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Yirminci yüzyýlýn düþünce dünyasýný tolojinin içeriðini yýkmaktýr. Bu yýkým iþi bu kanýtlarý geçersiz kýlacaktýr. Çünkü Da-
Heidegger'in ve onun öðrencilerinin þe- “her zaman için bize kýlavuz olan varlýðýn sein kendi varlýðýnda þimdiden vardýr ki 
killendirdiðini söylemek yanlýþ olmaya- doðasýný belirleme yollarýnýn ilkine eriþti- bundan sonraki kanýtlar ilk olarak onun 
caktýr. Frankfurt Okulu üyesi ve 68 kuþa- ðimiz ilksel deneyimlere ulaþýncaya kadar” kanýtlanmasýný zorunlu tutarlar” (Hei-
ðýnýn filozofu Herbert Marcuse, Sokra- sürdürülür. (Heidegger, 1962: 44). Hei- degger, 1953: 205). Felsefenin skandalýnýn 
tes'ten sonra dünyanýn en popüler filozo- degger Edmund Husserl'in fenomenolo- farkýna varýlmasýyla açýða çýkarýlan kriz 
fu olan Jean Paul Sartre, yapýsöküm'ün jisinin mottosu olan “þeylerin kendilerine durumu Heidegger için “otantik dü-
(dekonstrüksiyon) kurucusu Jacques De- dönmek” (zurück zur Sache selbst) sö- þünce”yi baþlatabilecekti. Ancak Daseinýn 
rrida, varoluþçuluðun Fransýz öncülerin- zünü “varlýk”, “düþünme” ve “insan” an- deneyiminden yola çýkan düþünce için 
den Emmanuel Levinas, hermeneutiðin layýþýna yönlendirir. Bu amaçla Husserl'in yeni bir “baþlangýç” bu krizi çözebilir:
geliþtiricisi Hans Georg Gadamer, siyaset fenomenolojisinden ve Wilhelm Dil- Kendi doðruluklarýný bütünüyle ge-
bilimcisi Hannah Arendt, Amerikalý siya- they'in hermeneutiðinden yola çýkan Hei- leneðin yaygýn akýmlarýný uyandýrarak ku-
set bilimcisi Leo Strauss ve varoluþçu psi- degger hermeneutik fenomenolojiyi geliþ- ran bilimler eðer yalancý bir giriþim olarak 
kiyatrinin kurucusu Ludwig Binswanger tirir. Modern felsefeyle birlikte “bilgi”ye görülmek istemiyorlarsa, bunun yerine 
Heidegger'den etkilenerek kendi felsefe- yönelmiþ özne merkezli felsefeyi Heide- kendilerinin varlýk olanaðýný insan Da-
lerini oluþturan ilk akla gelen düþünürler- gger “varlýk” kavramýna yönlendirerek sein'ýndaki anlamlarýndan alacaklarsa, o 
dir. Heidegger'in kendisi ise Nietzs- felsefenin ilgisini epistemolojiden onto- zaman temel sorunun ve bu krizin çözü-
che'den yola çýkarak geleneksel felsefeyi lojiye çeker. Varlýk bakýmýndan ontolojik münün bulunacaðý yer bu tartýþma konu-
yýkýma, destrüksiyona uðratmayý sürdü- önceliði “Dasein”da bulan kendi onto- larýný, onlarýn birtakým bilimsel araþtýrma 
rür. Heidegger'in düþüncesi için baþlangýç lojisine “temel ontoloji” (Fundamentalo- yoluyla gizlenmelerinden önce, temel bir 
oluþturan temel sorun “varlýk sorusu”nun ntologie) adýný verir. (Heidegger, 1953: 13; deneyimin incelemesine sunmaktýr (Hei-
geleneksel felsefe tarafýndan unutulmuþ 1962: 34). Heidegger “varlýk sorusu”nu degger, 1992: 4-5).
olmasýdýr. “Varlýk sorusu”nun yeniden unutmuþ olan modern felsefeyi Ontoloji: Yalnýzca insana ait olan “varoluþ” kav-
hatýrlanmasý için “düþünme” dýþýndaki Olgusallýðýn Hermeneutiði (1923) baþlýklý ramý Daseinda ifade bulan “yitimlilik”le 
her türlü kýlavuzdan ve düþünmeyi teknik dersinde þöyle betimler: ve tarihsellikle iliþkilidir. Felsefi olarak ön-
bir hale getiren her türlü el kitabýndan Özneler ve nesneler, bilinç ve varlýk celikli olan þey kendi tarihselliði içindeki 
uzak durulmalýdýr. “Düþüncesizlik”le be- vardýr; varlýk bilginin nesnesidir; otantik otantik tarihsel varlýðýn yorumudur: 
lirlenen yirminci yüzyýlda öncelikle “dü- varolan þey doðaya ait bir varolandýr; bi- Daseinýn Varlýk'ý kendi anlamýný za-
þünme”nin ne olduðu ortaya konulmalý- linç eylemlerin, kiþinin merkezidir; “ben mansallýkta [yitimlilik, temporality] bulur. 
dýr: düþünüyorum”, öyleyse “ben-seviyo- Zamansallýk ayný zamanda, zamansal bir 

Büyüyen düþüncesizlik bugün, bu ne- rum”, “ben-destekliyorum”; benler (ki- varolan olarak, Daseinýn 'zaman içinde' 
denle, insaný iliklerine kadar sömüren bir þiler) karþýsýnda varolanlar, nesneler, doðal bir varolan olup olmadýðýna ve bu þekilde 
süreçten kaynaklanýr: insan bugün düþün- þeyler, deðer nesneleri, eþyalar vardýr. Öz- nasýl olduðuna bakýlmaksýzýn, Daseinýn 
mekten kaçmaktadýr. Bu düþünmekten- ne ve nesne arasýndaki iliþki belirlenme- kendisine ait olan tarihselliði olanaklý kýlan 
kaçýþ düþüncesizliðin zeminidir. Bu kaçýþý lidir ve bu epistemolojinin problemidir. koþuldur. Tarihsellik, belirli bir özellik ola-
oluþturan þey bir kýsmýyla insanýn bu kaçýþý (Diðer düþünürlerde de eþdeðeri bulunan) rak, 'tarih' (dünya-tarihsel tarihleþtirme) 
ne görmek nede kabul etmek istemesidir. bu epistemolojik problemin egemenliði olarak adlandýrýlan þeyden önce gelir 
Ýnsan bugün, üstelik, düþünmekten bu ka- özellikle bilim ve felsefede sürdürülen bir (Heidegger, 1962: 41).
çýþý düpedüz inkar eder. Tam tersini iddia tarzýn özelliðidir. (Aktarýlan yer Bambach, Dasein kendi sonluluðunu bilerek ya-
eder. O – dahasý, epey haklý bir þekilde – 1995: 217). þayan otantik varolandýr, otantik olmayan 
bu kadar uzun-erimli planlarýn ve birçok Þimdiye kadar ontolojik olarak varlýk insan ise “günlük olan” (das Alltägliche) 
alanda bu kadar çok araþtýrma ve incele- hakkýnda düþünülen kanýtlarýn yetersiz içine gömülmüþ “herkes”tir (das Man), 
menin geçmiþte hiçbir zaman bugünkü kalmýþ olmasý “felsefenin skandalý”dýr. onun konuþma tarzý ise “boþ konuþma”dýr 
kadar tutkulu bir þekilde yapýlmadýðýný Heidegger bu sorunu varlýkla iliþkisi baký- (Gerede). Böylece varolanlar otantik va-
söyler. (Heidegger, 1969: 45) mýndan önceliði olan bir varolaný baþka rolmalarýný ve kendi anlamlarýný ancak 

