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Izdırap, insanın özsel kavramlarından birisidir.
İnsan, düşünen bir hayvandır denilmiştir; insanın
toplumsal bir hayvan olduğu da tekrarlananlar
arasındadır ancak onun ızdırap çeken bir hayvan
olduğu pek dillendirilmemiştir. Halbuki insan;
düşünmenin ızdırabını çeker, kalabalıkların içinde
olmanın ya da dışında kalmanın ızdırabını çeker,
konuştuklarının ve sustuklarının ızdırabını çeker…
Velhasıl hayat, ızdırabın bir sahnesidir.
Izdırabın insan hayatındaki kökensel konumu,
dinsel anlatılarda da görülmektedir. Tevrat’ın
Yaratılış bölümünde Tanrı, Adem ve Havva’ya “iyiyle
kötüyü bilme ağacı”ndan yemelerini yasaklamıştır.
Tanrı’nın yasağını çiğneyen Adem ve Havva, cennet
bahçesinden kovulmuş ve bilmenin ızdırabını
çekecekleri dünyaya gönderilmişlerdir. Bütün bir
insan soyuna sirayet eden “babalar günahı” işte
budur. Tanrı, Adem’e şöyle seslenmektedir:
Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek
Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın.
Schopenhauer; ızdırabı, insan mutluluğunun iki
düşmanından birisi olarak görmektedir. Diğeri ise
can sıkıntısıdır ve insan, ızdıraptan kurtulup
mutluluğa erişmeyi umarken yakasını can
sıkıntısına kaptırmaktadır. Bu yüzden
Schopanhauer’a göre hayatın bize sunduğu, ızdırap
ve can sıkıntısı arasındaki şiddetli bir salınımdan
başka bir bir şey değildir. Schopenhauer’ın
“pesimist” olduğu söylenilen felsefesinden hareketle
“Izdırap dolu dünyada mutluluğun imkanı nedir?”
sorusu, yanıtlanmayı beklemektedir.
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’a iliştirdiği bir
soru vardır: “Kolay elde edilmiş bir saadet mi, yoksa
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insanı yücelten ızdırap mı daha iyidir?” Izdırap,
mutluluğun bir düşmanı olarak değil, aynı zamanda
bir merhalesi olarak da görülür. Hegelci bir pers-
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pektiften nasıl ki yanlış, doğrunun bir merhalesiyse
çekilen sıkıntılar da mutluluğun bir merhalesidir;
kavramların içsel diyalektiği bize bunu
göstermektedir. Tasavvuf düşüncesinde “kamil
insan” olma yolunun çile çekmekten geçmesi,
sebepsiz değildir.
Izdırap dolu dünyada ızdırapsız bir hayat arzusu,
distopik kurguların da hareket noktalarından birisi
olmuştur. Aldous Huxley’nin Cesur Yeni Dünya
romanında “soma” adlı tabletler, her türlü
ızdıraptan kurtulmayı vaat etmektedir. Ne var ki
ızdırabın tabletlerle yok edildiği bir hayat,
Aristoteles’in mutluluk tanımının çok uzağına
düşmektedir. Cesur Yeni Dünya’daki “soma” ve
mutluluk sorusu; psikiyatrik ilaç kullanımına dair
tartışmaların sosyal bilimlerde önemli yer teşkil
ettiği günümüzde yeni bağlamlar kazanıyor gibi
gözükmektedir.

"Izdırap" kelimesinin yazımı ihtilaflıdır. Dil Derneğinin
hazırladığı yazım kılavuzunda bu kelime "ıstırap" olarak
yazılmışken Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzunda
"ızdırap" olarak yazılmıştır. "Izdırap" kelimesi Arapça
"drb" kökünden türemiştir ve Türkçedeki "mızrap",
"muzdarip" gibi kelimeler de aynı köktendir. Kelimenin
yaygın yazımı da göz önünde alındığında dergimiz,
"ızdırap" yazımını benimsemiştir.
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IZDIRAP HAYATTIR
Abdullah YUNUS

H

ayat, canlının dünyaya gelişinden ölümüne kadar geçen süredir. Ancak hayat
aynı zamanda ardı arkası kesilmez akış

manasını da içinde barındırır. Çünkü insan dünyaya gözünü açar, hayata gözünü açar. Hayat,
canlı hayata katılmadan önce de vardır, o gittikten
sonra da olacaktır. Bu açıdan hayatı kamusal mal,
ortak kullanıma tabi bir şey olarak görmek gerekir. Kamusaldır ancak hayat, tabiatı gereği kişiye
özelmiş gibi görünür. Hepimizin yaşadığı dünya
hepimize farklı görünür. Hayatın varsanı (halüsinasyon) yaratmasının en büyük nedeni içinde bulundurduğu dinamiklerin kişide farklı tecrübeler,
bilinçaltı ve duyu organları vasıtasıyla farklı farklı
algılamalara sebep olmasıdır. Yine de insanlık ağız
birliği etmişçesine farklı çıktıları aynı şeymiş gibi
değerlendirir ve farklılık sadece, şeylerin kişide
yarattığı duygu ve düşüncelerle ortaya çıkabilir.
İşte burada öteki bundan hoşlanır beriki ise nefret
eder. İnsanlığın herhangi bir konuda ortak fikre
vardığı ve istisna bile olmadan yüceliğini, güzelliğini kabul ettiği bir şey yoktur. Genel kabuller de,
içinde istisna barındırır -istisnalar kaideyi bozmasa bile- mutlak, pürüzsüz, ideal şeyin varlığı herhangi bir şekilde kanıtlanamaz. Hangisi hakikattir
ve sahte olan neye göre kıyas kabul edip gerçek
olandan ayrılabilir, bu bilinmez. Şüphesiz yaşamdaki her bir şey birbirinden ayrıdır. Çok eski bir
deyişin de belirttiği gibi, iki şey aynı olamaz, çünkü eğer aynı olsaydı, o şey diğeri olurdu. Haz ve

güzellik dahi insanların tamamını mutlu etmez
çünkü haz ve güzellik anlayışları kişiden kişiye,
toplumdan topluma farklılık gösterir. Hatta aykırılar hazzı küçümser ve peşinden koşulmaması
gereken bir şey olarak niteler. Doğrudur, haz
peşinden koşulacak bir şey değildir. Yine de haz
objesinin peşinden koşarken daha çok haz ve acı
duyar insan. Çoğunlukla da acı. Burada insanı
dizginleyen ve hayatla barıştıran yegane şey arzuların sınırlandırılması ilkesidir. Bu anlayış birçok
felsefi görüşün de temelini oluşturur. Neredeyse
her ahlak öğretisinde iradenin kontrol edilmesi
gerektiği öğütlenir. Ancak iradeyi kontrol etmek
farklı sonuçlara sebep olur ve irade kontrolü aynı
zamanda kişinin belirli hazlardan feragat etmesi
manasına gelir. Anda yaşamak çok önemlidir, irade kontrolü ise bir ağaç gibi meyvelerini çok sonra
verir. O yüzden iradeyi kontrol edebilmek, ancak
güçlü zihinlerin elde edebileceği bir şeydir ve o
hazzı da ancak bunu başarabilenler tadacaktır.
Peki neden haz ve arzu bu denli güçlüyken onlardan kaçınmamız, onları belirli bir seviyeye çekmemiz öğütlenir? Çünkü her haz yanında bir de dostunu getirir, o da ızdıraptır.
Izdırabın farklı boyutlarına inmeden önce acı ve
ızdırap arasındaki farka değinmek gerekir. Elbette her acı ızdırap olarak nitelendirilemez, çünkü
acı ana sabittir ve geçmişi etkilemez, geleceğe ise
ancak belirli bir oranda artçıları ulaşabilir. Bir
örnek verecek olursak herhangi bir sebepten bir
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uzvumuzu kaybetsek ve bu pek bir vahşi bir biçimde olsa, uzvumuzu kaybederkenki hissimiz acıdır,
ancak ondan sonra o uzvumuz olmadan yaşayacağımız gerçeği ızdıraptır. Acı kendini kesik kesik
gösterir ve yıldız kayması gibi en parlak ve en
sönük olduğu anlar vardır. Ardında bir iz bırakır

şeceğini bilmeyiz, düşeceği kesindir ve o düştüğünde belki bir acı duyarız belki de duymayız,
ancak o kaya düşene kadar derin bir ızdırap içerisindeyizdir. O yüzden hayatı en verimli yaşayanlar
ölüm fikrini bir kez dahi aklından geçirmemiş
insanlardır. Çünkü onlar yaşamak zorundadırlar,

ve biz o ize baktığımızda duyumsarız ızdırabın

ölüm yokmuşçasına yaşarlar ve her türlü sıkıntı-

keskin pençelerini. Yine de, her acı ızdırap doğurmaz ancak her ızdırap acı doğurur. Izdırap devamlılığı olan, başı ve sonu belli olmayan bir durumdur. Bir etkene sahip olabilir ancak anlamsız
bir biçimde, durduk yere de kendini gösterebilir.

nın üstesinden bir şekilde gelmeyi başarırlar. Hayattaki en büyük ızdırap, yani var olmanın yarattığı keder onlardan tümüyle uzaktır, bu durumda
ruhları şen bir çocuğu andırır. Kirillov'un romanda savunduğu fikri tam olarak onun sözcükleriyle

Burada ızdırap denince akla gelen en önemli kişi
olan Schopenhauer’ın adını anmalıyız. Schopenhauer, şu sözleriyle ızdırabın doğasını aydınlatır
ve onu bizim de üzerinde düşünebileceğimiz bir
şeye dönüştürür:

dile getirecek olursak:

”Her bir münferit ızdırap öyküsünün bir istisna gibi
göründüğü doğrudur, fakat genel olarak ızdırap
kuraldır.” ¹

yine de ya düşerse diye acıyla kıvranırdı.”²

“Ama kaya üzerinizde asılı durdukça hep dehşet
içerisinde olurdunuz. Bundan korkmayacak kimse
yoktur: Dünyanın en büyük bilgini de korkar, en büyük
doktoru da. Acı duymayacağını bilmesine karşın herkes

Söz konusu düşüncenin açıklığı ve sadeliği bile
sayfalar dolusu yazılabilecek fikirler türetir insan
zihninde. Izdırap kuraldır, çünkü yaşamın bir
parçasıdır ve her insan, yaşamına devam ederken
gelecekte onu bekleyen her acı ve ızdıraba, sıkıntı
ve eziyete katlanacağını kabul etmiş sayılır. “Yaşamak zorundayım” sözü oldukça ağırdır ve çaresizliğin, ızdırabın izlerini taşır üzerinde. Yine de
hayatın çetrefilli yapısı ve içinde bulundurduğu
dolambaçlar oldukça az insanı ondan vazgeçmeye
yönlendirir. Bu fikrin en iyi yansımasını
Dostoyevski'nin Ecinniler adlı romanındaki
Kirillov karakterinde görürüz. Ölüm bir kaya
parçası gibi tepemizde durur, onun ne zaman dü-

Emre ÇAÇAK

¹Arthur Schopenhauer, Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları, 2021, s.13.
²Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Ecinniler, çev. Mazlum Beyhan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020, s.143.
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Kirillov pırıl pırıl bir düşüncenin yansımalarını
gösterir roman boyunca ve üzerine ayrıca denemeler kaleme alınabilecek denli karmaşık yapılar
oluşturur. Kendini öldürdüğü zaman tanrı olacağını savunur, bu görüş de Plinius'un söylemiyle
paralellik gösterir ve Dostoyevski'nin bundan etkilendiği fikri uyanır içimizde. Plinius'a göre Tanrı
her şeyi yapacak kudrete sahip değildir, çünkü
eğer istemiş olsaydı kendi sonunu getiremezdi.
İnsan tam olarak burada tanrıdan ayrılır ve ondan
üstün tek noktasını açığa çıkarır: kendini yok edebilmek. Yok olmak, ızdırabın kesinkes kesilmesinin anahtarı gibi görünür ancak burada da başka
bir düşünce araya girer ve bize öteki dünyadan,
cennet ve cehennemden bahseder ve ızdırabın
kesintiye uğramasının cezasını sonsuz bir ızdırap
olarak belirler. Yunanlılarda bu durum biraz daha
farklıydı ve verilen ceza, insan hayatında devamlı
varolan ızdırabın öteki dünya yansımasını tam
olarak karşılıyordu. Bu savı en iyi Sisifos ve Tantalos mitolojilerinde görürüz. Oysa işkence ile cezalandırılmak kesinlikle daha etkisizdir. Başlarda da
değindiğimiz gibi, acı anlıktır. Cioran intihar fikrinin onu hayatta tuttuğunu söyler. Bu çok kadim
bir bilgidir ve modern toplumun düşman olduğu,
duymaktan bile kaçındığı temel ifadelerin başında
gelir. Çünkü hayattan ayrılan her insan, sistemden çekilmiş bir köledir.
Yine de, kurtuluş yolu hayatın tam da olması gerektiği gibi yani ızdıraplı olduğu fikrini kabullenmektir. İntihar, bu bağlamda ızdırabın bir neticesi
olarak kabul edilemez. İntihar daha çok bir reddediş yani hayattaki süregelen ızdırabı kabullenmeme halidir. Oysa doğumda insana vadedilen de
tam olarak budur ve yaşam boyu da çokça bunu
gösterir. Izdırabı intiharla beraber ele almak bir
nebze hata sayılabilir. “Hayatın amacı ızdırap çek-

mektir, bu hayat insana bir cezadır ve ruhlara
işkencedir” demek çokça yanılgıya sebep olabilir.
Bunların hepsini ayrı ayrı ele alacak olursak ilk
söylenmesi gereken şu olmalıdır ki ızdırabı
hayatın bir parçası, hatta bir uzvu olarak görebilmeliyiz: Izdırap hayattır.
Hayatın amacı ızdıraptır; -amaçsız olarak ızdırap hayattır- bu doğru bir önerme gibi gözükebilir
ancak tam bir yanılsamadır. Hayatın amacını çilecilik, ızdırap çekmek olarak görmemeli, ki eğer
hayatın bir amacı varsa bunun ızdıraptan kaçmak
olma ihtimali çok daha yüksektir ve çok daha
anlamlıdır. Diğer türlü, yani acı çekip ızdırap
içinde yaşamak fikri, ancak ve ancak kişinin kendi
kendisine işkence etmekten keyif almasıyla açıklanabilir. Yani insan varolduğu için kendi kendisini cezalandırır, iblis kendisidir. Izdıraptan kaçmak hayatın kabul edilebilir ve dayanılabilir olması için elzemdir. Tıpkı bir ağaç kökünün kuru toprağa değil de yaş toprağa doğru ilerlemesi gibi;
onun henüz koca bir ağaç değilken de büyüyebilmesi su ve güneş sayesinde olmuştur. İnsan da o
ağaç gibi dert, sıkıntı ve ızdıraptan uzaklaşmaya
çalışır ve yaş yerlere yani hayatın çekirdeğini oluşturan verimli, besin yönünden zengin alanlara
ilerlemeye çalışır. Genel algı açısından çilekeşlik
ve mahrumiyeti ele alacak olursak, yığınlar zaten
en küçük haz nesnesinin yokluğundan dahi derin
acı duyduğu için, onlar için gayet bolluk ve zenginlik içinde geçen bir hayat bile oldukça ızdırap
verici gözükebilir. Çünkü toplumun eklemlendiği
sistem haz üretmek üzerine kuruludur ve bize asla
ihtiyacımız olmayan şeyleri pompalar. Bir düşününce bu daha iyi anlaşılacaktır, yüz sene önce
olmayan ve şimdi hayatımızda büyük bir yer tutan
şeyleri ele alırsak: basit bir örnek olarak sosyal
medyayı gösterebiliriz. Sosyal medya üretilmiş bir
ihtiyaçtır ve uzun kullanım sonucunda kullanma-
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ya ara vermek ızdıraba yol açar. Ya da sigarayı
örnek olarak gösterebiliriz, tamamen uydurma ve
birkaç iş kolu yaratmaktan başka bir amacı olmayan bir alışkanlık. Haz nesnesi üretme ya da haz

Tüketiciyi yoksunluğa düşürmek için. Para kazanmak, koca koca toplumların düşünce ve ruh
dünyalarıyla oynamak için çok basit bir sebeptir.
Buna izin vermek de ayrıca eleştirilebilir. Yine de,

verdiği iddia edilen bir meta üretme ve üretilen
şeyin gerçekten ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını

bu kıyımın sorumluluğunu kimse almak istemez
ve özgürlük öne sürülerek insanların talepleri doğ-

savunmak tam bir akıl tutulmasıdır. Günümüzde
dondurma bile kendini haz vaadiyle satmaya
çalışıyor ve bu cinsel hazla ilişkilendiriliyor. Marka

rultusunda şeylerin ortaya çıktığı savunulur. Oysa
tükettiği şeylerin çoğuna ihtiyacı yoktur yığınların. Tüketim nesnesine dönüşen her şey her an

ve metanın bağlantı kurduğu haz çeşidi de önemlidir ve kimisi cinsel haz, kimisi ise huzur ve özgürlüğü kullanarak gerçekten bir haz ifade eden

