göre buradan sonsuzluğa 

evrilmek nasıl olanaklı olmaktadır? Tekraren söyleyelim, cevap şimdi’nin aynı zamanda 

“süregelen” bir zaman belirlenimi oluşunda gizlidir. Heidegger, her bir şimdi’nin 

ayrı/farklı gelip geçen bir şimdi olmasına karşılık, aynı zamanda daima bir şimdi olmak 

açısından süregeldiğini belirtir. Yani her bir şimdi çift yapılı bir karaktere sahiptir: hem 

gelip-geçer hem de daima şimdidir. Bu durum şimdi’nin sürekliliğini işaret eder ve 

zamanı süregelen sonsuz şimdi’ler dizisi olarak anlamanın olanak koşuludur: “Şimdi’ler 

süregelir ve süregelme mevcudiyet idesinde içerilen mükemmelliktedir. Eğer varlık 

mevcudiyetse buradan en şimdi olanın, en daima var olanın ve 

mevcudiyetini/şimdiliğini hiç kaybetmeyenin en has varlık olacağı sonucu çıkar.”559 

Zamanı bir şimdiler dizisi olarak alan geleneksel yaklaşımda ıskalanan, her bir 

şimdi’nin “şimdi” olmak dolayısıyla aynı, ancak eşzamanlı olarak, bir “öteki şimdi” 

oluşudur. Bir şimdi noktasındaki bir çiçeğin varlığıyla ilgili bir yargı, diğer bir şimdi 

noktasında aynı olmayacaktır, yani bir t noktasında çiçeğe ilişkin yargımızı t1,t2 vs 

noktalarında aynı tutmak, çiçeğin dinamik varlığa gelme-varlıktan çıkma süreçlerini 

ifade etmek için yeterli ol(a)mayacaktır, hâlbuki geleneksel metafizik tam da herhangi 

bir şimdi noktasında ki bir yargımızı, bütün şimdilere teşmil etmek suretiyle ona 

sonsuzluk vermektedir. Böylece hem zaman hem de mantıksal yargılarımız sonsuzluk 

formuna bürünmektedir.  

                                                           
558 Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 179. 
559 Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 179. 
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Weiss’a göre Grekler varlığın anlamının mevcudiyet olduğunu ve sonsuzluğun 

süregelen mevcudiyetten başka bir şey olmadığını söylediler. Buna göre o doğal olarak 

daima huzurdadır ve asla mevcudiyetini kaybetmez. Süregelen mevcudiyet fikri 

zamanda daima huzurda kalanı ifade etmektedir. Bu düşünce yani varlığın edebi 

mevcudiyeti onun herhangi bir değişikliğe uğramaktan tenzih edilmesinin doğası gereği 

olduğunu kabul etmek manasına gelir ki mevcudiyetin herhangi bir biçimde noksanlığa 

uğrayışı, bu yaklaşıma göre, kabul edilemez.560 

Platon ve Aristoteles’ın zaman kavramından anladıkları genel olarak birbiriyle 

uyuşur. Her ikisi de zamanı ontolojik ufuktan mevcut bir varolan olarak anlarlar ve 

ikisinin de zaman kavrayışı şimdilerin sıralı dizisi olarak anlaşılır. Zamana ilişkin 

böylesi bir anlayış saymayı ve ölçmeyi ima eder, buna göre zaman devinimi ölçer ve 

devinim tarafından ölçülür. Bunun anlamı zamanın temelde devinime ve değişime bağlı 

olduğudur. Ancak devinim ve değişim ebedi değişmez varlığa karşıt olarak oluş 

dünyasının, kozmosun nitelikleridir. Kozmosun ebedi olan karşısındaki eksikliği 

zamana bağlı oluşuyla birleştirilir. Yani kozmos hem sonsuzluğun bir kopyası hem de 

zamansaldır. Bu durumda ebedi, mükemmel varlığın aksine bütün oluş dünyasına 

atfedilen şeyler eksiklik karakterine sahip olur. Bu ontolojide ebedi varlık mükemmel 

olanı temsil ederken, onunla kıyaslandığında dünya ve zamanın eksikliği kolayca 

görülecektir.561Sonuç itibariyle gerçek varlık, ebedi varolanlar tarafından temsil edilen 

ebedi mevcudiyette bulunur ve hem Platon hem de Aristoteles felsefesi temel olarak 

gerçek varlık ile sonsuzluğu birbirine koşut olarak görürler. Buna göre sonsuzluk saf 

varlıkla özdeştir. 

