


Albrecht Dürer, Kle�ne Eule, 1506.



Genel Yayın Yönetmen�
Suat Kutay KÜÇÜKLER

 
Ed�tör

Buse GÜRELİ
 

Görsel Ed�tör
Aslı F. GÜMÜŞ

Hande Ber�l KÜÇÜKLER
 

Düzelt�
Zeynep İlayda ÖZKURT

 
Kapak Ç�z�m�
Ezg� SÜKUN

 
M�zanpaj 

Buse GÜRELİ
 

Sosyal Medya ve Tanıtım
El�f ÖZMEN

 
Yazışma Adres�

noktas�zderg�@gma�l.com

no
kt

as
ız Izdırap

Izdırap, �nsanın özsel kavramlarından b�r�s�d�r.
İnsan, düşünen b�r hayvandır den�lm�şt�r; �nsanın
toplumsal b�r hayvan olduğu da tekrarlananlar
arasındadır ancak onun ızdırap çeken b�r hayvan
olduğu pek d�llend�r�lmem�şt�r. Halbuk� �nsan;
düşünmen�n ızdırabını çeker, kalabalıkların �ç�nde
olmanın ya da dışında kalmanın ızdırabını çeker,
konuştuklarının ve sustuklarının ızdırabını çeker…
Velhasıl hayat, ızdırabın b�r sahnes�d�r.
Izdırabın �nsan hayatındak� kökensel konumu,
d�nsel anlatılarda da görülmekted�r. Tevrat’ın
Yaratılış bölümünde Tanrı, Adem ve Havva’ya “�y�yle
kötüyü b�lme ağacı”ndan yemeler�n� yasaklamıştır.
Tanrı’nın yasağını ç�ğneyen Adem ve Havva, cennet
bahçes�nden kovulmuş ve b�lmen�n ızdırabını
çekecekler� dünyaya gönder�lm�şlerd�r. Bütün b�r
�nsan soyuna s�rayet eden “babalar günahı” �şte
budur. Tanrı, Adem’e şöyle seslenmekted�r:
Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek
Ekmeğ�n� alın ter� dökerek kazanacaksın.
Schopenhauer; ızdırabı, �nsan mutluluğunun �k�
düşmanından b�r�s� olarak görmekted�r. D�ğer� �se
can sıkıntısıdır ve �nsan, ızdıraptan kurtulup
mutluluğa er�şmey� umarken yakasını can
sıkıntısına kaptırmaktadır. Bu yüzden
Schopanhauer’a göre hayatın b�ze sunduğu, ızdırap
ve can sıkıntısı arasındak� ş�ddetl� b�r salınımdan
başka b�r b�r şey değ�ld�r. Schopenhauer’ın
“pes�m�st” olduğu söylen�len felsefes�nden hareketle
“Izdırap dolu dünyada mutluluğun �mkanı ned�r?”
sorusu, yanıtlanmayı beklemekted�r.
Dostoyevsk�’n�n Yeraltından Notlar’a �l�şt�rd�ğ� b�r
soru vardır: “Kolay elde ed�lm�ş b�r saadet m�, yoksa
�nsanı yücelten ızdırap mı daha �y�d�r?” Izdırap,
mutluluğun b�r düşmanı olarak değ�l, aynı zamanda
b�r merhales� olarak da görülür. Hegelc� b�r pers-
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pekt�ften nasıl k� yanlış, doğrunun b�r merhales�yse
çek�len sıkıntılar da mutluluğun b�r merhales�d�r;
kavramların �çsel d�yalekt�ğ� b�ze bunu
göstermekted�r. Tasavvuf düşünces�nde “kam�l
�nsan” olma yolunun ç�le çekmekten geçmes�,
sebeps�z değ�ld�r.
Izdırap dolu dünyada ızdırapsız b�r hayat arzusu,
d�stop�k kurguların da hareket noktalarından b�r�s�
olmuştur. Aldous Huxley’n�n Cesur Yen� Dünya
romanında “soma” adlı tabletler, her türlü
ızdıraptan kurtulmayı vaat etmekted�r. Ne var k�
ızdırabın tabletlerle yok ed�ld�ğ� b�r hayat,
Ar�stoteles’�n mutluluk tanımının çok uzağına
düşmekted�r. Cesur Yen� Dünya’dak� “soma” ve
mutluluk sorusu; ps�k�yatr�k �laç kullanımına da�r
tartışmaların sosyal b�l�mlerde öneml� yer teşk�l
ett�ğ� günümüzde yen� bağlamlar kazanıyor g�b�
gözükmekted�r.

"Izdırap" kel�mes�n�n yazımı �ht�laflıdır. D�l Derneğ�n�n
hazırladığı yazım kılavuzunda bu kel�me "ıstırap" olarak
yazılmışken Türk D�l Kurumunun yazım kılavuzunda
"ızdırap" olarak yazılmıştır. "Izdırap" kel�mes� Arapça
"drb" kökünden türem�şt�r ve Türkçedek� "mızrap",
"muzdar�p" g�b� kel�meler de aynı köktend�r. Kel�men�n
yaygın yazımı da göz önünde alındığında derg�m�z,
"ızdırap" yazımını ben�msem�şt�r.
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güzell�k dah� �nsanların tamamını mutlu etmez
çünkü haz ve güzell�k anlayışları k�ş�den k�ş�ye,
toplumdan topluma farklılık göster�r. Hatta aykı-
rılar hazzı küçümser ve peş�nden koşulmaması
gereken b�r şey olarak n�teler. Doğrudur, haz
peş�nden koşulacak b�r şey değ�ld�r. Y�ne de haz
objes�n�n peş�nden koşarken daha çok haz ve acı
duyar �nsan. Çoğunlukla da acı. Burada �nsanı
d�zg�nleyen ve hayatla barıştıran yegane şey arzu-
ların sınırlandırılması �lkes�d�r. Bu anlayış b�rçok
felsef� görüşün de temel�n� oluşturur. Neredeyse
her ahlak öğret�s�nde �raden�n kontrol ed�lmes�
gerekt�ğ� öğütlen�r. Ancak �radey� kontrol etmek
farklı sonuçlara sebep olur ve �rade kontrolü aynı
zamanda k�ş�n�n bel�rl� hazlardan feragat etmes�
manasına gel�r. Anda yaşamak çok öneml�d�r, �ra-
de kontrolü �se b�r ağaç g�b� meyveler�n� çok sonra
ver�r. O yüzden �radey� kontrol edeb�lmek, ancak
güçlü z�h�nler�n elde edeb�leceğ� b�r şeyd�r ve o
hazzı da ancak bunu başarab�lenler tadacaktır.
Pek� neden haz ve arzu bu denl� güçlüyken onlar-
dan kaçınmamız, onları bel�rl� b�r sev�yeye çekme-
m�z öğütlen�r? Çünkü her haz yanında b�r de dos-
tunu get�r�r, o da ızdıraptır.
   Izdırabın farklı boyutlarına �nmeden önce acı ve
ızdırap arasındak� farka değ�nmek gerek�r. Elbet-
te her acı ızdırap olarak n�telend�r�lemez, çünkü
acı ana sab�tt�r ve geçm�ş� etk�lemez, geleceğe �se
ancak bel�rl� b�r oranda artçıları ulaşab�l�r. B�r
örnek verecek olursak herhang� b�r sebepten b�r 

manasını da �ç�nde barındırır. Çünkü �nsan dün-
yaya gözünü açar, hayata gözünü açar. Hayat,
canlı hayata katılmadan önce de vardır, o g�tt�kten
sonra da olacaktır. Bu açıdan hayatı kamusal mal,
ortak kullanıma tab� b�r şey olarak görmek gere-
k�r. Kamusaldır ancak hayat, tab�atı gereğ� k�ş�ye
özelm�ş g�b� görünür. Hep�m�z�n yaşadığı dünya
hep�m�ze farklı görünür. Hayatın varsanı (halüs�-
nasyon) yaratmasının en büyük neden� �ç�nde bu-
lundurduğu d�nam�kler�n k�ş�de farklı tecrübeler,
b�l�nçaltı ve duyu organları vasıtasıyla farklı farklı
algılamalara sebep olmasıdır. Y�ne de �nsanlık ağız
b�rl�ğ� etm�şçes�ne farklı çıktıları aynı şeym�ş g�b�
değerlend�r�r ve farklılık sadece, şeyler�n k�ş�de
yarattığı duygu ve düşüncelerle ortaya çıkab�l�r.
İşte burada ötek� bundan hoşlanır ber�k� �se nefret
eder. İnsanlığın herhang� b�r konuda ortak f�kre
vardığı ve �st�sna b�le olmadan yücel�ğ�n�, güzell�-
ğ�n� kabul ett�ğ� b�r şey yoktur. Genel kabuller de,
�ç�nde �st�sna barındırır -�st�snalar ka�dey� bozma-
sa b�le- mutlak, pürüzsüz, �deal şey�n varlığı her-
hang� b�r şek�lde kanıtlanamaz. Hang�s� hak�katt�r
ve sahte olan neye göre kıyas kabul ed�p gerçek
olandan ayrılab�l�r, bu b�l�nmez. Şüphes�z yaşam-
dak� her b�r şey b�rb�r�nden ayrıdır. Çok esk� b�r
dey�ş�n de bel�rtt�ğ� g�b�, �k� şey aynı olamaz, çün-
kü eğer aynı olsaydı, o şey d�ğer� olurdu. Haz ve 
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H
ayat, canlının dünyaya gel�ş�nden ölü-
müne kadar geçen süred�r. Ancak hayat
aynı zamanda ardı arkası kes�lmez akış 
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uzvumuzu kaybetsek ve bu pek b�r vahş� b�r b�ç�m-
de olsa, uzvumuzu kaybederkenk� h�ss�m�z acıdır,
ancak ondan sonra o uzvumuz olmadan yaşayaca-
ğımız gerçeğ� ızdıraptır. Acı kend�n� kes�k kes�k
göster�r ve yıldız kayması g�b� en parlak ve en
sönük olduğu anlar vardır. Ardında b�r �z bırakır
ve b�z o �ze baktığımızda duyumsarız ızdırabın
kesk�n pençeler�n�. Y�ne de, her acı ızdırap doğur-
maz ancak her ızdırap acı doğurur. Izdırap de-
vamlılığı olan, başı ve sonu bell� olmayan b�r du-
rumdur. B�r etkene sah�p olab�l�r ancak anlamsız
b�r b�ç�mde, durduk yere de kend�n� göstereb�l�r.
Burada ızdırap den�nce akla gelen en öneml� k�ş�
olan Schopenhauer’ın adını anmalıyız. Schopen-
hauer, şu sözler�yle ızdırabın doğasını aydınlatır
ve onu b�z�m de üzer�nde düşüneb�leceğ�m�z b�r
şeye dönüştürür:

”Her b�r münfer�t ızdırap öyküsünün b�r �st�sna g�b�
göründüğü doğrudur, fakat genel olarak ızdırap
kuraldır.” ¹

Söz konusu düşüncen�n açıklığı ve sadel�ğ� b�le
sayfalar dolusu yazılab�lecek f�k�rler türet�r �nsan
z�hn�nde. Izdırap kuraldır, çünkü yaşamın b�r
parçasıdır ve her �nsan, yaşamına devam ederken
gelecekte onu bekleyen her acı ve ızdıraba, sıkıntı
ve ez�yete katlanacağını kabul etm�ş sayılır. “Yaşa-
mak zorundayım” sözü oldukça ağırdır ve çares�z-
l�ğ�n, ızdırabın �zler�n� taşır üzer�nde. Y�ne de
hayatın çetref�ll� yapısı ve �ç�nde bulundurduğu
dolambaçlar oldukça az �nsanı ondan vazgeçmeye
yönlend�r�r. Bu f�kr�n en �y� yansımasını
Dostoyevsk�'n�n Ec�nn�ler adlı romanındak�
K�r�llov karakter�nde görürüz. Ölüm b�r kaya
parçası g�b� tepem�zde durur, onun ne zaman dü-
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şeceğ�n� b�lmey�z, düşeceğ� kes�nd�r ve o düştü-
ğünde belk� b�r acı duyarız belk� de duymayız,
ancak o kaya düşene kadar der�n b�r ızdırap �çer�-
s�ndey�zd�r. O yüzden hayatı en ver�ml� yaşayanlar
ölüm f�kr�n� b�r kez dah� aklından geç�rmem�ş
�nsanlardır. Çünkü onlar yaşamak zorundadırlar,
ölüm yokmuşçasına yaşarlar ve her türlü sıkıntı-
nın üstes�nden b�r şek�lde gelmey� başarırlar. Ha-
yattak� en büyük ızdırap, yan� var olmanın yarat-
tığı keder onlardan tümüyle uzaktır, bu durumda
ruhları şen b�r çocuğu andırır. K�r�llov'un roman-
da savunduğu f�kr� tam olarak onun sözcükler�yle
d�le get�recek olursak:

“Ama kaya üzer�n�zde asılı durdukça hep dehşet
�çer�s�nde olurdunuz. Bundan korkmayacak k�mse
yoktur: Dünyanın en büyük b�lg�n� de korkar, en büyük
doktoru da. Acı duymayacağını b�lmes�ne karşın herkes
y�ne de ya düşerse d�ye acıyla kıvranırdı.”²
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¹Arthur Schopenhauer, Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları, 2021, s.13. 
²Fyodor M�haylov�ç Dostoyevsk�, Ec�nn�ler, çev. Mazlum Beyhan, İstanbul: Türk�ye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020, s.143.
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   K�r�llov pırıl pırıl b�r düşüncen�n yansımalarını
göster�r roman boyunca ve üzer�ne ayrıca dene-
meler kaleme alınab�lecek denl� karmaşık yapılar
oluşturur. Kend�n� öldürdüğü zaman tanrı olaca-
ğını savunur, bu görüş de Pl�n�us'un söylem�yle
paralell�k göster�r ve Dostoyevsk�'n�n bundan etk�-
lend�ğ� f�kr� uyanır �ç�m�zde. Pl�n�us'a göre Tanrı
her şey� yapacak kudrete sah�p değ�ld�r, çünkü
eğer �stem�ş olsaydı kend� sonunu get�remezd�.
İnsan tam olarak burada tanrıdan ayrılır ve ondan
üstün tek noktasını açığa çıkarır: kend�n� yok ede-
b�lmek. Yok olmak, ızdırabın kes�nkes kes�lmes�-
n�n anahtarı g�b� görünür ancak burada da başka
b�r düşünce araya g�rer ve b�ze ötek� dünyadan,
cennet ve cehennemden bahseder ve ızdırabın
kes�nt�ye uğramasının cezasını sonsuz b�r ızdırap
olarak bel�rler. Yunanlılarda bu durum b�raz daha
farklıydı ve ver�len ceza, �nsan hayatında devamlı
varolan ızdırabın ötek� dünya yansımasını tam
olarak karşılıyordu. Bu savı en �y� S�s�fos ve Tanta-
los m�toloj�ler�nde görürüz. Oysa �şkence �le ceza-
landırılmak kes�nl�kle daha etk�s�zd�r. Başlarda da
değ�nd�ğ�m�z g�b�, acı anlıktır. C�oran �nt�har f�k-
r�n�n onu hayatta tuttuğunu söyler. Bu çok kad�m
b�r b�lg�d�r ve modern toplumun düşman olduğu,
duymaktan b�le kaçındığı temel �fadeler�n başında
gel�r. Çünkü hayattan ayrılan her �nsan, s�stem-
den çek�lm�ş b�r köled�r.
   Y�ne de, kurtuluş yolu hayatın tam da olması ge-
rekt�ğ� g�b� yan� ızdıraplı olduğu f�kr�n� kabullen-
mekt�r. İnt�har, bu bağlamda ızdırabın b�r net�ces�
olarak kabul ed�lemez. İnt�har daha çok b�r redde-
d�ş yan� hayattak� süregelen ızdırabı kabullenme-
me hal�d�r. Oysa doğumda �nsana vaded�len de
tam olarak budur ve yaşam boyu da çokça bunu
göster�r. Izdırabı �nt�harla beraber ele almak b�r
nebze hata sayılab�l�r. “Hayatın amacı ızdırap çek- 

mekt�r, bu hayat �nsana b�r cezadır ve ruhlara
�şkenced�r” demek çokça yanılgıya sebep olab�l�r.
Bunların heps�n� ayrı ayrı ele alacak olursak �lk
söylenmes� gereken şu olmalıdır k� ızdırabı
hayatın b�r parçası, hatta b�r uzvu olarak göreb�l-
mel�y�z: Izdırap hayattır. 
   Hayatın amacı ızdıraptır; -amaçsız olarak ızdı-
rap hayattır- bu doğru b�r önerme g�b� gözükeb�l�r
ancak tam b�r yanılsamadır. Hayatın amacını ç�le-
c�l�k, ızdırap çekmek olarak görmemel�, k� eğer
hayatın b�r amacı varsa bunun ızdıraptan kaçmak
olma �ht�mal� çok daha yüksekt�r ve çok daha
anlamlıdır. D�ğer türlü, yan� acı çek�p ızdırap
�ç�nde yaşamak f�kr�, ancak ve ancak k�ş�n�n kend�
kend�s�ne �şkence etmekten key�f almasıyla açık-
lanab�l�r. Yan� �nsan varolduğu �ç�n kend� kend�s�-
n� cezalandırır, �bl�s kend�s�d�r. Izdıraptan kaç-
mak hayatın kabul ed�leb�l�r ve dayanılab�l�r olma-
sı �ç�n elzemd�r. Tıpkı b�r ağaç kökünün kuru top-
rağa değ�l de yaş toprağa doğru �lerlemes� g�b�;
onun henüz koca b�r ağaç değ�lken de büyüyeb�l-
mes� su ve güneş sayes�nde olmuştur. İnsan da o
ağaç  g�b� dert, sıkıntı ve ızdıraptan uzaklaşmaya
çalışır ve yaş yerlere yan� hayatın çek�rdeğ�n� oluş-
turan ver�ml�, bes�n yönünden zeng�n alanlara
�lerlemeye çalışır. Genel algı açısından ç�lekeşl�k
ve mahrum�yet� ele alacak olursak, yığınlar zaten
en küçük haz nesnes�n�n yokluğundan dah� der�n
acı duyduğu �ç�n, onlar �ç�n gayet bolluk ve zen-
g�nl�k �ç�nde geçen b�r hayat b�le oldukça ızdırap
ver�c� gözükeb�l�r. Çünkü toplumun eklemlend�ğ�
s�stem haz üretmek üzer�ne kuruludur ve b�ze asla
�ht�yacımız olmayan şeyler� pompalar. B�r düşü-
nünce bu daha �y� anlaşılacaktır, yüz sene önce
olmayan ve ş�md� hayatımızda büyük b�r yer tutan
şeyler� ele alırsak: bas�t b�r örnek olarak sosyal
medyayı göstereb�l�r�z. Sosyal medya üret�lm�ş b�r
�ht�yaçtır ve uzun kullanım sonucunda kullanma-
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ya ara vermek ızdıraba yol açar.  Ya da s�garayı
örnek olarak göstereb�l�r�z, tamamen uydurma ve
b�rkaç �ş kolu yaratmaktan başka b�r amacı olma-
yan b�r alışkanlık. Haz nesnes� üretme ya da haz
verd�ğ� �dd�a ed�len b�r meta üretme ve üret�len
şey�n gerçekten �ht�yaç sonucu ortaya çıktığını
savunmak tam b�r akıl tutulmasıdır. Günümüzde
dondurma b�le kend�n� haz vaad�yle satmaya
çalışıyor ve bu c�nsel hazla �l�şk�lend�r�l�yor. Marka
ve metanın bağlantı kurduğu haz çeş�d� de önem-
l�d�r ve k�m�s� c�nsel haz, k�m�s� �se huzur ve öz-
gürlüğü kullanarak gerçekten b�r haz �fade eden
b�r şeylerle kend� k�ml�kler�n� yaratmaya çalışıyor-
lar. Oysa markette gördüğümüz şeyler�n b�rçoğu-
na �ht�yacımız yoktur. Sokrates'�n sözünü burada
anab�l�r�z : “Gerek duymadığım ne çok şey var.”³ 
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   Tüket�c�y� yoksunluğa düşürmek �ç�n. Para ka-
zanmak, koca koca toplumların düşünce ve ruh
dünyalarıyla oynamak �ç�n çok bas�t b�r sebept�r.
Buna �z�n vermek de ayrıca eleşt�r�leb�l�r. Y�ne de,
bu kıyımın sorumluluğunu k�mse almak �stemez
ve özgürlük öne sürülerek �nsanların talepler� doğ-
rultusunda şeyler�n ortaya çıktığı savunulur. Oysa
tükett�ğ� şeyler�n çoğuna �ht�yacı yoktur yığınla-
rın. Tüket�m nesnes�ne dönüşen her şey her an
ızdırap yaratma potans�yel�n� barındırır. Çünkü
bugün olan b�r şey yarın olmayab�l�r. Izdırap, b�r
şey�n yokluk hal�ym�ş g�b�d�r ancak b�r şey�n
varlığı da der�n ızdırap üreteb�l�r. O zaman şu
şek�lde ızdırabı �k� anlama ayırab�l�r�z: Izdırap
hem b�r şey�n yokluk ya da varlık hal�d�r hem de
sürekl�l�k barındıran herhang� b�r şeyd�r. B�r şey�n 

³ D�ogenes Laert�os, Ünlü F�lozofların Yaşamları ve Öğret�ler�, çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kred� Yayınları, 2020, s.78.