ızdırap yaratma potansiyelini barındırır. Çünkü
bugün olan bir şey yarın olmayabilir. Izdırap, bir
şeyin yokluk haliymiş gibidir ancak bir şeyin

bir şeylerle kendi kimliklerini yaratmaya çalışıyorlar. Oysa markette gördüğümüz şeylerin birçoğu-

varlığı da derin ızdırap üretebilir. O zaman şu
şekilde ızdırabı iki anlama ayırabiliriz: Izdırap

na ihtiyacımız yoktur. Sokrates'in sözünü burada
anabiliriz : “Gerek duymadığım ne çok şey var.”³

hem bir şeyin yokluk ya da varlık halidir hem de
süreklilik barındıran herhangi bir şeydir. Bir şeyin

Sonuç olarak üretilmiş
haz da, gerçek bir haz da
yokluğunda ızdıraba yol
açar ve kişi dondurma yemediğinde ızdıraba yuvarlanır. Oysa bunların
hepsi birer nesnedir ve
anlam barındırmaz. Ancak ve ancak anlamı olan
bir şeyi taklit ederek var
olabilir ya da öyle var olmasa bile var olmaya çalışır. Ticaretin neden böyle
bir şeye ihtiyaç duyduğunu anlamak güçtür yani
dondurma neden kendini
cinsel hazla rekabet içine
sokar? Bunun şöyle bir
açıklaması olabilir ve akla
yatkın olsun diye biraz
zorlama gibi gözükebilir:

Ezgi SÜKUN

yokluk ya da varlık hali yukarıda anlatıldı, her ikisi de haz ve
acı üzerine yoğunlaşmaktadır
ve acının varlığı ızdırap verirken, hazzın yokluğu da ızdırap verir. Diğer bir ızdırap ise
bu pek tabii üzerinde asıl
düşünülmesi gerekendir- sadece olduğu için olan yani var
olmaktan dolayı, hiçbir yokluk
veya varlık haline ihtiyaç duymaksızın insanı sıkıştıran ızdıraptır. Bunun en net örneği
herkesin kendi olmak zorunda
olmasıdır. Ya da doğan her şey
yaşamak zorundadır. Her sabah aynı ben'e uyanırız ve bir
an bile bedenimi terk edip dışarıda turlayıp dönemem.
İşte, bunları varoluşçuluk altında topluyoruz ve aslen bu

³ Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2020, s.78.
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mevzuları felsefe yapmaya değer buluyoruz. Çünkü diğer türlü ızdıraptan irade terbiyesiyle bir
nebze de olsa kurtulmak mümkündür. Oysa daha

gidilebilecek iki yön vardır. Bunlardan biri derin
ızdıraba düşmek diğeri taş kalpli birisi olmaktır.
Yığınlar ikinci yolu doldururlar, çünkü hayatın

çok ele alınan ızdırap türü, ikinci olarak bahsettiğimizdir ve çaresizlik ile paralellik gösterir. Çaresizliğin çıktısı ızdıraptır ancak çaresizlik aslında
ızdırabın sonraki formudur yani ızdırap çaresiz-

genel kuralı olan ızdıraptan kaçmayı uygulamaktadırlar ancak bunu çok yanlış anlayarak, varolmayan ızdırapları yaratıp bir de onlardan kurtulmaya
çalışarak yaparlar. Yürekleri taşlaşır ve duydukları

liği yaratır. Yaşamda olduğu gibi, ızdırap farklı
görünümlere bürünebilir ve bu konuda oldukça

hiçbir berbat hikaye, bozukluk onlara ızdırap vermez. Çünkü yürekleri taşlaşmıştır ve birkaç kilo

başarılıdır. Izdırabın tüm formları şimdiki anda
mevcuttur ve insanın zihninde soyut olarak zuhur
eder: Gelecek için kaygı, geçmiş için pişmanlık ve
şimdiki zaman için direkt kendisi olarak açığa
çıkar ızdırap. En nihayetinde tüm formları şimdi-

et, birkaç organ ve kemikten ibaret bir metaya
dönmüşlerdir. Bu bakımdan sistemin, bireyleri de
tüketim ürünü olarak sunması doğal karşılanabilir. Onlar da alınıp satılacak birer mala dönüşmüştür, çünkü onları insan yapan her şeyden kaçıp

yi etkiler ve diğer formlarını da kendisi yaratır,
kaygı ve pişmanlık da ızdırap yaratmaktan başka
bir işe yaramaz. Büyük zihinlerin de sık sık dedikleri anı yaşama fikri ızdırabı olabildiğince azalt-

kurtulmuşlardır. Aşk, şefkat, vicdan ve insan
dünyasına has her ne varsa, yığınlar için birer
zayıflık olarak görülür. Hayatın anlamını unuturlar ve ızdırabı unutacak denli haz duyduklarını sa-

mak içindir. Yani anı yaşa, kaygı ve pişmanlıktan
kurtul. Izdırap her zaman var olacağı için, kişinin
bir de kaygı ve pişmanlık duyması, o andaki ızdırabı üçle çarpar ve bedeninden de uğramayan ruh
bir kafesin içindeymişçesine parmaklıklara çarpıp
çarpıp durur.
Izdırap yaratan şeyler genel bir başlık altında
toplanmış oldu ama günümüzün en yaygın ızdırabı başkasının hayatını bilmek ve ona dahil olmaktır. Başkasını bilmek güçlü bir ızdırap kaynağıdır
ve kişi başkasından ne kadar az haberdar olursa o
oranda huzurlu olacaktır. Bu vurdumduymazlık
ve bencillik olarak anlaşılabilir ama öyle değildir.
Gün içinde o kadar çok haber görürüz ki, bunlar

nırlar, oysa hayatları koca bir boşluktur. Onlar sadece etlerini kestiğinizde çığlık atarlar ve öldüklerini dahi anlamazlar.

bizde derin bir ızdırap yaratır ve belki de savunma
mekanizması olarak kişi bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlar. Başkasının hayatına dahil oldukça

Izdırap hayattır.
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CESETLERİ¹ KURTARMAK²
Albert CAMUS
Neither Victims Nor Executioners, Albert Camus'nün Kasım 1946'da Fransız direnişinin günlük gazetesi Combat'da
seri olarak yazdığı bir dizi denemedir. Denemelerde şiddet, cinayet ve bunları işleyenler, acı çekenler veya bunların
gözlem yapanlar üzerindeki etkileri anlatılır. Cesetleri Kurtarmak bu denemelerden bir tanesidir.
20. yüzyılda yapılan savaşlar bireyleri yalnızca fiziki olarak değil, ruhsal olarak da etkilemiştir. Toplumsal
yaşamda meydana gelen değişimlere ayak uydurmaya çalışan bireyler, kendilerine ve yaşadıkları topluma
yabancılaşmaya başlamışlardır. Bu yabancılaşma topluma karşı güvensizliği ve beraberinde ızdırabı getirir.
Camus, bireylerin bu ızdıraptan kaçamayacağını, bu yüzden içinde bulundukları toplumu değiştirmeleri gerektiğini
savunur. İçimizdeki ızdırap ancak bu şekilde son bulacaktır.
Çeviri: Zeynep İlayda ÖZKURT

S

on iki yıldır gördüklerimizi göz önüne
alarak beni, dolaylı veya direkt olarak bir

Yine de bu argüman dolaylı olarak başka bir güçlü noktaya daha sahiptir. Argüman, ütopya konu-

adamı ölüme mahkum etme yükümlülüğü altına sokabilecek hiçbir gerçeği artık kabul
edemeyeceğimi söylediğim bir gün, zekasına saygı
duyduğum çeşitli insanlar benim bir ütopya'da yaşadığımı ve bir gün böyle bir duruma yol açmayacak hiçbir siyasi gerçeğin olmadığını söylediler.
İnsan ya bu aşırılığa düşmeyi göze alır ya da dünyayı olduğu gibi kabul eder.
Bu yargı, büyük bir coşkuyla sunuluyordu. Fakat
sanıyorum ki bu coşku, başka insanların ölümleri
söz konusu olduğunda hayal gücünden yoksun olmalarından kaynaklanıyor. Bu yoksunluk, çağımızın en büyük hatalarından birisidir. Tıpkı bugünlerde telefonla birbirimizi sevebildiğimiz ve madde üzerinde değil, makineler üzerinde çalıştığımız
gibi vekaletle öldürüyor ve öldürülüyoruz. Böylesi
temizlik açısından daha iyi olmasına rağmen anlayışımızı kaybetmemizi sağlıyor. Temizlikte kazanılanlar, anlayışta kaybolur.

sunu gündeme getirmektedir. Kısacası benim gibi
insanların peşinde oldukları dünya, insanların birbirlerini öldürmediği bir dünya değil (o kadar da
çılgın değiliz!), cinayetin meşru olmadığı bir dünyadır. Dolayısıyla ütopya ve çelişki içinde yaşıyoruz. Emin olmak gerekirse içinde yaşadığımız
dünya, cinayetin meşrulaştırıldığı bir dünya ve

¹ El yazmasında: Fransızcasında savuer yerine savuez kullanılmıştır.
² Bu yazı kısmen el ile, kısmen daktilo ile yazılmıştır.

eğer beğenmiyorsak onu değiştirmeliyiz.
Fakat bu, cinayet işleme riski olmadan değiştirilemez gibi görünüyor. Böylece cinayet, cinayete
yol açar. Korku içinde yaşamaya devam edeceğiz.
Çünkü ya kendimizi korkuya teslim ediyoruz ya da
bir korkuyu bir başkası ile değiştirerek ortadan
kaldırmaya çalışıyoruz.
Bana kalırsa herkes bunun hakkında düşünmeli.
Bütün bu polemikler, tehditler ve şiddet patlamaları arasında beni en çok etkileyen şey ise herkesin
niyetinin “iyi” olmasıdır. Sağda ve solda, birkaç
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düzenbaz dışında herkes, kendi gerçeğinin/doğrusunun insanları mutlu edeceğine inanıyor. Yine
de tüm bu iyi niyetlerin bir araya gelmesi,
insanların hâlâ öldürüldüğü, tehdit edildiği ve
sınır dışı edildiği, savaş için hazırlıkların yapıldığı
ve hakarete uğramadan veya ihanete uğramadan
tek kelime etmenin mümkün olmadığı bu şeytani
dünyaya yol açmaktadır. Eğer bizim gibi insanlar
çelişki içinde yaşıyorsa, yalnız değiller. Ve onları

rekabete girmeyeceği sonucuna varılır. Aksine,
gerçeği satın almaya çalışırken farklı ütopyalar
karşı karşıya gelecek ve kalan tek seçenek hangi
ütopya formunun en az maliyetli olduğuna karar
vermek olacaktır.⁵ Bence, artık her şeyi kurtarabileceğimizi ummak mantıklı değil, ama en azından
bir gelecek olasılığını açık tutmak için cesetleri
kurtarmayı umabiliriz.
Dolayısıyla, cinayeti meşrulaştırmayı reddetme-

Bu nedenle, cinayeti meşrulaştırmayı reddetmenin bizi, ütopik ulusumuzu yeniden düşünmeye
zorladığını kabul etmeliyiz.³ Bu bağlamda şunları
söylemek mümkün görünmektedir: Ütopya, gerçekle çelişen şeydir. Bu açıdan bakıldığında, insanların öldürmeyi bırakmasını istemek tamamen

nin, bugünün gerçekçi tutumlarından daha ütopik
olmadığını görüyoruz.⁶ Tek soru, ikincisinin maliyetinin daha az mı yoksa daha çok mu olmasına
karar vermektir. Bu bizim de çözmemiz gereken
bir sorudur. Ayrıca bu, zihinleri ve ulusları pasifleştirmek için gerekli koşulları ortaya koymanın,
ütopik ilkeler göz önünde bulundurularak, faydalı
olabileceğine inanmamın bahanesidir. Eğer bu
meseleyi korkudan ve gösterişten uzak bir şekilde

ütopik olacaktır. İşte bu mutlak bir ütopya olurdu.
Ancak cinayetin meşrulaştırılmamasını istemenin
ütopik derecesi çok daha düşüktür. Dahası,
marksist ve kapitalist ideolojiler, ki her ikisi de
ilerleme fikrine dayanmaktadır ve her ikisi de
ilkelerinin uygulanmasının kaçınılmaz olarak sosyal dengeye yol açması gerektiğine ikna olmuşlardır, çok daha yüksek dereceli ütopyalardır. Bunların ötesinde, bizden, şimdi bile çok ağır bir bedel
talep ediyorlar.⁴
Pratik anlamda, önümüzdeki yıllarda verilecek
savaşın ütopya güçleri ile gerçeklik güçlerinin

düşünürsek haklı bir felsefenin ve kurban ya da
cellat olmak istemeyenlerimiz arasında geçici bir
anlaşma için koşulların yaratılmasına yardımcı
olabiliriz. Tabii ki geri kalan makaleler kesin bir
duruş belirtmeyi değil, sadece bugün dünya genelinde olan bazı yanıltıcı kavramları düzeltmeyi ve
ütopya sorununu mümkün olduğunca doğru bir
şekilde belirtmeye çalışmayı amaçlamaktadır. Kısacası amaç, mütevazı bir politik felsefenin, yani
tüm mesih unsurlarından arınıp dünyevi bir cennet için herhangi bir nostaljiden⁷ yoksun bir felsefenin koşullarını tanımlamak olacaktır.

ütopik düşünmekle suçlayanlar, şüphesiz farklı
ama sonunda onlara daha pahalıya patlayacak bir
ütopya içinde yaşıyor olabilirler.

³ El yazmasında: “Ütopik ulusumuz”dan sonra “Özele geçmeden önce çoğunluk kalmak için, basitçe şöyle diyeceğiz…” tümcesi gelir.
⁴ El yazmasında şöyle devam eder: “Pratik anlamda, savaş şimdi başlamakta…”
⁵ El yazmasında şöyle devam eder: “Artık umut edemeyiz ki…”
⁶ El yazmasında şöyle devam eder: “Günümüzün sözde gerçekçi tutumları. Az ya da çok maliyetli olup olmadıkları görülecektir.”
⁷ El yazmasında şöyle devam eder: “Dünyevi bir cennet kavramından yoksun.”
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Aslı F. GÜMÜŞ

P

ythagoras’a göre hayat büyük fırtına ve
çelişkilerle doludur. Bir kar küresini
andıran bu silsile içerisinde kaos barın-

dırsa da bakmasını bilen için tüm hayallerin bir
bakışa sığdırıldığı mutluluk verici bir nesnedir.
Bazı insanlar bu nesne içerisinde kar tanelerinin
ahengine kapılabilirken bazıları ise etrafa uçuşan
bir karmaşa bütünlüğünü fark eder. İnsanları bu
noktada birbirinden ayıran şey milyonlarca yıldır
süregelen evrimsel miraslarımızdır. Bütün canlılar hayatta kalabilmek için savaş verirler. Hayatta

kalma güdüsü öylesine güçlü ve derindir ki uğruna
her şey feda edilebilir. İnsanoğlu hayatına ket vuracak herhangi bir zorluğu ortadan kaldırabilmek
için türlü türlü oyunlar oynar. Ancak bu noktada
doğal seçilimin gölgesi her daim üzerimizdedir.
Darwin Türlerin Kökeni adlı eserinde şöyle der:
“Doğal seçilim asla kendine zararı olan bir canlıyı
üretmez.”¹ Bu yüzden de o bu yolda pes edecek
olanları dayanıksız bularak eler. Geri kalan kısım
ise hayatta kalmayı bu savaşı sürdürmek pahasına
göğüslenir. Elenmesine karar alınmış her insan bu
yol içerisinde türlü travmalar, depresyon ve intihar girişimlerini kafalarında beraberinde taşır. Bu
fikirlerin evrimsel süreçte oluşmasının sebebi "Bizi yaşamın normal meşguliyetlerinden uzaklaştırmak ve depresif süreci tetikleyen, altta yatan sorunu anlamaya ya da çözmeye odaklamaktır."² Bu
evrim süreci doğal seçilimin sillesinden bizi o zamanlar için korusa da artık işe yarayan bir yöntem
olmaktan uzaklaşmıştır.
Geçmişimiz her zaman sessiz bir gölge gibi bizi
takip eder durur. İlk bakışta tahayyül edilemese de
bu geçmişin başlangıcı sizin annenizin rahminde
döllenmemiş bir yumurta olarak bekleyişinize ka-