Heidegger varlık ve zaman fenomenini yorumlamanın başka olanaklarını 

araştırır. Heidegger herşeyden önce varlığın mevcudiyet olduğunu söyleyen yaklaşımı 

kuvvetle reddeder ve zamanı insan yaşamından ve onun ölümlü oluşu gerçeğinden 

                                                           
560 Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 180. 
561 Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 183. 
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devşirir. Bu yaşamın, diğer tüm süreçler gibi zaman içinde meydana gelen geçip-giden 

bir gerçeklik olarak anlaşılması manasına gelmez. Çünkü Heidegger’in zaman 

yorumunda insan hayatının gerçekleştiği zaman da nihayetinde insan yaşamının 

zamansallığından türetilir. Bu haliyle zaman şimdilerin doğrusal bir dizisi olmadığı gibi 

hiçbir biçimde nicel de değildir. İçinde gelecek ve geçmiş birbiriyle çokça ilişkili ve 

sarmalanmış, iç içe geçmiş olarak bulunurlar ve ayrıştırılamaz bu birlik olarak her bir 

şimdiki anı kurarlar.562 Ne geçmiş gündelik yaşamımızda anlaşıldığı şekliyle geçip-

gitmiş sonlanmış olandır, ne de gelecek henüz gelmemiş olan. Böylece insanı “bizatihi 

imkân” olarak tasvir eden Heidegger zamansallığın en önemli fenomeni olarak, 

geleneksel yaklaşımın aksine “şimdi”yi değil “gelecek”i öne çıkarır. Ancak yine de 

onun asıl vurgusu geçmişe ve geleceğe “şimdi”nin perspektifinden bakmanın sınırlılığı 

yerine, bütün bu zaman kiplerinin tam bir birlikteliğidir. Geçmiş, gelecek ve şimdi 

kendi rollerini birlikte oynar ve insan yaşamının özünü kurarlar.  

 

 

 

 

  

                                                           
562 Weiss,  Heidegger’in Felsefesi ışığında Greklerdeki Varlık ve Zaman kavramları, s. 183. 
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SONUÇ 

Heidegger’indüşünce serüveninde hakikat ve zamansallık ilişkisini 

soruşturduğumuz bu çalışmada her iki kavramın hem insanı hem de varlığı belirleyecek 

temel kavramlar olduğunu gördük. İnsanın sahip olduğu varlıksal bağı görünür kılmak 

isteyen Heidegger için hakikat ve zaman kavramlarını ve onların ilişkisini anlamak son 

derece önemlidir. Varlıkhakkında soru sorabilen ve bir varlık anlayışı sergileyebilen tek 

varolan olarak insan hakikat meselesinin de varlık meselesinin de odağında bulunur. En 

azından Varlık ve Zaman için bu böyle. 

Heidegger aletheia-açığa çıkmışlık, gizlilikten sıyrılmışlık olarak hakikat 

kuramıylaDasein’ın ontolojik-eksistensiyal yapısında köklenen geleneksel düşüncenin 

tekabüliyet anlamındaki hakikat yaklaşımını tahlil eder. Onagöre hakikatin en son 

aşaması olarak belirlenen tekabüliyet, asli zamansallıktan türemiş ve onunla derinden 

bağlı olan sıradan zaman üzerinde temellenir. Bu türetilmiş zamanda ‘şimdi’ kendine 