   Sonuç olarak üret�lm�ş
haz da, gerçek b�r haz da
yokluğunda ızdıraba yol
açar ve k�ş� dondurma ye-
med�ğ�nde ızdıraba yu-
varlanır. Oysa bunların
heps� b�rer nesned�r ve
anlam barındırmaz. An-
cak ve ancak anlamı olan
b�r şey� takl�t ederek var
olab�l�r ya da öyle var ol-
masa b�le var olmaya çalı-
şır. T�caret�n neden böyle
b�r şeye �ht�yaç duyduğu-
nu anlamak güçtür yan�
dondurma neden kend�n�
c�nsel hazla rekabet �ç�ne
sokar? Bunun şöyle b�r
açıklaması olab�l�r ve akla
yatkın olsun d�ye b�raz
zorlama g�b� gözükeb�l�r:

yokluk ya da varlık hal� yukarı-
da anlatıldı, her �k�s� de haz ve
acı üzer�ne yoğunlaşmaktadır
ve acının varlığı ızdırap ver�r-
ken, hazzın yokluğu da ızdı-
rap ver�r. D�ğer b�r ızdırap �se
bu pek tab�� üzer�nde asıl
düşünülmes� gerekend�r- sa-
dece olduğu �ç�n olan yan� var
olmaktan dolayı, h�çb�r yokluk
veya varlık hal�ne �ht�yaç duy-
maksızın �nsanı sıkıştıran ız-
dıraptır. Bunun en net örneğ�
herkes�n kend� olmak zorunda
olmasıdır. Ya da doğan her şey
yaşamak zorundadır. Her sa-
bah aynı ben'e uyanırız ve b�r
an b�le beden�m� terk ed�p dı-
şarıda turlayıp dönemem.
İşte, bunları varoluşçuluk al-
tında topluyoruz ve aslen bu Ezg� SÜKUN
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mevzuları felsefe yapmaya değer buluyoruz. Çün-
kü d�ğer türlü ızdıraptan �rade terb�yes�yle b�r
nebze de olsa kurtulmak mümkündür. Oysa daha
çok ele alınan ızdırap türü, �k�nc� olarak bahset-
t�ğ�m�zd�r ve çares�zl�k �le paralell�k göster�r. Ça-
res�zl�ğ�n çıktısı ızdıraptır ancak çares�zl�k aslında
ızdırabın sonrak� formudur yan� ızdırap çares�z-
l�ğ� yaratır. Yaşamda olduğu g�b�, ızdırap farklı
görünümlere bürüneb�l�r ve bu konuda oldukça
başarılıdır. Izdırabın tüm formları ş�md�k� anda
mevcuttur ve �nsanın z�hn�nde soyut olarak zuhur
eder: Gelecek �ç�n kaygı, geçm�ş �ç�n p�şmanlık ve
ş�md�k� zaman �ç�n d�rekt kend�s� olarak açığa
çıkar ızdırap. En n�hayet�nde tüm formları ş�md�-
y� etk�ler ve d�ğer formlarını da kend�s� yaratır,
kaygı ve p�şmanlık da ızdırap yaratmaktan başka
b�r �şe yaramaz. Büyük z�h�nler�n de sık sık ded�k-
ler� anı yaşama f�kr� ızdırabı olab�ld�ğ�nce azalt-
mak �ç�nd�r. Yan� anı yaşa, kaygı ve p�şmanlıktan
kurtul. Izdırap her zaman var olacağı �ç�n, k�ş�n�n
b�r de kaygı ve p�şmanlık duyması, o andak� ızdı-
rabı üçle çarpar ve beden�nden de uğramayan ruh
b�r kafes�n �ç�ndeym�şçes�ne parmaklıklara çarpıp
çarpıp durur.
   Izdırap yaratan şeyler genel b�r başlık altında
toplanmış oldu ama günümüzün en yaygın ızdıra-
bı başkasının hayatını b�lmek ve ona dah�l olmak-
tır. Başkasını b�lmek güçlü b�r ızdırap kaynağıdır
ve k�ş� başkasından ne kadar az haberdar olursa o
oranda huzurlu olacaktır. Bu vurdumduymazlık
ve benc�ll�k olarak anlaşılab�l�r ama öyle değ�ld�r.
Gün �ç�nde o kadar çok haber görürüz k�, bunlar
b�zde der�n b�r ızdırap yaratır ve belk� de savunma
mekan�zması olarak k�ş� b�r süre sonra duyarsız-
laşmaya başlar. Başkasının hayatına dah�l oldukça 
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g�d�leb�lecek �k� yön vardır. Bunlardan b�r� der�n
ızdıraba düşmek d�ğer� taş kalpl� b�r�s� olmaktır.
Yığınlar �k�nc� yolu doldururlar, çünkü hayatın
genel kuralı olan ızdıraptan kaçmayı uygulamak-
tadırlar ancak bunu çok yanlış anlayarak, varolma-
yan ızdırapları yaratıp b�r de onlardan kurtulmaya
çalışarak yaparlar. Yürekler� taşlaşır ve duydukları
h�çb�r berbat h�kaye, bozukluk onlara ızdırap ver-
mez. Çünkü yürekler� taşlaşmıştır ve b�rkaç k�lo
et, b�rkaç organ ve kem�kten �baret b�r metaya
dönmüşlerd�r. Bu bakımdan s�stem�n, b�reyler� de
tüket�m ürünü olarak sunması doğal karşılanab�-
l�r. Onlar da alınıp satılacak b�rer mala dönüşmüş-
tür, çünkü onları �nsan yapan her şeyden kaçıp
kurtulmuşlardır. Aşk, şefkat, v�cdan ve �nsan
dünyasına has her ne varsa, yığınlar �ç�n b�rer
zayıflık olarak görülür. Hayatın anlamını unutur-
lar ve ızdırabı unutacak denl� haz duyduklarını sa-
nırlar, oysa hayatları koca b�r boşluktur. Onlar sa-
dece etler�n� kest�ğ�n�zde çığlık atarlar ve öldükle-
r�n� dah� anlamazlar. 

Izdırap hayattır.
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Ne�ther V�ct�ms Nor Execut�oners, Albert Camus'nün Kasım 1946'da Fransız d�ren�ş�n�n günlük gazetes� Combat'da
ser� olarak yazdığı b�r d�z� denemed�r. Denemelerde ş�ddet, c�nayet ve bunları �şleyenler, acı çekenler veya bunların

gözlem yapanlar üzer�ndek� etk�ler� anlatılır. Cesetler� Kurtarmak bu denemelerden b�r tanes�d�r. 
20. yüzyılda yapılan savaşlar b�reyler� yalnızca f�z�k� olarak değ�l, ruhsal olarak da etk�lem�şt�r. Toplumsal
yaşamda meydana gelen değ�ş�mlere ayak uydurmaya çalışan b�reyler, kend�ler�ne ve yaşadıkları topluma

yabancılaşmaya başlamışlardır. Bu yabancılaşma topluma karşı güvens�zl�ğ� ve beraber�nde ızdırabı get�r�r.
Camus, b�reyler�n bu ızdıraptan kaçamayacağını, bu yüzden �ç�nde bulundukları toplumu değ�şt�rmeler� gerekt�ğ�n�

savunur. İç�m�zdek� ızdırap ancak bu şek�lde son bulacaktır.
 

S
   Y�ne de bu argüman dolaylı olarak başka b�r güç-
lü noktaya daha sah�pt�r. Argüman, ütopya konu-
sunu gündeme get�rmekted�r. Kısacası ben�m g�b�
�nsanların peş�nde oldukları dünya, �nsanların b�r-
b�rler�n� öldürmed�ğ� b�r dünya değ�l (o kadar da
çılgın değ�l�z!), c�nayet�n meşru olmadığı b�r dün-
yadır. Dolayısıyla ütopya ve çel�şk� �ç�nde yaşıyo-
ruz. Em�n olmak gerek�rse �ç�nde yaşadığımız
dünya, c�nayet�n meşrulaştırıldığı b�r dünya ve
eğer beğenm�yorsak onu değ�şt�rmel�y�z.
   Fakat bu, c�nayet �şleme r�sk� olmadan değ�şt�r�-
lemez g�b� görünüyor. Böylece c�nayet, c�nayete
yol açar. Korku �ç�nde yaşamaya devam edeceğ�z.
Çünkü ya kend�m�z� korkuya tesl�m ed�yoruz ya da
b�r korkuyu b�r başkası �le değ�şt�rerek ortadan
kaldırmaya çalışıyoruz. 
   Bana kalırsa herkes bunun hakkında düşünmel�.
Bütün bu polem�kler, tehd�tler ve ş�ddet patlama-
ları arasında ben� en çok etk�leyen şey �se herkes�n
n�yet�n�n “�y�” olmasıdır. Sağda ve solda, b�rkaç 

ğü altına sokab�lecek h�çb�r gerçeğ� artık kabul
edemeyeceğ�m� söyled�ğ�m b�r gün, zekasına saygı
duyduğum çeş�tl� �nsanlar ben�m b�r ütopya'da ya-
şadığımı ve b�r gün böyle b�r duruma yol açmaya-
cak h�çb�r s�yas� gerçeğ�n olmadığını söyled�ler.
İnsan ya bu aşırılığa düşmey� göze alır ya da dün-
yayı olduğu g�b� kabul eder. 
   Bu yargı, büyük b�r coşkuyla sunuluyordu. Fakat
sanıyorum k� bu coşku, başka �nsanların ölümler�
söz konusu olduğunda hayal gücünden yoksun ol-
malarından kaynaklanıyor. Bu yoksunluk, çağımı-
zın en büyük hatalarından b�r�s�d�r. Tıpkı bugün-
lerde telefonla b�rb�r�m�z� seveb�ld�ğ�m�z ve mad-
de üzer�nde değ�l, mak�neler üzer�nde çalıştığımız
g�b� vekaletle öldürüyor ve öldürülüyoruz. Böyles�
tem�zl�k açısından daha �y� olmasına rağmen anla-
yışımızı kaybetmem�z� sağlıyor. Tem�zl�kte kaza-
nılanlar, anlayışta kaybolur.
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CESETLERİ¹ KURTARMAK²
 

Albert CAMUS

 

kış, 2022

Çev�r�: Zeynep İlayda ÖZKURT

on �k� yıldır gördükler�m�z� göz önüne
alarak ben�, dolaylı veya d�rekt olarak b�r
adamı ölüme mahkum etme yükümlülü-

¹ El yazmasında: Fransızcasında savuer yer�ne savuez kullanılmıştır.
² Bu yazı kısmen el �le, kısmen dakt�lo �le yazılmıştır.
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düzenbaz dışında herkes, kend� gerçeğ�n�n/doğ-
rusunun �nsanları mutlu edeceğ�ne �nanıyor. Y�ne
de tüm bu �y� n�yetler�n b�r araya gelmes�,
�nsanların hâlâ öldürüldüğü, tehd�t ed�ld�ğ� ve
sınır dışı ed�ld�ğ�, savaş �ç�n hazırlıkların yapıldığı
ve hakarete uğramadan veya �hanete uğramadan
tek kel�me etmen�n mümkün olmadığı bu şeytan�
dünyaya yol açmaktadır. Eğer b�z�m g�b� �nsanlar
çel�şk� �ç�nde yaşıyorsa, yalnız değ�ller. Ve onları
ütop�k düşünmekle suçlayanlar, şüphes�z farklı
ama sonunda onlara daha pahalıya patlayacak b�r
ütopya �ç�nde yaşıyor olab�l�rler. 
   Bu nedenle, c�nayet� meşrulaştırmayı reddetme-
n�n b�z�, ütop�k ulusumuzu yen�den düşünmeye
zorladığını kabul etmel�y�z.³ Bu bağlamda şunları
söylemek mümkün görünmekted�r: Ütopya, ger-
çekle çel�şen şeyd�r. Bu açıdan bakıldığında, �n-
sanların öldürmey� bırakmasını �stemek tamamen
ütop�k olacaktır. İşte bu mutlak b�r ütopya olurdu.
Ancak c�nayet�n meşrulaştırılmamasını �stemen�n
ütop�k dereces� çok daha düşüktür. Dahası,
marks�st ve kap�tal�st �deoloj�ler, k� her �k�s� de
�lerleme f�kr�ne dayanmaktadır ve her �k�s� de
�lkeler�n�n uygulanmasının kaçınılmaz olarak sos-
yal dengeye yol açması gerekt�ğ�ne �kna olmuşlar-
dır, çok daha yüksek derecel� ütopyalardır. Bunla-
rın ötes�nde, b�zden, ş�md� b�le çok ağır b�r bedel
talep ed�yorlar.⁴
   Prat�k anlamda, önümüzdek� yıllarda ver�lecek
savaşın ütopya güçler� �le gerçekl�k güçler�n�n 

rekabete g�rmeyeceğ� sonucuna varılır. Aks�ne,
gerçeğ� satın almaya çalışırken farklı ütopyalar
karşı karşıya gelecek ve kalan tek seçenek hang�
ütopya formunun en az mal�yetl� olduğuna karar
vermek olacaktır.⁵ Bence, artık her şey� kurtarab�-
leceğ�m�z� ummak mantıklı değ�l, ama en azından
b�r gelecek olasılığını açık tutmak �ç�n cesetler�
kurtarmayı umab�l�r�z.
   Dolayısıyla, c�nayet� meşrulaştırmayı reddetme-
n�n, bugünün gerçekç� tutumlarından daha ütop�k
olmadığını görüyoruz.⁶ Tek soru, �k�nc�s�n�n mal�-
yet�n�n daha az mı yoksa daha çok mu olmasına
karar vermekt�r. Bu b�z�m de çözmem�z gereken
b�r sorudur. Ayrıca bu, z�h�nler� ve ulusları pas�f-
leşt�rmek �ç�n gerekl� koşulları ortaya koymanın,
ütop�k �lkeler göz önünde bulundurularak, faydalı
olab�leceğ�ne �nanmamın bahanes�d�r. Eğer bu
meseley� korkudan ve göster�şten uzak b�r şek�lde
düşünürsek haklı b�r felsefen�n ve kurban ya da
cellat olmak �stemeyenler�m�z arasında geç�c� b�r
anlaşma �ç�n koşulların yaratılmasına yardımcı
olab�l�r�z. Tab�� k� ger� kalan makaleler kes�n b�r
duruş bel�rtmey� değ�l, sadece bugün dünya gene-
l�nde olan bazı yanıltıcı kavramları düzeltmey� ve
ütopya sorununu mümkün olduğunca doğru b�r
şek�lde bel�rtmeye çalışmayı amaçlamaktadır. Kı-
sacası amaç, mütevazı b�r pol�t�k felsefen�n, yan�
tüm mes�h unsurlarından arınıp dünyev� b�r cen-
net �ç�n herhang� b�r nostalj�den⁷ yoksun b�r felse-
fen�n koşullarını tanımlamak olacaktır.