Saliha KAYTAN

dar dayanır. Hatta annenizin kendi annesinin
(yani anneannenizin) karnında onun var olmasında rol oynayan yumurtasının hücrelerini dahi
annenizin yumurtası sayesinde kendinizde taşırsınız. Bu ilk bakışta karışık gibi gözükse de üç ku-

¹https://evrimagaci.org/intihar-ve-insan-evrimi-insanlar-intihara-karsi-dogal-savunma-yontemleri-gelistirdi-mi-7936, 2021.
² Hutson Matthew, "Depresyonun Evrimi: Depresyonun Evrimsel Bir Avantajı Var Mı?", 2019, Alındığı Yer: https://evrimagaci.org, 2021.
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şak boyunca annelerimizin deneyimlenmiş geçmişini kümülatif bir şekilde kendimizde taşıdığı-mız
manasına gelir. Şöyle de somutlaştırılabilir “Varsayın ki anneanneniz gençliğinde büyük bir dep-

kusuzluk ve yeme bozuklukları olarak hissedersiniz.⁴ New York’ta yapılan bir çalışmada İkinci
Dünya Savaşı döneminde Nazi kamplarında işkence görmüş 32 kişi ve onların çocukları üzerinde

remde ailesinin trajik bir ölümüne şahit olsun ve
ölene kadar beyninde bunun üzüntüsünü taşısın.” Bu travmadan sonra artık siz ve anneniz olmak üzere üç kuşak genlerinizde anneannenizin
tattığı duyguları paylaşacak ve içinizde bir yerler-

epigenetik kalıtım ile ilgili araştırmalar yapılmıştır.⁵ Araştırma sahibi Yehuda ve ekibi bu kişilerde
Yaşadıkları travma sonrası stres bozukluğu sebebiyle düşük kortizol⁶ seviyesi saptadılar. İlginçtir
ki işkence görmüş bu bireylerin çocukları da tıpkı

de onu saklayacaksınız. Embriyolojik araştırmalar
gösteriyor ki babanın sperm hücresi de bu geçmişi
taşımakta etkili, ancak bir farkla. Bu fark annenizin anneannenizin karnından beri aynı yumurtalarla doğması ancak babanızın yenileyen bir sperm

ebeveynleri gibi düşük kortizol ile doğdular. Bu,
yeni kuşağın ailelerinden miras kalan travmaları
yeniden yaşamaya yatkın olarak var olmalarına
sebep oldu. Çünkü düşük kortizol seviyesi psikopatolojiye karşı savunmasızlık manasına geliyor-

üretimine devam etmesinden kaynaklanır. Anneden gelen epigenetik travmalar üç kuşağın kalıntılarını barındırırken babadan gelen epigenetik aktarım sizi var eden spermin babanızın vücudunda

du. Yehuda’nın araştırması, ebeveynlerimizden
birinde travma sonrası stres bozukluğu varsa
bizim de bu belirtileri yaşama ihtimalimizin üç kat
daha fazla olduğunu ve bunun sonucunda da dep-

üretildiği günden itibaren olan yaşanmışlıkları
kapsar. ³
Freud’a göre travmalar sırasında beynimiz öylesine karışık bir hal alır ki diğer yaşamsal süreçlerimizi devam ettirmek pahasına o an gerçekleşen
her şeyi bilinçaltımızda depolar. Bu depo öylesine

resyon veya anksiyete yaşama olasılığımızın daha
fazla olduğunu gösterdi.⁷ Esasen kötü gibi dursa
da genlerimizin bize bu mirası yaşatması ebeveynlerimizin karşılaştığı travmaları ileride bizim de
yaşayabilecek olmamızı düşünerek buna hazırlıklı
olmamızı istemesindendir. Bu genetiği taşıyan bir

güçlüdür ki kaç yaşına gelirsek gelelim o anı hatırlatacak bir küçük uyaranda bile içindekileri çıkartmak için hazırda bekler. Fark etmesek de o minik
uyaranların bulunduğu her şey de istemeden aynı
tepkileri verir, bizi o şekilde davranmaya iter. Bunun sebebi beynimizin yineleme takıntısı sebebiyle olayları adeta bir filmmiş gibi yeniden oynatıp bu sefer hatasız bir senaryo yazma isteğidir.

vaka olgusunda senelerce depresyon ve anksiyete
tedavisi görmüş Gretchen’in intihar fikirleri kendisini ‘buharlaştıracağından’ ve değirmene atarak
‘kül olmak’ istemesini içeriyordu. Birçoğumuza
anlamsız gelen bu beyan alt metninde birçok sır
barındırıyordu. Gretchen’nin aile geçmişi sorulduğunda ise Yahudi bir ailede doğduğunu ve bu
yüzden büyükannesinin tüm ailesinin Auschwitz’-

Bilinçaltımız yolunda gitmeyen şeylerin farkındalığını kullanarak o olayı “hatasız versiyonuna”
döndürmek için can atar. Siz bunları gündelik hayatınızda depresyon, anksiyete, huzursuzluk, uy-

teki fırınlarda ‘yakılarak’, ‘buharlaştırılarak’ yaşamlarına son verildiği görülmüştür.⁸ Görülüyor
ki Gretchen yaşadığı tüm bu psikopatolojik versiyonların temelinde büyükannesinin genetik mi-

³ Tracy Bale, "Epigenetic and Transgenerational Reprogramming of Brain Development", United States: Nature Reviews Neuroscience, 2015.
⁴ Wolynn Mark, Seninle Başlamadı, İstanbul: Sola Unitas, 2016, s.23-24.
⁵Yehuda and J. Seckl, "Minireview: Stress-Related Psychiatric Disorders with Low Cortisol Levels: A Metabolic Hypothesis", Endocrinology, 2011,
http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/en. 2011-1218.
⁶ Kortizol : Enerji dolu ve sağlıklı olmamızı sağlar. Birincil görevi stresi kontrol etmektir.
⁷ Judith Shulevitz, "The Science of Suffering,The New Republic", 2014, www.newrepublic.com/ article/ 120144/trauma-genetic-scientists-say-parents-arepassing-ptsd-kids, 2021.
⁸ Wolynn Mark, Seninle Başlamadı, çev. Mine Madenoğlu, İstanbul: Sola Unitas, 2016. s.25-31.
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rasları vardı. Yaşadığı hayat, içinde bir yerlere gizlenmiş bu duyguları dışarı çıkararak intihar fikrinin bu versiyona evrilmesine sebebiyet verdi.
Başka bir vakada ise otuz yaşında olan Jane sebebi bilinmeyen kronik bir uykusuzluk çekmekteydi. Psikoloğuna gördüğü bir rüyadan şöyle
bahsetti: “On dokuzuncu yaş günüm idi. Aniden
gece yarısı uykumdan uyandım. Çok üşümüştüm.
Birçok battaniye örtmeme rağmen ısınamadım.
Uykuya tekrar dalarsam çok kötü şeyler olacakmış
gibi hissediyordum. İçimi tarif edilemez bir korku
kaplamıştı.” O günden sonra Jane için uyku, çile
haline geldi. Jane’e bu yaşa kadar bu konuya benzer bir travma ailesi içinde geçirilip geçirilmediği
sorulduğunda annesinin on dokuz yaşında başından geçen bir anıyı ona anlattığını anımsadı. O
anı, büyük amcası Colin’in fırtına dolu bir akşamda elektrik direğini tamir ederken hipotermi
geçirerek ölmesiydi. Bu olay annesi ve ailesi için o
yıllarda büyük bir infial yaratmış sonrasında ise
aile içinde üstü örtülerek bahsedilmeme kararı
alınmıştı. İlginç olan nokta şudur ki, Jane yakın
zamana kadar amcasının adını bile hiç duymamış
ve bu trajik olaydan hiç haberi olmamıştır. O, genlerinde annesinin 19 yaşında yaşadığı bu travmaların epigenetik kalıntısını beraberinde taşımış ve
onun hayatında bu şekilde zuhur bulmuştur.
İnsan doğası gereği acıdan kaçınır ve onu
baskılar. Ancak bu bir süreliğine iyi hissettirse de
yok sayılmış o olumsuz duyguların sizi taşıyabileceği iyileşme evresi engellenmiş olur. Acı çekmek
yahut travmalarla dolu bir yaşam sürdürmek asla
doğuştan gelen bir zayıflık değildir ve her halükârda tedavisi bulunur. Travma odaklı terapilerde en
popüler yöntem "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaş-

⁹ Galeano Eduarda, Hikaye Avcısı, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, s.12.

tırma ve Yeniden İşleme" olarak geçen EMDR terapisidir. Etkili ve güçlü bir psikoterapi yaklaşımı
olan bu yöntem travmatik olayın bıraktığı anılara
karşı duyarsızlaşmayı ve olumlu bir şekilde olayı
yeniden işlemeyi hedefler.
Bilinmelidir ki hiçbir acı tamamen silinemez ya
da unutulamaz. Hayat boyu gördüğümüz tüm
zorluklar bizi biz yapan parçaların kamçılayıcısıdır. “Şayet odun olarak kalmaya devam etseydi ud,
o ahenkli sesleri çıkarabilir miydi?"⁹
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IZDIRAP VE ACININ FENOMENOLOJİK AYRIMI
Hakan ÖRNEK

K

endi içinde, incelenecek olan öğeleri (ızdırap ve acı) ve inceleme yöntemini (fenomenoloji) barındıran çalışma başlığı, so-

runsal bir konumda olup bu çalışma boyunca açıklanacak olan inceleme öğeleri dışında inceleme
yöntemi açısından bir açıklama gerektirmektedir.
Bu sebeple bu çalışmanın sorunsal konusu olan ızdırap ve acı kavramlarının ayrımını ele almadan
önce fenomenolojinin kısa bir açıklamasını vermeliyiz. Heidegger Varlık ve Zaman adlı eserinde
fenomenoloji teriminin bileşenlerini Yunanca
köklerine ayırıp gösterdikten sonra fenomenolojiyi şöyle tanımlar: “Kendini gösterenin (kendini
kendisi gibi gösterenin) bizatihi kendinden hareketle görünür kılınması”¹ Yani ele alınan veya inceleme konusu olan şeyin kendisini kendisi itibariyle
açık kılması ve göstermesi gerekir (fenomen).
Daha sonra kendini kendinde gösteren olarak
fenomeni ona uygun bir şekilde, yani fenomeni
bizzat fenomenden hareketle ifade etmek gerekir
(logos). Bu yöntemi izlememizin nedeni ele alaca-

de bir duygu halidir. Duygu hali olarak acının ve
ızdırabın ontolojik modusları duygudur. Duygunun, acı ve ızdırabın ontolojik modusu olması demek duygunun bu iki fenomenin temel karakterleri olması ve söz konusu iki fenomenin, ontolojik
modusları olan duygu içinde vuku bulmaları demektir. İnceleyeceğimiz fenomenler olan ızdırap
ve acının temel öğesi olması bakımından duygu,
incelememiz açısından bir önem arz etmektedir.
Bu sebeple kısaca duygu kavramına değineceğiz.
İnsanın içinde bulunduğu bir varolma modusu
veya formu olan duygu, insanın dünyayla karşılaşma olgusunu belli bir biçimde karakterize eder.

ğımız fenomenlerin, harici unsurlardan ve söz konusu fenomenler hakkında dile getirilmiş önyargılardan arındırmaktır. Böylece inceleme konumuz
olan acı ve ızdırabın ayrımı daha şeffaf bir boyut
kazanmış olacaktır.
Bu çalışmada her ne kadar ızdırap ve acı fenomenlerinin ayrımlarını hedeflesek de, esasında bu
iki fenomen ortak bir kökende birleşirler: Her ikisi

¹ Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2018, s.65.
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Duygu, bu haliyle insanın dünya içinde karşılaştığı
şeyleri belli biçimlerde sunar. Duygu üç şey hakkında bilgi verir. Bunlardan ilki, insanın belli bir
duygu hali içindeyken nasıl bir görünüme sahip

çok sevdiğimiz bir yakınımız öldüğünde, bu olay
bizi doğrudan acı duygu hali içine gark eder. Acı
duygu hali bize bu olayın saptanabilir olduğunu
duyurur: yakınımızın ölüm olgusu somut ve belir-

olduğu hakkında bilgilerdir ve duygu söz konusu
bilgiyi verirken imgesel bir yöntem takip eder.
İkinci olarak duygu, bizi belli bir duygu hali içinde

lenebilir bir şekilde karşımızdadır. Günlük hayatımızdaki diğer olaylarla iştigal ettiğimiz gibi yakınımızın ölüm olayıyla da iştigal etme imkânımız

olmamıza yol açan şeyler hakkında bilgi verir ve
bunu açımlayıcı bir tarzda yapar. Son olarak duy-

vardır. Ayrıca acı duygu hali, bizi bu duygu hali
içine sevk eden şeyin tersine çevrilebilirliğinin dü-

gu, dünyanın görünümü hakkında bilgi verir ve
bunu da imgesel bir tarzda yapar. Görüldüğü gibi
duygu belirli tarzlarda belirli şeyler hakkında bilgi

şünülebilineceğini ve bu düşünüşün gerçekleşmesi
halinde acı duygusunun da yok olacağını söyler.
Ölmüş olan bir yakınımızın ölmeme halini düşü-

verir. İşte buradan hareketle biz de belirli duygu
halleri olan ızdırap ve acıyı, onların ontolojik modusları olan duygunun, hakkında bilgi verdiği şeyleri sunuşları bakımından ayırt edeceğiz. Yani ızdırap ve acı insanı, insanın kendisini ve dünyayı
farklı şekillerde sunarlar, ve bu yönleriyle ızdırap

nebiliriz ve eğer bu gerçekleşecek olsaydı acı duygu halinden çıkabilirdik. Acı duygu haline karşıt
olarak ızdırap duygu haline geldiğimizde, söz konusu duygu hali bizi onun içine sokan şeyin
saptanabilir olmadığını çünkü söz konusu şeyin
dışsal bir müdahale ile gerçekleşmediğini fakat

ve acı birbirlerinden ayrılırlar.
Duygunun hakkında bilgi verdiği şeylerden
birinin, insanı belli bir duygu hali içinde olmasına
sevk eden şey olduğunu ve bunu ise açımlayıcı bir
biçimde yaptığını söylemiştik. Bu sebeple ilk olarak ızdırap ve acı fenomenlerini, onların insanı

doğrudan varoluşumuzdan kopup geldiğini söyler. Izdırap duygu haline bizi sokan şey saptanabilir değildir(?); fakat onun hakkında hepten
bihaber de değiliz. Izdırap duygu hali bizi bu
duygu hali içine sokan şeyin varoluşsal olduğunu
söyler. İnsan varlığı demek olan varoluş ise acı

belli bir duygu hali içinde olmasına sevk eden şeyler hakkında verdikleri bilgiler açısından ayırt edeceğiz ve onların verdiği bu bilgiler ise açımlayıcı
bir tarzda olacaktır. Acı bize kendisine neden olan
şeyin somut ve saptanabilir bir dışsal olay olduğunu söyler. Acıya sebep olan şey belirlenebilir ve
gösterilebilir bir şeydir. Günlük yaşamda başımıza
gelen herhangi bir olay gibidir bu şey. Bizi acı duy-

duygu halini doğuran dünya gibi belirlenebilir
olgularla bezeli değildir. Izdırap duygu halinin
varoluş hakkında söylediği şey şudur: varoluş çok
çeşitli yoğunluklara giren renksiz ve biçimsiz bir
larvadır.
Larvayı bu durumda rengi ve biçimi olmayıp
sürekli çeşitli yoğunluklara giren bir devinim
olarak düşünüyoruz. Bu biçimsiz ve renksiz öğeyi

gu hali içine sokan şeyle yüzleşebiliriz: yani o karşılaşılır bir olaydır. Söz konusu olayla ilgilenir ve
önemseriz. Hangi biçimde olursa olsun onunla
iştigal edebilme imkanımız mevcuttur. Örneğin

saptamak mümkün değildir ve işte larva şeklindeki varoluş, ızdırap duygu hali içine sokar bizi.
Izdırap duygu halinin bizi bu duygu hali içine sevk
eden şey olan varoluşsal olay hakkında söylediği
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bir diğer şey ise onun tersine çevrilebilirliğinin
düşünülememesi ve bu sebeple bu düşünüşe bağlı
olarak ortadan kalkmayışıdır. O halde acı ve ızdı-

içine büzülür. Büzülmek dışa ulaşamamak demektir. Büzülmek hali dış dünyaya ulaşamayıp
kendi içine çökmektir. Hiçliğe taşamayan insan da

rap duygu hallerini ilk olarak onların bizi bu duygu halleri içine sokan şeyler hakkında verdikleri
bilgiler açısından ayırt etmiş olduk.
Duygunun, hakkında bilgi verdiği bir diğer şey