özgü çift görünüme sahiptir ve zaman, şimdi vasıtasıyla kendi içinde tutulur; zamanın 

kendine özgü sürekliliği de şimdide temellenir. Her bir şimdi daima başka bir şimdi’dir, 

ancak her zaman farklı olan bu şimdiler aynı zamanda hep aynıdır, şimdi’dir. Şimdi 

kesin olarak aynıdır ve asla aynı değildir. Her bir şimdi’nin “hep aynı oluşu”, önermesel 

hakikat teorilerinin de buradan sonsuzluğa sıçramalarına olanak verir. Böylece 

tekabüliyet olarak anlaşılan hakikat yaklaşımlarında, yargı/önerme bir şimdi noktasında 

dondurularak sonsuza uzanabilir. 

Geleneksel zaman anlayışını oluşturan söz konusu yaklaşım, hakikatin 

önermesel olarak ifadelendirilmesinin olanak koşulu olurken, diğer yandan önermelerin 

daimî bir şimdide tutulmasını da mümkün kılar. Böylece geleneksel metafizikte ezeli-

ebedi hakikatlerden söz etmenin imkânına erişilir. Hâlbuki hep bir şimdi’den söz etsek 

bile her bir şimdibaşka bir şimdi’dir ve varlığın her bir şimdide açığa çıkışı başka bir 
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hakikat durumunu ifade eder. Bu yüzden mevcudiyet metafiziği bir şimdi’deki 

gerçekliği bütün şimdilere teşmil eder ve onlara sonsuzluk atfeder. Heidegger’in 

geleneksel felsefenin hakikati tekabüliyete indirgeyen yaklaşımına karşı mesafeli tavrı,  

hakikatin daha asli anlamlarının üzerini örtmesinden ve varlığın olagelişini ıskalayan 

tavrından kaynaklanır. 

Heidegger mevcudiyet metafiziğinin ebedi bir şimdideki bir nesnenin düşünceye 

yahut bir önermeye tekabül edişini temel alan hakikat/doğruluk anlamındaki söz konusu 

yaklaşımına, bir şeyin düşünceye yahut önermeye tekabüliyetinin onun öncesel olarak 

Dasein’ın zamansallığı içinde anlamlı bir biçimde ifşa olması ile mümkün olacağını 

söyleyerek itiraz eder. Dasein/insan sözü edilen tekabüliyeti kurmadan önce zaten 

nesnelerin kendilerine erişmiş, zamansal yapısı içinde onları gizlilikten çıkarmış, yine 

asli-ekstatik zaman sayesinde anlamış ve onu belirli bir şimdi’de ifade edebilecek 

duruma gelmiştir. Dolayısıyla tekabüliyet ilişkisi ancak bir sonuç aşamasıdır.  

Onun ekstatik bir karakteri olan asli zaman anlayışı ise zamansallık olarak 

belirlenir ve geleneksel zaman anlayışlarının şimdiyi merkeze alan yaklaşımların aksine 

geleceği odak noktasına taşır ve geçmiş, gelecek ve şimdinin, başı (Dasein’ın doğumu) 

ve sonu (ölümü) belli olan bir bütünlük içinde birbirini etkileyen bir matriks olarak 

görünür. Geleceğin eşitler arasında birinci olduğu söz konusu zamansallıkta zaman, düz 

bir şimdiler dizisi olarak değil, geçmişten geleceğe ve özellikle gelecekten geçmişe 

doğru gerilen bir karakter ifade ederken, şimdi, geçmişin/oldum-olasılığın ve geleceğin 

etkileşiminde bir “görü anı” (Augenblick) olarak belirir.  