CESETLERİ KURTARMAKkış, 2022

³  El yazmasında: “Ütop�k ulusumuz”dan sonra “Özele geçmeden önce çoğunluk kalmak �ç�n, bas�tçe şöyle d�yeceğ�z…” tümces� gel�r.  
⁴ El yazmasında şöyle devam eder: “Prat�k anlamda, savaş ş�md� başlamakta…”
⁵ El yazmasında şöyle devam eder: “Artık umut edemey�z k�…” 
⁶  El yazmasında şöyle devam eder: “Günümüzün sözde gerçekç� tutumları. Az ya da çok mal�yetl� olup olmadıkları görülecekt�r.”
⁷ El yazmasında şöyle devam eder: “Dünyev� b�r cennet kavramından yoksun.”
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kalma güdüsü öyles�ne güçlü ve der�nd�r k� uğruna
her şey feda ed�leb�l�r. İnsanoğlu hayatına ket vu-
racak herhang� b�r zorluğu ortadan kaldırab�lmek
�ç�n türlü türlü oyunlar oynar. Ancak bu noktada
doğal seç�l�m�n gölges� her da�m üzer�m�zded�r.
Darw�n Türler�n Köken� adlı eser�nde şöyle der:
“Doğal seç�l�m asla kend�ne zararı olan b�r canlıyı
üretmez.”¹ Bu yüzden de o bu yolda pes edecek
olanları dayanıksız bularak eler. Ger� kalan kısım
�se hayatta kalmayı bu savaşı sürdürmek pahasına
göğüslen�r. Elenmes�ne karar alınmış her �nsan bu
yol �çer�s�nde türlü travmalar, depresyon ve �nt�-
har g�r�ş�mler�n� kafalarında beraber�nde taşır. Bu
f�k�rler�n evr�msel süreçte oluşmasının sebeb� "B�-
z� yaşamın normal meşgul�yetler�nden uzaklaştır-
mak ve depres�f sürec� tet�kleyen, altta yatan soru-
nu anlamaya ya da çözmeye odaklamaktır."² Bu
evr�m sürec� doğal seç�l�m�n s�lles�nden b�z� o za-
manlar �ç�n korusa da artık �şe yarayan b�r yöntem
olmaktan uzaklaşmıştır. 
   Geçm�ş�m�z her zaman sess�z b�r gölge g�b� b�z�
tak�p eder durur. İlk bakışta tahayyül ed�lemese de
bu geçm�ş�n başlangıcı s�z�n annen�z�n rahm�nde
döllenmem�ş b�r yumurta olarak bekley�ş�n�ze ka-
dar dayanır. Hatta annen�z�n kend� annes�n�n
(yan� anneannen�z�n) karnında onun var olmasın-
da rol oynayan yumurtasının hücreler�n� dah�
annen�z�n yumurtası sayes�nde kend�n�zde taşır-
sınız. Bu �lk bakışta karışık g�b� gözükse de üç ku- 

P
ythagoras’a göre hayat büyük fırtına ve
çel�şk�lerle doludur. B�r kar küres�n�
andıran bu s�ls�le �çer�s�nde kaos barın-

GEÇMİŞİN ACI TEZAHÜRÜ

Aslı F. GÜMÜŞ

¹https://evr�magac�.org/�nt�har-ve-�nsan-evr�m�-�nsanlar-�nt�hara-kars�-dogal-savunma-yontemler�-gel�st�rd�-m�-7936, 2021.
² Hutson Matthew, "Depresyonun Evr�m�: Depresyonun Evr�msel B�r Avantajı Var Mı?", 2019, Alındığı Yer: https://evr�magac�.org, 2021.

dırsa da   bakmasını b�len �ç�n tüm hayaller�n b�r
bakışa sığdırıldığı mutluluk ver�c� b�r nesned�r.
Bazı �nsanlar bu nesne �çer�s�nde kar taneler�n�n
aheng�ne kapılab�l�rken bazıları �se etrafa uçuşan
b�r karmaşa bütünlüğünü fark eder. İnsanları bu
noktada b�rb�r�nden ayıran şey m�lyonlarca yıldır
süregelen evr�msel m�raslarımızdır. Bütün canlı-
lar hayatta kalab�lmek �ç�n savaş ver�rler. Hayatta 

Sal�ha KAYTAN

https://evrimagaci.org/intihar-ve-insan-evrimi-insanlar-intihara-karsi-dogal-savunma-yontemleri-gelistirdi-mi-7936
https://evrimagaci.org/depresyonun-evrimi-depresyonun-evrimsel-bir-avantaji-var-mi-723
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kusuzluk ve yeme bozuklukları olarak h�sseders�-
n�z.⁴ New York’ta yapılan b�r çalışmada İk�nc�
Dünya Savaşı dönem�nde Naz� kamplarında �ş-
kence görmüş 32 k�ş� ve onların çocukları üzer�nde
ep�genet�k kalıtım �le �lg�l� araştırmalar yapılmış-
tır.⁵  Araştırma sah�b� Yehuda ve ek�b� bu k�ş�lerde
Yaşadıkları travma sonrası stres bozukluğu sebe-
b�yle düşük kort�zol⁶ sev�yes� saptadılar. İlg�nçt�r
k� �şkence görmüş bu b�reyler�n çocukları da tıpkı
ebeveynler� g�b� düşük kort�zol �le doğdular. Bu,
yen� kuşağın a�leler�nden m�ras kalan travmaları
yen�den yaşamaya yatkın olarak var olmalarına
sebep oldu. Çünkü düşük kort�zol sev�yes� ps�ko-
patoloj�ye karşı savunmasızlık manasına gel�yor-
du. Yehuda’nın araştırması, ebeveynler�m�zden
b�r�nde travma sonrası stres bozukluğu varsa
b�z�m de bu bel�rt�ler� yaşama �ht�mal�m�z�n üç kat
daha fazla olduğunu ve bunun sonucunda da dep-
resyon veya anks�yete yaşama olasılığımızın daha
fazla olduğunu gösterd�.⁷ Esasen kötü g�b� dursa
da genler�m�z�n b�ze bu m�rası yaşatması ebeveyn-
ler�m�z�n karşılaştığı travmaları �ler�de b�z�m de
yaşayab�lecek olmamızı düşünerek buna hazırlıklı
olmamızı �stemes�ndend�r. Bu genet�ğ� taşıyan b�r
vaka olgusunda senelerce depresyon ve anks�yete
tedav�s� görmüş Gretchen’�n �nt�har f�k�rler� ken-
d�s�n� ‘buharlaştıracağından’ ve değ�rmene atarak
‘kül olmak’ �stemes�n� �çer�yordu. B�rçoğumuza
anlamsız gelen bu beyan alt metn�nde b�rçok sır
barındırıyordu. Gretchen’n�n a�le geçm�ş� sorul-
duğunda �se Yahud� b�r a�lede doğduğunu ve bu
yüzden büyükannes�n�n tüm a�les�n�n Auschw�tz’-
tek� fırınlarda ‘yakılarak’, ‘buharlaştırılarak’ ya-
şamlarına son ver�ld�ğ� görülmüştür.⁸ Görülüyor
k� Gretchen yaşadığı tüm bu ps�kopatoloj�k vers�-
yonların temel�nde büyükannes�n�n genet�k m�-

şak boyunca anneler�m�z�n deney�mlenm�ş geçm�-
ş�n� kümülat�f b�r şek�lde kend�m�zde taşıdığı-mız
manasına gel�r. Şöyle de somutlaştırılab�l�r “Var-
sayın k� anneannen�z gençl�ğ�nde büyük b�r dep-
remde a�les�n�n traj�k b�r ölümüne şah�t olsun ve
ölene kadar beyn�nde bunun üzüntüsünü taşı-
sın.” Bu travmadan sonra artık s�z ve annen�z ol-
mak üzere üç kuşak genler�n�zde anneannen�z�n
tattığı duyguları paylaşacak ve �ç�n�zde b�r yerler-
de onu saklayacaksınız. Embr�yoloj�k araştırmalar
göster�yor k� babanın sperm hücres� de bu geçm�ş�
taşımakta etk�l�, ancak b�r farkla. Bu fark annen�-
z�n anneannen�z�n karnından ber� aynı yumurta-
larla doğması ancak babanızın yen�leyen b�r sperm
üret�m�ne devam etmes�nden kaynaklanır. Anne-
den gelen ep�genet�k travmalar üç kuşağın kalıntı-
larını barındırırken babadan gelen ep�genet�k ak-
tarım s�z� var eden sperm�n babanızın vücudunda
üret�ld�ğ� günden �t�baren olan yaşanmışlıkları
kapsar. ³
   Freud’a göre travmalar sırasında beyn�m�z öyle-
s�ne karışık b�r hal alır k� d�ğer yaşamsal süreçler�-
m�z� devam ett�rmek pahasına o an gerçekleşen
her şey� b�l�nçaltımızda depolar. Bu depo öyles�ne
güçlüdür k� kaç yaşına gel�rsek gelel�m o anı hatır-
latacak b�r küçük uyaranda b�le �ç�ndek�ler� çıkart-
mak �ç�n hazırda bekler. Fark etmesek de o m�n�k
uyaranların bulunduğu her şey de �stemeden aynı
tepk�ler� ver�r, b�z� o şek�lde davranmaya �ter. Bu-
nun sebeb� beyn�m�z�n y�neleme takıntısı sebe-
b�yle olayları adeta b�r f�lmm�ş g�b� yen�den oyna-
tıp bu sefer hatasız b�r senaryo yazma �steğ�d�r.
B�l�nçaltımız yolunda g�tmeyen şeyler�n farkında-
lığını kullanarak o olayı “hatasız vers�yonuna”
döndürmek �ç�n can atar. S�z bunları gündel�k ha-
yatınızda depresyon, anks�yete, huzursuzluk, uy-
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rasları vardı. Yaşadığı hayat, �ç�nde b�r yerlere g�z-
lenm�ş bu duyguları dışarı çıkararak �nt�har f�kr�-
n�n bu vers�yona evr�lmes�ne sebeb�yet verd�. 
    Başka b�r vakada �se otuz yaşında olan Jane se-
beb� b�l�nmeyen kron�k b�r uykusuzluk çekmek-
teyd�. Ps�koloğuna gördüğü b�r rüyadan şöyle
bahsett�: “On dokuzuncu yaş günüm �d�. An�den
gece yarısı uykumdan uyandım. Çok üşümüştüm.
B�rçok battan�ye örtmeme rağmen ısınamadım.
Uykuya tekrar dalarsam çok kötü şeyler olacakmış
g�b� h�ssed�yordum. İç�m� tar�f ed�lemez b�r korku
kaplamıştı.” O günden sonra Jane �ç�n uyku, ç�le
hal�ne geld�. Jane’e bu yaşa kadar bu konuya ben-
zer b�r travma a�les� �ç�nde geç�r�l�p geç�r�lmed�ğ�
sorulduğunda annes�n�n on dokuz yaşında başın-
dan geçen b�r anıyı ona anlattığını anımsadı. O
anı, büyük amcası Col�n’�n fırtına dolu b�r akşam-
da elektr�k d�reğ�n� tam�r ederken h�poterm�
geç�rerek ölmes�yd�. Bu olay annes� ve a�les� �ç�n o
yıllarda büyük b�r �nf�al yaratmış sonrasında �se
a�le �ç�nde üstü örtülerek bahsed�lmeme kararı
alınmıştı. İlg�nç olan nokta şudur k�, Jane yakın
zamana kadar amcasının adını b�le h�ç duymamış
ve bu traj�k olaydan h�ç haber� olmamıştır. O, gen-
ler�nde annes�n�n 19 yaşında yaşadığı bu travmala-
rın ep�genet�k kalıntısını beraber�nde taşımış ve
onun hayatında bu şek�lde zuhur bulmuştur.
  İnsan doğası gereğ� acıdan kaçınır ve onu
baskılar. Ancak bu b�r sürel�ğ�ne �y� h�ssett�rse de
yok sayılmış o olumsuz duyguların s�z� taşıyab�le-
ceğ� �y�leşme evres� engellenm�ş olur. Acı çekmek
yahut travmalarla dolu b�r yaşam sürdürmek asla
doğuştan gelen b�r zayıflık değ�ld�r ve her halükâr-
da tedav�s� bulunur. Travma odaklı terap�lerde en
popüler yöntem "Göz Hareketler�yle Duyarsızlaş-

GEÇMİŞİN ACI TEZAHÜRÜ

tırma ve Yen�den İşleme" olarak geçen EMDR te-
rap�s�d�r. Etk�l� ve güçlü b�r ps�koterap� yaklaşımı
olan bu yöntem travmat�k olayın bıraktığı anılara
karşı duyarsızlaşmayı ve olumlu b�r şek�lde olayı
yen�den �şlemey� hedefler. 
 B�l�nmel�d�r k� h�çb�r acı tamamen s�l�nemez ya
da unutulamaz. Hayat boyu gördüğümüz tüm
zorluklar b�z� b�z yapan parçaların kamçılayıcısı-
dır. “Şayet odun olarak kalmaya devam etseyd� ud,
o ahenkl� sesler� çıkarab�l�r m�yd�?"⁹
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de b�r duygu hal�d�r. Duygu hal� olarak acının ve
ızdırabın ontoloj�k modusları duygudur. Duygu-
nun, acı ve ızdırabın ontoloj�k modusu olması de-
mek duygunun bu �k� fenomen�n temel karakter-
ler� olması ve söz konusu �k� fenomen�n, ontoloj�k
modusları olan duygu �ç�nde vuku bulmaları de-
mekt�r. İnceleyeceğ�m�z fenomenler olan ızdırap
ve acının temel öğes� olması bakımından duygu,
�ncelemem�z açısından b�r önem arz etmekted�r.
Bu sebeple kısaca duygu kavramına değ�neceğ�z.
   İnsanın �ç�nde bulunduğu b�r varolma modusu
veya formu olan duygu, �nsanın dünyayla karşılaş-
ma olgusunu bell� b�r b�ç�mde karakter�ze eder. 

runsal b�r konumda olup bu çalışma boyunca açık-
lanacak olan �nceleme öğeler� dışında �nceleme
yöntem� açısından b�r açıklama gerekt�rmekted�r.
Bu sebeple bu çalışmanın sorunsal konusu olan ız-
dırap ve acı kavramlarının ayrımını ele almadan
önce fenomenoloj�n�n kısa b�r açıklamasını ver-
mel�y�z. He�degger Varlık ve Zaman adlı eser�nde
fenomenoloj� ter�m�n�n b�leşenler�n� Yunanca
kökler�ne ayırıp gösterd�kten sonra fenomenoloj�-
y� şöyle tanımlar: “Kend�n� gösteren�n (kend�n�
kend�s� g�b� gösteren�n) b�zat�h� kend�nden hare-
ketle görünür kılınması”¹ Yan� ele alınan veya �nce-
leme konusu olan şey�n kend�s�n� kend�s� �t�bar�yle
açık kılması ve göstermes� gerek�r (fenomen).
Daha sonra kend�n� kend�nde gösteren olarak
fenomen� ona uygun b�r şek�lde, yan� fenomen�
b�zzat fenomenden hareketle �fade etmek gerek�r
(logos). Bu yöntem� �zlemem�z�n neden� ele alaca-
ğımız fenomenler�n, har�c� unsurlardan ve söz ko-
nusu fenomenler hakkında d�le get�r�lm�ş önyargı-
lardan arındırmaktır. Böylece �nceleme konumuz
olan acı ve ızdırabın ayrımı daha şeffaf b�r boyut
kazanmış olacaktır.
   Bu çalışmada her ne kadar ızdırap ve acı feno-
menler�n�n ayrımlarını hedeflesek de, esasında bu
�k� fenomen ortak b�r kökende b�rleş�rler: Her �k�s� 

K
end� �ç�nde, �ncelenecek olan öğeler� (ız-
dırap ve acı) ve �nceleme yöntem�n� (feno-
menoloj�) barındıran çalışma başlığı, so-
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Duygu, bu hal�yle �nsanın dünya �ç�nde karşılaştığı
şeyler� bell� b�ç�mlerde sunar. Duygu üç şey hak-
kında b�lg� ver�r. Bunlardan �lk�, �nsanın bell� b�r
duygu hal� �ç�ndeyken nasıl b�r görünüme sah�p
olduğu hakkında b�lg�lerd�r ve duygu söz konusu
b�lg�y� ver�rken �mgesel b�r yöntem tak�p eder.
İk�nc� olarak duygu, b�z� bell� b�r duygu hal� �ç�nde
olmamıza yol açan şeyler hakkında b�lg� ver�r ve
bunu açımlayıcı b�r tarzda yapar. Son olarak duy-
gu, dünyanın görünümü hakkında b�lg� ver�r ve
bunu da �mgesel b�r tarzda yapar. Görüldüğü g�b�
duygu bel�rl� tarzlarda bel�rl� şeyler hakkında b�lg�
ver�r. İşte buradan hareketle b�z de bel�rl� duygu
haller� olan ızdırap ve acıyı, onların ontoloj�k mo-
dusları olan duygunun, hakkında b�lg� verd�ğ� şey-
ler� sunuşları bakımından ayırt edeceğ�z. Yan� ız-
dırap ve acı �nsanı, �nsanın kend�s�n� ve dünyayı
farklı şek�llerde sunarlar, ve bu yönler�yle ızdırap
ve acı b�rb�rler�nden ayrılırlar.
   Duygunun hakkında b�lg� verd�ğ� şeylerden
b�r�n�n, �nsanı bell� b�r duygu hal� �ç�nde olmasına
sevk eden şey olduğunu ve bunu �se açımlayıcı b�r
b�ç�mde yaptığını söylem�şt�k. Bu sebeple �lk ola-
rak ızdırap ve acı fenomenler�n�, onların �nsanı
bell� b�r duygu hal� �ç�nde olmasına sevk eden şey-
ler hakkında verd�kler� b�lg�ler açısından ayırt ede-
ceğ�z ve onların verd�ğ� bu b�lg�ler �se açımlayıcı
b�r tarzda olacaktır. Acı b�ze kend�s�ne neden olan
şey�n somut ve saptanab�l�r b�r dışsal olay oldu-
ğunu söyler. Acıya sebep olan şey bel�rleneb�l�r ve
göster�leb�l�r b�r şeyd�r. Günlük yaşamda başımıza
gelen herhang� b�r olay g�b�d�r bu şey. B�z� acı duy-
gu hal� �ç�ne sokan şeyle yüzleşeb�l�r�z: yan� o kar-
şılaşılır b�r olaydır. Söz konusu olayla �lg�len�r ve
önemser�z. Hang� b�ç�mde olursa olsun onunla
�şt�gal edeb�lme �mkanımız mevcuttur. Örneğ�n 
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çok sevd�ğ�m�z b�r yakınımız öldüğünde, bu olay
b�z� doğrudan acı duygu hal� �ç�ne gark eder. Acı
duygu hal� b�ze bu olayın saptanab�l�r olduğunu
duyurur: yakınımızın ölüm olgusu somut ve bel�r-
leneb�l�r b�r şek�lde karşımızdadır. Günlük haya-
tımızdak� d�ğer olaylarla �şt�gal ett�ğ�m�z g�b� ya-
kınımızın ölüm olayıyla da �şt�gal etme �mkânımız
vardır. Ayrıca acı duygu hal�, b�z� bu duygu hal�
�ç�ne sevk eden şey�n ters�ne çevr�leb�l�rl�ğ�n�n dü-
şünüleb�l�neceğ�n� ve bu düşünüşün gerçekleşmes�
hal�nde acı duygusunun da yok olacağını söyler.
Ölmüş olan b�r yakınımızın ölmeme hal�n� düşü-
neb�l�r�z ve eğer bu gerçekleşecek olsaydı acı duy-
gu hal�nden çıkab�l�rd�k. Acı duygu hal�ne karşıt
olarak ızdırap duygu hal�ne geld�ğ�m�zde, söz ko-
nusu duygu hal� b�z� onun �ç�ne sokan şey�n
saptanab�l�r olmadığını çünkü söz konusu şey�n
dışsal b�r müdahale �le gerçekleşmed�ğ�n� fakat
doğrudan varoluşumuzdan kopup geld�ğ�n� söy-
ler. Izdırap duygu hal�ne b�z� sokan şey saptana-
b�l�r değ�ld�r(?); fakat onun hakkında hepten
b�haber de değ�l�z. Izdırap duygu hal� b�z� bu
duygu hal� �ç�ne sokan şey�n varoluşsal olduğunu
söyler. İnsan varlığı demek olan varoluş �se acı
duygu hal�n� doğuran dünya g�b� bel�rleneb�l�r
olgularla bezel� değ�ld�r. Izdırap duygu hal�n�n
varoluş hakkında söyled�ğ� şey şudur: varoluş çok
çeş�tl� yoğunluklara g�ren renks�z ve b�ç�ms�z b�r
larvadır. 
Larvayı bu durumda reng� ve b�ç�m� olmayıp
sürekl� çeş�tl� yoğunluklara g�ren b�r dev�n�m
olarak düşünüyoruz. Bu b�ç�ms�z ve renks�z öğey�
saptamak mümkün değ�ld�r ve �şte larva şekl�n-
dek� varoluş, ızdırap duygu hal� �ç�ne sokar b�z�.
Izdırap duygu hal�n�n b�z� bu duygu hal� �ç�ne sevk
eden şey olan varoluşsal olay hakkında söyled�ğ� 
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�ç�ne büzülür. Büzülmek dışa ulaşamamak de-
mekt�r. Büzülmek hal� dış dünyaya ulaşamayıp
kend� �ç�ne çökmekt�r. H�çl�ğe taşamayan �nsan da
kend� �ç�ne büzülür. Böylece �k�nc� olarak acı ve
ızdırap duygu haller�n� de sundukları farklı �nsan
görünüşler� açısından ayırt etm�ş olduk. Sonuç
olarak, yöntemsel açıdan He�deggerc� fenomeno-
loj�y� esas tutarak, acı ve ızdırabın ayırt ed�c� kö-
kenler�n� açığa çıkarmaya çalıştık. Bunu yaparken
acı ve ızdırabı, onların ontoloj�k modusları veya
formları olan duyguya dayandırdık. Duygunun �se
b�ze üç şey hakkında b�lg� verd�ğ�n� söyled�k: �nsa-
nı b�r duygu hal� �ç�nde bulunmasına sevk eden
şey hakkında; �nsanın kend� görünüşü hakkında;
dünyanın görünüşü hakkında. Duyguda temelle-
nen �k� duygu hal� olan acı ve ızdırabı böylece söz 