kendi içine büzülür. Böylece ikinci olarak acı ve
ızdırap duygu hallerini de sundukları farklı insan
görünüşleri açısından ayırt etmiş olduk. Sonuç
olarak, yöntemsel açıdan Heideggerci fenomeno-

ise insanın görünüşüdür ve bunu ise imgesel bir
tarzda yapar. Biz de böylece acı ve ızdırap duygu

lojiyi esas tutarak, acı ve ızdırabın ayırt edici kökenlerini açığa çıkarmaya çalıştık. Bunu yaparken

hallerini sundukları insan görünüşü açısından
ayırt edeceğiz ve bahsi geçen iki duygu hali bu
sunuşları imgesel bir biçimde gerçekleştirecekler-

acı ve ızdırabı, onların ontolojik modusları veya
formları olan duyguya dayandırdık. Duygunun ise
bize üç şey hakkında bilgi verdiğini söyledik: insa-

dir. Acı duygu hali insanı gergin ve dağılmış bir
nı bir duygu hali içinde bulunmasına sevk eden
görünüşte sunar. Gergin ve dağılmış bir insan göşey hakkında; insanın kendi görünüşü hakkında;
rünüşünde onun dengesinin darmadağın olduğudünyanın görünüşü hakkında. Duyguda temellenu görürüz. İnsanın yaşamdaki sürekliliği çözülnen iki duygu hali olan acı ve ızdırabı böylece söz
müştür; varlık ve kendisi arakonusu üç şey hakkında versında kesik bir bağ vardır. Acıdikleri farklı bilgiler ve görüya sebep olan dünyasal olgu yanüşler bakımından ayırt edip
şam dengemizi ve sürekliliğiincelememizi nihayete erdirmizi kesmiştir. Sürekliliği sağdik.
layan parçalar arasındaki korelasyon ağı çök-müştür. ParçaKAYNAKÇA
lar dışsal etki sonucu dağılmaHeidegger, Martin. Varlık ve
ya yüz tutmuş ve birbirleri araZaman, Çeviren Kaan Ökten,
sındaki hayati bağ kopmuştur.
İstanbul:
Alfa Basım Yayım
Izdırap duygu hali ise büzülDağıtım, 2018.
müş bir insan görünüşü sunar.
Büzülmenin sebebi ise varoluşun belirlenimsizliğindeki hiçliktir. Hiçlik uğultusu tüm etrafı sarar. Fakat hiçbir şekilde
ayırdına varılabilir olmayan bu
uğultu ne duyulur ne de başka
bir şekilde irtibat kurulabilirdir. Tüm çevresini sarıp onun
varlığına baskı uygulayan bu
Ezgi SUKÜN
kuvvet karşısında insan kendi
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Kader DUMLU

Y

eraltının korkutucu kimliğinden sıyrı-

lamı söz konusudur. Varoluşçuluk, insanı anlama

lıp zaman içinde giderek hayret verici
ve sığınılacak bir mekan olduğu vurgu-

konusunda önceki felsefi anlayışlara bir karşı duruş olarak ortaya çıkmıştır. O, insana öncekilerden farklı bir bakış açısı getirmiştir. Varoluşçu-

sunun yazınsal anlamda ilk izlerini Fyodor
Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar isimli eserinde bulmak mümkündür. Gerçek dünyadan kendini soyutlamış emekli bir memurun iç çatışmalarını ve hezeyanlarını konu alan bu romanda, "Yeraltı Adamı" asosyal, izole ve insanlardan nefret
eden bir karakter olarak betimlenmiştir.¹ Bazı
araştırmacılara göre Yeraltından Notlar varoluşçu
felsefenin edebiyattaki ilk yansıması olarak bilinir. Varoluşçuluk bağlamında edebiyat ve felsefe
arasındaki ilişkiye ışık tutan bu romanda edebiyat
ve felsefenin sınırları , iki alanın birbirine dönüşmesi, edebiyatın felsefeden ve felsefenin edebiyattan nasıl istifade ettiği görülmüştür. Varoluşçuluğu felsefi bir akım olarak ele almak güç olsa
da ilginç bir şekilde hangi filozofların varoluşçu
olduğuna dair yerleşmiş bir kanı hakimdir. Buna
göre, Kiekergaard ve Nietzsche varoluşçuluğun
isim olmasa da fikir babasıdır. Heidegger,
Jaspers, Sartre, Camus ve Merleau-Ponty başlıca
varoluşçu filozoflar olarak anılmaktadır. Bu filozoflar içerisinde "varoluşçuluk" adı altında ortak
bir felsefi akımın varlığında ısrarcı olan ise
Sartre'dır.²
Varoluşçuluk felsefesinde, insan varoluşunun an-

lukla birlikte insan, nesne olmaktan kurtulmuş,
kavram olmaktan çıkmış, mantık silsilesinin bir
ürünü olmadığını göstermiş; birçok belirsizliği
bünyesinde barındıran geleceğe doğru yaşamaya
devam eden ve yaşadığı süre içerisinde endişe,
korku ve kaygılarıyla, olanaklarıyla, seçimleriyle
varoluşunu tamamlamaya çalışan özgür bir varlığa
dönüşmüştür.³ İnsanın kendini gerçekleştirebilmesi, insan varoluşunun rastlantılar içinde oluşu,
güvensizliği söz konusudur; güçsüzlüğü ve hiçliği
içinde insan, zaman içinde ve tarihselliği içinde
insan, ölüme mahkum bir varlık olarak insanın
varoluşu, insan varlığının halisliği ve bu halis
olmaya çağrı, özgürlüğü içinde insanın varoluşu,
topluluk içinde kaybolmuş insanın, tek insanın
kendini bulması⁴ kendi olması... Dostoyevski' nin
Yeraltından Notlar adlı eserindeki ana kahraman
olan yeraltı insanı, varoluşçu felsefenin önemli
figürlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çünkü o, akıl karşısında isteme ve özgürlüğün
değerini savunmakta, dünyanın bütünüyle rasyonel değil, bireysel seçimlerle inşa edildiğine vurgu
yapmakta ve bilmenin total insan yaşamının ancak
bir kısmı olabileceğini hatırlatmaktadır. Karakter,

¹ Serkan Güneş, “Yeraltı Mekanı ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzerine Etkisi”, Ankara: Metu Jfa, S. 27, 2010, s.131.
² Buket Korkut Raptis, "Nietzsche ‘nin Bakışından Varoluşçuluk", Kaygı, S. 2, c. 19, 2020 s. 501.
³ Murat Kara, "Varoluşçuluk Bağlamında Edebiyat ve Felsefe, Şiir ve Endişe", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 1, c. 8, 2019, , s.48.
⁴ Tufan Çötok, "Dostoyevski Romancılığında Varoluşçuluk: Yeraltından Notlar Örneği", 2008, s.1
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varoluşunu çevresine ve dünyaya haykırmak ister.
Fyodor Dostoyevski bu kitapta insanın anlama ve
aşırı bilinçle karakterize edildiği görüşündedir.
"Baylar, yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anla-

hissi taşıyarak psikolojik dengesini sağlayamayacaktır.⁶ Freud, her insanın birisi içeriden diğeri ise
dışarıdan olmak üzere iki tarz uyarıcının etkisinde
olduğunu düşünmektedir. Kişi dışarıdan maruz

mak bir hastalıktır; gerçek, tam manasıyla bir hastalık". Ona göre bilincin kendisi de hastalıktır: "

kaldığı uyarıcılara eğer isterse karşı durabilir ve
ondan uzaklaşabilir fakat içeriden gelen uyaran-

Değil fazlasıyla bilinçli olmak , bilincin her türlüsü
hastalıktır". Yeraltı adamı kendi hastalığını kendi
teşhis eden doktora benzer. Ona göre çok fazla

lardan, ne yaparsa yapsın kaçamaz. Bu durum düşünüldüğünde içeriden yani kişinin bilinçaltından
gelen uyaranlar sürekli bir kıpraşım halindedir ve

bilinçli olmak modernitenin özelliği olarak on
dokuzuncu Yüzyıl aydınlarının mutsuzluğunun
kaynağıdır. Çok fazla bilinçli olmak gerçek bir
hastalıktır ve bu çağda çok fazla bilinçli olan
insanların böyle olmakla, başka bir deyişle bir
hastalığa sahip olmakla övünüyor olduklarına çok
sık rastlanır. Günlük hayatın akışının bilinçle
engelleniyor olduğunu saptayan yeraltı adamı bi-

dışarı çıkarılmayı ya da çıkmayı beklemektedir.⁷
Özce söylemek gerekirse Freud'a göre insanların
içselleştirdikleri bir dizi kodlar vardır. Bu kodlar
kültür olarak adlandırılır. Böylece de dış kontroller iç kontrollere dönüşmektedir. İnsanlar ‘id'in istekleri yüzünden ‘ego'yla mücadele vermiştir. Bu
mücadelede ego, id ve süperego arasında kalmıştır. Dolayısıyla da nevrotik durumların görülmesi

lince yaşamını sürdürmeye
yetecek kadar başvurmayı
önerir. Yeraltı adamı için
bilinçten ve zihnin öğrenebildiğinden daha derin başka bir
alan, yeraltı ya da bilinçdışı
söz konusudur.⁵
Yazarın "Yeraltı" olarak
kastettiği alan fiziksel bir
mekan değildir. İnsanın en
büyük
yeraltı
bilincidir.
Sigmund Freud'a göre insanın
bilinci oluşmadan önceki dönemde zihninde bulunanlar
bilinçaltına itilerek kişinin bilinçdışını
oluşturmaktadır.
Bilinçdışı, bilincin kişide gelişmesiyle birlikte bir şekilde
kontrol altında tutulur. Aksi
takdirde kişi fazlasıyla kaygı

Ezgi SUKÜN

kaçınılmaz olmuştur. Bu durum temelde toplumla ve dolayısıyla da uygarlıkla ilişkilidir. Bireyler birlikte ve uygar
bir şekilde yaşayabilmek için
dürtülerini bastırmak, isteklerinden vazgeçmek ya da onları kısıtlamak zorunda kalmıştır. Bastırılan bu dürtüler
ve istekler ise çok sakin kalmayarak, bireyi rahatsız etmiş ve kendisiyle bir tür savaşa zorlamıştır.⁸ Yeraltı adamı,
topluma karşı intikamla dolu,
insanları normal, sıradan
kendisini ise üstün bir insan
olarak gören, hatta bazen üstün bir insan olarak görürken
bazen hasta bir adam, bazen
de böcek olmaya bile layık

⁵ Metin Bal, “ Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar’a Felsefi Bir Bakış”, Mavi Atlas, S: 5, 2015, s.57.
⁶ Deniz Kadak, “Oğuz Atay ve Franz Kafka’nın Kurguya Dönüşen Bilinçaltı Süreçleri”, Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019,
s. 19.
⁷ Kadak, "Oğuz Atay ve Franz Kafka’nın Kurguya Dönüşen Bilinçaltı Süreçleri", s.20.
⁸ Nuriye Merkit, “Sigmund Freud’ da Uygarlığın Temel Dinamikleri ve Birey Üzerindeki Etkisi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, S. 21, 2016, s.125.
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görmeyen, kendi sosyal çevresi tarafından dışlanan, aşağılanan, acı çeken çaresiz bir adamdır.
Hayat karşısında tutunamamıştır, ruhsal bunalımlarını dünyaya, çevresine duyurmak isterken

gerçektir. Bunu anlamak için dünya tarihine başvurmaya lüzum olmadığı, hayatın ne olduğunu idrak eden insanların kendi kendine danışarak çözüm bulacağı kanaatindedir.

bunun aksine kabuğuna çekilmiştir. Yeraltı adamı
normalde yaşamak istediği, kurguladığı evreni

"Yeraltından Notlar" romanının dikkat çekici
unsurlarından biri ise "Yeraltı Adamı" nın anonim

gerçek hayatına yansıtamamıştır. Yapmak istediği
şeyler bir şekilde baskılanmıştır. İnsanlarla kurduğu ilişkilerinde bir davranmak istediği şekil

bir karakter olmasıdır. O, bir yeraltı adamıdır
ancak bulunduğu "yeraltı" haricinde onu tanımlayan hiçbir ad yoktur. Dostoyevski'nin kitabın ana

fakat bir de ortaya koyduğu şekil vardır. Bu durum onun acı çekmesine sebep olmuştur. Bu yüzden de yaşamakta olduğu bunalım bir paradoks ve
ızdırap haline gelmiştir. Karakter, kolay elde edilmiş bir saadet mi, yoksa insanı yücelten ızdırap
mı daha iyidir? Diye kendi kendine lüzumsuz bulduğu suali sorar.
“Yalnız refahı sevmek biraz ayıptır bile. İyi
midir, fena mıdır orasını bilemem ama, bazen bir

kahramanı için bir isim seçmemesi elbette sebepsiz gözükmemektedir. Dostoyevski, romanda
bahsi geçen varoluş ızdırabının sadece ana kahramanın yaşadığı bir durum olmadığını, aslında
hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan, hayatı yaşamak istediği ile yaşadığı arasında çelişkiler ve bunalımlar yaşayan, hayatı boyunca düşünsel kargaşalar içinde olan ve ızdırabın insanı yücelteceğine inanan insanların ortak tipini yarat-

şeyi devirip kırmanın da kendine göre tadı oluyor.
Bu bakımdan ne başlı başına refahı ne de ızdırabı
tutarım. Ben... Şahsi kaprisimden, onu her istediğim anda tatmin edebilmek imkanından yanayım.
Izdırabın vodvillerde yeri olmadığını biliyorum.
Billur saraya ise büsbütün yakışıksız düşer: Izdırap, şüphe ve inkar demektir; içimizde şüphe
uyandıran bir billur saray tasavvur edilebilir mi?
Bununla beraber, insanın gerçek ızdıraptan, yani
yıkım ve kaostan asla vazgeçmeyeceğine eminim.
İdrakin biricik kaynağı ızdıraptır.”⁹
Aklın çıkarla ilgili konularda aldandığını
düşünür. İnsanın refahtan mutluluktan başka
şeyleri de sevebileceğini , ızdrabında aynı derece-

maktadır.

de mutlu edebileceğini, hatta ızdırabın saadet kadar faydalı ve mümkün olabileceğini söyler. İnsanın, ızdırabı ihtirasa varan derecede sevdiği bir

Emre ÇAÇAK

⁹ Fyodor Dostoyevski, Yeraltından Notlar, çev. Nihal Yalaza Taluy, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, s.77.
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S

anat ve felsefenin kendi başına bir alan olduğu düşünülürse felsefe tarihinde duygulanımın en çok kendini gösterdiği düşünce
varoluşçuluktur. Antik Çağdan itibaren insanın

çuluğun duygulanım açısından acıdan, bulantıdan

amacının mutluluk olduğu öne sürülmüş ve mutluluk üzerine etik tartışmalar devam etmiştir.
Mutlu olmak için erdeme, iyi ahlaka ya da rasyonel

Kesin bir tanımının yapılamamasıyla birlikte varoluşçuluk -illa bir tanım yapılacaksa- insanın varlıkta olma halinin getirdiği hem düşünsel yapısı
hem de duygulanım halinin incelenmesidir denebilir. Örneğin Heidegger’in dasein kavramı varoluşun sancısına pek uygun sayılır. Heidegger için
insan, birey veya özne -varolan olarak insana ne
ad takılacaksa- dünyaya fırlatılmış ve orada terk

akla ulaşılmasının gerekliliği vurgulanır. Ancak
mutluluk gibi bir duygulanımın neliği, tüm o rasyonel tanım ve sistemlerden sıyrılmış bir duyguyu
veya hissi açıklığa kavuşturmaz. Bu nedenle varoluşçuluk duygulanımın/hissiyatın en yoğun yaşandığı felsefi düşünümdür. Ne kadar Sartre varoluş-

veya ızdıraptan ibaret olmadığını öne sürse de
çoğu varoluşçu düşünceler beraberinde ızdırap
hissiyatı içinde aktarılır.¹

edilmiş bir varlıktır; terk edildiği ve ölüme doğru
yaşamını sürdürmek zorunda kalması nedeniyle
içinde hep bir kaygıyı ve ızdırabı barındırır. Varolmaklığı üstünden atamayan dasein yani dünyada
(orada) var olan özne, var olduğu müddetçe ızdırap içinde yaşar. Edebi bir örnek olarak ise
Dostoyevski, “Yeraltından Notlar” adlı eserinde
varolmanın ızdırabını okuyucuya hissettirir tarzda ele alır. Karakter nedenini yer yer bilmediği ızdırap duygusu içinde yaşamını sürdürürken gerilim arasında kalır ve ızdırap bir süre sonra öfkeye
evrilir. Okuyucu varlıkta bulunmanın canlı acısına