Zamana dair böylesi bir yaklaşımın hakikat açısından önemi, öncelikle insanı 

saçılmışlıktan çekip çıkararak bütünselliğini kurması ve onun sahih bir biçimde 

varolmasına olanak sağlamasıdır. İkinci olarak insanın aşkınlığını (yani varolanlara 

erişimini) ve anlamasını yani varlık anlayışını temellendirmesidir. Dasein, kendi 

varoluşunu gerçekleştirirken aynı zamanda kendine bir dünya kurmakta/aydınlatmakta 



 

207 

ve dünya-içindeki nesnelerle de karşılaşmaktadır. Nitekim insanın doğumuyla başlayan 

ve ölümüyle sonlanan bir süreçte, ekstatik zaman anlayışına göre, gerilmekte, geriye ve 

ileriye, geçmişe -hafızada tutmak suretiyle- ve geleceğe -onu tasarlamak ve kendini ona 

yansıtmak suretiyle- doğru gidip gelmektedir, şimdi ise tam da bu gidiş gelişlerden ama 

özellikle gelecekten kurulmaktadır. Heidegger’in zaman anlayışının temel yaklaşımı, 

gündelik deneyimimizde bir şimdiler dizisi olarak anlaşılan ve sonsuza uzanan zamanın, 

esasen ekstatik zamansallığın bir düzleştirilmesinden başka bir şey olmadığıdır.   

Heidegger’e göre aletheianın ikinci aşaması nesnelerin anlamlı ifşa 

olmuşluğudur. Nesnelerin anlamlı bir şekilde açımlanmışlığından söz edebilmek için 

öncesel olarak bir dünyanın varsayılması gerekir. Heidegger insanın varoluşunda 

öncesel bir dünya anlayışı bulunduğunu söyler, böylece dünya şeylerin bir toplamı 

olarak anlaşılmaz. Dünya ne mevcuttur ne de el-altındadır, insan kendi varoluşu ile 

kendi dünyasını var etmektedir. Heidegger’in son derece etkileyici ifadesiyle: “Varoluşu 

esnasında Dasein kendini neyin içinde olarak anlıyorsa o, Dasein’ın olgusal varoluşuyla 

birlikte orada var olmaktadır.”Dünya imlenimsellik yapısı sayesinde birbirine bağlanan, 

birbiriyle ilişkili birlikli bir yapı, bir kozmos oluşturur.  Dasein ancak bu yapı üzerinden 

nesnelerle karşılaşabilir.  

Heidegger insanın nesnelere ilişkisinin iki biçimde gerçekleştiğinden bahseder: 

Zuhanden/el-altında-olanlar ve Vorhanden/mevcut-olanlar olarak. İnsanın nesnelerle 

karşılaşması Heidegger’e göre, ilk elden el-altında-olmak varlık minvalinde vuku bulur. 

O, nesnelerle “ne içinliklerini” sorduğu pragmatik gerekçelerle, işlevsellikleri üzerinden 

yaklaşır ve bu Dasein’ın ekstatik zamansallığında gerçekleşir. Dasein nesneleri bir el-

altında-olan olarak anlarken onların “ne için” olduklarını hafızada tutar 

(olmuşluk/geçmiş), hangi bağlamda kullanacağının beklentisi içine girer (gelecek) ve 

onları kullanmak suretiyle şimdiye taşır. 
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Hakikatin üçüncü aşaması ise Dasein’ın açımlanmışlığı ve onun ontolojik-

eksistensiyal yapısıdır. Böylece insan birincil hakikat olarak belirir. Heidegger, madde 

ve tini, beden ve zihni anlamak için Batı düşüncesinin temel kategorilerini yeniden 

düşünmeyi dener. Buna göre Batı metafiziğinin yalnızca bir “şeyler” toplamı olarak 

belirlediği “nesnel” doğa kavramlaştırmasının karşısında, yalıtılmış “öznel” zihin 

görüşü bulunur. Böylece yaşamın ya da varoluşun, bir uzam içinde konumlanmış fiziki 

dünyanın ve şeylerin varlığının nesnel kutbunun karşısında bir başka kutup olarak ayrı 

bir varlık düzlemini işaret eden “öznel” olan bulunur. Heidegger bütün bu ayrımları bir 

tarafa bırakır. İnsanı Dasein olarak kavramlaştırır, böylece beden, ruh (yaşam ilkesi) ve 

tin (zihinsel ilke) olarak parçalanmış insanı birlik olarak düşünmeyi dener.  