b�r d�ğer şey �se onun ters�ne çevr�leb�l�rl�ğ�n�n
düşünülememes� ve bu sebeple bu düşünüşe bağlı
olarak ortadan kalkmayışıdır. O halde acı ve ızdı-
rap duygu haller�n� �lk olarak onların b�z� bu duy-
gu haller� �ç�ne sokan şeyler hakkında verd�kler�
b�lg�ler açısından ayırt etm�ş olduk.
   Duygunun, hakkında b�lg� verd�ğ� b�r d�ğer şey
�se �nsanın görünüşüdür ve bunu �se �mgesel b�r
tarzda yapar. B�z de böylece acı ve ızdırap duygu
haller�n� sundukları �nsan görünüşü açısından
ayırt edeceğ�z ve bahs� geçen �k� duygu hal� bu
sunuşları �mgesel b�r b�ç�mde gerçekleşt�recekler-
d�r. Acı duygu hal� �nsanı gerg�n ve dağılmış b�r
görünüşte sunar. Gerg�n ve dağılmış b�r �nsan gö-
rünüşünde onun denges�n�n darmadağın olduğu-
nu görürüz. İnsanın yaşamdak� sürekl�l�ğ� çözül-
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müştür; varlık ve kend�s� ara-
sında kes�k b�r bağ vardır. Acı-
ya sebep olan dünyasal olgu ya-
şam dengem�z� ve sürekl�l�ğ�-
m�z� kesm�şt�r. Sürekl�l�ğ� sağ-
layan parçalar arasındak� kore-
lasyon ağı çök-müştür. Parça-
lar dışsal etk� sonucu dağılma-
ya yüz tutmuş ve b�rb�rler� ara-
sındak� hayat� bağ kopmuştur.
Izdırap duygu hal� �se büzül-
müş b�r �nsan görünüşü sunar.
Büzülmen�n sebeb� �se varolu-
şun bel�rlen�ms�zl�ğ�ndek� h�ç-
l�kt�r. H�çl�k uğultusu tüm et-
rafı sarar. Fakat h�çb�r şek�lde
ayırdına varılab�l�r olmayan bu
uğultu ne duyulur ne de başka
b�r şek�lde �rt�bat kurulab�l�r-
d�r. Tüm çevres�n� sarıp onun
varlığına baskı uygulayan bu
kuvvet karşısında �nsan kend� 

konusu üç şey hakkında ver-
d�kler� farklı b�lg�ler ve görü-
nüşler bakımından ayırt ed�p
�ncelemem�z� n�hayete erd�r-
d�k.

KAYNAKÇA
He�degger, Mart�n. Varlık ve
Zaman, Çev�ren Kaan Ökten,
İstanbul:      Alfa Basım Yayım
Dağıtım, 2018.



lamı söz konusudur. Varoluşçuluk, �nsanı anlama
konusunda öncek� felsef� anlayışlara b�r karşı du-
ruş olarak ortaya çıkmıştır. O, �nsana öncek�ler-
den farklı b�r bakış açısı get�rm�şt�r. Varoluşçu-
lukla b�rl�kte �nsan, nesne olmaktan kurtulmuş,
kavram olmaktan çıkmış, mantık s�ls�les�n�n b�r
ürünü olmadığını gösterm�ş; b�rçok bel�rs�zl�ğ�
bünyes�nde barındıran geleceğe doğru yaşamaya
devam eden ve yaşadığı süre �çer�s�nde end�şe,
korku ve kaygılarıyla, olanaklarıyla, seç�mler�yle
varoluşunu tamamlamaya çalışan özgür b�r varlığa
dönüşmüştür.³ İnsanın kend�n� gerçekleşt�reb�l-
mes�, �nsan varoluşunun rastlantılar �ç�nde oluşu,
güvens�zl�ğ� söz konusudur; güçsüzlüğü ve h�çl�ğ�
�ç�nde �nsan, zaman �ç�nde ve tar�hsell�ğ� �ç�nde
�nsan, ölüme mahkum b�r varlık olarak �nsanın
varoluşu, �nsan varlığının hal�sl�ğ� ve bu hal�s
olmaya çağrı, özgürlüğü �ç�nde �nsanın varoluşu,
topluluk �ç�nde kaybolmuş �nsanın, tek �nsanın
kend�n� bulması⁴ kend� olması... Dostoyevsk�' n�n
Yeraltından Notlar adlı eser�ndek� ana kahraman
olan yeraltı �nsanı, varoluşçu felsefen�n öneml�
f�gürler�nden b�r� olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çünkü o, akıl karşısında �steme ve özgürlüğün
değer�n� savunmakta, dünyanın bütünüyle rasyo-
nel değ�l, b�reysel seç�mlerle �nşa ed�ld�ğ�ne vurgu
yapmakta ve b�lmen�n total �nsan yaşamının ancak
b�r kısmı olab�leceğ�n� hatırlatmaktadır. Karakter, 

sunun yazınsal anlamda �lk �zler�n� Fyodor
Dostoyevsk�'n�n Yeraltından Notlar �s�ml� eser�n-
de bulmak mümkündür. Gerçek dünyadan kend�-
n� soyutlamış emekl� b�r memurun �ç çatışmaları-
nı ve hezeyanlarını konu alan bu romanda, "Yer-
altı Adamı" asosyal, �zole ve �nsanlardan nefret
eden b�r karakter olarak bet�mlenm�şt�r.¹ Bazı
araştırmacılara göre Yeraltından Notlar varoluşçu
felsefen�n edeb�yattak� �lk yansıması olarak b�l�-
n�r. Varoluşçuluk bağlamında edeb�yat ve felsefe
arasındak� �l�şk�ye ışık tutan bu romanda edeb�yat
ve felsefen�n sınırları , �k� alanın b�rb�r�ne dönüş-
mes�, edeb�yatın felsefeden ve felsefen�n edeb�-
yattan nasıl �st�fade ett�ğ� görülmüştür. Varoluş-
çuluğu felsef� b�r akım olarak ele almak güç olsa
da �lg�nç b�r şek�lde hang� f�lozofların varoluşçu
olduğuna da�r yerleşm�ş b�r kanı hak�md�r. Buna
göre, K�ekergaard ve N�etzsche varoluşçuluğun
�s�m olmasa da f�k�r babasıdır. He�degger,
Jaspers, Sartre, Camus ve Merleau-Ponty başlıca
varoluşçu f�lozoflar olarak anılmaktadır. Bu f�lo-
zoflar �çer�s�nde "varoluşçuluk" adı altında ortak
b�r felsef� akımın varlığında ısrarcı olan �se
Sartre'dır.²
Varoluşçuluk felsefes�nde, �nsan varoluşunun an-
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eraltının korkutucu k�ml�ğ�nden sıyrı-
lıp zaman �ç�nde g�derek hayret ver�c�
ve sığınılacak b�r mekan olduğu vurgu-

¹ Serkan Güneş, “Yeraltı Mekanı ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzer�ne Etk�s�”, Ankara: Metu Jfa, S. 27, 2010, s.131.
² Buket Korkut Rapt�s, "N�etzsche ‘n�n Bakışından Varoluşçuluk", Kaygı, S. 2, c. 19, 2020 s. 501.
³ Murat Kara, "Varoluşçuluk Bağlamında Edeb�yat ve Felsefe, Ş��r ve End�şe", B�tl�s Eren Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Derg�s�, S. 1, c. 8, 2019, , s.48.
⁴ Tufan Çötok, "Dostoyevsk� Romancılığında Varoluşçuluk: Yeraltından Notlar Örneğ�", 2008, s.1



varoluşunu çevres�ne ve dünyaya haykırmak �ster. 
   Fyodor Dostoyevsk� bu k�tapta �nsanın anlama ve
aşırı b�l�nçle karakter�ze ed�ld�ğ� görüşünded�r.
"Baylar, yem�n eder�m k� her şey� fazlasıyla anla-
mak b�r hastalıktır; gerçek, tam manasıyla b�r has-
talık". Ona göre b�l�nc�n kend�s� de hastalıktır: "
Değ�l fazlasıyla b�l�nçl� olmak , b�l�nc�n her türlüsü
hastalıktır". Yeraltı adamı kend� hastalığını kend�
teşh�s eden doktora benzer. Ona göre çok fazla
b�l�nçl� olmak modern�ten�n özell�ğ� olarak on
dokuzuncu Yüzyıl aydınlarının mutsuzluğunun
kaynağıdır. Çok fazla b�l�nçl� olmak gerçek b�r
hastalıktır ve bu çağda çok fazla b�l�nçl� olan
�nsanların böyle olmakla, başka b�r dey�şle b�r
hastalığa sah�p olmakla övünüyor olduklarına çok
sık rastlanır. Günlük hayatın akışının b�l�nçle
engellen�yor olduğunu saptayan yeraltı adamı b�-

h�ss� taşıyarak ps�koloj�k denges�n� sağlayamaya-
caktır.⁶ Freud, her �nsanın b�r�s� �çer�den d�ğer� �se
dışarıdan olmak üzere �k� tarz uyarıcının etk�s�nde
olduğunu düşünmekted�r. K�ş� dışarıdan maruz
kaldığı uyarıcılara eğer �sterse karşı durab�l�r ve
ondan uzaklaşab�l�r fakat �çer�den gelen uyaran-
lardan, ne yaparsa yapsın kaçamaz. Bu durum dü-
şünüldüğünde �çer�den yan� k�ş�n�n b�l�nçaltından
gelen uyaranlar sürekl� b�r kıpraşım hal�nded�r ve
dışarı çıkarılmayı ya da çıkmayı beklemekted�r.⁷
   Özce söylemek gerek�rse Freud'a göre �nsanların
�çselleşt�rd�kler� b�r d�z� kodlar vardır. Bu kodlar
kültür olarak adlandırılır. Böylece de dış kontrol-
ler �ç kontrollere dönüşmekted�r. İnsanlar ‘�d'�n �s-
tekler� yüzünden ‘ego'yla mücadele verm�şt�r. Bu
mücadelede ego, �d ve süperego arasında kalmış-
tır. Dolayısıyla da nevrot�k durumların görülmes� 
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l�nce yaşamını sürdürmeye
yetecek kadar başvurmayı
öner�r. Yeraltı adamı �ç�n
b�l�nçten ve z�hn�n öğreneb�l-
d�ğ�nden daha der�n başka b�r
alan, yeraltı ya da b�l�nçdışı
söz konusudur.⁵
   Yazarın "Yeraltı" olarak
kastett�ğ� alan f�z�ksel b�r
mekan değ�ld�r. İnsanın en
büyük yeraltı b�l�nc�d�r.
S�gmund Freud'a göre �nsanın
b�l�nc� oluşmadan öncek� dö-
nemde z�hn�nde bulunanlar
b�l�nçaltına �t�lerek k�ş�n�n b�-
l�nçdışını oluşturmaktadır.
B�l�nçdışı, b�l�nc�n k�ş�de ge-
l�şmes�yle b�rl�kte b�r şek�lde
kontrol altında tutulur. Aks�
takd�rde k�ş� fazlasıyla kaygı 

kaçınılmaz olmuştur. Bu du-
rum temelde toplumla ve do-
layısıyla da uygarlıkla �l�şk�l�-
d�r. B�reyler b�rl�kte ve uygar
b�r şek�lde yaşayab�lmek �ç�n
dürtüler�n� bastırmak, �stek-
ler�nden vazgeçmek ya da on-
ları kısıtlamak zorunda kal-
mıştır. Bastırılan bu dürtüler
ve �stekler �se çok sak�n kal-
mayarak, b�rey� rahatsız et-
m�ş ve kend�s�yle b�r tür sava-
şa zorlamıştır.⁸ Yeraltı adamı,
topluma karşı �nt�kamla dolu,
�nsanları normal, sıradan
kend�s�n� �se üstün b�r �nsan
olarak gören, hatta bazen üs-
tün b�r �nsan olarak görürken
bazen hasta b�r adam, bazen
de böcek olmaya b�le layık 
  

⁵  Met�n Bal, “ Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar’a Felsef� B�r Bakış”, Mav� Atlas, S: 5, 2015, s.57.
⁶ Den�z Kadak, “Oğuz Atay ve Franz Kafka’nın Kurguya Dönüşen B�l�nçaltı Süreçler�”, Yüksek l�sans tez�, Yed�tepe Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü 2019,
s. 19.
⁷ Kadak, "Oğuz Atay ve Franz Kafka’nın Kurguya Dönüşen B�l�nçaltı Süreçler�", s.20.
⁸ Nur�ye Merk�t, “S�gmund Freud’ da Uygarlığın Temel D�nam�kler� ve B�rey Üzer�ndek� Etk�s�”, Felsefe ve Sosyal B�l�mler Derg�s�, S. 21, 2016, s.125.



görmeyen, kend� sosyal çevres� tarafından dışla-
nan, aşağılanan, acı çeken çares�z b�r adamdır.
Hayat karşısında tutunamamıştır, ruhsal buna-
lımlarını dünyaya, çevres�ne duyurmak �sterken
bunun aks�ne kabuğuna çek�lm�şt�r. Yeraltı adamı
normalde yaşamak �sted�ğ�, kurguladığı evren�
gerçek hayatına yansıtamamıştır. Yapmak �sted�ğ�
şeyler b�r şek�lde baskılanmıştır. İnsanlarla kur-
duğu �l�şk�ler�nde b�r davranmak �sted�ğ� şek�l
fakat b�r de ortaya koyduğu şek�l vardır. Bu du-
rum onun acı çekmes�ne sebep olmuştur. Bu yüz-
den de yaşamakta olduğu bunalım b�r paradoks ve
ızdırap hal�ne gelm�şt�r. Karakter, kolay elde ed�l-
m�ş b�r saadet m�, yoksa �nsanı yücelten ızdırap
mı daha �y�d�r? D�ye kend� kend�ne lüzumsuz bul-
duğu sual� sorar.
   “Yalnız refahı sevmek b�raz ayıptır b�le. İy�
m�d�r, fena mıdır orasını b�lemem ama, bazen b�r
şey� dev�r�p kırmanın da kend�ne göre tadı oluyor.
Bu bakımdan ne başlı başına refahı ne de ızdırabı
tutarım. Ben... Şahs� kapr�s�mden, onu her �sted�-
ğ�m anda tatm�n edeb�lmek �mkanından yanayım.
Izdırabın vodv�llerde yer� olmadığını b�l�yorum.
B�llur saraya �se büsbütün yakışıksız düşer: Izdı-
rap, şüphe ve �nkar demekt�r; �ç�m�zde şüphe
uyandıran b�r b�llur saray tasavvur ed�leb�l�r m�?
Bununla beraber, �nsanın gerçek ızdıraptan, yan�
yıkım ve kaostan asla vazgeçmeyeceğ�ne em�n�m.
İdrak�n b�r�c�k kaynağı ızdıraptır.”⁹ 
   Aklın çıkarla �lg�l� konularda aldandığını
düşünür. İnsanın refahtan mutluluktan başka
şeyler� de seveb�leceğ�n� , ızdrabında aynı derece-
de mutlu edeb�leceğ�n�, hatta ızdırabın saadet ka-
dar faydalı ve mümkün olab�leceğ�n� söyler. İnsa-
nın, ızdırabı �ht�rasa varan derecede sevd�ğ� b�r 

gerçekt�r. Bunu anlamak �ç�n dünya tar�h�ne baş-
vurmaya lüzum olmadığı, hayatın ne olduğunu �d-
rak eden �nsanların kend� kend�ne danışarak çö-
züm bulacağı kanaat�nded�r.
   "Yeraltından Notlar" romanının d�kkat çek�c�
unsurlarından b�r� �se "Yeraltı Adamı" nın anon�m
b�r karakter olmasıdır. O, b�r yeraltı adamıdır
ancak bulunduğu "yeraltı" har�c�nde onu tanımla-
yan h�çb�r ad yoktur. Dostoyevsk�'n�n k�tabın ana
kahramanı �ç�n b�r �s�m seçmemes� elbette sebep-
s�z gözükmemekted�r. Dostoyevsk�, romanda
bahs� geçen varoluş ızdırabının sadece ana kah-
ramanın yaşadığı b�r durum olmadığını, aslında
hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan, ha-
yatı yaşamak �sted�ğ� �le yaşadığı arasında çel�şk�-
ler ve bunalımlar yaşayan, hayatı boyunca düşün-
sel kargaşalar �ç�nde olan ve ızdırabın �nsanı yü-
celteceğ�ne �nanan �nsanların ortak t�p�n� yarat-
maktadır. 
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çuluğun duygulanım açısından acıdan, bulantıdan
veya ızdıraptan �baret olmadığını öne sürse de
çoğu varoluşçu düşünceler beraber�nde ızdırap
h�ss�yatı �ç�nde aktarılır.¹
    Kes�n b�r tanımının yapılamamasıyla b�rl�kte va-
roluşçuluk -�lla b�r tanım yapılacaksa- �nsanın var-
lıkta olma hal�n�n get�rd�ğ� hem düşünsel yapısı
hem de duygulanım hal�n�n �ncelenmes�d�r dene-
b�l�r. Örneğ�n He�degger’�n dase�n kavramı varo-
luşun sancısına pek uygun sayılır. He�degger �ç�n
�nsan, b�rey veya özne -varolan olarak �nsana ne
ad takılacaksa- dünyaya fırlatılmış ve orada terk
ed�lm�ş b�r varlıktır; terk ed�ld�ğ� ve ölüme doğru
yaşamını sürdürmek zorunda kalması neden�yle
�ç�nde hep b�r kaygıyı ve ızdırabı barındırır. Varol-
maklığı üstünden atamayan dase�n yan� dünyada
(orada) var olan özne, var olduğu müddetçe ızdı-
rap �ç�nde yaşar. Edeb� b�r örnek olarak �se
Dostoyevsk�, “Yeraltından Notlar” adlı eser�nde
varolmanın ızdırabını okuyucuya h�ssett�r�r tarz-
da ele alır. Karakter neden�n� yer yer b�lmed�ğ� ız-
dırap duygusu �ç�nde yaşamını sürdürürken ger�-
l�m arasında kalır ve ızdırap b�r süre sonra öfkeye
evr�l�r. Okuyucu varlıkta bulunmanın canlı acısına
ortak olarak karakterle b�rl�kte ızdırabı paylaşır.
B�r başka örnek olarak Sartre yazmış olduğu
“Bulantı” adlı eser�nde, Dostoyevsk� kadar saklı b�r
varoluşsal ızdırap yer�ne, karakter�n kend� �ç dün-
yasında kend�s�n�n de sıkça d�le get�rd�ğ� varoluşla 

varoluşçuluktur. Ant�k Çağdan �t�baren �nsanın
amacının mutluluk olduğu öne sürülmüş ve mut-
luluk üzer�ne et�k tartışmalar devam etm�şt�r.
Mutlu olmak �ç�n erdeme, �y� ahlaka ya da rasyonel
akla ulaşılmasının gerekl�l�ğ� vurgulanır. Ancak
mutluluk g�b� b�r duygulanımın nel�ğ�, tüm o ras-
yonel tanım ve s�stemlerden sıyrılmış b�r duyguyu
veya h�ss� açıklığa kavuşturmaz. Bu nedenle varo-
luşçuluk duygulanımın/h�ss�yatın en yoğun yaşan-
dığı felsef� düşünümdür. Ne kadar Sartre varoluş-