Düþünmenin ilk görevi þimdiye kadar bir deyiþle Daseiný ortaya koyarak çöz- Dasein ile iliþkilerinde kazanýrlar.
varlýk hakkýnda sürdürülen geleneksel on- meye çalýþýr: “Dasein doðru anlaþýldýðýnda 

Felsefe itibar ve geçerliliðini bilim ha- Böylece düþünme canlý kalabilmesi için karþýtý bir anlayýþ olan irrasyonalizm de 
line getirilmeksizin sürdüremeyeceði kor- karaya býrakýlan balýk gibi bilimlerin yön- düþünmeyi anlayamaz. Düþünmeyi varlýk-
kusuna kapýldýðýnda ilkin Sofistler ve Pla- temine terk edilir. Bu þekilde düþünme tan kopararak ýssýz býrakan bu anlayýþ kar-
ton'da baþlayan “mantýk” araþtýrmalarýyla uzun zamandýr “kurak bir alan üstünde þýsýnda Heidegger'in Aristoteles'e daya-
“teknik” bir hale getirilir ve böyle bir “tek- durmaktadýr”. (Heidegger, 1996: 315). Bu nan mottosu þudur: “varolan varlýk çok 
nik” düþünme içinde “varlýk” unutulur. anlayýþ düþünmeyi anlamadýðý gibi bunun çeþitli görünür” (Heidegger, 1996a: 55). 

Teknoloji ve 
Tinsel Yoksunluk
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Bu düþünce “varlýk”ýn ne olduðu sorusu- lirleyici önemi bu bilimlerle birlikte deði- tik-fütüroloji otomatizasyonla insan yaþa-
nun tek bir cevapla tüketilemeyeceði an- þir. Tüm nesnelerin bir düzen çerçevesi mý mekanize hale getirilmiþ olur. Heideg-
cak bunun yanýnda bir “varlýk tarihi” nin içine kapatýlmasýný bilimin zaferi olarak ger bunun en çarpýcý örneðini 1936 yýlýnda 
de olduðu anlamýna gelir. Heidegger'e gö- düþünmek yanýltýcý olur. Buna, daha önce ayrýntýlý olarak düþünmeye baþladýðý “sa-
re varlýðýn çok çeþitli görünüþünü derinli- Nietzsche'nin dediði gibi, bilimin ege- nat” ve “yapýt”ýn  ne durumda olduðu so-
ðine kavramak için “saf  filoloji ve felsefe menliði, “bilimsel yöntemin bilim üzerin- rusunda bulur. Yapýtýn yapýtlýðý koruna-
arasýnda” anlama ve yorumlamaya daya- deki zaferi” demek daha doðru olur (Niet- maz. Sanat “kültür ticareti” alanýna, sanat 
nan “orta bir yol”un bulunmasý gerekir. zsche, 1967: 261, Aforizma 466). Siberne- yapýtý ise standart bir üretimle ticari nes-
(Heidegger, 1997: 6).  Böylece yeni tarz tik dünya-tasarýmý içinde bir süreç, onun neye dönüþür. Sanat yapýtýnýn bu þekilde 
düþünmenin yöntemi “hermeneutik” kendi iþleyiþi tarafýndan bilgilendirilen bir metalaþmasý metafiziðin dünya için geliþ-
olur. Buna göre “varlýk”ýn çok yönlülü- baþka süreç tarafýndan denetlenir. Siber- tirdiði son çerçeve olan “teknoloji” saye-
ðünün ve çok anlamlýlýðýnýn gerçeklikle il- netik dünya, geri beslemeli bilgilendirme sinde kolayca gerçekleþmiþtir. Heidegger 
gili bütün bilimlerden daha doðru þekilde ile, “öz denetimli bir çemberdüzen”  için- için metafiziðin son aþamasý “tarihsel-tek-
dile getirildiði alaný Heidegger “þiir” ola- de dairesel bir devinimle çalýþýr. Böylece nolojik” (Heidegger, 1973: 86 ve Heideg-
rak belirler. Onun için Aristoteles'in Poe- yöntemin bilim üzerindeki zaferi siberne- ger, 2000: 69) bir çerçeve içinde gerçek-
tika'da düþündüðü þey  hâlâ geçerlidir: “þi- tikte son þekline ulaþýr. Dünya “geri bes- leþir. Bu son aþamada varlýðýn gizli “haki-
irsel yapýt varolanlarýn keþfinden daha lemeli bir denetim çemberi” olarak kendi kat”inin metafiziðin insan anlayýþýnda 
hakikidir” (Heidegger, 1996: 363). Dü- içinde otomatik devinen bir mekanizma yattýðý daha da belirgin olarak ortaya çýkar. 
þünme sürekli olarak hermeneutik döngü haline gelir. Bu denetim çemberi sadece Çünkü tarihsel-teknolojik çerçevede in-
içinde devinir ve orada tutulur. Çünkü in- bugünün endüstri toplumunu deðil, bu san “çalýþan bir hayvan” olarak kendi ürü-
san kendisini bir dünya içine fýrlatýlmýþ toplumun geleceðini de tasarlar. Böylece nünün baþ döndürücü çokluðu içinde par-
bulmakla düþünmeye her þeyin ortasýndan “tasarý” düþüncesi metafiziðin tek boyutlu çalara ayrýlýr “ve kendisini boþ bir hiçlik 
baþlar. Hermeneutik döngü içinde olmak, bir tasarýmlama düþüncesine indirgenmiþ (das nichtige Nichts) içinde hiçler (ver-
insanýn varoluþsal özelliðine uygun olan olur. Bu þekilde yöntemin bilim üzerin- nichte)” (Heidegger, 2000: 69). Böylece 
düþünmenin durumudur. Bu düþünme deki zaferi sibernetik-fütüroloji (güdüm- metafiziðin insan doðasýna baðlý olduðu 
tarzýnda dünya bir ormana, düþünür ise bilim-gelecekbilim) adý altýnda bütün va- bir defa daha kendisini, üstelik bu defa 
ormandaki açýklýklarda patikalar açarak rolanlarýn insan merkezcil bir þekilde de- “hiç” deneyiminde ortaya koyar. Metafi-
yol alan bir köylüye benzetilir. Heidegger ðerlendirildiði bir mekanizmayla sonuç- zik insanýn doðasýný duyusallýðýn (Sinnli-
sanatý ve insanýn þiirsel yaþayýþýný anlamak lanýr. Sibernetik-fütüroloji insaný “top- chkeit) hayvansal yaný ve duyusal olmayan 
için teknolojinin özünü soruþturur. lum” olarak, toplumu da “endüstri toplu- (Nichtsinnliches) akýlsal yan olarak ayýr-

Teknolojinin özünün sorgulanmasý mu” olarak deðerlendirir. Böylece insan makla insaný “varlýk ve varolanlarýn dene-
sanatýn gizemini tekrar ortaya çýkaracak- bütünüyle nesneleþtirilmiþ olur: yimlenemeyen farký” (unerfahrenen Un-
týr: “tekniðin özünü ne kadar soruþturucu Endüstri toplumunda insan tümüyle terschied) içine hapseder. Ussal bilincin 
bir biçimde düþünüp taþýnýrsak, sanatýn kendine ve [dünyasýnýn] kendisince oluþ- en yüksek formu olarak “teknoloji” ve dü-
özü de o kadar gizemli hale gelir” (Hei- turulan ve kurumsallaþtýrýlan alanlarýna zenlenmiþ güçsüzlük olarak “düþünüm 
degger, 1998:  81). Her türlü araþtýrma ala- yaslanarak yaþar. Endüstri toplumu ancak yoksunluðu” ayný þeyin farklý yüzleridir. 
nýnýn ve bunun yanýnda insan davranýþla- sibernetiðin egemenliðindeki bilim ve bi- Teknoloji ilkin “istenç istemi”yle egemen-
rýnýn düzenlenmesi faaliyetleri, yirminci limsel teknolojiye baðýmlý kaldýðý sürece liðini ilan eder. Çünkü onda istenç istemi 
ve yirmibirinci yüzyýlýn bilimsel yöntem- varolduðu gibi varolabilir. (Heidegger, sürekliliðe ulaþýr. Ýstenç isteminde tekno-
leri olarak ortaya çýkan sibernetik (gü- 1983: 21) loji (Bestandsicherung, deðiþmezlik ga-
dümbilim) ve futurolojide (gelecekbilim) Endüstri toplumunun geri-beslemeli rantisi) ve koþulsuz düþünüm yoksunluðu 
görülür. “Zaman” ve özellikle “gelecek” bilgilendirmeyle her þeyi kontrol altýna (deneyim) ilk olarak egemenlik sahibi 
kavramýnýn insan varoluþu üzerindeki be- alarak kendi kapalý küresini kuran siberne- olur” (Heidegger, 2000: 83). 