Heidegger insan söz konusu olduğunda kategorilerden değil eksistensiyallerden 

söz eder ve insanın hergünkülüğünün yani somut, yaşamın içindeki gündelik hallerinin 

ontolojik bir anlamı olduğunu belirterek onları evrensellere bağlar. Eksistensiyel 

(Exiztenzille) terimi somut varolma edimini anlatır ve insanın kendini somut-tarihsel ve 

ontik durumu içinde anlamasını ifade ederken, eksistensiyal, bu somut varolma 

edimindeki evrensel durumlara gönderme yapar ve ontik olana karşılık evrensel ve 

ontolojik olanı gösterir. Eksistensiyaller insan varoluşunun zorunlu koşulunu sağlarlar, a 

priori ve aşkınsaldırlar. Ancak Heidegger’de a priori hiçbir biçimde zihnin a priori 

yapısını imlemez, ne de eksistensiyaller insanın somut tarihsel deneyimine önsel olarak 

biliniyor olmak anlamında a priori’dirler; bunlar, eksistensiyal varoluş gerçeğinin 

koşulu olan kurucu bileşenler olmaları bakımından a prioridirler. Onlar somut varoluşta 

bulunurlar ve onun varlık koşulunu sağlarlar, ama aynı zamanda somut varoluşun her 

tikel durumunun ötesinde yatarlar. Bunları özcü felsefenin özleri ile karıştırmamak 

gerekir, evet onlarda özler gibi evrensellerdir ancak onlar edimselleşme sürecinin 

kendisinde bulunurlar ve varoluşun somut edimselleşmesine katılır ve bu edimsellik 

içinde gerçekleşirler.   
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Heidegger düşüncesinde insandünya-içinde-varlık (In der Welt Sein) olarak 

belirlenir. Bu yapısal nitelik insanı kendi bilincine hapseden yaklaşıma bir alternatif 

olarak okunmalıdır. Çünkü insanın dünya-içinde-varlık olarak belirlenmesi onun içerde 

değil zaten daima dışarda, dünyada olduğunu ve hem kendi hemcinsleriyle hem de 

nesnelerle karşılaşmasını işaret etmek üzere kullanılır. İnsan monad değildir, penceresiz, 

kapısız bir bilincin içinde dönüp duruyor değildir, o zaten dünyadadır. Dasein’ın zaten 

dışarda oluşu yani aşkınlığı zamansallığın ekstatik karakteri sayesinde olanaklı 

olmaktadır. Zamansallığın geçmiş, gelecek ve şimdiden oluşan ekstazlarında insan 

geçmişi bir mazi, olmuş bitmiş bir şey olarak anlamadığı gibi, gelecekte henüz 

yaşanmamış olan değildir. Dasein’ın önünde uzanan olanaklarına kendini önceleyerek 

“kendinin-önünde-olması”, gelecekte olmasına işaret ederken, onun zaten bir dünya-

içinde-olması, fırlatılmışlığı, oldum-olasılıkla ilgilidir ve Dasein’ın dünya-içinde-

başkalarıyla-birlikte-evinde varlığının mahiyeti, ilişkili olunan dünyanın huzura-

getirilmesi ile ilgilidir. İhtimam göstermek yapısının sözü edilen bu birliği, ekstatik 

zamansallığın kendisini birleyici-birleştirici karakteri sayesinde mümkün olmaktadır. 

İnsanın bu yapısal özellikleri hakikat kuramlarının “kendini aşarak nesneye erişen özne” 

meselesini çözüme kavuşturur.   

Dasein varlığın anlamını soruşturan ve anlama imkânına sahip tek varolandır. 