S
anat ve felsefen�n kend� başına b�r alan ol-
duğu düşünülürse felsefe tar�h�nde duygu-
lanımın en çok kend�n� gösterd�ğ� düşünce 
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¹   J. P. Sartre, Varoluşçuluk, Ankara: Say Yayıncılık, 2019, s. 35.
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kaplanma ve sıkıntıya bağlı bulantı h�ss� göze
çarpar. “Bekley�p duran şey toparlandı, üzer�me
atıldı, �ç�me akıyor, dopdoluyum. B�r şey değ�l-
m�ş, bekley�p duran şey kend�mm�ş�m.”² Sartre’ın
eser�nde kend� varlığının farkındalığını yakalayan,
varoluşun tıpkı sarmaşık g�b� her şeye dolanan ve
dolduran n�tel�ğ� karşısında �çsel sorgulamalara
kapılmış b�r karakter bulunur. Bu karakter varolu-
şun karmaşasını özümseyerek bulantı duygusu
�çer�s�nded�r ve bulantı ona sürekl� olacak şek�lde
ızdırap çekt�r�r. 
   N�tek�m felsef� b�r düşüncey� ayraca almadan,
bas�t b�r varlık sorgulamasıyla var olmanın b�l�nc�-
ne ve farkındalığına ulaşan her özne varlıkta oldu-
ğu �ç�n b�r sev�nç ve mutluluk yaşamaz. Aks�ne
Lev�nas’ın da �fade ett�ğ� g�b� varlığın özneye z�n-
c�rlen�ş� ve her da�m kend�s�n� dayatması özneye
ızdırabı yaşatır.³ Lev�nas, varolan özne varlığının
farkına vardığı anda varolmanın aslında hep süre-
cek b�r yalnızlığı taşıdığını da düşünmekted�r. An-
cak bu yalnızlık b�r başka özneyle paylaşılmaz veya
ona devred�lmez türden b�r yalnızlıktır. Varoluş-
tan çıkılamayacağı g�b� varoluşun get�r�s� olan yal-
nızlık, terked�lm�şl�k ve ızdırap da b�tmek b�lmez
b�r �natla öznede yan� varolanda bulunur. N�tek�m
özne �stekler�ne ve hazlarına ulaşarak varoluşun
bu ızdırabından kurtulmak �stese de mümkün
olmaz. Çünkü varlık ortadan kaldırılamaz şek�lde
hem özneye sarmalanmış hem de özneye aşkın
olarak çevres�ndek� nesnelere yayılmış �natçı b�r
yapıdadır. “…f�z�ksel ızdırap her dereces�nde varo-
luş anından kopmanın b�r �mkansızlığıdır.”⁴ Lev�-
nas’ın bu sözünden ızdırabın �k�l�k �çeren b�r yapı-
ya sah�p olduğu da gün yüzüne çıkarılır. Buna gö-
re varoluşun özney� boğarcasına çepeçevre sarma-
sının get�rd�ğ� ızdırapla f�z�ksel ızdırap arasında  

b�r ayrım yapılır. Varlığın doluluğunun get�rd�ğ�
ızdırabın yanı sıra f�z�ksel ızdırapta özne acı çek-
t�kçe varoluşun yükü daha da kend�n� göster�r.
Başka b�r �fadeyle hem varolma özneye ızdırabı
yaşatır hem de ızdırapta varlık daha çok bel�r�r.
Örneğ�n kolunda b�tmek b�lmeyen dayanılmaz b�r
acı h�sseden özne varlığını günlük yaşantısındak�
durumundan daha çok farkındadır; vardır, çünkü
kend�s�ne bağlı ve kend�s�nden olan kolu adeta
çığlık atarcasına “ben varım” der. Özne o kadar
ızdırap �ç�nded�r k� kolunu kes�p atmak ya da
varolmamak �ster; ne kadar çabalasa da özne
varlıktan çıkamayarak daha çok varoluşa gömülür.
     İşte bu noktada aslında varolma �le ızdırabın or-
tak n�tel�ğ� gün yüzüne çıkar. Özne ne herhang�
b�r ed�mde bulunduğu �ç�n ne de kend�s�ne aşkın
olan b�r duruma maruz kaldığı �ç�n ızdırap ve
varoluşun �ç�nded�r. Özne h�çb�r çaba sarf etme-
den vardır ve g�tt�kçe varoluşa batar. Sartre’ın da
bet�mled�ğ� g�b�: “Kend�m� bırakmak, unutmak,
uyumak �st�yorum. Ama yapamıyorum bunu; bo-
ğuluyorum: Varoluş her tarafımdan, gözler�mden,
burnumdan, ağzımdan �çer� dalıyor.”⁵ Başka b�r
�fadeyle varolma özney� etk�n değ�l, ed�lg�n b�r
konumda tutar; özney� �steğ� dışı sarıp sarmalar.
Izdırap da varoluş g�b� özneye kend�n� dayatır;
özne ızdırap karşısında el� kolu bağlı kalır. Özne
ızdırabı h�ssett�kçe daha çok acı çeker ve varol-
maklığı o denl� kend�n� göster�r. Dolayısıyla varo-
luş ve ızdırap ortaklaşa olarak özney� ed�lg�n kılma
ed�m� �ç�nded�rler. Özne ne kadar unutmaya ya da
ertelemeye çalışsa da varlık ve onun özdeşl�ğ� olan
ızdırap öznen�n �ç�nde b�r yerde her da�m bulu-
nur. Öznen�n “ş�md�”s�n� el�nden alarak hem ken-
d� varlığında hem de zamanında sıkışmasına ne-
den olurlar.  Bu bağlamda özne ızdırabı daha az
h�ssett�ğ� sev�nç g�b� durumlarda zamana değeb�l-
d�ğ� ve onun karşısında etk�n olduğu söyleneb�l�r.
N�tek�m ızdırabın �ç�ndeyken ve varoluşun sıkın-

² J. P. Sartre, Bulantı, İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2019, s. 149.
³ Emmanuel Lev�nas, Zaman ve Başka, Ankara: Fol K�tap, 2021, s. 72.
⁴  Lev�nas, Zaman ve Başka, s. 85.
⁵ Sartre, Bulantı, s. 188.
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tısını �y�ce h�ssederken özne varlıktan öyles�ne
kaçmak �ster k� zamanın b�r an önce kayıp g�tme-
s�n� bekleme eğ�l�m� göster�r. Burada varoluşun
ızdırabı hem özney� ed�lg�n kılarken hem de özne
bu ed�lg�nl�ğ� kucaklama �steğ�nded�r. Bu nedenle
ızdırapta zaman özneye sadece değ�p geçer. 
   Varoluşun öznede kend� varolmasından dolayı
yaşadığı ızdırabın yanı sıra özneye aşkın olan var-
lıklar yan� nesneler de “var”ın doluluğunda ve ken-
d�n� dayatmasındadır. B�r başka �fadeyle varolan
nesneler ve d�ğer varolan özneler varoluşun kend�-
s�n� sahnelemes�n�n b�r d�ğer ayağı deneb�l�r. N�-
tek�m özne her ne kadar varoluşundan kaçma ed�-
m� göstermeye çalışsa da çek�ld�ğ� her kuytu köşe-
de başka b�r varolana denk gelecekt�r. Böylece b�t-
mek b�lmeyen b�r ızdırabın kaçınılmazlığı ön
plana çıkar; varlık üstüne basılan ç�mlerde, bakış
dah� atılmadan geç�len ç�tlerded�r. Ancak ızdıra-
bın varoluştak� asıl el� öznen�n kend� varoluşunda-
dır; “Der�n, kopkoyu b�r sıkıntı bu; varoluşun ta
kend�s�; ben�m yapıldığım hamur.”⁶ B�r �nsan ola-
rak varolan özne varoluşun bu ızdırabını kend�s�
sadece varlıktayken h�sseder; ancak varolmanın
b�l�nc�ne ulaşıp üzer�ne düşündüğünde artık ızdı-
rabın da b�l�nc�nded�r, artık o andan sonra ızdıra-
bı görmezden gelmek ya da kes�n b�r çözümle
haf�fletmek mümkün değ�ld�r. Hem Sartre hem de
Lev�nas varoluşun üstlen�lmes�nden bahseder.
Lev�nas bunu h�postaz kavramıyla açıklar; h�pos-
tazda k�ş� kend� varoluşunun farkına varır ve varlı-
ğını üstlen�r. Bu üstlenmeyle b�rl�kte varolan
“özne” olmaklığı yakalayarak varlığın doluluğuna,
karmaşıklığına ve ızdırabına b�zzat tanık olmaya
başlar. Önceler� ne olduğu bel�rs�z ger�l�mler ve sı-
kıntılar yaşayan özne h�postazla b�rl�kte bu ızdı-
rapların kaynağına ve ed�lg�nl�ğ�n b�l�nc�ne ulaşır. 

Sartre �se açıkça d�le get�rmese de “…bunalımını,
bulantısını bekl�yordu.”⁷ ve “Onların, varoldukları-
nı b�lmed�kler� besbell�.”⁸ �fadeler�nden onun
varoluştan kaynaklanan bulantı duygusuyla b�rl�k-
te varolma b�l�nc�n�n öznen�n akıl sah�b� olduğu
andan �t�baren başlayan b�r olgu olmadığı çıkarı-
lır. Başka b�r �fadeyle varoluşun üstlen�lmes� her
öznede bulunmaz. Dolayısıyla varoluşun özdeşl�ğ�
olan ızdırap her özne �ç�n aynı derecede değ�ld�r.
Varoluşunu üstlenen ve varlığın doluluğuna bağlı
olan ızdırabı farkeden özne �le varlığının g�zl� ama
hep orada kaldığı ızdırap h�ss� aynı oranda değ�l-
d�r. 
   Varoluşun karmaşıklığı ve bas�t g�b� görünen
ama �ç�nde çok der�n sorgulamalar ve duygula-
nımların bulunması onun özdeşl�ğ� olan ızdırabın
kolayca gün yüzüne çıkmasına olanak tanır. Bazen  

⁶  Sartre, Bulantı, s. 231.
⁷ Sartre, Bulantı, s. 119.
⁸ Sartre, Bulantı, s. 182.
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gecen�n b�r vakt� bazense gün �ç�nde bell� bel�rs�z
b�r �ç sıkıntısı yaşayan özne kend�ne “Sorun ne,
nerede?” g�b� sorular yöneltse de kafa karışıklığıyla
cevap veremez. Varoluşsal sorgulamalarda özne
yaşamın ve dünyanın en bas�t detayında dah� var
olmaklık hal�n�n b�l�nc�ne varmaktadır. O andan
sonra özne varlığın her yerde ve zamanın her nok-
tasında olduğunu fark eder; varoluşun bu her yer-
del�ğ�, doluluğu ve ağırlığı özneye ızdırabı yaşatır.
Tar�f ed�leb�lecekse varoluşun h�ss� b�r nev� b�tmek
b�lmeyen utanç duygusu g�b� b�r h�ss�n ve
etrafındak� her b�r varlığın bu h�ss� her da�m öz-
neye yaşatması olarak bet�mleneb�l�r. Özne bu h�s-
ten b�r an önce kurtulmak �ster; geç�c� hazlara yö-
nel�r, ölmey� düşünür. Ölüm Lev�nas’ın da öne
sürdüğü g�b� b�l�nmezl�ğ� üstünde taşıdığı �ç�n
varoluşun ızdırabına çare olup olmaması bel�rs�z-
l�k teşk�l eder.⁹ N�tek�m ölen b�r öznen�n ney�
deney�mled�ğ�, h�çl�kte m� kaldığı, yoksa sözüm
ona ötek� b�r evrene geç�ş m� yaptığı g�zl� kaldığı
�ç�n ölümün ızdıraba çare olması düşünülemez.
Son tahl�lde Lev�nas varoluşun ızdırabının b�yolo-
j�k zorunluluk gütmeyen baba-oğul �l�şk�s�yle son
bulacağını düşünür. Özne oğulda ya da öğrenc�-
s�nde kend�n� bularak, sadece onun �ç�n varolur.
N�tek�m bu çözüm yolu b�rçok fem�n�zm tartışma-
larına yol açmasıyla b�rl�kte -S�mone de Beauvo�r
başta olmak üzere- çoğu düşünür �ç�n geçerl� bu-
lunmamıştır. Sartre �se eser�nde kes�n ve geçerl�
b�r çözüm arayışı sunmasa da b�r müddet dah� ol-
sa müz�ğ�n varoluşun ızdırabını aldığını düşünür.
“Bulantının küçük b�r mutluluğu”¹⁰ olarak n�tele-
d�ğ� müz�k öznedek� ızdırabı yok ederek öznen�n
müz�kte varolduğunu bel�rt�r. Böylel�kle ızdırabın
-sürekl�l�ğ� varsayılmazsa- müz�ğe karşı yen�lg�s�-
n� �lan eder. Notalar ortaya çıktığı ve kend�ler�n�

b�r sonrak� nota anına bırakması varoluşun
özdeşl�ğ� olan ızdırabın önüne geçer; sadece
müz�k ızdırabın özney� ed�lg�n bırakma ed�m�n�
yok eder. Müz�ğ�n b�tt�ğ�, notaların sess�zl�k
mekanı-na çek�ld�ğ� andan �t�baren �se ızdırap
tüm kesk�n-l�ğ�yle tekrar bel�r�r. Geç�c� dah� olsa
Sartre’ın bu çözümü onun yazdığı “Bulantı”
eser�nde karşımı-za çıktığı �ç�n müz�ğ�n eserdek�
karaktere yaşattığı hazzın sadece karakter�n
zevk�ne özel olduğu dü-şünüleb�l�r. Eser�n
öznes�n�n res�m sanatına değ�l de müz�k sanatına
�lg�l� olduğu �ç�n ızdırap duygu-sunun önüne
geçt�ğ� varsayılırsa, varoluşun ızdı-rap veren
özdeşl�ğ� öznen�n zevk aldığı herhang� b�r unsur
sayes�nde b�r müddet yok edeb�l�r. Sonuç
�t�bar�yle özne varlığın ve varlıkta olmanın
ızdırabına kes�n b�r çözüm get�remese de müz�k
sanatı g�b� der�n h�ss�yatı yaşatacak zevklerle b�r
anlığına unutab�l�r. Böylece ızdırap yaşamın ve
varoluşun b�r parçası olarak özneler�n hayatında
her da�m bulunur; özne �se bununla yaşamayı
öğrenmek zorunda kalır.
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başında orada yoktu, ancak son olarak geld�. Bütün
görevler dağıtıldığı �ç�n Zeus, ölülere göster�len saygıya –
yas ve gözyaşı- nezaret etme görev�nden başka ona
verecek b�r şey bulamadı. Bunun �ç�n, ötek� da�monlar
nasıl kend�ler�ne göster�lmes� gereken saygıyı gösetern
�nsanları koruyup kayırıyorlarsa, Penthos da ölüler�n
arkasından ağlayanları, onlar �ç�n büyük yas tutanları
koruyup kayırıyordu. İnsanlar ağlamayı çok �y�
b�ld�kler�ne göre, Penthos onlara mümkün olduğu kadar
çok keder gönder�yordu. Bu nedenle, ona uzakta
tutmanın en �y� yolu, kaçınılması �mkânsız felaketlere
aşırı derecede üzülmemekt�.”⁴

s�n�zd�r; Tanımlamanın �lk sözcüğü olan acı, d�ğer
eylemlere sebeb�yet ver�yor. Başka b�r şek�lde söy-
leyecek olursak, acıdan dolayı üzüntü, sıkıntı ve
keder� h�sseder�z. O halde acı ned�r? 
   Söz konusu acı, duyumlarımıza konu olan b�r
algı değ�ld�r. Dolayısıyla burada acının duyumları-
mıza konu olan anlamına değ�l, yazının �çer�ğ�n�
oluşturan anlamına bakmak gerekmekted�r. Türk
D�l Kurumu; acının �k�nc� anlamını şöyle tanımlar:
“Herhang� b�r dış etken dolayısıyla duyulan rahat-
sızlık, ızdırap (…)”³ 
   Dış etkenler�n neler olduğu, anlamı daha da aç-
mak �ç�n önem kazanır. Ancak bu durum, sonsuz
olasılığın yanında karmaşık durumlar s�ls�les�n�
beraber�nde get�r�r. Bunun yer�ne, durumu bütün
�nsanların ortak noktası olarak bas�tleşt�r�rsek,
�nsan doğar, yaşar, gel�ş�r ve yok olur. Bu �k� olgu-
dan b�r� olan doğumun peş�nden g�dersek, doğu-
lan yer�n toplumsal, sosyoekonom�k ve coğraf� ko-
şulların da dah�l ed�lmes� gerek�r. Dolayısıyla or-
tak b�r sonuca varmamız oldukça zor. O halde
�k�nc� olgu olan yaşamı ele alalım. Bunun �ç�n ya-
şadığımız dönemden en az �k� b�n yıl kadar önceye
g�tmel�y�z. B�z� Tanrı Penthos karşılıyor. 
“Keder� tems�l eden da�mon. Anlatıldığına göre Zeus,
da�monlara görevler�n� dağıtırken, Penthos dağıtımın 