Teknoloji Hapishanesinden Çýkýþ
Nietzsche'nin metafiziðiyle gerçek- (bekçilik etmek, zu Wachen) için yeryü- çekici, tahrik edici, ama ayný anda da eð-

leþen “felsefenin sonu”, “düþünme”nin zünün kutsamasýný (der Segen) kabul et- lendirici ve öðretici alanlara çekiliyor. Bu 
de  (das Denken) sona erdiði anlamýna mek ve bu kabulün yasasý içinde yurdunda yerler elbette kalýcý ve güven verici durak-
gelmez, “fakat [düþünme] baþka bir baþ- olmak (heimisch zu werden) baþka bir þey- lar deðil; sürekli olarak yeniden en yeniye 
langýca geçiþ [Übergang] içindedir” (Hei- dir (Heidegger, 2000: 94). deðiþim içindeler. Ýnsanlar da bütün bun-
degger, 2000: 96). Teknoloji çaðýnýn yýký- Heidegger'e göre bu çaðda insanlar lara kapýlýp sürükleniyorlar. Yurt-yuva 
mý karþýsýnda varlýðýn gizemini korumak oturduklarý yerde, artýk “ev”lerinde deðil- olandan (das Heimische) yuvaya-benze-
için Heidegger'in önerisi “yeryüzü”nün lerdir. Modern zamanlarýn hiçliði dahi dý- meyenin (das Unheimische) içine çekili-
kutsamasýna açýk olmaktýr: þarýda býrakan kesinlik ve güvenli bir “te- yorlar.

Yeryüzünü yalnýzca kullanmak bir þey- mel” arayýþý güvenli bir konaklama ve yurt Günlük yaþam kökensel soruyu unut-
dir, Varlýðýn gizemine çobanlýk etmek ve kavramýnda cevap bulur: turma yönünde akmaktadýr. Heidegger 
olanaklýnýn bozulmazlýðýný gözetmek Ýnsanlar gün gün, saat saat, yabancý, yuvaya benzemeyenin üzerimize geliþi 
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karþýsýnda savunma yollarý geliþtirir. Kö- laþýr. belirgin hale geldiði gibi, 'yurtsuzlaþmýþ' 
kensel konaklama ancak “yuvaya özgü Heidegger'in metafizikten farklý ola- durumda olduðunu öne sürer. Ona göre 
olaný saðlýklý tutan ve koruyan güçleri sü- rak “öteki düþünme” ya da “hakiki düþün- varolanýn varlýktan uzaklaþmýþ durumda 
rekli uyararak” mümkündür. Ýnsanýn yur- me” olarak ayýrt ettiði bu düþünme tarzý olmasý varolanýn þeyselliði ile birlikte gi-
dunu, evini korumasý onun kendi kökle- baþka bir deyiþle “duyardüþünüþ” (Besin- zeminin unutulmasý ve bunun sonucu ola-
rini göz önünde tutmasýna ve dayanaðýný nung), özneye ait bir etkinlik deðil, varlýða rak insanýn yurtsuzlaþmasý anlamýna gelir. 
unutmamasýna baðlýdýr: “Üstümüze gelen ait bir etkinliktir. Varlýk ve düþünme özne- Ýnsanýn modern zamanlarda varlýk ve sa-
yuvaya-benzemeyeni kökümüzden [güç nin tasarýmlamasýyla gerçekleþtirilen ve natla ilgili olarak içine düþtüðü durum 
alarak] karþýlamalýyýz. Bu yolla gürültülü daha sonra insana yüklenen özellikler de- “tinsel yoksunluk” olarak adlandýrýlýr, 
ve hýzla geçip gidenin karþýsýna dingin ve ðildir. Fakat varlýk, düþünme, dil ve insan çünkü 'varlýk' sibernetik-fütürolojinin geri 
kalýcý olaný dikmiþ oluruz”. Heidegger karþýlýklý aidiyet içinde varolurlar; onlarýn beslemeli döngüsel mekanizmasýna, sanat 
Messkirch Kentinin 700'üncü Yýlý Kutla- birlikte birbirlerine ait olmalarý ve varlýk- ise endüstri toplumunun “kültür malze-
masý'nda yaptýðý konuþmada teknoloji aðý- larýný bu aidiyet iliþkisi içinde sürdürüyor mesi”ne dönüþür. Buna karþý insan çaresiz 
nýn hapsettiði yurdun “gerçek anlamda bir olmalarý Ereignis (sahiplenme ya da ola- durumda deðildir. Bu durumun böyle ol-
þenlik”le hatýrlanabileceðini öne sürer. gelme, ing.appropriation ya da enowning) duðunun düþünülmesi insanýn tinsel yok-
Teknolojinin hapishanesinden nasýl çýkýla- kavramýyla ifade edilir. Ýnsan varlýðýn haki- sunluktan kurtuluþunun baþlangýcýdýr. 
caðýna dair açýklamasýnda Heidegger sa- katinin hareketini serbest býrakmakla ken- Tinsel yoksunluðun açýða çýkarýlmasý “ha-
nat yapýtlarýný -resim sergisindeki resim- di kendisinin oluþumuna karar veren sanat týrlama”yla olur. “Hatýrlama”yla varlýk ve 
leri ve Conradin Kreutzer'in bir orator- yapýtýdýr. 'Varlýk' hakkýndaki bu kararla varolan ayýrýmýna doðru “bir adým geri” 
yosunu- göstererek, onlarý “yuvaya özgü birlikte insan varlýðýn hakikati içinde dýþa- atýlarak, varolanlarýn bir “festival” içinde 
olanýn dingince iþleyen güçleri” olarak ta- rýda duran varlýktýr.  varlýklarýný nasýl sürdürdükleri kavranýr. 
nýmlar. Burada “düþünme”yi þölen olarak Ýnsaný özneye, düþünmeyi tasarýmla- Varlýk ve varolanýn karþýlýklý olarak birbir-
tanýmlar: maya indirgeyerek dünyayý karanlýða gö- lerine ait olmalarý þiirsel olarak gerçekleþir. 