İnsan “varlık nedir” sorusunu sorduğu için ve ontolojik farka nüfuz edebildiği için 

ontolojik bir varolan olarak belirir. Bu sebeple Heidegger varlık soruşturmasını bir 

Dasein soruşturması olarak sürdürür. İnsanın varlığı anlaması ona sonradan eklenen bir 

şey değildir, anlamak varolmak olduğu için onun özünü kurar, insanın özü varoluşu ile 

kurulur. İnsan bu sebeple bir imkân varlığı olarak tasarlanır ve insanın imkânlarını 

gerçekleştirirken ki tüm eylemleri bizatihi varlığın kipleri olarak tezahür eder.  Hatta 

Dasein kendini sahih ya da gayrısahih olarak, fakat her durumda anlar. Dasein kendini 

geleceğe ilişkin tasarladığı imkânlar üzerinden anlar ve kendini anlarken ilişkili olduğu 
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tüm dünyasını da açımlar. Böylece Dasein’ın anlaması hem kendisini hem de diğer 

varolanları gizlilikten çıkarır. Sahih anlamada Dasein kendisini en zati varlık imkânı 

olan ölüme-doğru-varlık üzerinden sonluluğunun hiçliği ile yüzleşerek anlarken, 

gayrısahih anlamada çevresindeki şeyler/nesneler üzerinden kendini geleceğe tasarlar. 

İnsanın tüm tasarımları ekstatik zamansallığın geleceğe ve geçmişe gidişleri mümkün 

kılan geçişli yapısı sayesinde mümkün olur.  Sonuç olarak insan her durumda 

anlamaktadır.  Bu belirlenim geleneksel felsefenin özne-nesne-bilgi üçlemesindeki 

insanın bilme olanağını ve nasıl bildiğini soruşturan yapının da cevabını oluturur. 

Dasein’ın anlayan bir varolan oluşu onun büsbütün hakikatin içinde olduğu 

anlamına gelmez. Çünkü Dasein çoğunlukla hergünkülüğe batmış, kendini kamusal bir 

yoruma teslim etmiştir; yani düşkünlük halindedir ama düşkünlük sahih varoluşun içsel 

bir imkânı olarak görülmelidir. Dasein’ın hergünkülük içinde kendini kaybedebilmesi 

için öncelikle sahih biçimde kendine sahip olması gerekir.  Dasein’ın sahih anlayışı 

(varoluşu) kendini sahih ve sonlu zamanın tam da kendisi olarak ifşa eder. Heidegger 

Dasein’ın zaten ve daima anladığı kendi sonluluğu üzerinden devşirilen sahih 

anlamasını ve dolayısıyla sahih varoluşunu unuttuğundan söz eder. Dasein’dan ölümünü 

öncelemesi, kapalılığı-açma kararlılığında olması, unuttuklarını hatırlaması ve kendi 

sahih varoluşunu gerçekleştirmesi beklenir. Bunun anlamı Dasein’ın hakikatsizlik 

içinde varlığın üzerini örttüğüdür. İnsan bu varoluş minvalinde kaçmaktadır, kendi 

sonluluğu üzerinden anlıyor olduğu hakikatten kaçmakta, unutmak suretiyle onun 

üstünü örtmektedir.   

Nihayetinde Heidegger düşüncesinde asli hakikat olarak beliren Dasein, ölümle 

sınırlanmış zamansal bir varolandır ve bu sınırlılığı aynı zamanda onun en büyük 

imkânıdır. Çünkü asli zamansallığın ekstatik karakteri sayesinde ölümün önceleyerek 

kendi önünden gidebilmekte ve sahih bir biçimde varoluşunu gerçekleştirmektedir. Asli 
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ekstatik zamansallık sayesinde kendini geleceğe yansıtmak/tasarlamak suretiyle 

anlamakta yani bir anlamda varoluşunu gerçekleştirmekte ve nesnelere erişmektedir.  