"A
cı, üzüntü, sıkıntı, keder” olarak ta-
nımlıyor Türk D�l Kurumu “ızdırap”
sözcüğünün anlamını.¹ ²Fark etm�ş-
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 İlk görüşte sadece doğanın kaçınılmaz sonucu
olarak b�r d�yalekt�kten, ölümden ve bu ölümü
kabullenmekten yan� b�r yönüyle tevekkülden
bahsed�yor g�b� gözüküyorsa da d�kkatl� gözler,
Penthos’a haksızlık yapıldığını ve aslında b�r yö-
nüyle ayrımcılık yapıldığını fark etm�şt�r. Sonuç
olarak Penthos’un neden geç kaldığına da�r her-
hang� b�r emare bulunmadığı ve o sırada bütün
tanrıları organ�ze edeb�lecek “kudrette” Zeus oldu-
ğu göz önüne alınırsa, burada kayırma yapıldığı
ortaya çıkar. 
 Bu durum b�ze m�toloj�n�n, �nsanların hayatın-
dan çok fazla parça taşıdığı gerçeğ� ortadayken, o
dönemde de ayrımcılık yapıldığı gerçeğ�n� göste-
r�r. 
   Günümüze dönüp b�rkaç soru sormak �st�yorum.
Sabahın kör saat�nde başkasının emr�nde çalış-
mak �ç�n �şe g�den �nsan �le �sted�ğ� zaman �ş�ne
g�tmeyen yahut g�den �ş sah�b�n�n ızdırabı aynı
mıdır? Maden�n kör karanlığında çalışmak zorun-
da kalan ve “yukarıda olursam kes�n açlıktan ölü-
rüm ama aşağıda (madende) gr�zu⁵ b�r �ht�mal” d�-
yen �şç�n�n ızdırabı aynı mıdır? Tersanedek� patla-
mada uzuvlarını kaybeden �nsanın ızdırabı aynı
mıdır? Ev�nde ekmek olmadığı �ç�n termosunu
alıp yolda çay satmak zorunda kalan emekl�
�nsanın ızdırabı aynı mıdır? Dönem�n yaş ortala-
masından uzun yaşamış ama sermaye sınıfından
olan b�r k�ş�n�n ölümü �le y�ne aynı yaşlarda ama
yoksul b�r k�ş�n�n ölümünün toplumda yarattığı
ızdırap aynı mıdır? 
   Genç b�r �nsan öldüğü zaman, onu sevenler
ızdıraplarını bazen kend� �çler�nde bazen de dışa
dönük olarak göster�r. Pek� bu gençl�k kr�ter�n�
k�m bel�rl�yor? Gençl�k kr�ter� b�le yaşanılan döne-
me, sosyoekonom�k sonuçlara göre değ�ş�kl�k 

göster�yor. Aks� halde Ant�k Çağda otuzlu yaşlar
“yaşlılık” olarak yorumlanırken günümüzde bu yaş
“genç” olarak yorumlanmazdı. Y�ne aynı dönemde
b�r hastalıktan ölmek olağan karşılanırken günü-
müzde “olağan dışı” olarak karşılanır. 
   Daha önce değ�n�len �şç� ölümler�ndek� duruma
bakalım. K�ş�, yaşını almış ama çalışmak zorun-
daysa ve �şç� c�nayet�nde ölmüşse, onu sevenler
ızdırap �ç�nde olur. Halbuk� çalışmayıp emekl� ol-
muş, örneğ�n köyünde yaşayan b�r yaşlıysa o za-
man onun vefatı �şç� c�nayet�nde yaşanan ızdırap
g�b� olmaz. 
   Kr�ter olarak doğal ölümü koyalım. D�yel�m k�
y�rm� yaşındak� b�r �nsan kalp kr�z�nden ölüyor -k�
bu da doğal b�r ölüm. Bu sefer de “erken öldü” de-
n�lerek ızdırap, sevd�ğ� �nsanlar tarafından fazlaca
yaşanır. 
   O halde kr�ter ned�r? Yan�, hang� ölümde ne
kadar ızdırap çekeceğ�m�z� ne bel�rl�yor? Az önce
den�ld�ğ� g�b� �nsan olgusunun �ç�ne g�rersek çıka-
mayız ve sonsuz olasılıklar ortaya çıkar. Hem fel-
sefen�n cevaptan z�yade sorularla �lg�lend�ğ�ne sı-
ğınsak mı? Aslında olab�l�r… 
   Görüldüğü g�b� günümüzde de Tanrı Penthos’un
yaşamında olduğu g�b� çok fazla ayrımcılık yapıl-
makta. Bu ayrımcılığı k�m�n yaptığı konusu b�r
kenara, bu, Tanrı Penthos’un h�kayes�ndek� ızdı-
rap �ç�n gerekl� olan ölüme artık “modern” yaşam-
da pek de gerek kalmadığını göstermekte. Buna
rağmen Penthos’dan h�çb�r şey kalmadı d�yeme-
y�z. Üzüntü kaldı. Pes�m�st görüşler o yüzden m�
var yoksa(!) Belk� de dram d�z�ler� bu yüzden çok
tutuyor. O kadar k�, başkasının derd�ne ağlamak-
tan hayatın nasıl da yozlaştığını görem�yoruz. 
   M�toloj�n�n de �spatladığı üzere, �nsanlar var
oldu var olalı acıları b�tmek tükenmek b�lm�yor. 
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Tanrılar mı �nsanları oluşturdu, yoksa �nsanlar mı
tanrıları oluşturdu? Bu sarmala g�rmeyeceğ�z ama
Tanrı Penthos’a gerek var mı ızdırap �ç�n? Kend�
kend�m�ze yet�yoruz! Bundan daha ala “dış etken”
olur mu? 
Ha bu arada, aman aşkın ıstırabına g�rmeyel�m!  
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SANATIN ÖLÜMÜ YA DA FELSEFELEŞEN SANAT
 

Doç. Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU �le Röportaj

olacaktır. Kavramsal sanat, bu gen�şlemey�
durduran b�r yerde duruyor. Dolayısıyla sanatı
doğrudan doğruya bu görüntünün etk�s�nden,
Duchamp’ın tab�r�yle “ret�nal etk�”den çıkararak
tümüyle z�h�nsel olana ve z�h�nsel olan üzer�nden
kavrama ve kavram üzer�nden de tab�� d�lsel olana
taşıyor. Burada b�r taşınma söz konusu. Buna b�r
yandan taşınma b�r yandan da sahne değ�şt�rme
d�yeb�l�r�z. Ama bu taşınma ve sahne değ�şt�rme
metaforlarını, bu konunun zem�n�n� ele almadan
kullanmak mümkün değ�l. Felsefe ve sanat
arasındak� �l�şk� burada bel�rley�c�. N�tek�m
Kosuth’un man�festolarında da görüldüğü üzere
kavramsal sanat artık b�r mantıksal önermed�r.
Kosuth meseley� bu kadar �ler� götürüyor. Bunun
kaynağındaysa Duchamp duruyor. Pek�
Duchamp, acaba Kosuth’a katılır mıydı? Pek
sanmıyorum. Çünkü Duchamp, b�l�m�n peş�nde
olduğu exact�tude yan� “kes�nl�k” �le h�c�v �l�şk�s�ne
g�rm�ş b�r�s�. Bunu Duchamp’ın olumsal
metreler�nde (3 Standard Stoppages 1913-14)
görmek mümkün, ölçünün kend�s�n�n h�ç de öyle
nesnel b�r standart olamayacağını göster�yor. O
nedenle meselen�n felsef� bağlamı b�raz Hegel’�n
öngörüsüyle �lg�l�; çünkü Hegel zaten Estet�k’te
d�yordu k� sanat ölmüştür artık. Sanatın ölümünü
deklare ederken ney� kasted�yordu? Hegel’�n
kastett�ğ� Kunstrel�g�on, yan� sanat d�n�n�n ölü-

S�z� derg�m�zde ağırlamaktan büyük mutluluk
duyuyoruz, röportaj tekl�f�m�z� kabul ett�ğ�n�z
�ç�n teşekkür eder�z.

Ben teşekkür eder�m, sağ olun.

Kavramsal sanatın, sanatı felsefeleşt�rd�ğ�n� öne
sürüyorsunuz. Öyle k� kavramsal sanatta
sanatçının malzemes� “kavram” olarak karşımıza
çıkıyor, tıpkı f�lozofun da kavramlarla düşünmes�
g�b�. O halde -felsefe yapmanın düşünsel b�r
etk�nl�k olduğu göz önüne alındığında-
kavramsal sanatta estet�k bağlamı nerede
konumlandırmak gerek�r? Kavramsal sanat,
beğen�y� önems�zleşt�r�r m�?

Sondan başlayayım, kavramsal sanat beğen�y�
önems�zleşt�r�yor. Estet�ğ�n yapılab�lme koşulu
görsell�k olduğu �ç�n kavramsal sanat, estet�kle
b�rl�kte yapılab�l�r b�r şey değ�l. Öyle ya da böyle
estet�k �ç�n b�r görsell�k gerek�r. Denecekt�r k�
kavramsal sanat, b�ze görsel olanı tem�n ed�yor.
Ancak tem�n ederken düşüncey� esasa alıyor.
Beğen� üzer�nden yola çıktığımızda �se �ş�n �ç�ne
“yapma” g�r�yor, “yapma” ded�ğ�m�z şey de klas�k
anlamda res�m sanatını tanımlıyor. Bu
“yapma”nın üzer�ne ne koyarsanız koyun, öyle ya
da böyle res�m sanatının gen�şlemes� söz konusu
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yor". Sanat, b�r felsef� tavır almanın ötes�nde
felsefeleş�yor; b�zat�h� felsefe hal�ne gel�yor.
Dolayısıyla da Duchamp �le gördüğümüz durum,
sanatın felsefeleşmes�d�r. Pek� sanatın
felsefeleşmes� ned�r? Sorudur; çünkü felsefe
esasen sorudur. K�m� zaman "eleşt�rel düşünce"
adı altında aslında bunu söyler�z; felsefen�n soru
olması neredeyse b�r şablon, b�r kl�şe g�b�d�r.
Altında yatan esas �se şudur: Felsefen�n esasen
soru olması demek sanıldığı g�b� 'z�h�nle
tasarlanarak d�l �le �fade ed�len soru' olması demek
değ�ld�r. İnsan varlığının kend�s�n�n b�r soru
olmasıyla �lg�l�d�r. İnsan varlığı b�zat�h� “n�ye” d�r;
sorunun aslı budur. Bunu “ne” ve “nasıl” soruları
tak�p eder. Felsefe “n�ye” sorusunu sorarken
ondan türeyen b�l�m “ne” sorusunu sorar.
Teknoloj� �se “n�ye” veya “ne” sorularıyla
�lg�lenmez. Felsefe, b�l�m ve teknoloj� arasındak�
bu �l�şk�y� anlamak öneml� ama konumuz
bağlamında fazla savrulmayalım. Sadece şunu
söyleyey�m: B�l�m, “n�ye” ve “nasıl” sorularını
zorunlu olarak kend�s�nde barındırır. Fakat ben,
b�l�m�n hızla soru sormayı ve düşünmey� terk
ett�ğ� kanaat�ndey�m. Özell�kle Kuantum
Mekan�ğ�n�n �lk sonuçları ortaya çıktığı zaman
N�els Bohr ve Werner He�senberg g�b� b�l�m
�nsanları b�r taraftayken d�ğer tarafta Rölat�v�te
Teor�s� �le �kon hal�ne gelm�ş Albert E�nste�n
arasında der�n b�r f�k�r ayrılığı vardı. Bu
dönemdek� b�l�m �nsanlarına baktığınızda onların
yalnızca b�rer b�l�m �nsanı olmadığını, aynı
zamanda b�rer düşünür olduklarını fark
ed�yorsunuz. Örneğ�n Erw�n Schröd�nger yalnızca 

müydü. Toplumsal yapının doğrudan doğruya
bell� �nanç k�ml�ğ� üzer�nden tanımlandığı
toplumsal yapının sona ermes�nden söz ed�yordu.
Bunun Avrupa tar�h�ndek� karşılığı elbette 18.
yüzyıl Fransız Devr�m� �le başlayan monarş�ler�n
çözülme sürec�. Monarş�ler�n çözülmes�yle yen�
b�r toplum model�n�n oluşturulmaya başlandığını
görüyoruz. Bu konuda başka sancılar var, örneğ�n
Protestan k�ml�ğ�n�n oluşumu. B�r parantez
açarak söylemel�y�m k� ben her zaman Hegel’�n
Estet�k’�n�n bu protestan k�ml�ğ�n�n oluşumuna
katkı yaptığını düşünürüm. Weber’�n sosyoloj�de
yaptığını, ben Hegel’�n felsefede yaptığına
�nanıyorum. Hegel, b�ze sanatın öldüğünü �lan
ett�ğ� zaman söyled�ğ� durum bu. Ama ondan
sonra başka b�r şey daha söylüyor Hegel; d�yor k�
sanatın yaptığı bu �ş� modern toplumda felsefe
devralır. Ayrıca sanatın da ölmüş olmakla yok
olmayacağını söylüyor; çünkü ölmüş olanın
aslında monarş�ler olduğu açıktır. Şu çok öneml�,
Hegel’�n bu öngörüsü, kavramsal sanatla
gerçekleş�yor. Fakat onun tahm�n edemeyeceğ�
şek�lde gerçekleş�yor: Sanatın yer�n� felsefe
almıyor, sanat felsefe hal�ne gel�yor, "felsefeleş�-
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görsel sanatlardan söz ed�yoruz- sanatçı,
düşündüğü zaman kavramı ortaya koyar, göster�r.
D�l yoluyla değ�l, malzeme ve b�ç�m yoluyla.
Üstel�k eğer kavramsal sanattan söz ed�yorsak
malzemeye b�ç�m bağlayarak "yapma" (po�es�s)
yoluyla da değ�l. Kavramsal sanatta seç�m�n ta
kend�s�, �şaret etmen�n ta kend�s� aslında b�r
meydana get�rme faal�yet�ne dönüşür. Dahası,
sanatçı/düşünür ona b�r �s�m vermekle öyle b�r
bağlam açar k� o bağlamı anlamlandırması
�t�barıyla �zley�c� de aslında b�r tür
sanatçı/düşünür hal�ne gel�r. 

Yanıtınız sanat, felsefe ve b�l�m tar�h�nden
değ�n�ler �çer�yordu. B�l�m �nsanının bugün artık
matemat�ksel model üreten b�r tekn�syene
dönüştüğünden bahsett�n�z. Bunu b�raz açma
gereğ� duyuyoruz. B�l�m �nsanının bugün geld�ğ�
konumu nasıl değerlend�r�yorsunuz?

B�l�m, düşünmey� bıraktı. Bohr, E�nste�n,
He�senberg, Schröd�nger, D�rac… Modern f�z�ğ�n
kurucuları sayab�leceğ�m�z bu �s�mler b�rer
düşünürdü. Sonrak� kuşak �se düşünmey� unuttu.
Bu, özell�kle Anglo-amer�kan etk�s� ve
egemenl�ğ�n�n ampr�ko-pragmat�zm�yle ortaya 

dalga teor�s�n� ortaya koymuş b�r k�ş�den �baret
değ�l. İşte b�l�m �nsanının bu düşünür olma
özell�ğ�n� hızla y�t�rd�ğ�n� görüyoruz. B�l�m �nsanı,
farkında b�le olmadan b�r tür matemat�ksel model
üreten b�r tekn�syene dönüştü ve b�l�m, tümüyle
nasıla odaklanmış mutlak faydacı b�r teknoloj�k
hal aldı. Felsefen�n, b�zat�h� �nsanın varlığının
soru olmasından kaynaklanan b�r etk�nl�k
olmasına dönecek olursak bu anlamda �nsan
varlığı, �nsan b�l�nc�ne hayret "pathos"uyla yansır.
İnsan aslında durmaksızın “n�ye” olduğunun
hayret�nded�r. 
Evren d�ye b�r şey var. Pek� ben bunu nereden
görüyorum? Kend� varlığımdan müşahede
ed�yorum. N�tek�m ben de onun b�r parçasıyım. O
halde soruyu y�neleyel�m: N�ye? Evren n�ye
burada? Ben n�ye buradayım? Bu, sorulab�lecek en
temel soru ve bu sorunun kend�s� yanıtla
doğrudan �lg�l� b�r soru değ�l. Soru ve yanıt �ç
�çed�r aslında. O açıdan bakıldığı zaman yanıtı
olmayan soru sorulmaz g�b� görüleb�l�r ama �şte
�nsan tam olarak yanıtı olmayan b�r soru g�b�
duruyor. İnsanın temel faal�yet alanlarına ve
�nsanlık tar�h�ne baktığınızda çeş�tl� şek�llerde
doğrudan bu sorunun yanıtına yöneld�ğ�n�
görüyorsunuz. Hegel bunun da farkında; �nsanın
“n�ye” sorusuna yöneld�ğ� alanları felsefe, sanat ve
d�n olarak ayırmış. Bu hat üzer�nden anladığımız
zaman sanatı felsefeleşt�rmek ded�ğ�m�z şey
doğrudan doğruya sanatı ne hale get�r�yor? B�r
soru hal�ne… İşte Marcel Duchamp’ın hazır
yapılmış nesnes�, readymade’�, tam olarak bu felsef�
sorunun somut, gözle görünür hale get�r�lmes�d�r.
Dolayısıyla da sorunuzun yanıtı şöyle: Felsefe
düşünce �ç�n kavramlara başvurur ancak -burada
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L�sans Programından “Technê �n Plato’s Thought”
�s�ml� tez�yle mezun oldu. 2003 yılında M�mar
S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nde (MSGSÜ)
Res�m alanında Sanatta Yeterl�k dereces� aldı.
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çıkan b�r durum. Bu tesp�t� de yapalım, bunu
k�mse yapmaz maalesef. Bu açıdan b�l�m�n
tümüyle �deoloj�k b�r hale geld�ğ�n� ve buradak�
�deoloj�k bağlam �t�barıyla da b�l�m�n doğrudan
kap�tal�zm�n h�zmet�nde olduğunu düşünüyorum.
Ne var k� b�l�m� sank� b�r sırça köşkte yaptıkları
algısının yaratılması sebeb�yle b�l�m �nsanları da
düşünme �le �l�şk�ler�n� kest�kler�n� görem�yorlar.
Den�lecek k� b�l�m �nsanları b�l�msel üret�mde
bulunarak k�taplar yazıyor, mesela Stephan
Hawk�ng meşhur “Zamanın Kısa Tar�h�”n� yazdı.
Lütfen açıp bakın, bu k�taplardak� tartışmalar ne
düzeyde? Son derece ortalama b�r entelektüel
düzeyde yazılmış bu k�taplar, aslında güncel
b�l�m� popülerleşt�rme �şlev�ne sah�p. B�r “hocalık”
söz konusu ancak bu hocalık, halka b�l�m anlatma
şekl�nde. Bu durumu, modern f�z�ğ�n kurucuları
olarak saydığımız �s�mlerde bu şek�lde görmek
mümkün değ�l. Popüler b�l�m k�taplarının
düşünce üretmes� beklenemez, bunu söylemeye
çalışıyorum. Neden günümüzde ortalık “popüler
b�l�m” k�taplarından geç�lm�yor, onu da
söyleyey�m; çünkü artık b�l�msel projeler o kadar
devasa bütçelere �ht�yaç duyuyor k� halkın
verg�ler�yle bu projeler�n gerçekleşt�r�lmes�
sorgulanab�l�r hale geld�. Dolayısıyla popüler b�l�m
k�tapları, aldıkları o devasa bütçeler�
gerekçelend�recek şek�lde “b�l�m” adı altında b�r
şey�n pazarlanmasını sağlıyor. Ama görünen o k�
b�l�m ve düşünce �l�şk�s�ne da�r sorun, c�dd�
şek�lde gündeme gelm�yor. Bu durumda b�r�s�
çıkıp; “Bu doğrudan burjuva b�l�m�d�r.” deme
yürekl�l�ğ�n� göstereb�lmel�. Oysa b�l�m dey�nce
akan sular duruyor; çünkü kend�ler� b�l�m�
tamamen her şeyden bağımsız ve öte, b�l�m
�nsanlarını da âdeta b�r melek g�b� tanımlıyor. 