Akþam, duyardüþünüþün (Besin- men metafizik düþünce ve modern za- Festivalde insan günlük etkinliklerin dý-
nung), göz açýp kapayana dek geçip gitse manlarý kendi çerçevesi içine alan yön- þýna çýkarak varolanlarýn biraradalýðýnda 
de düþünceyle birlikte olmanýn âný. Dü- temin bilim üzerindeki hakimiyetinin so- yaþar. Geleneksel felsefedeki dünyayý bir 
þünmek ciddi bir konu, ayný zamanda da mutlaþmasý olan teknoloji endüstri top- bütün olarak mekanize hale getirmenin 
þen bir þeydir. Düþünürken içsezi (die Ei- lumunu biçimlendiren temel aktörlerdir. güvencesi olan “koþulsuz” arayýþý Heideg-
nsicht) özgür býrakýlýr; bu da kutlamak de- Heidegger metafiziði ortak bir þekilde ger'in felsefesinde “festival” biçiminde 
mektir. Duyardüþünüþ bulanýklýk, hüzün, paylaþan felsefenin ve sanatlarýn içinde anlaþýlan insan yaþamýyla son bulur.  
kasvet olmayýp, tam tersine neþedir, mut- bulunduðu durumdan yola çýkarak insa-
luluktur; onda her þey aydýnlanýr, saydam- nýn, postendüstriyel zamanlarda açýkça 

Þiirsel Konaklama
Ýnsan korunmak ve tehlikeden sakýn- Ýnsan varoluþu bu dört katlý uzam-zaman runabileceði bir dünya inþa eder. Tanrýlar 

mak için konaklar. (Heidegger, 1971: içinde mümkün olur. Bu dört katlýlýk için- bu konaklamadaki koruyucular olarak dü-
149). Grekler için dünya yeryüzü ve gök- deki ruh durumu olan “kaygý”  yerin ve in- þünülür. Ancak tanrýlarýn olmadýðý çaðda 
yüzü olarak iki katlýdýr. Ortaçað dünyayý sanýn varoluþunun özgürlüðünü korur. bile konaklamak mümkündür. Ýnsan ken-
yeryüzü, gökyüzü ve cehennem olarak üç Konaklamadaki temel duygu durumu di yurtsuzluðunu düþündüðü sürece bu 
katlý düþünür. Heidegger için ise dünya olan “kaygý”nýn kaynaðý insanýn dört katlý durum ölümlüleri, varlýðýn yakýnýnda “ko-
“dört katlý”dýr (Geviert). “Dört katlýlýk” bir dünyada yaþamasýdýr. Bu duygu duru- naklamaya çaðýrýr” (Heidegger, 1971: 
varolanlarýn toparlandýklarý bütünlük, muyla insan dört katlý dünyayý mümkün 161). Bu korunma ve korumayý gerçekleþ-
baþka bir deyiþle “varlýk küresi” anlamýna kýlar. Ýnsanýn dört katlý dünyayý kaygý duy- tiren yine bu konaklayan kiþilerdir. Þairler 
gelir. Kutsal olan þey bu dört katlýlýk içinde gu durumunda deneyimlemesi böyle bir ve düþünürler varlýðýn sesine kulak ver-
sonradan belirlenir. Kutsal olaný belirle- dünyanýn ancak onun kaygýsýnda yaþatýl- mekle bu “özgür yer”i “duyan”, duyum-
yen þey “tanrýlar” deðildir aksine kutsal masýyla olur. Böylece insan yeryüzü, gök- sayan ve dile getiren kiþilerdir. Yapýtlar ise 
olan þey tanrýlardan önce gelir. Çünkü yüzü, ölümlüler ve ölümsüzlerin dört katlý insan konaklamasýnýn durumunu göste-
Tanrýlar ancak varlýk-küresinin uzamý olan dünyasýný kaygýyla yaþatarak yaþar (Hei- ren açýklýklardýr: 
ether içinde konakladýklarýnda tanrý olur- degger, 1971: 150). Ýnsanýn konaklamasý Ýnsanýn yerinden ediliþinin temeline 
lar (Heidegger, 1971: 92-94). Ýnsan da bir hem bir þeyin varlýðýný koruyarak yaþat- geri götürülmesi ilk elde, yapýcýlar ve fail-
varolan olarak yer, gökyüzü, ölümlüler ve mak hem de kendi varlýðýný koruyarak ya- ler olarak þairler, düþünürler, inþa edenler 
ölümsüzlerden oluþan dört katlý bir dün- þamaktýr. Böylece insan konaklamasýnýn ve ressamlar gibi, varlýðýn hakikatini, varo-
yada yaþar. Bu dört katlýlýk içindeki konak- özü “korumak” ve “muhafaza etmek” tir lanlarýn dönüþümü yoluyla varolanlarýn 
lama hem korunmak hem de korumak an- (Schonen) (Heidegger, 1971: 149). Das içinde çeþitli yollarla temellendiren ve ba-
lamýna gelir. Eski Almancada 'konaklama' Frye (özgür yer, ether) içinde konaklamak, rýndýran, az sayýda, yalnýz ve tekinsiz kiþi-
anlamýna gelen das Frye ayný zamanda kiþinin tehlikeden uzak bir þekilde ken- ler tarafýndan gerçekleþtirilir (Heidegger, 
“özgür yer” demektir. Konaklayan kiþi bu disini huzur içinde hissettiði yerde ol- 1994: 181).
sakýnma ve korumanýn bakýmý altýndadýr. maktýr. Ýnsan zaman içinde kendisine ko- “Özgür-yer”in bulunmasý Heidegger 
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için “kurtuluþ”tur. Böylece insan me- Bambach, Charles. R., (1995), Heidegger, Heidegger, Martin, (1992), History of  the 
tafiziðin çerçevelenmiþ dünyasýndan çý- Dilthey and the Crisis of  Historicism, New Concept of  Time, Prolegomena, Ýng. Çev: 
karak Rilke'nin “açýklýk” dediði aþkýnsal ve York: Cornell University Press. Theodore Kisiel,  Indiana: Indiana 
kutsal olan bölgeye girer (Heidegger, Heidegger, Martin, (1953), Sein und Zeit, University Press.
1971: 128). Varlýðýn hatýrlanmasýyla birlik- Tubingen: Max Nieyemer Verlag. Heidegger, Martin, (1994), Basic Questions 
te insan yeryüzündeki yaþamýnýn þiirselli- Heidegger, Martin, (1962), Being and of  Philosophy: Selected Problems of  Logic, 
ðini duyumsar. Metafiziðin varlýðý unut- Time, Ýng. Çev: John Macquarrie & Ýng. Çev: Richard Rojcewicz & Andre 
muþ insan anlayýþýna karþý Heidegger yer- Edward Robinson, New York: Harper Schuwer. Bloomington: Indiana Unv. 
yüzünde þairane yaþayan insaný koyar. Þiir- and Row Publishers. Press.
leþtirmenin bir eylem ve ilgi alaný olarak Heidegger, Martin, (1968). Introduction to Heidegger, Martin, (1996), Wegmarken, 
ortaya çýkmasý, baþka bir deyiþle “þiir”in Metaphysics, Ýng. Çev. Ralph Manheim, Gesamtausgabe, I.Abteilung: 
“düþünme”den ayrýlmasý, varlýkla uyumlu New Haven and London: Yale Unv. Veröffentlichte Schriften 1910-1976, 
bir varoluþun yitirilmesinin sonucudur. Press. Band 9, Frankfurt am Main: Vittorio 
Bu nedenle þiir faaliyeti varlýkla uyumu Heidegger, Martin, (1969), Discourse on Klostermann.
bozulmuþ olan þeyi adlandýrýr. Þiir bu þe- Thinking, Ýng. Çev: John M. Anderson Heidegger, Martin, (1996a), Nedir Bu 
kilde varolan ve varlýk dengesini ya da and E. Hans Freund, New York: Felsefe?, Çev: Ali Irgat, Ýstanbul: AFA 
uyumunu gözetir. Ýnsanýn yurtsuzluktan Harper & Row. Yayýnlarý.
kurtularak dünyanýn bu dört-katlýlýðý için- Heidegger, Martin, (1971), Poetry, Heidegger, M. & Eugen Fink, (1997), 
de yurda-dönüþü baþarabilmesi Batý meta- Language, Thought, Ýng. Çev: Albert Heraclitus Seminar, Ýng. Çev. Charles H. 
fiziðinin bütünlük arayýþýna Heidegger'in Hofstadter, New York: Harper and Seibert, Evanston, Illinois: 
cevabýdýr. Bu dört katlýlýkla oluþan varlýk- Row. Northwestern University Press.
küresi Batý metafiziðinin aradýðý “koþul- Heidegger, Martin, (1972), On Time and Heidegger, Martin, (1998), Tekniðe Ýliþkin 
suz”un kendisidir. Çünkü þiirleþtirme va- Being, Ýng. Çev. Joan Stambaugh, New Soruþturma, Çev: Doðan Özlem, 
rolanlarý ve olmayanlarý bir dört-katlýlýk York: Harper and Row. Ýstanbul: Paradigma Yayýnlarý. 
bütünlüðü olarak toparlar. Dünyanýn dört Heidegger, Martin, (1973), The End of  Heidegger, Martin, (2000), Vorträge und 
katlýlýðý ancak þiirsel bir anlamda ifade edi- Philosophy, Ýng. Çev: Joan Stambaugh, Aufsätze, Gesamtausgabe, I.Abteilung: 
lip deneyimlenebilir. Ýnsanýn yeryüzün- New York: Harper Row Publishers. Veröffentlichte Schriften 1910-1976, 
deki konaklamasý, dört katlýlýk içinde, þiir- Heidegger, Martin, (1983), Band 7, Frankfurt am Main: Vittorio 
sel olmakla, daha önce Nietzsche'de bir Denkerfahrungen, 1910-1976, Frankfurt Klostermann GmbH.
sanat yapýtý olan dünyadan sonra þimdi am Main: Klostermann. Inwood, Michael (1999) A Heidegger 
insanýn kendisi bir sanat yapýtý olarak dü- Heidegger, Martin, (1991), Nietzsche, Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.
þünülür. Böylece varolanlarýn bir bütünlük Volume I: The Will to Power as Art, Nalbantoðlu, H. Ünal, (Der)., (1997), 
içinde ne olduklarý açýk kýlýnýr (Heidegger, Volume II: The Eternal Recurrence of  Patikalar, Martin Heidegger ve Modern Çað, 
1991: 84). the Same, Volume III: The Will to Ankara: Ýmge Kitabevi. 