Heidegger Dasein’ın ontolojik-eksistensiyal yapısı sayesinde onun kendini, 

hemcinslerini ve nesneleri anlayan yapısını kurduğu gibi dünyayı da Dasein’a göre 

açıklamak suretiyle cogito veya öznenin yerini alır görünmektedir, bu haliyle 

Heidegger’in Dasein’ı, onun aşmaya çalıştığı klasik metafiziğin doğasına ait birtakım 

özel karakteristikleri yeniden gösterir. Bu ekeştiri haklı görünse de şunu söylemek 

mümkün ki Heidegger’in itirazı, kesinlikle insanın değerine yönelik bir itiraz değildir; 

aksine onun düşüncesinde insan diğer varolanlardan itinayla ayırt edilir, insan, öteki 

nesneler arasında bir nesne, öteki tözler arasında bir töz değildir, bu yüzden filozof, 

insan söz konusu olduğunda kategorilerden değil eksistensiyallerden söz eder. Dasein’ın 

ontolojik-eksistensiyal yapısı onun lümen naturale’si olarak belirlenir, Dasein’ın 

“birincil hakikat” olarak tanımlanması da bu bağlamda anlaşılmalıdır. Kanaatimizce 

düşünürün eleştirdiği insana verilen önem olmayıp, varolanların değerini “bir özne 

tarafından değerli bulunma” durumuna indirgeyen “değerlemeye” yöneliktir.  

Heidegger’in hakikat kuramında insan başat öge olsa bile, bu geleneksel 

felsefenin öznesi gibi tüm varlığın kendisinin belirlenimine indirgendiği bir resim 

çizmez. Heidegger nesnelerin de bize doğru bir mesafe katettiklerinden bahseder ki 

kanaatimizce bu nesne ile kurulan bir ilişkiselliğe gönderme yaparken aynı zamanda 

alışılmadık özgürlük anlayışı ile de tabir-i caizse insana kendi sınırlarını hatırlatmaya 

çalışır: nesne ile ne ise o olarak karşılaşmak istiyorsak onları olmaya bırakmalıyız. 

Olmaya bırakma olarak özgürlük, insanın kendisini yetkili/otorite gören yaklaşımın 

aksine, onu itaat etme/boyun eğme yahut Heidegger’in ünlü söyleyişiyle “varlığın 

çobanı” olmak gibi bir konuma taşır. Bu durumda ölümle çerçevelenmiş hayatımızda 

her şeyle karşılaşamayacağımız gerçeği bir yana, eğer onların ne ise o olmalarına açık 

durmazsak onlarla sahih bir biçimde de karşılaşmamız da olanaklı değildir. Bunun 
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yanında Heidegger, nesnelerle ilgili bir yargıda bulunurken yargının doğru olup 

olmamasının Dasein’a değil, gerçekliğe bağlı olduğunu belirtir, buna ilaveten “ne 

içinlik yapısı” ile nesnelere bizim için gerekli olan işlevleri üzerinden yaklaştığımızı, 

“onlara ne içindir” sorusunu sorduğumuzu, buna mukabil onlardan “bu şey için” dir 

diyen bir cevap aldığımızdan bahseder. Mesela kahve içmeye niyetlenmişsem, tüm 

nesneleri bu iş için kullanamam, bazılarını seçerim, seçimimi belirleyen bazı nesnelerin 

(bardak, kupa vs) bana kendini kahve içmeye müsait bir şey olarak ifşa etmesidir, 

nesnenin insana doğru yol katetmesini böyle anlayabiliriz. Kanaatimizce bütün bunlar 

nesnelerin varlık koşulunun Dasein’a bağlı olmadığının işaretleri olarak okunabilir. 

Ancak Heidegger varolanlarla ancak bir “varlık anlayışı” ile 

karşılaşabileceğimizden söz eder. Varolanlar insana bağlı değilken varlık anlayışı insana 

bağlıdır. Bu durumda nesneye kendi tarihsel/zamansal yapımızdan gelen belli bir 

şemayla bakıyoruz demektir. Öyle de olsa yani tarihsel yapımız nesnelere “ancak belli 

bir şey” olarak görmemize izin verse de bir nesneyle karşılaşmanın birçok yolu vardır, 

nesnenin özellikler kümesinden birini gizlilikten çıkarmış olabiliriz, bu diğer 

özelliklerinde o nesneye ait olduğu gerçeğini yadsımayı gerektirmediği gibi 

varoluşumuz içinde bunlarla başka özellikleri bağlamında da karşılaşabileceğimiz veya 

başka Daseinların da aynı nesneyle başka biçimde karşılaşmalarının olanaklı olduğunu 

düşünebiliriz. Böylece varlığın açığa çıkmasının birçok yolu olduğunu görebiliriz. Bu 

yaklaşım ebedi hakikati elinde bulundurduğunu iddia eden ve metafizik bir şiddeti 

olanaklı kılan tüm yaklaşımlara bir karşı duruş olarak okunabilir. 
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ÖZET 