Oysa Manhattan Project’te çalışanlar k�mlerd�? Bu
soruyu k�m gerçekte soruyor ya da hang� b�l�m
tar�h�nde daha sonra Ortadoğu'da �sted�ğ�n�
yapma anlamına gelen "k�tlesel �mha s�lahı"yla
H�roş�ma ve Nagazak�'de yok ed�len s�v�ller�n yok
ed�l�ş�yle başlayan b�r atom çağından söz ed�l�yor?

Çağdaş sanattan devam edecek olursak çağdaş
sanat, sanatın farklı tekn�k ve malzemelerle de
mümkün olduğunu gösteren b�r yerde duruyor.
Çağdaş sanatın tekn�k ve malzemede yarattığı bu
dönüşümü nasıl yorumlamak gerek�r? Çağdaş
sanat; malzeme ve tekn�ğ�, sanatın başat
unsurları olmaktan çıkarıp önems�zleşt�r�yor mu
yoksa malzeme ve tekn�ktek� çeş�tl�l�ğ� �le sanata
yen� yaratım sahaları mı oluşturuyor?

İk�nc�s�. Bu çeş�tl�l�ğ� şöyle anlayalım: Sınırsız b�r
çeş�tl�l�k. Malzeme ve tekn�k sınırı yok. Dolayısıyla
konu, ben�m artık kl�şe hal�ne get�rmek zorunda
kaldığım soruya ve cevabıma gel�yor: Sanat ned�r?
El cevap; Ne değ�ld�r k�? Bana b�r şey göster�n k� o
sanatın konusu olmasın. Böyle b�r şey yok. Ne
değ�ld�r k� sanat? Bu durum özell�kle kavramsal
sanatla b�rl�kte çok öneml� b�r kavramın da �y�
anlaşılması gerekt�ğ�n� söylüyor: "Demateryal�zas-
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bette küresel hükümranlık �ş�ne yarıyor.
Hükümranlıkla ne yapıyorsun? Bütün dünyada ne
�stersen�z onu yapıyorsun. Çıkıp da buradan
b�l�m�n bağımsız olduğunu öne süremezs�n�z. Bu
komed�y� nasıl göz göre göre oynuyorlar, anlamak
mümkün değ�l.

B�l�m�n bugünkü konumuna da�r söyled�kler�n�z,
halen sürmekte olan pandem� koşullarında ayrı
b�r öneme sah�p. Pandem�, b�l�m�n bu
bahsett�ğ�n�z sırça köşk �çer�s�nde bulunma
durumunu ayyuka çıkardı. Daha önce de b�l�m�n
bu konumu h�ssed�l�yordu ancak artık �y�den
�y�ye hayatımızın her alanını bel�rleyen b�r
“b�l�m” söz konusu.

Neredeyse b�r k�l�se otor�tes�ne yakın. Otor�ten�n
yanında dogmaları �t�barıyla da k�l�seye yakın.
Enteresan dogmalara sah�p ve bu dogmaların en
öneml�s�, E�nste�n-Newton determ�n�st�k evren
model�nde ısrar ed�lmes�. Dolayısıyla Kuantum
kuramı, b�l�m tar�h�n�n en çok denenerek
kanıtlanmış ve en başarılı kuramı olmasına
rağmen b�l�msel söylem�n hâlâ temel zem�n olarak
marjında. Bunun b�rkaç sebeb� var. Bunlardan b�r
tanes�, evrendek� makro ve m�kro �l�şk�ler�n
kopması sebeb�yle bunları b�r araya get�ren
teor�ler�n varsaydıkları temel unsurların
denenemez, deneysel açıdan kanıtlanamaz
olmasıdır. S�c�m kuramından söz ed�yorum.
Dolayısıyla b�l�m tamamıyla h�perbol�k b�r
yörüngeye savrulmuş durumda. Bunun
sonuçlarıyla k�m� zaman yüzleşmek �ht�yacı h�sse-

yon" ya da madde ya da malzeme adına ne varsa
katılık olarak un ufak olması. Artık sanatın elle
tutulur, gözle görülür somut b�r şey olmasından
söz etmen�n dah� anlamı kalmadı. Neden?
Demateryal�zasyon aslında ney�n paralel�? Elbette
k� Kuantum Mekan�ğ�n�n ve kuramının
sonuçlarının. Artık sanatçılar, determ�n�st�k b�r
evrende olmadıklarının farkında. Fakat onların
taşıdıkları meşaleyle dönüşen sanattak� bu
devr�msel unsurun, toplum tarafından
anlaşılmasına �mkân yok; çünkü toplum, b�lg�den
tümüyle mahrum bırakıldığı �ç�n -�şte "burjuva
b�l�m�" tam olarak burada devreye g�r�yor-
karşısına çıkan sanat yapıtını özgürleşt�r�c�
�çer�ğ�nde okuyamıyor. Kuantum kuramı, b�r
türlü b�l�mde hak�k� anlamda �çselleşt�r�leb�lm�ş
değ�l. İçselleşt�r�l�rse ne olur? B�l�m, b�lg�
üzer�nden toplumu dönüştürdüğü �ç�n aslında
b�z�m "Al�s Har�kalar D�yarında" yaşadığımızı
söylemes� gerek�r. Söyleyem�yor. Bunu neden
söyleyem�yor? Çünkü b�l�m ve teknoloj� �le üret�len
şey sadece b�lg� değ�l, doğrudan doğruya o b�lg�n�n
�şe yaraması esası. Hang� �şe yarıyor? Asker�,
ekonom�k �şe yarıyor. Bunlar ne �şe yarıyor?  El-

1995-99 yılları arasında İTÜ’de üç yıl ve Kocael�
Ün�vers�tes�’nde b�r yıl kuramsal ve uygulamalı
dersler verd�. Tüm bu süreçte aynı zamanda
toplam on beş yıl profesyonel anlamda reklam
sektöründe ulusal ve uluslararası ajanslarda
sırasıyla graf�k tasarımcı, sanat yönetmen� ve
yaratıcı yönetmen olarak çalıştı. 
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d�yorlar, bununla �lg�l� toplantılar yapıldığını da
b�l�yoruz. Ben de naç�zane b�r b�l�m okuyucusu
olarak tak�p ed�yorum. Hak�katen özell�kle
kozmoloj�dek� kuramlar, sanatta ya da başka b�r
yerde bulamayacağınız derece “fantast�k”. Ben
sanatçıların hayal gücünün o kadar güçlü
olduğunu zannetm�yorum. Üstel�k buradak� hayal
gücünü matemat�k modelle en azından tutarlılık
açısından �spatlayıp sonra da deneye hazır hale
get�rmen�z lazım. O yüzden b�l�m�n özell�kle
günümüz güncel sanatı �t�barıyla ben� daha fazla
heyecanlandırdığını söyleyeb�l�r�m. Ancak tekrar
edey�m, bu savrulma ve �ç�ne düşülen durum
sebeb�yle b�l�m kend�s�n� toplumla olan �l�şk�s�nde
b�r otor�te olarak korumak �ç�n hala ayağını
sağlam zem�ne basma kaygısıyla determ�n�st�k
evrende ısrar ed�yor. Determ�n�st�k evren ne
b�l�yor musunuz? Aslında �nsan olmanın esasına
aykırı b�r düzen. Determ�n�st�k olmanın koşulu
bas�t anlamda sebeb�n sonuçtan önce gelmes�
falan değ�l. Hoş o �ş sadece kuantum mekan�ğ�nde
değ�l, eğer mevzuyu çok V�ktoryen
okumuyorsanız sosyal olaylarda da karmakarışık.
İnsan yaşamında her şey�n �ç �çe geçt�ğ� öyle
alanlar var k� sebep ve sonucu b�rb�r�nden
ayıramıyorsunuz. Onun �ç�n laboratuvarlar en
güven�l�r alanlar. Nereye kadar? Mesela
laboratuvarda mantarlara baktığınızda başka
türlü davranıyorlar, doğaya çıkardığınızda başka
türlü davranıyorlar.

Bu noktada aslında �nsanın b�r bütün olarak
laboratuvara sokulamayan b�r canlı olması da
gündeme get�r�leb�l�r. B�r söz vardır; �nsan, -
poz�t�v�st yaklaşımdak�- ps�kologların tutarlı
görmek �sted�kler� tutarsız b�r canlıdır. B�r b�l�m 

olma �dd�asıyla ortaya çıktığı �lk dönemde
ps�koloj�n�n, �nsanı ölçme metotlarına tab�
tutması gerek�yordu ve bu ölçme metotları da
elbette fen b�l�mler�n�n ölçme metotlarıydı.
Ölçmen�n mümkün olması �ç�n de �nsanın tutarlı,
öngörüleb�l�r b�r canlı olması gerek�yordu. Ne var
k� �nsanın h�ç de öyle olmadığı anlaşıldı, bu da
ps�koloj�n�n yen� yaklaşımlar gel�şt�rmes�ne yol
açtı.

O yüzden özell�kle sosyal b�l�mlerde post-
poz�t�v�st parad�gmalar üzer�nden de ayrıca b�r
savrulma başladı ve o savrulma g�derek
sosyologların kend�l�ğ�nden felsefe yapmasına
dönüştü. Dolayısıyla karşımızda felsefe yapan
sosyologlar ortaya çıktı. Ş�md� bu da sonuçları
bakımından oldukça �ron�k b�r durum. Bunu da
söylemem lazım.

İlk sorumuza verd�ğ�n�z yanıtta Hegel’�n modern
sanat �le b�rl�kte sanatın ölümünü �lan ett�ğ�nden
bahsett�n�z. Ancak Hegel’�n bu düşünces�n�n,
farklı b�r yönden gerçekleşt�ğ�n� de ekled�n�z. Bu
bağlamda çağdaş sanatın “Hegel �le b�rl�kte
Hegel’e karşı” b�r yerde durduğunu söylemek
mümkün mü?

Olab�l�r. Aslında bu �y� de b�r yaklaşım olur; çünkü
özell�kle Derr�da’nın öğrenc�s� Chr�st�an
Mal�bu’nun ele aldığı Hegel’�n “plast�s�te” kavramı
öneml�. Hegel, tar�hsel bağlamda Ge�st’ı plast�k
b�r esasta görüyor. O yüzden de Hegel’� doğru
anladığımızda şununla karşı karşıya kalıyoruz:
Aslında �nsan b�zat�h� kend�s�n� plast�k malzeme
olarak şek�llend�r�yor. Bunun günümüzde
nörob�l�mdek� karşılığı ne? Beyn�n plast�s�tes�.

SANATIN ÖLÜMÜ YA DA FELSEFELEŞEN SANAT



37kış, 2022

2004’ten �t�baren altı yıl Akden�z
Ün�vers�tes�nde önce kadrolu öğret�m
görevl�s� ve daha sonra da öğret�m üyes�
olarak bulundu, b�r yıl Res�m Bölüm
Başkanlığı yaptı. Hâlen, İstanbul Tekn�k
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Bölümü başkanlığı
yapmaktadır.

Hegel’�n b�l�msel teor�lere açılab�lecek çok sağlam
yönler� var. Fakat söyled�ğ�m g�b� b�l�m
düşünemed�ğ� �ç�n bunlar yeter�nce ele alınmıyor.
Den�lecek k� felsefe ve b�l�m�n ara kes�t� olan
cogn�t�ve sc�ence d�ye b�r alan var. Ancak burada da
farklı sorunlar var, örneğ�n cogn�t�ve sc�ence
tamamıyla Anglo-amer�kan
ampr�kopragmat�zm�n�n hak�kat tanımı
çerçeves�nde ele alınıyor. Maalesef cogn�t�ve
sc�ence’ın geld�ğ� yer burası. Bunca çalışmanın
ardından b�l�nç-bey�n �l�şk�s�nde eğer den�l�yorsa
k� “b�l�nç b�r yanılsamadır”, ben de “bütün
G�r�tl�ler yalancıdır” şekl�nde �fade ed�len ve
felsefe tar�h�nde �y� b�l�nen o paradoksu
hatırlatırım. B�r b�l�nç kend�s�ne nasıl yanılsama
d�yeb�l�r? Dahası bunu söyleyen bey�n m� yoksa
b�l�nç m�? Plast�s�te kavramına dönecek olursam,
Hegel’�n bu kavramı, bence sanatı �nsan
faal�yet�n�n esasına yerleşt�r�yor. Ancak bunu
Hegel'den bekleneb�leceğ� g�b� romant�k �deal�st
açıdan değ�l, tam da bu b�ç�mlend�rme anlamında
alıyor. Dolayısıyla Ge�st, tam b�r b�l�nç olarak
doğrudan kend�s�n� tar�hte sürekl� yen�den
üret�yor. Bakın, madd� hayatın yen�den
üret�lmes�nden başka b�r şey bu. Başka ama ayrı
b�r şey değ�l. Neden? Çünkü Hegel’de madd�
hayatın üret�lmes� b�r “yapma” �ken �nsanın kend�-

s�n� Ge�st olarak şek�llend�rmes� plast�s�te
�t�barıyla doğrudan b�r “olma”. “Yapma” ve “olma”
arasında b�r fark var burada. Dolayısıyla b�ze
ancak üret�m bağlamının olma bağlamıyla b�rl�kte
anlaşılması doğru ve sağlıklı sonuçları vereb�l�r ve
ancak bu bağlamda sanatı, bu çerçeven�n
�çer�s�nde koymak b�r anlam taşıyab�l�r. Yoksa
mesela post-yapısalcı söylemde de da vardır; sanat
�ç�ne düşülen metaf�z�k yanılgıdan çıkış noktası
kabul ed�l�r. Çok açık k� b�lg� üret�m� açısından
b�l�m merkezde, sanatsa Kant'tan �t�baren artık
h�çb�r b�ç�mde b�r b�lg� türü kabul ed�lmed�ğ�nden
çevrede. Mesela bu anlamda b�l�m tümüyle er�l,
sanatsa aslında d�ş�l b�r faal�yet olarak
konumlandırılmış oluyor. Toplumsal konumları
açısından c�ns�yet ayrımı tar�h� üzer�nden ortaya
çıkan sonuç da bu. Pek� burada b�l�m�n merkezde
olmasıyla sanatın marjda, çevrede olması tesadüf
kabul ed�leb�l�r m�? Ed�lemez. Kadın ve sanat aynı
yazgıyı taşırlar �nsanlık tar�h�nde.

B�l�m, teknoloj� ve sanat �l�şk�s�ne değ�nm�şken
meseleye yapay zeka üzer�nden yaklaşmanın da
gerekl� olab�leceğ�n� düşünüyoruz. Yapay
zekanın ürett�ğ� b�r ş��r, res�m ya da müz�k sanat
olarak değerlend�r�leb�l�r m�? Yapay zekayı
“sanatçı” olarak tanımlayab�lmem�z�n önünde ne
g�b� engeller var?

Burada az önce söz ett�ğ�m Anglo-amer�kan
ampr�s�st/pragmat�st yaklaşımın t�p�k sonuçları
var. Bu yaklaşım kend� hak�kat tanımından o
kadar em�n k� yapay zekayı da bu yüzden
doğrudan doğruya b�l�nç olarak kabul ed�yorlar.
Bu b�r kabul. Ancak bu kabuller� herhang� b�r
şek�lde sorgulayan yaklaşımları da tıpkı b�r za-
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manların k�l�ses� g�b� heret�k/sapkın �lan
ed�yorlar. Örnek olarak bahsett�ğ�m kabuller�
eleşt�ren �k� �s�m söyleyey�m: Chomsky ve Searle.
B�r bakın bakalım ne d�yorlar yapay zekayla �lg�l�.
D�yorlar k� yapay zekada b�r b�l�nçten söz etmek
mümkün değ�l. Yan� burada learn�ng ded�ğ�n şey
b�r mecaz hala, b�r metafor. Learn�ng’�n
gerçekleşeb�lmes� �ç�n aslında orada b�r "b�r�nc�l
tek�l şahıs b�l�nc�" bulunması lazım. B�r�nc�l tek�l
şahıs b�l�nc� �se “özne” ded�ğ�m�z “muamma”dır.
Ne olduğunu b�lm�yoruz bunun. Ama s�z post-
yapısalcılar g�b� “ben bunu mükerrer fark
üzer�nden açıklarım” d�yorsanız amenna. Ne
yazdıkları ortada; uzatmayacağım, defalarca
anlattım ya da yazdım çünkü. Y�ne Hegel’�n
hayalet�n� davet edel�m �ş�n �çer�s�ne. Hegel
d�yalekt�ğ� doğru anlaşıldığında görülür k�
d�yalekt�k düşünme asla taraf tutmaz. Mesela
bunu en �y� anlayanlardan b�r tanes� Adorno’dur.
O yüzden non-�dent�ty yoluyla aslında Hegel’dek� o
total�terl�ğe g�den “total�te” kavramının özdeş
esasını doğrudan doğruya ters yüz etmek �ster.
Bununla vardığı sonuç ne olur, onu şu anda
söylemeyeceğ�m. B�r d�pnot üzer�nden
savrulmayalım. Fakat şu öneml� tekraren:
D�yalekt�k taraf tutmaz. Bu da şu demekt�r;
�dent�ty ve d�fference, yan� özdeşl�k ve fark h�çb�r
b�ç�mde b�r� d�ğer�ne terc�h ed�lecek şek�lde kend�
�ç�nde var sayılab�lecek şeyler değ�l; çünkü bunlar
ancak b�rb�rler�yle d�yalekt�k �l�şk� �çer�s�nde z�h�n
tarafından kavrandıkları �ç�nd�r k� b�z bu şek�lde
anıyoruz. Fakat bu anma b�ç�m�, onları bu
b�ç�mde �s�mlerle çağırmak demek, onların
b�zat�h� şuradak� b�r bardak ya da şu masa g�b� var
oldukları anlamına gelm�yor. Dolayısıyla �dent�ty’� 

d�fference üzer�nden açıklamaya çalışmak, ters
köşeye yatmak demekt�r. O nedenle yapay
zekadak� sorunu görmem�z lazım. Yapay zekadak�
sorun, b�r�nc�l tek�l şahıs b�l�nc�n�n -yan� özne
atfının- mevcut olmadığı sürece b�lg�den ve
öğrenmeden söz etmen�n ancak ve ancak
m�met�k, d�ğer b�r dey�şle takl�t bağlamında
mümkün olab�leceğ�d�r. Bu takl�d�n çok �y�
yapılıyor olması, doğrudan doğruya yapıldığı
anlamına gelmez. Çok bas�t b�r örnek var: B�r
papağan, empat� yoluyla b�z�m söyled�kler�m�z�
tekrar ett�ğ�nde b�z papağanın konuştuğu
sonucuna varab�l�r m�y�z? Ama buna rağmen
papağan b�z� şaşırtmaya devam eder m�? Evet.
Tam olarak yapay zekadak� sorun bu. Bu durumun
görülmey�p yapay zekaya b�r b�l�nç atfed�lmes�n�n
b�l�m adı altında yapılıyor olması, az önce
söyled�ğ�m meselen�n ne kadar ac�l b�r hale
geld�ğ�n� göster�yor: Düşünememe. Demek k�
düşüncen�n kend� asgar� koşulları �t�barıyla da
gerçekleşmed�ğ�n� görüyoruz.