Power as Knowledge and as Nietzsche, Friedrich, (1967), The Will to 
Kaynakça: Metaphysics, Ýng. Çev. David Farrell Power, Ýng. Çev: Walter Kaufmann ve R. 
Aristoteles, (2005), Poietika (Þiir Sanatý Krell, Volume IV: Nihilism, Ýng. Çev: J. Hollingdate, New York: Random 
Üzerine), Çev: Nazile Kalaycý, Ankara: Frank A. Capuzzi,  San Francisco: House.
Bilim ve Sanat Yayýnlarý. Harper.

Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim üyesi. Elektronik posta katlanmýþ olmasýdýr. Yunanlýlar insaný zôon logon echon, 'logos'a 
adresi: balmetin@gmail.com sahip hayvan', olarak tanýmladýlar; Heidegger logos'u 'akýl' yerine 

ÝNSAN VE ANTROPOLOJÝ: 'konuþma (gücü)' olarak çevirir (VZ, 25, 165). Latince'de bu yanlýþ 
vardýr.  Mann, Latin vir ve Yunanca ançr gibi, 'kadýn'ýn zýttý olan 'a- anlaþýlmayacak þekilde animal rationale, 'akýllý hayvan', oldu, Fakat 
dam, erkek' anlamýna gelir. Mensch, latince homo ve Yunanca Heidegger'in karþý çýktýðý akýl belki de insan davranýþýný akýldýþý gü-
anthrôpos gibi kadýný da içererek 'insan, insanoðlu' anlamýna gelir. dülerin eline býrakan tamamen kuramsal olan akýldýr. Ýnsanýn özü 
Heidegger nadir olarak cinsel farklýlýklardan söz ettiði için, o 'adam' onun akýlsallýðýn hiçbir biçimiyle deðil 'varlýkla iliþkisi'ne baðlýdýr 
ve 'insan'dan bahsederken hemen hemen her zaman Mensch(en)i (NII, 193, vd., 357, vd. /niv, 139, 217, vd.). insan eklenmiþ bir þeye 
kullanýr. Heidegger Varlýk ve Zaman'da [VZ] bizi gösteren diðer ge- sahip bir hayvan deðildir. Bizim hakkýmýzda herþey onun açýk hay-
leneksel felsefe tutumlarýyla birlikte Mensch kelimesinden sakýnýyor vansal karþýlýðýndan farklýdýr. Hayvanlar etraflarýndaki nesneler tara-
gibi görünür. 'Ben' veya 'ego', 'özne' ve 'bilinç' kiþinin her zaman fýndan benommen olduklarý, 'þaþýrtýlmýþ, tutsak olduklarý' için bizim 
kendisinin farkýnda olduðuna, kiþinin temelde duran þey olduðuna gibi Verhalten'a, 'tutum, davranýþ tarzý'na deðil Benehmen'e, 'dav-
veya kiþinin nesnelerin tamamen farkýnda olduðuna iþaret ederek bi- ranýþ'a sahiplerdir; onlar 'bir þeyi o þey olarak' algýlamazlar;  temel 
zim 'olgusal gerçekliðimiz'i çarpýtýrlar. Bu tür ve 'ruh' veya 'tin' (spi- olarak onlar algýya deðil sadece buna benzer farklý bir þeye sahip-
rit) gibi diðer terimler, en iyi durumda, insan varlýðýnýn bir yönü veya tirler. Onlar neyseler o olarak varlýklarla ya da bir bütün olarak var-
aþamasýný belirtir. 'yaþam', 'kiþi' veya 'insan' gibi terimler, eksik açýk- lýklarla iliþki kuramazlar (XXXIX, 376) Ýnsanlar akýllý hayvanlar ol-
lanmýþlar ve bizi yanlýþ bir güven duygusuna sürüklemektedirler. dular, bazýlarý hâlâ öyledir, bazýlarý öyle olacaklar, fakat bu içinde var-
(Varlýk ve Zaman, 46) (Kiþi Mensch'ten 'öz-sorumluluða' iþaret et- lýk ve Dasein ile iletiþimi kaybettiðimiz tatmin edici olmayan bir du-
mekle ayrýlýr. Gesamtausgabe [Toplu Eserler] Cilt XXXI, 263) 'in- rumdur (LXV, 28, 62, vb.) Yine de, Heidegger Varlýk ve Zaman'da, 
san'ýn bir dezavantajý da felsefede geleneksel insan tanýmlarýyla sa- derslerinde ve Varlýk ve Zaman'dan sonra da olduðu gibi sýk sýk 