Martin Heidegger Düşüncesinde Hakikat-Zaman İlişkisi. 

Doktora Tezi. Nilüfer Ünaldı 

Çalışmamız Heidegger’in hakikat anlayışının zaman/sallık ile 

ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır. Hakikate ilişkin her tasavvur açıkça 

ya da değil bir zaman anlayışı üzerinde temellenir. Heidegger 

düşüncesinde hakikat kavramı varlık kavramı kadar önemlidir ve 

epistemolojinin ötesinde ontolojik bir anlam taşımaktadır. Düşünürün 

hakikat için kullandığı kavram aletheia/Unverborgenheit’tır ve açığa 

çıkmışlık, gizlilikten çıkma anlamlarına gelir. Heidegger, bütün hakikat 

kuramlarının uğramadan geçemeyecekleri tekabüliyet olarak hakikatin 

ancak, öncesel olarak aletheia anlamında bu açığa çıkmışlık zemininde 

olanaklı olacağını söylemektedir. Bu tavrıyla o, tekabüliyet olarak 

hakikati yadsımaz ancak dünyanın daha ilksel ve zengin ifşa 

olmuşluğunu önermelere sıkıştırmak suretiyle daralttığını düşünür. Bu 

çalışma tekabüliyet anlamındaki hakikat tasavvurunun ancak aletheia 

olarak açığa çıkmışlıkta mümkün olduğunu savunmaktadır. Heidegger, 

insanın gündelik yaşamına bir şimdiler dizisi olarak sızan zamanın 

geçmiş, gelecek ve şimdinin geçişli yapısı ile karakterize olan ekstatik-

ufuksal bir zamansallıktan türediğini iddia eder. Çalışmamızda 

Heidegger’in aletheia olarak belirlenen hakikat anlayışının onun orijinal 

zaman dediği ekstatik zamansallıkta köklendiğini, tekabüliyet 

anlamındaki hakikatin ise ekstatik zamansallığın bir düzleştirilmesi 
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olan ve şimdi’nin ardışıklığında sonsuza uzanan geleneksel zaman 

tasavvurunda olanaklı olduğunu savunmaktayız.  
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ABSTRACT 

Truth-Time Relationship in Martin Heidegger’s Thought. PhD 

Thesis, Nilufer Unaldı. 

Our study aims to establish the relationship between Heidegger’s 

understanding of truth and temporality. Every project of truth is based 

on a conception of time, explicitly or not. In Heidegger’s thought, the 

concept of truth is as important as the concept of being and has an 

ontological meaning beyond epistemology. The concept that the 

philosopher uses for truth is aletheia / Unverborgenheit and means 

disclosure. Heidegger says that truth as the correspondence that all 

theories of truth cannot pass without going through is possible only on 

this ground of disclosure, primarily in the sense of aletheia. With this 

attitude, he does not deny the truth as correspondence, but thinks he 

narrows the more primitive and rich revelation of the world to 

propositions. This study argues that the conception of truth in the 

sense of correspondence is possible only the aletheia as dizclosure. 

Heidegger argue that time infiltrating into human everyday life as a 

series of present derives from an ecstatic temporality characterized by 

the transitional structure of past, future and present. In our work, we 

argue that Heidegger’s understanding of truth, which is determined as 

aletheia, is rooted in the ecstatic temporality he call original time, and 

the truth in the sense of correspondence is possible in the traditional 

imagination of time, which is a flattening of ecstatic temporality and 

which extends forever in the succession of the present.  
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