Yüksek l�sans tez�n�z�n k�taplaşmış hâl� olan
“Platon Düşünces�nde Tekhnê” başlıklı
çalışmanızın ön sözünde, tez danışmanınız Prof.
Dr. Yalçın Koç’un, s�zden tez�n�z� Türkçe
yazmanızı �sted�ğ�n� ve onun bu �steğ�n�n,
felsefen�n ancak anad�lde yapılab�leceğ� yönünde
s�zde b�r farkındalık oluşturduğundan
bahsed�yorsunuz. S�z�n �faden�zle yabancı d�lde
felsefe yapmaya çalışmak, “önceden ‘gereğ�
düşünülmüş’ kavramlara Türkçe karşılıklar
bulmaktan �baret b�r nak�l, tak�p ve en
n�hayet�nde takl�t faal�yet� olmaktan öteye
g�demeyecekt�r.” Bu düşüncen�z� açmak gerek�r-
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se d�l�n yarattığı anlam dünyası, felsefey� nasıl
şek�llend�r�r?

Kend�m�z� d�lde yaratıyoruz. D�l, konuştuğumuz
b�r şey değ�l sadece. D�l, �ç�nde kend�n�z� b�r özne
olarak yarattığınız şey her şeyden önce.
Kend�n�ze, “ben” d�yeb�lmen�z bu yolla mümkün.
Homo Sap�ens’�n üç buçuk m�lyon yıl önce
başlayan serüven�, b�r b�r�k�m�n sonucu. Nasıl b�r
b�r�k�m bu? Artık sadece b�yoloj�k olarak �fade
ed�lemeyecek nöroloj�k ve nöroloj�k olmanın
ötes�nde bu nöroloj�y� de aşacak şek�lde -yan�
nöroloj�n�n nöroloj�k olarak kend�s�n� aşması-
kogn�t�f, b�l�şsel olması. Bu aşma �fadeler�nde
öznelc� �deal�zme savrulmayalım; öznelc�
�deal�zme b�r kapı açmaya çalışmıyoruz. Bu
benzer� �fadeler�m tümü felsef� düşüncen�n
�çer�s�ne g�rd�ğ� b�r çıkmazın -k� ben o çıkmazın
başlangıcının Platon �le Ar�stoteles arasındak� b�r
değ�ş tokuşta gerçekleşt�ğ�n� düşünüyorum-
sonucu. Oraya g�rmeks�z�n şunu söylemem lazım:
Ben�m, d�l �le olan �l�şk�m�n h�çb�r şek�lde �deal�ze
ed�lmemes� lazım. Bununla ne demek �st�yorum?
Örneğ�n; “D�l varlığın ev�d�r.” Buna herkes
bayılıyor; çünkü çok “şa�rane”. B�l�yoruz
"kehre"s�nden (dönüş) sonra He�degger’�n "poet�k"
b�r ontoloj�ye sığındığını. Dolayısıyla “kehre”
�t�barıyla He�degger, felsefe yapmaz, felsefe adıyla
"poet�ka" yapar. Aynı nedenden de düşünces�
tümüyle m�toloj�k b�r hal almıştır; olması gerekt�ğ�
g�b�. Bu belk� de en başında vardı. Dahası
He�degger'�n z�h�n �kl�m�n�n m�toloj�k �t�barla
Naz� �deoloj�s�yle b�reb�r �l�şk�de olduğunu
düşünüyorum. Tıpkı o Naz� s�mgeler�ndek�
Töton�k �mgeler g�b�. Töton�k ded�ğ�m �ron�k b�-
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ç�mde Hr�st�yan Romalı olmaya bağlanan pagan
Cermen kökler.

Mazur görürsen�z konuyu netleşt�rmek adına
şunu da sormak �st�yoruz: Anad�lde felsefe yapma
gerekl�l�ğ�, m�ll�yetç�l�ğe kapı aralıyor mu? 

Bunu söyleyen b�r k�msen�n aslında d�l�n tam
olarak ne yaptığını anlamadığını düşünüyorum.
Mesela b�r k�ş� B�rleş�k Devletler'de eğ�t�m
almıştır, �y� b�r İng�l�zce öğrenm�şt�r, dolayısıyla
felsefe yapmayı da orada İng�l�zce öğrenm�şt�r. İy�
de bu durumda felsefey� Türkçe yapamaz k�. Bu
k�ş� felsefey� Türkçe nasıl yapar b�l�yor musunuz?
Az önce alıntıladığınız yerde söz ett�ğ�m g�b� takl�t
ederek. İng�l�zcedek� kavramları bulur,
Türkçedek� �s�mlerle takl�t eder, sonra her �k�s�n�
Türkçe gramer� �ç�nde buluşturur ve böylece
Türkçe yazar. Hayır! İng�l�zce düşünüp Türkçe
yazıyor. Dolayısıyla kend� d�l�n� b�r takl�t hal�ne
get�r�yor; tıpkı b�r papağan g�b�. Ama şu kaygıya
katılıyorum: D�l bağlamına bu kadar vurgu
yaparsak Türkçülük �le Türkçec�l�k arasında b�r
fark kalıyor mu? Ben “Türklük” adı altında b�r
cevhere �nanmıyorum. Buna böyle b�r �nanan
varsa uyandırmak lazım, bunun h�çb�r b�l�msel
temel� yok. Tıpkı Alman olmak g�b�, İng�l�z olmak
g�b�, Fransız olmak g�b�… Bunlar tümüyle tar�hsel
anlamda ortaya çıkmış, olumsal şeyler. Tıpkı
gözbebekler�m�z g�b�. B�r k�msen�n gözbebekler�
asla b�r başka k�msen�nk�ne benzemez. Neden?
Çünkü tamamıyla cen�n sürec�nde rastlantısal
olanla benzers�z b�r şek�lde oluşur oradak� örüntü
(pattern). Gözbebeğ�ndek� benzers�zl�k esası o
nedenle renk değ�ld�r, örüntüdür. Meselelere ba-
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kab�lmek lazım; bakmak ve görmek farkı ayırt
etmeden. Bakmadan göremezs�n zaten. İnsanlar
bakmadan görmeye çalışıyor. Önce bakmak, yan�
kafayı b�r çev�rmek lazım. Çev�rmeden gördüğünü
ancak hayal eders�n. Bahsett�ğ�m soruna dönersek
Türkçülük ve Türkçec�l�k meseles� aslında
b�rb�r�nden farklı meseleler. Ama d�ğer taraftan
bunların kes�şt�ğ� b�r durum var: Kültürel k�ml�k.
Kültürel k�ml�k d�l �le mühürlenm�yor mu? D�l �le
�fade ed�lm�yor mu? D�l �le kültürel k�ml�k sıkı
sıkıya bağlıdır. Demek k� sen�n aslında kend�n� b�r
Türk olarak, b�r k�ml�k olarak yaratab�lmen ve bu
yaratıyı sürdüreb�lmen �ç�n kend� d�l�nle
düşünmen gerek�yor. Pek� bu n�ye gerekl�? Mesela
hep�m�z İng�l�z olalım. Zaten öyle değ�l m�y�z?
Sadece fark şu k� bu durumda sen asla b�r İng�l�z
olamayacağın �ç�n ne olursun? Parya olursun.
Parya olmak �ç�n bu ne merak? D�l öyle
W�ttgenste�n’ın zannett�ğ� g�b� b�r “oyun” da değ�l.
Ne “Tractatus”ta �fade ett�ğ� g�b� b�r "serg�" ne de
“Felsef� Araştırmalar”da zannett�ğ� g�b� b�r "oyun".
Meseley� yakalamaya oyun düşünces� �le çok
yaklaşmıştır ancak aslında d�l�n b�r sahnes�
olduğunu fark edemem�şt�r; çünkü oyun yalnızca
b�r sahnede oynanır. D�l�n b�r “sahnes�” olduğunu
anladığınız anda, d�l�n sadece l�ngu�st�k ya da d�l
felsefes�nde anal�z ed�ld�ğ� g�b� sentaks - semant�k
bağlamından �baret olmayıp yaşantı karşılığı
olduğunu görürsünüz. B�z b�r d�l dünyasındayız.
D�l�, nesnen�n kend�s�nden sıyırıp ayıramazsınız;
�ç �çe geçm�şt�r. Ş�md� bırakacaksın bu dünyayı,
kend� d�l�n� ve d�yeceks�n k� “Ben öbür dünyaya
taşınıyorum.” Olab�l�r m�? “Hayır, olamaz!”
dememek gerek�r; çünkü deneneb�l�r. Mesela
Gaugu�n Tah�t�’ye g�derek ne yapmıştır? Bütün b�r 
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uygarlıktan koparak o yabanıl olanın kend�s�nde
sanatın yaratıcı kökler�n� bulmaya çalışmıştır.
Pek� ne olmuştur? Öyle ya da böyle kend�s�ndek�
freng�y� bulaştırmıştır Tah�t�l�lere her şeyden
önce. Bütün sanatsal amaçlarına rağmen aslında
orada b�r kolonyal üst perde bakış olarak
bulunmuştur. D�ğer yandan kend�m�z� kend�
d�l�m�z�n sahnes�nden almamız demek kend�
dünyamızı terk etmem�z demek. B�r�s� bana
söyles�n, n�ye bunu yapalım? B�r sahne, b�r
d�ğer�nden n�ye daha �y� olsun k�? Ben�m başka b�r
sahneye geçmem� gerekt�recek şey ne? İng�l�z
d�l�nde felsef� problemler, Türk d�l�nde
düşünülemeyecek yetk�nl�kte m�? Ancak İng�l�z
d�l�nde m� mümkündür felsef� problemler�
düşünmek? Ampr�s�st ve pragmat�st bağlama
get�r�l�p dayandırılan ve �nd�r�len şekl�yle anal�t�k
felsefe, İng�l�z d�l�n� oldukça �y� �şlem�şt�r. D�l
böyle b�r şey, �şlend�kçe gel�ş�r. Tamam da ne
yönde ve tam olarak hang� �nsan anlayışı ve dünya
görüşünde? Dolayısıyla da daha gel�şm�ş d�yerek
yapılab�lecek b�r terc�h�n de anlamı yok. Ger�ye ne
kalıyor? Hükümran olanın d�l�ne tesl�m olmak…
Burada b�r sorun var �şte. Demek k� bunun altında
b�r ez�kl�k yatıyor, �t�raf edel�m. İy� de bu ülke
ez�kl�k duygusuyla mı kuruldu? İnsan hang�
ülkede yaşadığını da tar�hsel tecrübe bakımından
anlamak zorunda. Bu konuya b�r şey daha
ekleyey�m. D�l, sadece kend�m�z� �ç�nde özne
olarak meydana get�rd�ğ�m�z b�r bağlam değ�l.
Ama aynı zamanda �deoloj�k de b�r zem�n� var.
Hem de en baştan �t�baren… Çünkü sözünü
ett�ğ�m�z bütün h�yerarş� b�ç�mler� d�lde öğret�l�r/
öğren�l�r. Dolayısıyla k�ş� h�yerarş�k yapı �ç�ne
doğduğu zaman, bu h�yerarş� b�ç�mler�n� �çselleş-
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t�rm�ş bulur kend�n�. Özne bağlamı aslında
�nsanın b�r anlamda aleyh�ne �şler. D�l sen�
kend�ne �şaret edeb�lme �mkânı üzer�nden b�r
özne hal�ne get�r�rken bunları da sana teker teker
yutturur. O yüzden d�l aynı zamanda en b�r�nc�l ve
en korkunç �deoloj�k aygıttır. Geld�ğ�m�z nokta
neres�? Logos’un ç�ft anlamı; True - false / alethe�a -
doksa / ontos - pseudos. Platon koymuş heps�n�.
Oturup b�r güzel anlamak lazım en baştan.

Öncek� sorumuzla �l�şk�l� olarak felsefen�n “hang�
Türkçe” �le yapılacağını da sormak yer�nde olacak
g�b� gözüküyor. Türkçede yazılmış felsefe
met�nler�ne bakıldığında gündel�k d�lde sıkça
kullanılmayan “öz Türkçe” kavramlarla yazılan
met�nler olduğu g�b� y�ne gündel�k d�lde sıkça
kullanılmayan Osmanlı Türkçes�ne a�t
kavramlarla yazılanlar da var. Anad�lde felsefey�
“hang� Türkçe” �le yapmak gerek�r?

Yaşayan Türkçe �le yapmak gerek�r. Öz Türkçe
veya Osmanlı Türkçes� yönündek� terc�hler�n
altında öyle ya da böyle �deoloj�k referanslar var.
B�raz önce söylemeye çalıştım, d�l�n yaşantı
karşılığı var. D�l yaşayan b�r şey. D�l�n yaşantı
�çer�ğ� olmaksızın d�lden söz etmek, sentaks-
semant�k meseles�nde olduğu g�b� tamamıyla
formal�st b�rtakım mevzularla �ş� halletmeye
çalışmak demek. Yapısalcılık, post-yapısalcılık, bu
bağlamlar tamamıyla d�l�n yaşantı �şlev�n�
boşlayan yaklaşımlar. D�l�n gerçekten ne yaptığını
anlamış yaklaşımlar değ�ller. D�l; �ç�nde öncel�kle
b�z� özne olarak meydana get�ren, sonra da b�z�m
bunun farkına vararak kend�m�z� o özneden
değ�lleyerek kend�m�z� yen�den b�r özne olarak var 
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etmem�z gereken b�r şey. O yüzden de düşünme;
d�lde, d�lle, d�le karşı yapılan b�r faal�yett�r.

S�z�n akadem�k geçm�ş�n�z hakkında konuşmak
�st�yoruz b�raz da. Çalışmalarınızda gördüğümüz
felsefe ve sanat b�rl�ktel�ğ�, eğ�t�m geçm�ş�n�zde
de mevcut: Felsefe ve res�m alanlarında hem
l�sans hem de l�sansüstü dereceler�n�z var. S�z� bu
bölümler�n �k�s�n� de okumaya �ten neyd�? B�l�nçl�
olarak bu ç�ft yönlü eğ�t�m�n�z� planlamış
mıydınız?

Bu b�r �nsanın tümüyle b�lerek seçeb�leceğ� b�r şey
değ�l. İnsan, sadece bell� b�r anda kend�s�n� fark
etmeye başlar ve bunun erken b�r yaşta olması
terc�h ed�l�r. Kend�n�z� fark etmeye başladığınızda
aslında s�z�n kend�n�z� b�r özne olarak var etme
koşullarınızın ne olduğunu sorgulamaya
başlarsınız. Bunu bu açıklıkta formüle
edemezs�n�z elbette ama bu kaygıya düşers�n�z.
Ben bu derde düştüğüm zaman bu �k� durumun
ben�m öyle ya da böyle hayatımı tanımladığını
gördüm. Dolayısıyla bunları �ç �çe nasıl öreceğ�m
sonrak� ben�m hayatımın sorunsalını teşk�l ett�.
Sanat esasen eylemle �lg�l� felsefe �se kuramsal b�r
yön. Ama b�z b�l�yoruz k� bu �k�s� b�r araya
gelmeden mesele h�çb�r şek�lde b�r bütün olarak ve
yetk�n b�r b�ç�mde görülem�yor, anlaşılamıyor.
Belk� bununla �lg�l�... Ben�m tal�h�m, kend�m�
bunun �ç�nde bulmuş olmam. Tab�� bunun �ç�nde
bulduğumu söylerken çocukluktan �t�baren bell�
b�r a�le yapısı, toplum yapısı �çer�s�nde kend�
DNA’mdak� kurguyla b�rleşt�rm�ş olduğum b�r
kes�ş�m olduğunu da göz önünde tutuyorum.
Öneml� olan, bu temelden sonra s�z�n farkına va-
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vararak s�zden ne çıkab�leceğ�n�, bu kumaştan
nasıl b�r elb�se çıkab�leceğ�n� düşünmeye
başlamanız. Gerçekten bu süreç çok b�l�nçl� b�r
şek�lde gel�şm�yor, b�r şek�lde mecbur
oluyorsunuz b�r süre sonra. B�l�yorum k� ben böyle
b�r hayatın �çer�s�nde olmasam, h�çb�r zaman
hayatımda gerçek anlamda b�r tatm�n söz konusu
olamayacaktı.

Sanatçı olmayan pek çok sanat felsefec�s� olduğu
g�b� sanat felsefes�yle h�ç �lg�lenmeyen sanatçılar
da var. S�z �se hem b�r sanat felsefec�s� hem de
sanatçısınız. Bu konumuzu, sanatın
felsefeleşmes� yönündek� düşüncen�z�n
oluşumuyla nasıl �l�şk�lend�r�yorsunuz? Sanatçı
ve felsefec� k�ml�kler�n�z arasında b�r sınır var mı
ve eğer varsa bu sınır, ne denl� bel�rg�n?

Mesele sanatla yapılan şey�n felsefeyle yapılan şey
anlamına gelmemes� �le �lg�l�. Çünkü sanatta
aslında açıklama olmaksızın açığa çıkarma söz
konusu. Açığa çıkarma eser �le gerçekleş�yor. Ama 
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açığa çıkarılan eser, daha önce orada olmayan b�r
şey olduğu �ç�n "aleth�c" (hak�kata da�r) b�r
bağlamda saklı olan b�r şey�n çıkarılmasından
bahsedeb�l�r�z. Ne var k� bu, açıklayarak
yapılmıyor. Felsefede �se açıklama b�l�msel anlam
taşımasa da “anlama” d�ye b�r şey var ve bu
anlama, tam olarak b�l�msel anlamda b�lg�ye
karşılık gelm�yor. Y�ne de Kant g�b� "spekülat�f
düşünme" olarak da sınırlayamayacağım bunu.
Kant, b�lmek düşünmek değ�ld�r d�yor. Felsefede
b�r anlama var; anlam olmadan anlamlandırma
olmuyor, çünkü anlama, aslında anlamı
anlamlandırma, başka dey�şle “anlam yaratmak”
demek. Bu anlam bağlamını �çermeden sadece
eylem�n kend�s�yle yet�nmek s�z� b�r tür eylem�n
alışkanlığına sevk ed�yor. Anlama yoluyla bu
alışkanlıklarınızı sürekl� olarak kontrol ed�p
yaratıcılık yönünde s�z� değ�şt�rmes�n�
sağlayab�l�rs�n�z. Dolayısıyla felsefe d�s�pl�n�n�n,
kavramlarla çalışmayı öğrenme ve anlama
yönündek� katkısı bakımından sanatçıyı,
alışkanlıkların b�r tür yaratı olduğunu zannetme
yanılsamasından koruyab�leceğ�n� düşünüyorum.

SANATIN ÖLÜMÜ YA DA FELSEFELEŞEN SANAT