Almanca'da 'insan' için iki kavram 
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Mensch'den sözeder. Geleneksel olarak insan üç kurucu unsuru malarýn bir uzaklaþtýrýmýyla deðil' (NII, 138/niv, 93 vd.krþ. WT: 
içeren bir þey olarak görülür: beden (Leib), ruh (Seele, bizim canlý What is a Thing? WT, Die Frage nach dem Ding, ÞS: Þey Sorusu, 
olmamýz ve aþaðý, iþtahsal ve duygusal yaþamýmýzdan sorumlu can- 35/46:  'Ben-duruþ noktasý modern ve bundan ötürü yunan deðil-
landýrýcý ilke), ve Tin (Geist, 'aklýmýz' 'Ben-deme yeteneðimiz', LXV, dir. Yunanlýlar için polis standardý koyar'.) 'insan ne kadar az varlýða 
53)  Filozoflar böylece onu bir bütün olarak varolanlarý açýklamak aitse, kendisi olarak bulduðu varlýk üstünde o kadar az ýsrar eder, 
için kullandýlar. Onlar çoðunlukla, Nietzsche 'kasýtlý olarak' beden ya varlýða o kadar yakýnlaþýr. (Budizm deðil! tersi!)' (LXV, 170 vd.). Hei-
da ruhu tercih etmiþse de,  tin veya aklý seçtiler (LXV, 313, krþ. VZ, degger, Hegel'in olduðu kadar Sophokles'in Antigone'sine düþkün-
48, 117, 198). Ýnsan sýk sýk farklý bilimlere devredilir: beden biyolo- dü, özellikle; 'tuhaf  olan çok þey var, fakat tuhaflýkta hiçbir þey insaný 
jiye, ruh pisikolojiye ve tin pisikoloji ya da mantýða. Antropoloji, aþamaz' diye baþlayan ilk korodaki 'insanýn þiirsel tasarýsýna'  (IM:An 
insanýn incelenmesi, anthrôpos, þimdi insaný yeniden birleþtirmeye Introduction to Metaphysics, MG: Metafiziðe Giriþ, Einführung in 
çalýþmaktadýr, fakat onun hatasý, insaný onun varlýkla olan özel die Metaphysik, II. 332 vd., 112/123.krþ. NII (Heidegger, Niet-
iliþkisindan yoksun olarak, kendisine özgü bir içsel doðasýyla birlikte zsche II), 395/niv,248: insanýn tekinsiz yurtsuzluðu onu yeryüzüne 
bir varlýk olarak ele almasýdýr. (VZ, 45 vd.; K: Kant and the Problem hükmetmeye sürükler). Bkz. Inwood, 1999: 121-122.
of  Metaphysics, Kant ve Metafizik Problemi, 209 vd./142 vd; Hermeneutik ve Döngüsellik: Heidegger, Toplu Eserler 
XXVIII, 10 vd.) Bu Kant'ýn antropolojisinden tamamen farklýdýr Cilt LXII, Ontoloji: Olgusallýðýn Hermeneutiði içinde Hermene-
(K.132vd./91vd.). Sadece Kant Einbildung'u, 'imgelem'i, insana utik'in kýsa bir tarihçesini verir. Sokrates'in þairleri tanrýlarýn “yo-
merkezi yaptý, ve 'aklýn þairane özelliðini' gördü (NI, 584/niii, 95, vd. rumlayýcýlarý”, hermçnçs olarak adlandýrdýðý Platon'un Ion'uyla baþ-
krþ.K, 63/42). Einbildung sadece varlýklarýn imgelerini þekillendi- lar (Ion, 534e 4-5). Hermçneia “yorum” Auslegung, daha önce gizli 
ren bir yetenek deðildir fakat içinde varlýklarýn tümüyle karþýlaþa- olanýn açýlmasýdýr (LXIII,11). Hermeneutik bugün yorumlama de-
bileceðimiz bir dünya açmaktýr (K, 84/57. krþ. LXV, 312). Kant in- ðil fakat yorumlama kuramý veya çalýþmasýdýr. Bu disiplin Schleier-
saný ruhla olduðu kadar dünya ve Tanrýyla iliþki içinde inceler; me- macher tarafýndan öncelikle yazýlý metinleri (LXIII,13) anlama sana-
tafizik insanýn doðasýna köklenmiþtir (XXXI, 206). O Dasein'ýn var- tý (öðretisi) Kunst(lehre) des Verstehens dizgeleþtirildi. Schleierma-
lýðýnýn onun için bir konu olduðu (VZ, 42)  görüþüyle yakýnlýk gös- cher'in biyograficisi, Dilthey,  hermeneutiði filolojiyi ayný zamanda 
teren, 'kiþinin “Ben”den daha çok bir þey olduðu; kiþinin öz-yasa- tarih, teoloji, sanat, sosyal kurumlarý içeren 'insan bilimleri'ne Geis-
mada temellendirildiði' (LXV, 53) düþüncesiyle 'biyolojik-liberal' be- teswissenschaften geniþletti. Bugün hermeneutik bu bilimlerin 
den-ruh-tin görüþünü aþmýþtýr. Kant ve Alman idealizmi 'Ben- metodolojisi, metod çalýþmasýdýr. Heidegger Hermeneutik'i 'yo-
merkezcil [ichhafte] öz-bilince içinde 'biz'e ve tarihsel olana ve mut- rumlama', 'olgusallýðýn'(facticity) yani bizim kendi DASEIN'ýmýzýn 
laða bir gönderme barýndýran'  tamamen farklý bir biçim verir yorumlanmasýný anlatmak için kullanýr (LXIII,14). Bu felsefi görev 
(LXV,68). Ýnsan baþka bir hayvan olmadýðý sürece, o neyse kendi iç- her Dasein'ýn yaptýðý bir geliþimdir. Dasein özsel olarak kendisini, 
sel özellikleri tarafýndan deðil varlýk ve hakikate olan iliþkisi tara- örneðin bir asker olarak yorumlar ve böyle bir öz-yorumlama Da-
fýndan yapýlmýþtýr: 'Metafizik, hakikatin ve varlýðýn özünün ve on- sein'ý olduðu þey yapar (LXIII,15). Dasein kendisini her zaman 
larla iliþkinin insanýn özünü nasýl belirledikleri hakkýnda hiçbir þey otantik olarak yorumlamaz: 'Dasein kendisinden sözeder, fakat bu 
bilmez, ve bilemez, böylece ne hayvansallýk ne de akýlsallýk, ne beden sadece onun kendisini korkutmamak için kendi önünde tuttuðu 
ne ruh, ne tin, ne de tüm üçü birlikte insanýn temel özünü kavramaya maskedir', o ONLAR'ýn yorumunu devralýr (LXIII,32). Varlýk özsel 
yetmez' (NII, 195/niv, 142). Fakat varlýk ve hakikat bizim için doð- olarak geleneðin altýnda kendisini gizler. Bu nedenle 'geleneðin bir 
rudan eriþilebilir sabit bir doðaya sahip deðillerdir. Biz farklý za- parçalanýþýna Abbau ihtiyacýmýz var (LXIII,71). 'Hermeneutik yýk-
manlarda onlarýn farklý deðerlendirimlerini veriyoruz ve onlarýn be- maktýr' (LXIII,105). Ýnsan yaþamýný yorumlamak çarpýtýcý yorum 
lirli bir zamanda ne olduklarý kýsmen bizim onlar hakkýndaki soru- (exegesis) yüzyýllarý tarafýndan ortaya serilmiþ bir metni yorumla-
larýmýza ve cevaplarýna baðlýdýr. Böylece belirli bir zamanda insanýn maya benzer. Emin olmalýyýz ki bizim ön-iyeliðimiz for-having, 
ne olduðu ayný zamanda bizim sorularýmýza ve cevaplarýmýza Vorhabe, bizim ona önsel yaklaþýmýmýz, 'kökensel ve asli'dir (ge-
baðlýdýr. 'Biz kimiz?' diye soruyoruz, fakat tekrar, sadece eylem- nuine), gelenekten veya Onlar'dan devralýnmaz (LXIII,80). Baþka 
lerimiz içinde verilmiþ olsalar bile, kendi cevaplarýmýzdan baðýmsýz bir yerde yorumlama tarafýndan önvarsayýlan ön-iyelik, öngörü ve 