Tuğçe ARSLAN

¹ J. P. Sartre, Varoluşçuluk, Ankara: Say Yayıncılık, 2019, s. 35.

ortak olarak karakterle birlikte ızdırabı paylaşır.
Bir başka örnek olarak Sartre yazmış olduğu
“Bulantı” adlı eserinde, Dostoyevski kadar saklı bir
varoluşsal ızdırap yerine, karakterin kendi iç dünyasında kendisinin de sıkça dile getirdiği varoluşla
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kaplanma ve sıkıntıya bağlı bulantı hissi göze
çarpar. “Bekleyip duran şey toparlandı, üzerime
atıldı, içime akıyor, dopdoluyum. Bir şey değilmiş, bekleyip duran şey kendimmişim.”² Sartre’ın
eserinde kendi varlığının farkındalığını yakalayan,
varoluşun tıpkı sarmaşık gibi her şeye dolanan ve
dolduran niteliği karşısında içsel sorgulamalara
kapılmış bir karakter bulunur. Bu karakter varoluşun karmaşasını özümseyerek bulantı duygusu
içerisindedir ve bulantı ona sürekli olacak şekilde
ızdırap çektirir.
Nitekim felsefi bir düşünceyi ayraca almadan,
basit bir varlık sorgulamasıyla var olmanın bilincine ve farkındalığına ulaşan her özne varlıkta olduğu için bir sevinç ve mutluluk yaşamaz. Aksine
Levinas’ın da ifade ettiği gibi varlığın özneye zincirlenişi ve her daim kendisini dayatması özneye
ızdırabı yaşatır.³ Levinas, varolan özne varlığının
farkına vardığı anda varolmanın aslında hep sürecek bir yalnızlığı taşıdığını da düşünmektedir. Ancak bu yalnızlık bir başka özneyle paylaşılmaz veya
ona devredilmez türden bir yalnızlıktır. Varoluştan çıkılamayacağı gibi varoluşun getirisi olan yalnızlık, terkedilmişlik ve ızdırap da bitmek bilmez
bir inatla öznede yani varolanda bulunur. Nitekim
özne isteklerine ve hazlarına ulaşarak varoluşun
bu ızdırabından kurtulmak istese de mümkün
olmaz. Çünkü varlık ortadan kaldırılamaz şekilde
hem özneye sarmalanmış hem de özneye aşkın
olarak çevresindeki nesnelere yayılmış inatçı bir
yapıdadır. “…fiziksel ızdırap her derecesinde varoluş anından kopmanın bir imkansızlığıdır.”⁴ Levinas’ın bu sözünden ızdırabın ikilik içeren bir yapıya sahip olduğu da gün yüzüne çıkarılır. Buna göre varoluşun özneyi boğarcasına çepeçevre sarmasının getirdiği ızdırapla fiziksel ızdırap arasında

² J. P. Sartre, Bulantı, İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2019, s. 149.
³ Emmanuel Levinas, Zaman ve Başka, Ankara: Fol Kitap, 2021, s. 72.
⁴ Levinas, Zaman ve Başka, s. 85.
⁵ Sartre, Bulantı, s. 188.

bir ayrım yapılır. Varlığın doluluğunun getirdiği
ızdırabın yanı sıra fiziksel ızdırapta özne acı çektikçe varoluşun yükü daha da kendini gösterir.
Başka bir ifadeyle hem varolma özneye ızdırabı
yaşatır hem de ızdırapta varlık daha çok belirir.
Örneğin kolunda bitmek bilmeyen dayanılmaz bir
acı hisseden özne varlığını günlük yaşantısındaki
durumundan daha çok farkındadır; vardır, çünkü
kendisine bağlı ve kendisinden olan kolu adeta
çığlık atarcasına “ben varım” der. Özne o kadar
ızdırap içindedir ki kolunu kesip atmak ya da
varolmamak ister; ne kadar çabalasa da özne
varlıktan çıkamayarak daha çok varoluşa gömülür.
İşte bu noktada aslında varolma ile ızdırabın ortak niteliği gün yüzüne çıkar. Özne ne herhangi
bir edimde bulunduğu için ne de kendisine aşkın
olan bir duruma maruz kaldığı için ızdırap ve
varoluşun içindedir. Özne hiçbir çaba sarf etmeden vardır ve gittikçe varoluşa batar. Sartre’ın da
betimlediği gibi: “Kendimi bırakmak, unutmak,
uyumak istiyorum. Ama yapamıyorum bunu; boğuluyorum: Varoluş her tarafımdan, gözlerimden,
burnumdan, ağzımdan içeri dalıyor.”⁵ Başka bir
ifadeyle varolma özneyi etkin değil, edilgin bir
konumda tutar; özneyi isteği dışı sarıp sarmalar.
Izdırap da varoluş gibi özneye kendini dayatır;
özne ızdırap karşısında eli kolu bağlı kalır. Özne
ızdırabı hissettikçe daha çok acı çeker ve varolmaklığı o denli kendini gösterir. Dolayısıyla varoluş ve ızdırap ortaklaşa olarak özneyi edilgin kılma
edimi içindedirler. Özne ne kadar unutmaya ya da
ertelemeye çalışsa da varlık ve onun özdeşliği olan
ızdırap öznenin içinde bir yerde her daim bulunur. Öznenin “şimdi”sini elinden alarak hem kendi varlığında hem de zamanında sıkışmasına neden olurlar. Bu bağlamda özne ızdırabı daha az
hissettiği sevinç gibi durumlarda zamana değebildiği ve onun karşısında etkin olduğu söylenebilir.
Nitekim ızdırabın içindeyken ve varoluşun sıkın-
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tısını iyice hissederken özne varlıktan öylesine
kaçmak ister ki zamanın bir an önce kayıp gitmesini bekleme eğilimi gösterir. Burada varoluşun
ızdırabı hem özneyi edilgin kılarken hem de özne
bu edilginliği kucaklama isteğindedir. Bu nedenle
ızdırapta zaman özneye sadece değip geçer.
Varoluşun öznede kendi varolmasından dolayı
yaşadığı ızdırabın yanı sıra özneye aşkın olan varlıklar yani nesneler de “var”ın doluluğunda ve kendini dayatmasındadır. Bir başka ifadeyle varolan
nesneler ve diğer varolan özneler varoluşun kendisini sahnelemesinin bir diğer ayağı denebilir. Nitekim özne her ne kadar varoluşundan kaçma edimi göstermeye çalışsa da çekildiği her kuytu köşede başka bir varolana denk gelecektir. Böylece bitmek bilmeyen bir ızdırabın kaçınılmazlığı ön
plana çıkar; varlık üstüne basılan çimlerde, bakış
dahi atılmadan geçilen çitlerdedir. Ancak ızdırabın varoluştaki asıl eli öznenin kendi varoluşundadır; “Derin, kopkoyu bir sıkıntı bu; varoluşun ta
kendisi; benim yapıldığım hamur.”⁶ Bir insan olarak varolan özne varoluşun bu ızdırabını kendisi
sadece varlıktayken hisseder; ancak varolmanın
bilincine ulaşıp üzerine düşündüğünde artık ızdırabın da bilincindedir, artık o andan sonra ızdırabı görmezden gelmek ya da kesin bir çözümle
hafifletmek mümkün değildir. Hem Sartre hem de
Levinas varoluşun üstlenilmesinden bahseder.
Levinas bunu hipostaz kavramıyla açıklar; hipostazda kişi kendi varoluşunun farkına varır ve varlığını üstlenir. Bu üstlenmeyle birlikte varolan
“özne” olmaklığı yakalayarak varlığın doluluğuna,
karmaşıklığına ve ızdırabına bizzat tanık olmaya
başlar. Önceleri ne olduğu belirsiz gerilimler ve sıkıntılar yaşayan özne hipostazla birlikte bu ızdırapların kaynağına ve edilginliğin bilincine ulaşır.

⁶ Sartre, Bulantı, s. 231.
⁷ Sartre, Bulantı, s. 119.
⁸ Sartre, Bulantı, s. 182.

Saliha KAYTAN

Sartre ise açıkça dile getirmese de “…bunalımını,
bulantısını bekliyordu.”⁷ ve “Onların, varolduklarını bilmedikleri besbelli.”⁸ ifadelerinden onun
varoluştan kaynaklanan bulantı duygusuyla birlikte varolma bilincinin öznenin akıl sahibi olduğu
andan itibaren başlayan bir olgu olmadığı çıkarılır. Başka bir ifadeyle varoluşun üstlenilmesi her
öznede bulunmaz. Dolayısıyla varoluşun özdeşliği
olan ızdırap her özne için aynı derecede değildir.
Varoluşunu üstlenen ve varlığın doluluğuna bağlı
olan ızdırabı farkeden özne ile varlığının gizli ama
hep orada kaldığı ızdırap hissi aynı oranda değildir.
Varoluşun karmaşıklığı ve basit gibi görünen
ama içinde çok derin sorgulamalar ve duygulanımların bulunması onun özdeşliği olan ızdırabın
kolayca gün yüzüne çıkmasına olanak tanır. Bazen
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gecenin bir vakti bazense gün içinde belli belirsiz
bir iç sıkıntısı yaşayan özne kendine “Sorun ne,
nerede?” gibi sorular yöneltse de kafa karışıklığıyla
cevap veremez. Varoluşsal sorgulamalarda özne

bir sonraki nota anına bırakması varoluşun
özdeşliği olan ızdırabın önüne geçer; sadece
müzik ızdırabın özneyi edilgin bırakma edimini
yok eder. Müziğin bittiği, notaların sessizlik

yaşamın ve dünyanın en basit detayında dahi var
olmaklık halinin bilincine varmaktadır. O andan
sonra özne varlığın her yerde ve zamanın her nok-

mekanı-na çekildiği andan itibaren ise ızdırap
tüm keskin-liğiyle tekrar belirir. Geçici dahi olsa
Sartre’ın bu çözümü onun yazdığı “Bulantı”

tasında olduğunu fark eder; varoluşun bu her yerdeliği, doluluğu ve ağırlığı özneye ızdırabı yaşatır.

eserinde karşımı-za çıktığı için müziğin eserdeki
karaktere yaşattığı hazzın sadece karakterin

Tarif edilebilecekse varoluşun hissi bir nevi bitmek
bilmeyen utanç duygusu gibi bir hissin ve
etrafındaki her bir varlığın bu hissi her daim öz-

zevkine özel olduğu dü-şünülebilir. Eserin
öznesinin resim sanatına değil de müzik sanatına
ilgili olduğu için ızdırap duygu-sunun önüne

neye yaşatması olarak betimlenebilir. Özne bu histen bir an önce kurtulmak ister; geçici hazlara yönelir, ölmeyi düşünür. Ölüm Levinas’ın da öne
sürdüğü gibi bilinmezliği üstünde taşıdığı için
varoluşun ızdırabına çare olup olmaması belirsizlik teşkil eder.⁹ Nitekim ölen bir öznenin neyi

geçtiği varsayılırsa, varoluşun ızdı-rap veren
özdeşliği öznenin zevk aldığı herhangi bir unsur
sayesinde bir müddet yok edebilir. Sonuç
itibariyle özne varlığın ve varlıkta olmanın
ızdırabına kesin bir çözüm getiremese de müzik
sanatı gibi derin hissiyatı yaşatacak zevklerle bir

deneyimlediği, hiçlikte mi kaldığı, yoksa sözüm
ona öteki bir evrene geçiş mi yaptığı gizli kaldığı
için ölümün ızdıraba çare olması düşünülemez.
Son tahlilde Levinas varoluşun ızdırabının biyolojik zorunluluk gütmeyen baba-oğul ilişkisiyle son
bulacağını düşünür. Özne oğulda ya da öğrenci-

anlığına unutabilir. Böylece ızdırap yaşamın ve
varoluşun bir parçası olarak öznelerin hayatında
her daim bulunur; özne ise bununla yaşamayı
öğrenmek zorunda kalır.

sinde kendini bularak, sadece onun için varolur.
Nitekim bu çözüm yolu birçok feminizm tartışmalarına yol açmasıyla birlikte -Simone de Beauvoir
başta olmak üzere- çoğu düşünür için geçerli bulunmamıştır. Sartre ise eserinde kesin ve geçerli
bir çözüm arayışı sunmasa da bir müddet dahi olsa müziğin varoluşun ızdırabını aldığını düşünür.
“Bulantının küçük bir mutluluğu”¹⁰ olarak nitele-

KAYNAKÇA

diği müzik öznedeki ızdırabı yok ederek öznenin
müzikte varolduğunu belirtir. Böylelikle ızdırabın
-sürekliliği varsayılmazsa- müziğe karşı yenilgisini ilan eder. Notalar ortaya çıktığı ve kendilerini

Sartre, J. P; Varoluşçuluk, Çeviren Asım Bezirci,
Ankara: Say Yayınları, 2019.

⁹ Levinas, Zaman ve Başka, s. 85.
¹⁰ Sartre, Bulantı, s. 43.

Levinas, Emmanuel; Zaman ve Başka, Çeviren
Özkan Gözel, Ankara: Fol Kitap, 2021.
Sartre, J. P; Bulantı, Çeviren Selahattin Hilav,
İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2019.
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IZDIRAP ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Volkan KAHYALAR

"A

cı, üzüntü, sıkıntı, keder” olarak tanımlıyor Türk Dil Kurumu “ızdırap”
sözcüğünün anlamını.¹ ²Fark etmişsinizdir; Tanımlamanın ilk sözcüğü olan acı, diğer

başında orada yoktu, ancak son olarak geldi. Bütün

eylemlere sebebiyet veriyor. Başka bir şekilde söy-

nasıl kendilerine gösterilmesi gereken saygıyı gösetern
insanları koruyup kayırıyorlarsa, Penthos da ölülerin
arkasından ağlayanları, onlar için büyük yas tutanları
koruyup kayırıyordu. İnsanlar ağlamayı çok iyi
bildiklerine göre, Penthos onlara mümkün olduğu kadar
çok keder gönderiyordu. Bu nedenle, ona uzakta
tutmanın en iyi yolu, kaçınılması imkânsız felaketlere
aşırı derecede üzülmemekti.”⁴

leyecek olursak, acıdan dolayı üzüntü, sıkıntı ve
kederi hissederiz. O halde acı nedir?
Söz konusu acı, duyumlarımıza konu olan bir
algı değildir. Dolayısıyla burada acının duyumlarımıza konu olan anlamına değil, yazının içeriğini
oluşturan anlamına bakmak gerekmektedir. Türk
Dil Kurumu; acının ikinci anlamını şöyle tanımlar:

görevler dağıtıldığı için Zeus, ölülere gösterilen saygıya –
yas ve gözyaşı- nezaret etme görevinden başka ona
verecek bir şey bulamadı. Bunun için, öteki daimonlar

“Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap (…)”³
Dış etkenlerin neler olduğu, anlamı daha da açmak için önem kazanır. Ancak bu durum, sonsuz
olasılığın yanında karmaşık durumlar silsilesini
beraberinde getirir. Bunun yerine, durumu bütün
insanların ortak noktası olarak basitleştirirsek,
insan doğar, yaşar, gelişir ve yok olur. Bu iki olgudan biri olan doğumun peşinden gidersek, doğulan yerin toplumsal, sosyoekonomik ve coğrafi koşulların da dahil edilmesi gerekir. Dolayısıyla ortak bir sonuca varmamız oldukça zor. O halde
ikinci olgu olan yaşamı ele alalım. Bunun için yaşadığımız dönemden en az iki bin yıl kadar önceye
gitmeliyiz. Bizi Tanrı Penthos karşılıyor.
“Kederi temsil eden daimon. Anlatıldığına göre Zeus,
daimonlara görevlerini dağıtırken, Penthos dağıtımın

Saliha KAYTAN

¹ Türkçe Sözlük, Şükrü Haluk Akalın, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2019, s.1134.
² Bu satırların yazarı, kullanacağımız sözcüklerin sözlük anlamları, kullanılan kaynağa göre değişiklik gösterdiğinden genel kanı olarak TDK sözlüğünden
yararlanmanın daha doğru olacağını düşünerek aşağıdaki var sayımları oluşturdu.
³ Şükrü Haluk Akalın, Türkçe Sözlük, s.8.
⁴ Pierre Grimal, Mitoloji sözlüğü Yunan ve Roma, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012, s.610.
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İlk görüşte sadece doğanın kaçınılmaz sonucu
olarak bir diyalektikten, ölümden ve bu ölümü
kabullenmekten yani bir yönüyle tevekkülden
bahsediyor gibi gözüküyorsa da dikkatli gözler,

gösteriyor. Aksi halde Antik Çağda otuzlu yaşlar
“yaşlılık” olarak yorumlanırken günümüzde bu yaş
“genç” olarak yorumlanmazdı. Yine aynı dönemde
bir hastalıktan ölmek olağan karşılanırken günü-