hiçbir cevap bulunmaz (LXV, 49). 'Biz' terimi bile problematikdir: ' ön-kavrayýþ hermeneutik durum (hermeneutische Situation) olarak 
“biz” ile kimi kastediyoruz? [...]  Kendimiz, elde bulunanlar, burada adlandýrýlýr (LXI, 3,187;XVII,110,115;VZ, 232). Heidegger herme-
ve þimdi olanlar? ayýrýcý çizgi nereden geçmekte? Yoksa ne ise öyle neutiðin kendi kul-landýðý anlamda terimin baþka anlamlarýný da 
olan “insan”ý ['den' Menschen] mý kastediyoruz? Fakat sadece tarih- kuþattýðýný tartýþýr: 1. O, öncelikle, 'varlýðýn anlamý Sinn ve Dasein'ýn 
sel 'dýr' olarak insan tarihdýþýdýr. Biz kendimizle bizim kendimizin temel yapýlarýný açan' yorumlamadýr. 2. Hermeneutik 1'deki anla-
halkýný mý kastediyoruz? Fakat böyle olsa bile biz biricik deðiliz, mýnda Dasein'a benzemeyen varlýklarýn her baþka ontolojik çalýþ-
fakat diðer halklar arasýnda bir halkýz. [...] þu hemen açýk hale gelir ki masý için ufku ortaya serer', o ayný zamanda Schleiermacher'in anla-
soruya konumuzu, “biz” yerleþtirme yolumuz þimdiden Kim hak- mýna benzer bir hermeneutiktir: o 'her ontolojik araþtýrmanýn ola-
kýnda bir kararý içerir' (LXV, 48).  Ýnsan 'kendisini bir elde-bulunan naðýnýn koþullarýný' açýklar. 3. Dasein'ýn diðer varlýklar üzerindeki 
“insan varlýðý” türünün bir “örneði” olarak ele alýr'(LXV, 61).Fakat ontolojik önceliði onun VAROLUÞ olanaðýna baðlýdýr. Böylece, 
insanýn diðer insanlarla iliþkisi diðer hayvan türlerindeki gibi deðiþ- Dasein'ýn varlýðýný yorumlamada, hermeneutik 1'deki anlamda 'va-
mez deðildir. Ben kendimi bir birey, bir öðretmen, bir Alman olarak, roluþun varoluþsallýðýný' çözümlemelidir. 'Hermeneutik'in bu an-
veya insan soyunun bir üyesi olarak düþünebilirim. Ne olduðum so- lamý 'felsefi bakýmdan ilksel'dir: felsefe 'Dasein'ýn hermeneutiðin-
rusuna verdiðim cevap tüm zamanlardaki tüm insanlara uygulanma- den yola çýkar çünkü bütün felsefi sorgulamalar varoluþtan yükselir 
yacaktýr. Birey olup olmadýðýmýn kendisi varlýkla olan iliþkime bað- ve ona döner (BT,38,436). 4. ‘Dasein'ýn Hermeneutik'i “ontolojik 
lýdýr: 'insanýn kendisi, çevreleyen saklanmamýþlýða sýnýrlanmakla ti- olarak, tarihin Historie olanaðýnýn ontik koþulu olarak Dasein'ýn 
kel bir “Ben” yapýlýr.  [...] insanýn [Yunanca] egô haline gelmesi sý- tarihselliðini Geschichtlichkeit iþler” Böylece 'tarihsel bilimlerin me-
nýrlamayla olur yoksa kendini-tasarlayan Ben'in standart rolünü ve todolojisi 3'deki anlamda hermeneutik içinde köklenir. Bu, 'herme-
tasarýmlanabilen herþeyin merkezini gasp etmesi  türünden sýnýrla- neutik'in türetimsel bir anlamýdýr, Dilthey'in anlamý gibi (VZ,37, 
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vd.). Heidegger VZ'dan sonra 'hermeneutik'ten nadiren söz eder. O tüm 'tartýþmalar Auseinander-setzung þimdiden kararlaþtýrýlmýþ ve 
bu konuya DD'da [Dile Doðru Yolda, Unterwegs zur Sprache, On her münakaþadan uzaklaþtýrýlmýþ bir yorum temeli üzerinde ger-
the Way to Language] geri döner (95 vd./9 vd.). Onun ona ilgisi çekleþir.' (NII, 110/niv,70), ve o ‘tarihbilimsel olarak historisch' 
Ýncil'in 'sözü' ve spekülatif  teoloji arasýndaki, þimdi dil ve varlýk ara- doðru bir yorum üretmeye çalýþmaz fakat 'gelecek düþünceyi' ha-
sýndaki iliþkinin örtülü bir biçimi olduðunu farkettiði, iliþki hak- zýrlamak için doðru bir yorum üretmeye tarihsel olarak gesc-
kýndaki merakýndan uyanmýþtýr (96/9 vd). Hermes'le, tanrýlarýn ha- hichtlich çalýþýr (LXV,253). Bkz. Inwood, 1999: 87-90.
bercisiyle, olan iliþkisi bakýmýndan hermeneutik ilkin 'yorumlama Dasein: Mark Twain bir takým Almanca sözcüklerin her þey 
deðil, fakat bundan önce bildiri ve bir haber getirme' anlamýna gelir anlamýna geliyor göründükleri konusunda þikayetçi oluyordu. Bu 
(122/29). O artýk Dasein ve onun varoluþuyla ilgilenmez fakat var- sözcüklerden biri de da'dýr. 'ora' ('Oraya gidiyorlar') ve 'bura' ('bu-
lýkla ya da 'mevcut olanýn mevcudiyetiyle Anwesen des Anwesen- raya geliyorlar') anlamý yanýnda 'o halde, öyleyse', 'o zamandan beri', 
den, yani kendi birlikleri içinde iki þeyin ikikatlýlýðýyla ilgilenir. ... vb. anlamlara da gelir. Sein 'var olmak' sözcüðüne ön ek olarak ko-
Böylece insanýn iki katlýyla iliþkisini ortaya seren ve sürdüren dildir. nulunca dasein'ý oluþturur. On yedinci yüzyýlda bu mastar ya da çe-
Dil hermeneutik iliþkiyi belirler' (122/30). Dil þimdi daha büyük kimsiz fiil ilk defa 'bulunuþ' (presence) anlamýnda (das) Dasein ola-
önem üstlenir böylece Heidegger'in dünyasal anlama olan ilgisi azal- rak isimleþtirildi. On sekizinci yüzyýlda Dasein Latincedeki Exis-
dý (krþ.137, vd./41, vd.). Hermeneutik, Schleiermacher ve Dilt- tenz'e ('Tanrý'nýn varoluþu') bir alternatif  olarak filozoflar tarafýn-
hey'in farkettiði gibi, bir döngü içerir: Bir parçayý bütünü biraz olsun dan kullanýlýr oldu. Þairler ise Dasein'ý 'yaþam' anlamýnda kullandýlar.  
anlamaksýzýn anlayamayýz, dahasý bütünü onun parçalarýný anla- Darwin'in 'yaþamda kalma mücadelesi' Almanca'da der Kampf  ums 
maksýzýn anlayamayýz. VZ bunun gibi üç döngüyü tartýþýr: 1. Var- Dasein sözcükleriyle karþýlandý. Gündelik dilde Dasein var olan ya 
lýðýn ne olduðunu öðrenmek için Dasein'ýn varlýðýný araþtýrmaya ihti- da kiþilerin yaþamý anlamýnda kullanýldý. (Dasein Heidegger'in 
yacýmýz var. Þimdiden varlýðýn ne olduðunu bilmeksizin bunu nasýl dilinde Dass-sein'dan, 'bu-var olan'dan epey farklýdýr. (XXVI, 183, 
yapabiliriz? (7, vd.). 2.Dasein'ýn, bir metnin, vb. tüm yorum anlaþýl- 228vd.)) Erken derslerinde Heidegger insanlardan ve onlarýn varlý-
masý ve yorumlanmasý önvarsa-yýmlarý, bir 'ön-yapýyý Vor-struktur' ðýndan söz ederken Leben'i, 'yaþam'ý sýk sýk kullanýr fakat Dasein 
gerektirir. Böylece o önvar-sayýmlardan yoruma giden bir döngü 1923'te Varlýk ve Zaman'daki anlamýyla kullanýlýr (LXIII,7;XVII,3, 