Penthos’a haksızlık yapıldığını ve aslında bir yönüyle ayrımcılık yapıldığını fark etmiştir. Sonuç
olarak Penthos’un neden geç kaldığına dair her-

müzde “olağan dışı” olarak karşılanır.
Daha önce değinilen işçi ölümlerindeki duruma
bakalım. Kişi, yaşını almış ama çalışmak zorun-

hangi bir emare bulunmadığı ve o sırada bütün
tanrıları organize edebilecek “kudrette” Zeus oldu-

daysa ve işçi cinayetinde ölmüşse, onu sevenler
ızdırap içinde olur. Halbuki çalışmayıp emekli ol-

ğu göz önüne alınırsa, burada kayırma yapıldığı
ortaya çıkar.
Bu durum bize mitolojinin, insanların hayatından çok fazla parça taşıdığı gerçeği ortadayken, o
dönemde de ayrımcılık yapıldığı gerçeğini göste-

muş, örneğin köyünde yaşayan bir yaşlıysa o zaman onun vefatı işçi cinayetinde yaşanan ızdırap
gibi olmaz.
Kriter olarak doğal ölümü koyalım. Diyelim ki
yirmi yaşındaki bir insan kalp krizinden ölüyor -ki

rir.
Günümüze dönüp birkaç soru sormak istiyorum.
Sabahın kör saatinde başkasının emrinde çalışmak için işe giden insan ile istediği zaman işine

bu da doğal bir ölüm. Bu sefer de “erken öldü” denilerek ızdırap, sevdiği insanlar tarafından fazlaca
yaşanır.
O halde kriter nedir? Yani, hangi ölümde ne

gitmeyen yahut giden iş sahibinin ızdırabı aynı
mıdır? Madenin kör karanlığında çalışmak zorunda kalan ve “yukarıda olursam kesin açlıktan ölürüm ama aşağıda (madende) grizu⁵ bir ihtimal” diyen işçinin ızdırabı aynı mıdır? Tersanedeki patlamada uzuvlarını kaybeden insanın ızdırabı aynı

kadar ızdırap çekeceğimizi ne belirliyor? Az önce
denildiği gibi insan olgusunun içine girersek çıkamayız ve sonsuz olasılıklar ortaya çıkar. Hem felsefenin cevaptan ziyade sorularla ilgilendiğine sığınsak mı? Aslında olabilir…
Görüldüğü gibi günümüzde de Tanrı Penthos’un

mıdır? Evinde ekmek olmadığı için termosunu
alıp yolda çay satmak zorunda kalan emekli
insanın ızdırabı aynı mıdır? Dönemin yaş ortalamasından uzun yaşamış ama sermaye sınıfından
olan bir kişinin ölümü ile yine aynı yaşlarda ama
yoksul bir kişinin ölümünün toplumda yarattığı
ızdırap aynı mıdır?
Genç bir insan öldüğü zaman, onu sevenler

yaşamında olduğu gibi çok fazla ayrımcılık yapılmakta. Bu ayrımcılığı kimin yaptığı konusu bir
kenara, bu, Tanrı Penthos’un hikayesindeki ızdırap için gerekli olan ölüme artık “modern” yaşamda pek de gerek kalmadığını göstermekte. Buna
rağmen Penthos’dan hiçbir şey kalmadı diyemeyiz. Üzüntü kaldı. Pesimist görüşler o yüzden mi
var yoksa(!) Belki de dram dizileri bu yüzden çok

ızdıraplarını bazen kendi içlerinde bazen de dışa
dönük olarak gösterir. Peki bu gençlik kriterini
kim belirliyor? Gençlik kriteri bile yaşanılan döneme, sosyoekonomik sonuçlara göre değişiklik

tutuyor. O kadar ki, başkasının derdine ağlamaktan hayatın nasıl da yozlaştığını göremiyoruz.
Mitolojinin de ispatladığı üzere, insanlar var
oldu var olalı acıları bitmek tükenmek bilmiyor.
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Tanrılar mı insanları oluşturdu, yoksa insanlar mı
tanrıları oluşturdu? Bu sarmala girmeyeceğiz ama
Tanrı Penthos’a gerek var mı ızdırap için? Kendi
kendimize yetiyoruz! Bundan daha ala “dış etken”
olur mu?
Ha bu arada, aman aşkın ıstırabına girmeyelim!
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SANATIN ÖLÜMÜ YA DA FELSEFELEŞEN SANAT
Doç. Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU ile Röportaj

Röportör: Suat Kutay KÜÇÜKLER

Sizi dergimizde ağırlamaktan büyük mutluluk
duyuyoruz, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz
için teşekkür ederiz.

olacaktır. Kavramsal sanat, bu genişlemeyi

Ben teşekkür ederim, sağ olun.

tümüyle zihinsel olana ve zihinsel olan üzerinden
kavrama ve kavram üzerinden de tabii dilsel olana
taşıyor. Burada bir taşınma söz konusu. Buna bir
yandan taşınma bir yandan da sahne değiştirme
diyebiliriz. Ama bu taşınma ve sahne değiştirme
metaforlarını, bu konunun zeminini ele almadan
kullanmak mümkün değil. Felsefe ve sanat
arasındaki ilişki burada belirleyici. Nitekim

Kavramsal sanatın, sanatı felsefeleştirdiğini öne
sürüyorsunuz. Öyle ki kavramsal sanatta
sanatçının malzemesi “kavram” olarak karşımıza
çıkıyor, tıpkı filozofun da kavramlarla düşünmesi
gibi. O halde -felsefe yapmanın düşünsel bir
etkinlik olduğu göz önüne alındığındakavramsal sanatta estetik bağlamı nerede
konumlandırmak gerekir? Kavramsal sanat,
beğeniyi önemsizleştirir mi?
Sondan başlayayım, kavramsal sanat beğeniyi
önemsizleştiriyor. Estetiğin yapılabilme koşulu
görsellik olduğu için kavramsal sanat, estetikle
birlikte yapılabilir bir şey değil. Öyle ya da böyle
estetik için bir görsellik gerekir. Denecektir ki
kavramsal sanat, bize görsel olanı temin ediyor.
Ancak temin ederken düşünceyi esasa alıyor.
Beğeni üzerinden yola çıktığımızda ise işin içine
“yapma” giriyor, “yapma” dediğimiz şey de klasik
anlamda resim sanatını tanımlıyor. Bu
“yapma”nın üzerine ne koyarsanız koyun, öyle ya
da böyle resim sanatının genişlemesi söz konusu

durduran bir yerde duruyor. Dolayısıyla sanatı
doğrudan doğruya bu görüntünün etkisinden,
Duchamp’ın tabiriyle “retinal etki”den çıkararak

Kosuth’un manifestolarında da görüldüğü üzere
kavramsal sanat artık bir mantıksal önermedir.
Kosuth meseleyi bu kadar ileri götürüyor. Bunun
kaynağındaysa
Duchamp
duruyor.
Peki
Duchamp, acaba Kosuth’a katılır mıydı? Pek
sanmıyorum. Çünkü Duchamp, bilimin peşinde
olduğu exactitude yani “kesinlik” ile hiciv ilişkisine
girmiş birisi. Bunu Duchamp’ın olumsal
metrelerinde (3 Standard Stoppages 1913-14)
görmek mümkün, ölçünün kendisinin hiç de öyle
nesnel bir standart olamayacağını gösteriyor. O
nedenle meselenin felsefi bağlamı biraz Hegel’in
öngörüsüyle ilgili; çünkü Hegel zaten Estetik’te
diyordu ki sanat ölmüştür artık. Sanatın ölümünü
deklare ederken neyi kastediyordu? Hegel’in
kastettiği Kunstreligion, yani sanat dininin ölü-
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1964 yılında Trabzon’da doğdu. 1983’de TED
Ankara Kolejinden mezun oldu. 1983-86
arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe
Bölümüne devam etti. 1986 yılında Mimar
Sinan Üniversitesi (MSÜ) Resim Bölümüne
girdi. 1991 yılında Lisans, 1993 yılında aynı
üniversitede Resim alanında Yüksek Lisans
derecesi aldı.

müydü. Toplumsal yapının doğrudan doğruya
belli inanç kimliği üzerinden tanımlandığı
toplumsal yapının sona ermesinden söz ediyordu.
Bunun Avrupa tarihindeki karşılığı elbette 18.
yüzyıl Fransız Devrimi ile başlayan monarşilerin
çözülme süreci. Monarşilerin çözülmesiyle yeni
bir toplum modelinin oluşturulmaya başlandığını
görüyoruz. Bu konuda başka sancılar var, örneğin
Protestan kimliğinin oluşumu. Bir parantez
açarak söylemeliyim ki ben her zaman Hegel’in
Estetik’inin bu protestan kimliğinin oluşumuna
katkı yaptığını düşünürüm. Weber’in sosyolojide
yaptığını, ben Hegel’in felsefede yaptığına
inanıyorum. Hegel, bize sanatın öldüğünü ilan
ettiği zaman söylediği durum bu. Ama ondan
sonra başka bir şey daha söylüyor Hegel; diyor ki
sanatın yaptığı bu işi modern toplumda felsefe
devralır. Ayrıca sanatın da ölmüş olmakla yok
olmayacağını söylüyor; çünkü ölmüş olanın
aslında monarşiler olduğu açıktır. Şu çok önemli,
Hegel’in bu öngörüsü, kavramsal sanatla
gerçekleşiyor. Fakat onun tahmin edemeyeceği
şekilde gerçekleşiyor: Sanatın yerini felsefe
almıyor, sanat felsefe haline geliyor, "felsefeleşi-

yor". Sanat, bir felsefi tavır almanın ötesinde
felsefeleşiyor; bizatihi felsefe haline geliyor.
Dolayısıyla da Duchamp ile gördüğümüz durum,
sanatın

felsefeleşmesidir.

Peki

sanatın

felsefeleşmesi nedir? Sorudur; çünkü felsefe
esasen sorudur. Kimi zaman "eleştirel düşünce"
adı altında aslında bunu söyleriz; felsefenin soru
olması neredeyse bir şablon, bir klişe gibidir.
Altında yatan esas ise şudur: Felsefenin esasen
soru olması demek sanıldığı gibi 'zihinle
tasarlanarak dil ile ifade edilen soru' olması demek
değildir. İnsan varlığının kendisinin bir soru
olmasıyla ilgilidir. İnsan varlığı bizatihi “niye” dir;
sorunun aslı budur. Bunu “ne” ve “nasıl” soruları
takip eder. Felsefe “niye” sorusunu sorarken
ondan türeyen bilim “ne” sorusunu sorar.
Teknoloji ise “niye” veya “ne” sorularıyla
ilgilenmez. Felsefe, bilim ve teknoloji arasındaki
bu ilişkiyi anlamak önemli ama konumuz
bağlamında fazla savrulmayalım. Sadece şunu
söyleyeyim: Bilim, “niye” ve “nasıl” sorularını
zorunlu olarak kendisinde barındırır. Fakat ben,
bilimin hızla soru sormayı ve düşünmeyi terk
ettiği
kanaatindeyim.
Özellikle
Kuantum
Mekaniğinin ilk sonuçları ortaya çıktığı zaman
Niels Bohr ve Werner Heisenberg gibi bilim
insanları bir taraftayken diğer tarafta Rölativite
Teorisi ile ikon haline gelmiş Albert Einstein
arasında derin bir fikir ayrılığı vardı. Bu
dönemdeki bilim insanlarına baktığınızda onların
yalnızca birer bilim insanı olmadığını, aynı
zamanda birer düşünür olduklarını fark
ediyorsunuz. Örneğin Erwin Schrödinger yalnızca
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dalga teorisini ortaya koymuş bir kişiden ibaret
değil. İşte bilim insanının bu düşünür olma
özelliğini hızla yitirdiğini görüyoruz. Bilim insanı,
farkında bile olmadan bir tür matematiksel model
üreten bir teknisyene dönüştü ve bilim, tümüyle
nasıla odaklanmış mutlak faydacı bir teknolojik
hal aldı. Felsefenin, bizatihi insanın varlığının
soru olmasından kaynaklanan bir etkinlik
olmasına dönecek olursak bu anlamda insan
varlığı, insan bilincine hayret "pathos"uyla yansır.
İnsan aslında durmaksızın “niye” olduğunun
hayretindedir.
Evren diye bir şey var. Peki ben bunu nereden
görüyorum? Kendi varlığımdan müşahede
ediyorum. Nitekim ben de onun bir parçasıyım. O
halde soruyu yineleyelim: Niye? Evren niye
burada? Ben niye buradayım? Bu, sorulabilecek en
temel soru ve bu sorunun kendisi yanıtla
doğrudan ilgili bir soru değil. Soru ve yanıt iç
içedir aslında. O açıdan bakıldığı zaman yanıtı
olmayan soru sorulmaz gibi görülebilir ama işte
insan tam olarak yanıtı olmayan bir soru gibi
duruyor. İnsanın temel faaliyet alanlarına ve
insanlık tarihine baktığınızda çeşitli şekillerde
doğrudan bu sorunun yanıtına yöneldiğini
görüyorsunuz. Hegel bunun da farkında; insanın
“niye” sorusuna yöneldiği alanları felsefe, sanat ve
din olarak ayırmış. Bu hat üzerinden anladığımız
zaman sanatı felsefeleştirmek dediğimiz şey
doğrudan doğruya sanatı ne hale getiriyor? Bir
soru haline… İşte Marcel Duchamp’ın hazır
yapılmış nesnesi, readymade’i, tam olarak bu felsefi
sorunun somut, gözle görünür hale getirilmesidir.
Dolayısıyla da sorunuzun yanıtı şöyle: Felsefe
düşünce için kavramlara başvurur ancak -burada

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Yüksek
Lisans Programından “Technê in Plato’s Thought”
isimli teziyle mezun oldu. 2003 yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde (MSGSÜ)
Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesi aldı.

görsel

sanatlardan

söz

ediyoruz-

sanatçı,

düşündüğü zaman kavramı ortaya koyar, gösterir.
Dil yoluyla değil, malzeme ve biçim yoluyla.
Üstelik eğer kavramsal sanattan söz ediyorsak
malzemeye biçim bağlayarak "yapma" (poiesis)
yoluyla da değil. Kavramsal sanatta seçimin ta
kendisi, işaret etmenin ta kendisi aslında bir
meydana getirme faaliyetine dönüşür. Dahası,
sanatçı/düşünür ona bir isim vermekle öyle bir
bağlam açar ki o bağlamı anlamlandırması
itibarıyla
izleyici
de
aslında
bir
tür
sanatçı/düşünür haline gelir.
Yanıtınız sanat, felsefe ve bilim tarihinden
değiniler içeriyordu. Bilim insanının bugün artık
matematiksel model üreten bir teknisyene
dönüştüğünden bahsettiniz. Bunu biraz açma
gereği duyuyoruz. Bilim insanının bugün geldiği
konumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bilim, düşünmeyi bıraktı. Bohr, Einstein,
Heisenberg, Schrödinger, Dirac… Modern fiziğin
kurucuları sayabileceğimiz bu isimler birer
düşünürdü. Sonraki kuşak ise düşünmeyi unuttu.
Bu, özellikle Anglo-amerikan etkisi ve
egemenliğinin ampriko-pragmatizmiyle ortaya
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çıkan bir durum. Bu tespiti de yapalım, bunu
kimse yapmaz maalesef. Bu açıdan bilimin
tümüyle ideolojik bir hale geldiğini ve buradaki
ideolojik bağlam itibarıyla da bilimin doğrudan
kapitalizmin hizmetinde olduğunu düşünüyorum.
Ne var ki bilimi sanki bir sırça köşkte yaptıkları
algısının yaratılması sebebiyle bilim insanları da
düşünme ile ilişkilerini kestiklerini göremiyorlar.
Denilecek ki bilim insanları bilimsel üretimde
bulunarak kitaplar yazıyor, mesela Stephan
Hawking meşhur “Zamanın Kısa Tarihi”ni yazdı.
Lütfen açıp bakın, bu kitaplardaki tartışmalar ne
düzeyde? Son derece ortalama bir entelektüel
düzeyde yazılmış bu kitaplar, aslında güncel
bilimi popülerleştirme işlevine sahip. Bir “hocalık”
söz konusu ancak bu hocalık, halka bilim anlatma
şeklinde. Bu durumu, modern fiziğin kurucuları
olarak saydığımız isimlerde bu şekilde görmek
mümkün değil. Popüler bilim kitaplarının
düşünce üretmesi beklenemez, bunu söylemeye
çalışıyorum. Neden günümüzde ortalık “popüler
bilim” kitaplarından geçilmiyor, onu da
söyleyeyim; çünkü artık bilimsel projeler o kadar
devasa bütçelere ihtiyaç duyuyor ki halkın
vergileriyle bu projelerin gerçekleştirilmesi
sorgulanabilir hale geldi. Dolayısıyla popüler bilim
kitapları,
aldıkları
o
devasa
bütçeleri
gerekçelendirecek şekilde “bilim” adı altında bir
şeyin pazarlanmasını sağlıyor. Ama görünen o ki
bilim ve düşünce ilişkisine dair sorun, ciddi
şekilde gündeme gelmiyor. Bu durumda birisi
çıkıp; “Bu doğrudan burjuva bilimidir.” deme
yürekliliğini gösterebilmeli. Oysa bilim deyince
akan sular duruyor; çünkü kendileri bilimi
tamamen her şeyden bağımsız ve öte, bilim
insanlarını da âdeta bir melek gibi tanımlıyor.

Oysa Manhattan Project’te çalışanlar kimlerdi? Bu
soruyu kim gerçekte soruyor ya da hangi bilim
tarihinde daha sonra Ortadoğu'da istediğini
yapma anlamına gelen "kitlesel imha silahı"yla
Hiroşima ve Nagazaki'de yok edilen sivillerin yok
edilişiyle başlayan bir atom çağından söz ediliyor?
Çağdaş sanattan devam edecek olursak çağdaş
sanat, sanatın farklı teknik ve malzemelerle de
mümkün olduğunu gösteren bir yerde duruyor.
Çağdaş sanatın teknik ve malzemede yarattığı bu
dönüşümü nasıl yorumlamak gerekir? Çağdaş
sanat; malzeme ve tekniği, sanatın başat
unsurları olmaktan çıkarıp önemsizleştiriyor mu
yoksa malzeme ve teknikteki çeşitliliği ile sanata
yeni yaratım sahaları mı oluşturuyor?
İkincisi. Bu çeşitliliği şöyle anlayalım: Sınırsız bir
çeşitlilik. Malzeme ve teknik sınırı yok. Dolayısıyla
konu, benim artık klişe haline getirmek zorunda
kaldığım soruya ve cevabıma geliyor: Sanat nedir?
El cevap; Ne değildir ki? Bana bir şey gösterin ki o
sanatın konusu olmasın. Böyle bir şey yok. Ne
değildir ki sanat? Bu durum özellikle kavramsal
sanatla birlikte çok önemli bir kavramın da iyi
anlaşılması gerektiğini söylüyor: "Demateryalizas-
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yon" ya da madde ya da malzeme adına ne varsa
katılık olarak un ufak olması. Artık sanatın elle
tutulur, gözle görülür somut bir şey olmasından
söz etmenin dahi anlamı kalmadı. Neden?
Demateryalizasyon aslında neyin paraleli? Elbette
ki Kuantum Mekaniğinin ve kuramının

bette küresel hükümranlık işine yarıyor.
Hükümranlıkla ne yapıyorsun? Bütün dünyada ne
isterseniz onu yapıyorsun. Çıkıp da buradan
bilimin bağımsız olduğunu öne süremezsiniz. Bu
komediyi nasıl göz göre göre oynuyorlar, anlamak
mümkün değil.

sonuçlarının. Artık sanatçılar, deterministik bir
evrende olmadıklarının farkında. Fakat onların
taşıdıkları meşaleyle dönüşen sanattaki bu
devrimsel
unsurun,
toplum
tarafından
anlaşılmasına imkân yok; çünkü toplum, bilgiden
tümüyle mahrum bırakıldığı için -işte "burjuva

Bilimin bugünkü konumuna dair söyledikleriniz,
halen sürmekte olan pandemi koşullarında ayrı
bir öneme sahip. Pandemi, bilimin bu
bahsettiğiniz sırça köşk içerisinde bulunma
durumunu ayyuka çıkardı. Daha önce de bilimin

bilimi" tam olarak burada devreye giriyorkarşısına çıkan sanat yapıtını özgürleştirici
içeriğinde okuyamıyor. Kuantum kuramı, bir
türlü bilimde hakiki anlamda içselleştirilebilmiş
değil. İçselleştirilirse ne olur? Bilim, bilgi
üzerinden toplumu dönüştürdüğü için aslında

bu konumu hissediliyordu ancak artık iyiden
iyiye hayatımızın her alanını belirleyen bir
“bilim” söz konusu.

bizim "Alis Harikalar Diyarında" yaşadığımızı
söylemesi gerekir. Söyleyemiyor. Bunu neden
söyleyemiyor? Çünkü bilim ve teknoloji ile üretilen
şey sadece bilgi değil, doğrudan doğruya o bilginin
işe yaraması esası. Hangi işe yarıyor? Askeri,
ekonomik işe yarıyor. Bunlar ne işe yarıyor? El-

Enteresan dogmalara sahip ve bu dogmaların en
önemlisi, Einstein-Newton deterministik evren
modelinde ısrar edilmesi. Dolayısıyla Kuantum
kuramı, bilim tarihinin en çok denenerek
kanıtlanmış ve en başarılı kuramı olmasına
rağmen bilimsel söylemin hâlâ temel zemin olarak
marjında. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir
tanesi, evrendeki makro ve mikro ilişkilerin
kopması sebebiyle bunları bir araya getiren
teorilerin
varsaydıkları
temel
unsurların
denenemez, deneysel açıdan kanıtlanamaz
olmasıdır. Sicim kuramından söz ediyorum.
Dolayısıyla bilim tamamıyla hiperbolik bir
yörüngeye
savrulmuş
durumda.
Bunun

1995-99 yılları arasında İTÜ’de üç yıl ve Kocaeli
Üniversitesi’nde bir yıl kuramsal ve uygulamalı
dersler verdi. Tüm bu süreçte aynı zamanda
toplam on beş yıl profesyonel anlamda reklam
sektöründe ulusal ve uluslararası ajanslarda
sırasıyla grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve
yaratıcı yönetmen olarak çalıştı.

Neredeyse bir kilise otoritesine yakın. Otoritenin
yanında dogmaları itibarıyla da kiliseye yakın.

sonuçlarıyla kimi zaman yüzleşmek ihtiyacı hisse-
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diyorlar, bununla ilgili toplantılar yapıldığını da
biliyoruz. Ben de naçizane bir bilim okuyucusu
olarak takip ediyorum. Hakikaten özellikle
kozmolojideki kuramlar, sanatta ya da başka bir
yerde bulamayacağınız derece “fantastik”. Ben
sanatçıların hayal gücünün o kadar güçlü

olma iddiasıyla ortaya çıktığı ilk dönemde
psikolojinin, insanı ölçme metotlarına tabi
tutması gerekiyordu ve bu ölçme metotları da
elbette fen bilimlerinin ölçme metotlarıydı.
Ölçmenin mümkün olması için de insanın tutarlı,
öngörülebilir bir canlı olması gerekiyordu. Ne var

olduğunu zannetmiyorum. Üstelik buradaki hayal

ki insanın hiç de öyle olmadığı anlaşıldı, bu da

gücünü matematik modelle en azından tutarlılık
açısından ispatlayıp sonra da deneye hazır hale
getirmeniz lazım. O yüzden bilimin özellikle
günümüz güncel sanatı itibarıyla beni daha fazla
heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Ancak tekrar

psikolojinin yeni yaklaşımlar geliştirmesine yol
açtı.

edeyim, bu savrulma ve içine düşülen durum
sebebiyle bilim kendisini toplumla olan ilişkisinde
bir otorite olarak korumak için hala ayağını
sağlam zemine basma kaygısıyla deterministik
evrende ısrar ediyor. Deterministik evren ne
biliyor musunuz? Aslında insan olmanın esasına

savrulma başladı ve o savrulma giderek
sosyologların kendiliğinden felsefe yapmasına
dönüştü. Dolayısıyla karşımızda felsefe yapan
sosyologlar ortaya çıktı. Şimdi bu da sonuçları
bakımından oldukça ironik bir durum. Bunu da
söylemem lazım.

aykırı bir düzen. Deterministik olmanın koşulu
basit anlamda sebebin sonuçtan önce gelmesi
falan değil. Hoş o iş sadece kuantum mekaniğinde
değil,
eğer
mevzuyu
çok
Viktoryen
okumuyorsanız sosyal olaylarda da karmakarışık.
İnsan yaşamında her şeyin iç içe geçtiği öyle
alanlar var ki sebep ve sonucu birbirinden
ayıramıyorsunuz. Onun için laboratuvarlar en
güvenilir alanlar. Nereye kadar? Mesela
laboratuvarda mantarlara baktığınızda başka
türlü davranıyorlar, doğaya çıkardığınızda başka
türlü davranıyorlar.

O yüzden özellikle sosyal bilimlerde postpozitivist paradigmalar üzerinden de ayrıca bir

İlk sorumuza verdiğiniz yanıtta Hegel’in modern
sanat ile birlikte sanatın ölümünü ilan ettiğinden
bahsettiniz. Ancak Hegel’in bu düşüncesinin,
farklı bir yönden gerçekleştiğini de eklediniz. Bu
bağlamda çağdaş sanatın “Hegel ile birlikte
Hegel’e karşı” bir yerde durduğunu söylemek
mümkün mü?

Bu noktada aslında insanın bir bütün olarak

Olabilir. Aslında bu iyi de bir yaklaşım olur; çünkü
özellikle
Derrida’nın
öğrencisi
Christian
Malibu’nun ele aldığı Hegel’in “plastisite” kavramı
önemli. Hegel, tarihsel bağlamda Geist’ı plastik
bir esasta görüyor. O yüzden de Hegel’i doğru

laboratuvara sokulamayan bir canlı olması da
gündeme getirilebilir. Bir söz vardır; insan, pozitivist yaklaşımdaki- psikologların tutarlı
görmek istedikleri tutarsız bir canlıdır. Bir bilim

anladığımızda şununla karşı karşıya kalıyoruz:
Aslında insan bizatihi kendisini plastik malzeme
olarak şekillendiriyor. Bunun günümüzde
nörobilimdeki karşılığı ne? Beynin plastisitesi.
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2004’ten
itibaren
altı
yıl
Akdeniz
Üniversitesinde önce kadrolu öğretim
görevlisi ve daha sonra da öğretim üyesi
olarak bulundu, bir yıl Resim Bölüm
Başkanlığı yaptı. Hâlen, İstanbul Teknik
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü başkanlığı
yapmaktadır.

Hegel’in bilimsel teorilere açılabilecek çok sağlam
yönleri var. Fakat söylediğim gibi bilim
düşünemediği için bunlar yeterince ele alınmıyor.
Denilecek ki felsefe ve bilimin ara kesiti olan
cognitive science diye bir alan var. Ancak burada da
farklı sorunlar var, örneğin cognitive science
tamamıyla
Anglo-amerikan
amprikopragmatizminin
hakikat
tanımı
çerçevesinde ele alınıyor. Maalesef cognitive

sini Geist olarak şekillendirmesi plastisite
itibarıyla doğrudan bir “olma”. “Yapma” ve “olma”
arasında bir fark var burada. Dolayısıyla bize
ancak üretim bağlamının olma bağlamıyla birlikte
anlaşılması doğru ve sağlıklı sonuçları verebilir ve
ancak bu bağlamda sanatı, bu çerçevenin
içerisinde koymak bir anlam taşıyabilir. Yoksa
mesela post-yapısalcı söylemde de da vardır; sanat
içine düşülen metafizik yanılgıdan çıkış noktası
kabul edilir. Çok açık ki bilgi üretimi açısından
bilim merkezde, sanatsa Kant'tan itibaren artık
hiçbir biçimde bir bilgi türü kabul edilmediğinden
çevrede. Mesela bu anlamda bilim tümüyle eril,
sanatsa aslında dişil bir faaliyet olarak
konumlandırılmış oluyor. Toplumsal konumları
açısından cinsiyet ayrımı tarihi üzerinden ortaya
çıkan sonuç da bu. Peki burada bilimin merkezde
olmasıyla sanatın marjda, çevrede olması tesadüf

science’ın geldiği yer burası. Bunca çalışmanın
ardından bilinç-beyin ilişkisinde eğer deniliyorsa
ki “bilinç bir yanılsamadır”, ben de “bütün

kabul edilebilir mi? Edilemez. Kadın ve sanat aynı
yazgıyı taşırlar insanlık tarihinde.

Giritliler yalancıdır” şeklinde ifade edilen ve
felsefe tarihinde iyi bilinen o paradoksu
hatırlatırım. Bir bilinç kendisine nasıl yanılsama
diyebilir? Dahası bunu söyleyen beyin mi yoksa
bilinç mi? Plastisite kavramına dönecek olursam,
Hegel’in bu kavramı, bence sanatı insan
faaliyetinin esasına yerleştiriyor. Ancak bunu
Hegel'den beklenebileceği gibi romantik idealist
açıdan değil, tam da bu biçimlendirme anlamında
alıyor. Dolayısıyla Geist, tam bir bilinç olarak
doğrudan kendisini tarihte sürekli yeniden
üretiyor. Bakın, maddi hayatın yeniden

Bilim, teknoloji ve sanat ilişkisine değinmişken
meseleye yapay zeka üzerinden yaklaşmanın da
gerekli olabileceğini düşünüyoruz. Yapay
zekanın ürettiği bir şiir, resim ya da müzik sanat
olarak değerlendirilebilir mi? Yapay zekayı
“sanatçı” olarak tanımlayabilmemizin önünde ne
gibi engeller var?

üretilmesinden başka bir şey bu. Başka ama ayrı
bir şey değil. Neden? Çünkü Hegel’de maddi
hayatın üretilmesi bir “yapma” iken insanın kendi-

Burada az önce söz ettiğim Anglo-amerikan
amprisist/pragmatist yaklaşımın tipik sonuçları
var. Bu yaklaşım kendi hakikat tanımından o
kadar emin ki yapay zekayı da bu yüzden
doğrudan doğruya bilinç olarak kabul ediyorlar.
Bu bir kabul. Ancak bu kabulleri herhangi bir
şekilde sorgulayan yaklaşımları da tıpkı bir za-
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manların kilisesi gibi heretik/sapkın ilan
ediyorlar. Örnek olarak bahsettiğim kabulleri
eleştiren iki isim söyleyeyim: Chomsky ve Searle.
Bir bakın bakalım ne diyorlar yapay zekayla ilgili.
Diyorlar ki yapay zekada bir bilinçten söz etmek
mümkün değil. Yani burada learning dediğin şey

difference üzerinden açıklamaya çalışmak, ters
köşeye yatmak demektir. O nedenle yapay
zekadaki sorunu görmemiz lazım. Yapay zekadaki
sorun, birincil tekil şahıs bilincinin -yani özne
atfının- mevcut olmadığı sürece bilgiden ve
öğrenmeden söz etmenin ancak ve ancak

bir

Learning’in

mimetik, diğer bir deyişle taklit bağlamında

gerçekleşebilmesi için aslında orada bir "birincil
tekil şahıs bilinci" bulunması lazım. Birincil tekil
şahıs bilinci ise “özne” dediğimiz “muamma”dır.
Ne olduğunu bilmiyoruz bunun. Ama siz postyapısalcılar gibi “ben bunu mükerrer fark

mümkün olabileceğidir. Bu taklidin çok iyi
yapılıyor olması, doğrudan doğruya yapıldığı
anlamına gelmez. Çok basit bir örnek var: Bir
papağan, empati yoluyla bizim söylediklerimizi
tekrar ettiğinde biz papağanın konuştuğu

üzerinden açıklarım” diyorsanız amenna. Ne
yazdıkları ortada; uzatmayacağım, defalarca
anlattım ya da yazdım çünkü. Yine Hegel’in
hayaletini davet edelim işin içerisine. Hegel
diyalektiği doğru anlaşıldığında görülür ki
diyalektik düşünme asla taraf tutmaz. Mesela

sonucuna varabilir miyiz? Ama buna rağmen
papağan bizi şaşırtmaya devam eder mi? Evet.
Tam olarak yapay zekadaki sorun bu. Bu durumun
görülmeyip yapay zekaya bir bilinç atfedilmesinin
bilim adı altında yapılıyor olması, az önce
söylediğim meselenin ne kadar acil bir hale

bunu en iyi anlayanlardan bir tanesi Adorno’dur.
O yüzden non-identity yoluyla aslında Hegel’deki o
totaliterliğe giden “totalite” kavramının özdeş
esasını doğrudan doğruya ters yüz etmek ister.
Bununla vardığı sonuç ne olur, onu şu anda
söylemeyeceğim.
Bir
dipnot
üzerinden
savrulmayalım. Fakat şu önemli tekraren:
Diyalektik taraf tutmaz. Bu da şu demektir;
identity ve difference, yani özdeşlik ve fark hiçbir
biçimde biri diğerine tercih edilecek şekilde kendi
içinde var sayılabilecek şeyler değil; çünkü bunlar
ancak birbirleriyle diyalektik ilişki içerisinde zihin
tarafından kavrandıkları içindir ki biz bu şekilde
anıyoruz. Fakat bu anma biçimi, onları bu

geldiğini gösteriyor: Düşünememe. Demek ki
düşüncenin kendi asgari koşulları itibarıyla da
gerçekleşmediğini görüyoruz.

biçimde isimlerle çağırmak demek, onların
bizatihi şuradaki bir bardak ya da şu masa gibi var
oldukları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla identity’i

bulmaktan ibaret bir nakil, takip ve en
nihayetinde taklit faaliyeti olmaktan öteye
gidemeyecektir.” Bu düşüncenizi açmak gerekir-

mecaz

hala,

bir

metafor.

Yüksek lisans tezinizin kitaplaşmış hâli olan
“Platon
Düşüncesinde
Tekhnê”
başlıklı
çalışmanızın ön sözünde, tez danışmanınız Prof.
Dr. Yalçın Koç’un, sizden tezinizi Türkçe
yazmanızı istediğini ve onun bu isteğinin,
felsefenin ancak anadilde yapılabileceği yönünde
sizde
bir
farkındalık
oluşturduğundan
bahsediyorsunuz. Sizin ifadenizle yabancı dilde
felsefe yapmaya çalışmak, “önceden ‘gereği
düşünülmüş’ kavramlara Türkçe karşılıklar
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se dilin yarattığı anlam dünyası, felsefeyi nasıl
şekillendirir?

çimde Hristiyan Romalı olmaya bağlanan pagan
Cermen kökler.

Kendimizi dilde yaratıyoruz. Dil, konuştuğumuz

Mazur görürseniz konuyu netleştirmek adına

bir şey değil sadece. Dil, içinde kendinizi bir özne
olarak yarattığınız şey her şeyden önce.
Kendinize, “ben” diyebilmeniz bu yolla mümkün.
Homo Sapiens’in üç buçuk milyon yıl önce
başlayan serüveni, bir birikimin sonucu. Nasıl bir

şunu da sormak istiyoruz: Anadilde felsefe yapma
gerekliliği, milliyetçiliğe kapı aralıyor mu?

birikim bu? Artık sadece biyolojik olarak ifade
edilemeyecek nörolojik ve nörolojik olmanın
ötesinde bu nörolojiyi de aşacak şekilde -yani
nörolojinin nörolojik olarak kendisini aşmasıkognitif, bilişsel olması. Bu aşma ifadelerinde

Mesela bir kişi Birleşik Devletler'de eğitim
almıştır, iyi bir İngilizce öğrenmiştir, dolayısıyla
felsefe yapmayı da orada İngilizce öğrenmiştir. İyi
de bu durumda felsefeyi Türkçe yapamaz ki. Bu
kişi felsefeyi Türkçe nasıl yapar biliyor musunuz?

öznelci idealizme savrulmayalım; öznelci
idealizme bir kapı açmaya çalışmıyoruz. Bu
benzeri ifadelerim tümü felsefi düşüncenin
içerisine girdiği bir çıkmazın -ki ben o çıkmazın

Az önce alıntıladığınız yerde söz ettiğim gibi taklit
ederek.
İngilizcedeki
kavramları
bulur,
Türkçedeki isimlerle taklit eder, sonra her ikisini
Türkçe grameri içinde buluşturur ve böylece

başlangıcının Platon ile Aristoteles arasındaki bir
değiş tokuşta gerçekleştiğini düşünüyorumsonucu. Oraya girmeksizin şunu söylemem lazım:
Benim, dil ile olan ilişkimin hiçbir şekilde idealize
edilmemesi lazım. Bununla ne demek istiyorum?
Örneğin; “Dil varlığın evidir.” Buna herkes
bayılıyor; çünkü çok “şairane”. Biliyoruz
"kehre"sinden (dönüş) sonra Heidegger’in "poetik"
bir ontolojiye sığındığını. Dolayısıyla “kehre”
itibarıyla Heidegger, felsefe yapmaz, felsefe adıyla
"poetika" yapar. Aynı nedenden de düşüncesi
tümüyle mitolojik bir hal almıştır; olması gerektiği
gibi. Bu belki de en başında vardı. Dahası
Heidegger'in zihin ikliminin mitolojik itibarla

Türkçe yazar. Hayır! İngilizce düşünüp Türkçe
yazıyor. Dolayısıyla kendi dilini bir taklit haline
getiriyor; tıpkı bir papağan gibi. Ama şu kaygıya
katılıyorum: Dil bağlamına bu kadar vurgu
yaparsak Türkçülük ile Türkçecilik arasında bir
fark kalıyor mu? Ben “Türklük” adı altında bir
cevhere inanmıyorum. Buna böyle bir inanan
varsa uyandırmak lazım, bunun hiçbir bilimsel
temeli yok. Tıpkı Alman olmak gibi, İngiliz olmak
gibi, Fransız olmak gibi… Bunlar tümüyle tarihsel
anlamda ortaya çıkmış, olumsal şeyler. Tıpkı
gözbebeklerimiz gibi. Bir kimsenin gözbebekleri
asla bir başka kimseninkine benzemez. Neden?
Çünkü tamamıyla cenin sürecinde rastlantısal

Nazi ideolojisiyle birebir ilişkide olduğunu
düşünüyorum. Tıpkı o Nazi simgelerindeki
Tötonik imgeler gibi. Tötonik dediğim ironik bi-

olanla benzersiz bir şekilde oluşur oradaki örüntü
(pattern). Gözbebeğindeki benzersizlik esası o
nedenle renk değildir, örüntüdür. Meselelere ba-

Bunu söyleyen bir kimsenin aslında dilin tam
olarak ne yaptığını anlamadığını düşünüyorum.
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kabilmek lazım; bakmak ve görmek farkı ayırt
etmeden. Bakmadan göremezsin zaten. İnsanlar
bakmadan görmeye çalışıyor. Önce bakmak, yani
kafayı bir çevirmek lazım. Çevirmeden gördüğünü
ancak hayal edersin. Bahsettiğim soruna dönersek
Türkçülük ve Türkçecilik meselesi aslında

uygarlıktan koparak o yabanıl olanın kendisinde
sanatın yaratıcı köklerini bulmaya çalışmıştır.
Peki ne olmuştur? Öyle ya da böyle kendisindeki
frengiyi bulaştırmıştır Tahitililere her şeyden
önce. Bütün sanatsal amaçlarına rağmen aslında
orada bir kolonyal üst perde bakış olarak

birbirinden farklı meseleler. Ama diğer taraftan

bulunmuştur. Diğer yandan kendimizi kendi

bunların kesiştiği bir durum var: Kültürel kimlik.
Kültürel kimlik dil ile mühürlenmiyor mu? Dil ile
ifade edilmiyor mu? Dil ile kültürel kimlik sıkı
sıkıya bağlıdır. Demek ki senin aslında kendini bir
Türk olarak, bir kimlik olarak yaratabilmen ve bu

dilimizin sahnesinden almamız demek kendi
dünyamızı terk etmemiz demek. Birisi bana
söylesin, niye bunu yapalım? Bir sahne, bir
diğerinden niye daha iyi olsun ki? Benim başka bir
sahneye geçmemi gerektirecek şey ne? İngiliz

yaratıyı sürdürebilmen için kendi dilinle
düşünmen gerekiyor. Peki bu niye gerekli? Mesela
hepimiz İngiliz olalım. Zaten öyle değil miyiz?
Sadece fark şu ki bu durumda sen asla bir İngiliz
olamayacağın için ne olursun? Parya olursun.
Parya olmak için bu ne merak? Dil öyle

dilinde felsefi problemler, Türk dilinde
düşünülemeyecek yetkinlikte mi? Ancak İngiliz
dilinde mi mümkündür felsefi problemleri
düşünmek? Amprisist ve pragmatist bağlama
getirilip dayandırılan ve indirilen şekliyle analitik
felsefe, İngiliz dilini oldukça iyi işlemiştir. Dil

Wittgenstein’ın zannettiği gibi bir “oyun” da değil.
Ne “Tractatus”ta ifade ettiği gibi bir "sergi" ne de
“Felsefi Araştırmalar”da zannettiği gibi bir "oyun".
Meseleyi yakalamaya oyun düşüncesi ile çok
yaklaşmıştır ancak aslında dilin bir sahnesi
olduğunu fark edememiştir; çünkü oyun yalnızca

böyle bir şey, işlendikçe gelişir. Tamam da ne
yönde ve tam olarak hangi insan anlayışı ve dünya
görüşünde? Dolayısıyla da daha gelişmiş diyerek
yapılabilecek bir tercihin de anlamı yok. Geriye ne
kalıyor? Hükümran olanın diline teslim olmak…
Burada bir sorun var işte. Demek ki bunun altında

bir sahnede oynanır. Dilin bir “sahnesi” olduğunu
anladığınız anda, dilin sadece linguistik ya da dil
felsefesinde analiz edildiği gibi sentaks - semantik
bağlamından ibaret olmayıp yaşantı karşılığı
olduğunu görürsünüz. Biz bir dil dünyasındayız.
Dili, nesnenin kendisinden sıyırıp ayıramazsınız;
iç içe geçmiştir. Şimdi bırakacaksın bu dünyayı,
kendi dilini ve diyeceksin ki “Ben öbür dünyaya

bir eziklik yatıyor, itiraf edelim. İyi de bu ülke
eziklik duygusuyla mı kuruldu? İnsan hangi
ülkede yaşadığını da tarihsel tecrübe bakımından
anlamak zorunda. Bu konuya bir şey daha
ekleyeyim. Dil, sadece kendimizi içinde özne
olarak meydana getirdiğimiz bir bağlam değil.
Ama aynı zamanda ideolojik de bir zemini var.
Hem de en baştan itibaren… Çünkü sözünü

taşınıyorum.” Olabilir mi? “Hayır, olamaz!”
dememek gerekir; çünkü denenebilir. Mesela
Gauguin Tahiti’ye giderek ne yapmıştır? Bütün bir

ettiğimiz bütün hiyerarşi biçimleri dilde öğretilir/
öğrenilir. Dolayısıyla kişi hiyerarşik yapı içine
doğduğu zaman, bu hiyerarşi biçimlerini içselleş-
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tirmiş bulur kendini. Özne bağlamı aslında
insanın bir anlamda aleyhine işler. Dil seni
kendine işaret edebilme imkânı üzerinden bir

etmemiz gereken bir şey. O yüzden de düşünme;
dilde, dille, dile karşı yapılan bir faaliyettir.

özne haline getirirken bunları da sana teker teker
yutturur. O yüzden dil aynı zamanda en birincil ve
en korkunç ideolojik aygıttır. Geldiğimiz nokta
neresi? Logos’un çift anlamı; True - false / aletheia -

Sizin akademik geçmişiniz hakkında konuşmak
istiyoruz biraz da. Çalışmalarınızda gördüğümüz
felsefe ve sanat birlikteliği, eğitim geçmişinizde
de mevcut: Felsefe ve resim alanlarında hem

doksa / ontos - pseudos. Platon koymuş hepsini.
Oturup bir güzel anlamak lazım en baştan.

lisans hem de lisansüstü dereceleriniz var. Sizi bu
bölümlerin ikisini de okumaya iten neydi? Bilinçli

Önceki sorumuzla ilişkili olarak felsefenin “hangi
Türkçe” ile yapılacağını da sormak yerinde olacak
gibi gözüküyor. Türkçede yazılmış felsefe
metinlerine bakıldığında gündelik dilde sıkça

olarak bu çift yönlü eğitiminizi planlamış
mıydınız?
Bu bir insanın tümüyle bilerek seçebileceği bir şey
değil. İnsan, sadece belli bir anda kendisini fark

kullanılmayan “öz Türkçe” kavramlarla yazılan
metinler olduğu gibi yine gündelik dilde sıkça
kullanılmayan
Osmanlı
Türkçesine
ait
kavramlarla yazılanlar da var. Anadilde felsefeyi

etmeye başlar ve bunun erken bir yaşta olması
tercih edilir. Kendinizi fark etmeye başladığınızda
aslında sizin kendinizi bir özne olarak var etme
koşullarınızın
ne
olduğunu
sorgulamaya

“hangi Türkçe” ile yapmak gerekir?
Yaşayan Türkçe ile yapmak gerekir. Öz Türkçe
veya Osmanlı Türkçesi yönündeki tercihlerin
altında öyle ya da böyle ideolojik referanslar var.
Biraz önce söylemeye çalıştım, dilin yaşantı

başlarsınız. Bunu bu açıklıkta formüle
edemezsiniz elbette ama bu kaygıya düşersiniz.
Ben bu derde düştüğüm zaman bu iki durumun
benim öyle ya da böyle hayatımı tanımladığını
gördüm. Dolayısıyla bunları iç içe nasıl öreceğim
sonraki benim hayatımın sorunsalını teşkil etti.

karşılığı var. Dil yaşayan bir şey. Dilin yaşantı
içeriği olmaksızın dilden söz etmek, sentakssemantik meselesinde olduğu gibi tamamıyla
formalist birtakım mevzularla işi halletmeye
çalışmak demek. Yapısalcılık, post-yapısalcılık, bu
bağlamlar tamamıyla dilin yaşantı işlevini
boşlayan yaklaşımlar. Dilin gerçekten ne yaptığını
anlamış yaklaşımlar değiller. Dil; içinde öncelikle
bizi özne olarak meydana getiren, sonra da bizim
bunun farkına vararak kendimizi o özneden
değilleyerek kendimizi yeniden bir özne olarak var

Sanat esasen eylemle ilgili felsefe ise kuramsal bir
yön. Ama biz biliyoruz ki bu ikisi bir araya
gelmeden mesele hiçbir şekilde bir bütün olarak ve
yetkin bir biçimde görülemiyor, anlaşılamıyor.
Belki bununla ilgili... Benim talihim, kendimi
bunun içinde bulmuş olmam. Tabii bunun içinde
bulduğumu söylerken çocukluktan itibaren belli
bir aile yapısı, toplum yapısı içerisinde kendi
DNA’mdaki kurguyla birleştirmiş olduğum bir
kesişim olduğunu da göz önünde tutuyorum.
Önemli olan, bu temelden sonra sizin farkına va-
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vararak sizden ne çıkabileceğini, bu kumaştan
nasıl bir elbise çıkabileceğini düşünmeye
başlamanız. Gerçekten bu süreç çok bilinçli bir

açığa çıkarılan eser, daha önce orada olmayan bir
şey olduğu için "alethic" (hakikata dair) bir
bağlamda saklı olan bir şeyin çıkarılmasından

şekilde gelişmiyor, bir şekilde mecbur
oluyorsunuz bir süre sonra. Biliyorum ki ben böyle
bir hayatın içerisinde olmasam, hiçbir zaman
hayatımda gerçek anlamda bir tatmin söz konusu

bahsedebiliriz. Ne var ki bu, açıklayarak
yapılmıyor. Felsefede ise açıklama bilimsel anlam
taşımasa da “anlama” diye bir şey var ve bu
anlama, tam olarak bilimsel anlamda bilgiye

olamayacaktı.

karşılık gelmiyor. Yine de Kant gibi "spekülatif
düşünme" olarak da sınırlayamayacağım bunu.

Sanatçı olmayan pek çok sanat felsefecisi olduğu
gibi sanat felsefesiyle hiç ilgilenmeyen sanatçılar
da var. Siz ise hem bir sanat felsefecisi hem de
sanatçısınız.
Bu
konumuzu,
sanatın

Kant, bilmek düşünmek değildir diyor. Felsefede
bir anlama var; anlam olmadan anlamlandırma
olmuyor, çünkü anlama, aslında anlamı
anlamlandırma, başka deyişle “anlam yaratmak”
demek. Bu anlam bağlamını içermeden sadece

felsefeleşmesi
yönündeki
düşüncenizin
oluşumuyla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Sanatçı
ve felsefeci kimlikleriniz arasında bir sınır var mı
ve eğer varsa bu sınır, ne denli belirgin?

eylemin kendisiyle yetinmek sizi bir tür eylemin
alışkanlığına sevk ediyor. Anlama yoluyla bu
alışkanlıklarınızı sürekli olarak kontrol edip
yaratıcılık
yönünde
sizi
değiştirmesini

Mesele sanatla yapılan şeyin felsefeyle yapılan şey
anlamına gelmemesi ile ilgili. Çünkü sanatta
aslında açıklama olmaksızın açığa çıkarma söz
konusu. Açığa çıkarma eser ile gerçekleşiyor. Ama

sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla felsefe disiplininin,
kavramlarla çalışmayı öğrenme ve anlama
yönündeki
katkısı
bakımından
sanatçıyı,
alışkanlıkların bir tür yaratı olduğunu zannetme
yanılsamasından koruyabileceğini düşünüyorum.
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