içinde hareket eder. (152, vd) 3. varoluþ ve gerçeklik arasýndaki ayýrý- fakat burada o hâlâ dünyanýn Dasein'ýndan söz eder, 42). VZ'da o 
mý anlamak için, varlýðý genel olarak ayýrýmýn 'ufku' olarak anlamaya (das) Dasein'ý þunlar için kullanýr: 1. insanlarýn varlýðý için ve 2. bu 
ihtiyacýmýz var. Varlýk düþüncesini sadece Dasein'ýn varlýðý anlama- varlýða sahip var olan ya da kiþi için. Derslerinde sýk sýk das men-
sýndan edinebiliriz ve biz bunu sadece Dasein'ý anlayarak baþarabi- schliche Dasein'dan, 'insan Dasein'ýndan söz eder. Bu insan Da-
liriz. Fakat bunu yapmak için varoluþ düþüncesine ihtiyacýmýz var sein'ý da insanlarýn varlýðý ya da insan anlamýna gelebilir (örneðin 
(314, vd.). Bunlarýn hiçbiri, Heidegger tartýþýr, katý bir döngü deðil- XXIV, 21) Ýsimleþtirilmiþ bir mastar (nominalized infinitive) olan 
dir. Gerekli olan önsel anlama her bir durumda kaba ve üstü kapalý Dasein'ýn çoðul þekli yoktur. O, VAR OLAN her þeye ve her bir þeye 
olarak ima edilmiþtir. 1 varlýðýn üstü kapalý bir anlaþýmýndan onun iþaret eder das Seiende'de (düz anlamýyla: 'var olan þey') olduðu gibi, 
açýk bir kavramýna doðru gider. 2 üstü kapalý anlamadan açýk yoru- insanlarýn hepsi ve her birine iþaret eder. Birden fazla kiþi söz 
ma gider. 3 ise varoluþun eksik açýklanmýþ bir kavramýndan, bir var- konusu olduðunda Heidegger öteki/lerden ya da Dasein-ile'den 
lýk çeþidinden,  genel olarak, bizi onu bütünüyle açýklayabilir kýlan, (Mitdasein) söz eder. Heidegger, vurgu yapmak için sýk sýk Da-sein 
bir varlýk düþüncesine doðru gider. Bizim dayanaksýz önvarsayým- biçiminde yazarak Dasein'ýn kökensel anlamýný, “orada varlýk”ý 
larýmýzýn incelememizin sonucunu belirlemeleri itirazýný Heidegger ('being there') canlý tutar. Dasein özsel olarak DÜNYA'dadýr ve ken-
onlarýn inceleme sýrasýnda düzeltilebilecekleri ifadesiyle yanýtlar. disini ve dünyayý aydýnlatýr. 'Ora [das Da]' onun açtýðý ve aydýnlattýðý 
Dasein'ýn mevcut varlýk anlayýþýyla vb. baþlamalýyýz fakat bu anlayýþý uzamdýr: '“Ora [das 'Da'] “orada bir yer” ['dort'] karþýsýndaki bir yer 
biçimlendiren geleneksel mantýk ve ontolojiyi 'parçalayabiliriz' … deðildir; Da-sein ne orada bir yerde olma yerine burada olma, 
(XVII,113). Heidegger anlamadaki döngünün Dasein'ýn içkin dön- nede burada ve oradadýr, fakat olanaktýr (possibility), burada olmaya 
güselliðinden kaynaklandýðýný öne sürer, o dünya-içinde-varlýk iken, ve orada olmaya yönelik bir imkândýr” (XXVII, 136).   Sonraki za-
söz konusu olan onun varlýðýdýr (VZ, 153). Fakat o –kendileri Da- manlarda, Da-sein bazen 'orada varlýk' ('being there') deðil, fakat 
sein'ýn ürünleri olan- matematik ve doða bilimlerinin tarih ve filolo- vardýðý zaman 'varlýðýn kendisini sürdürdüðü yer' anlamýna gelir: 'Bu 
jinin olduðu gibi döngüsel olduklarýna karþý çýkar. Bizim bütün ma- Yer (Where) varlýðýn kendisine ait bölgenin Orasý'dýr (There), 
tematik ve fizik anlayýþýmýz baþka her þeyin olduðu kadar döngü- varlýðýn kendisi“dir” ve böylece Da-sein olarak adlandýrýlýr' (NII, 
seldir. Açýk matematik veya bilimsel kanýtlamalar döngüsel deðildir- 358/niv, 218). Varlýk ve Zaman'da her insan, otantik olmasa bile,  
ler. Fakat 'insancýl' disiplinlerde açýk kanýtlamalar yoktur. Heidegger, Dasein'dýr. 'Ýnsan' (Mensch) kadýnlarý da içerir. Dasein, nötr olma-
sonradan, baþka döngüler buldu: SYK, 8/144: Sanatýn ne olduðunu sýna raðmen, beden bakýmýndan cinsel yönden farklýlýk gösterir; cin-
sanat yapýtýný araþtýrmanýn dýþýnda nasýl öðrenebilirim? Sanatýn ne sel iliþkiler onun kökensel ÝLE-VAR-OLMA'sýna baðlýdýr; cinselliði 
olduðunu bilmeksizin sanat yapýtýný nasýl tanýyabilirim? Benim üstü yalnýzca, ancak Dasein'ý ilkin kendi nötrlüðü içinde anlarsak anla-
kapalý temel sanat bilgim benim sanat yapýtýnýn seçik durumlarýný yabiliriz (XXVI, 173 vd; XXVII, 146 vd.) Çocuklar ve ilkel insanlar, 
tanýmamý saðlýyor. DD [Dile Doðru Yolda], 149,vd. /50, vd.: Biz dil onlarýn bütünüyle olgunlaþmýþ olmadýklarý düþünüldüðünde 'eksik 
hakkýnda, onun hakkýnda konuþarak ve böylece onu çarpýtma yoluy- bir þekilde' anlaþýlýr olacaklardýr (XXVII, 123 vd.). Heidegger ders-
la bir nesne yaparak deðil fakat dil içinde sohbet ederek öðreniriz. lerinde sýk sýk Mensch'i kullanýr, fakat Varlýk ve Zaman'da bundan 
'Dilin özünden' onun bir sohbet olduðunu, þimdiden dilin ne oldu- kaçýnýr:  bu bizi diðerleri arasýnda bir biyolojik tür olarak, 'akýllý hay-
ðunu bilmeksizin nasýl bilebiliriz? Ya da: Haberci haber hakkýnda van' olarak sergiler ve bize özgü varlýk anlayýþýný göz ardý eder. Bu 
þimdiden bilmeksizin haberi nasýl duyar? Fakat Heidegger þimdi nedenle, o her durumda kendisine ait 'Dasein çözümlemesi'ni 'artýk 
Hermeneutik bir döngüden söz etmek istemez. 'Bir döngüden söz modadan çok bir salgýna dönüþmüþ' 'felsefi antropoloji'den ayýrt 
etmek her zaman yüzeysel kalýr' (151/51). Heidegger öteki düþü- eder (XXXI, 122; krþ. Varlýk ve Zaman, 45, vd.; K, 205, vd./140 vd.) 
nürleri yorumlarken 'þiddeti' Gewalt' açýkça kullanýr.  Heidegger'in Beden, ruh (Seele, yaþam ilkesi) ve tin (Geist, zihinsel ilke) halinde 
geçerli nedenleri þunlardýr: büyük düþünürler kendi düþüncelerinin geleneksel üç parçaya bölünmüþlükten kaçýnan Dasein insaný birlik 
büyük kýsmýný 'söylenmemiþ' býrakýrlar (NI, 158/ni, 134) böylece haline getirir. (Varlýk ve Zaman, 48). Dasein insan özünü, örneðin 
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akýl gibi bir takým özel yetiler içine yerleþtirmez: Dasein'ýn merkezi belirli belirteçle, to on, 'olan þey, var olan, þey, varlýktýr – Heidegger 
özelliklerinden bir kýsmý FIRLATILMIÞLIK ve DÜÞME yanýnda Aristoteles'in kullanýþýnda, onun belirsiz biçimde hem 'olan' hem de 
VAROLUÞ'tur. Bu þu anlama gelir ki Dasein nasýl var olacaðýna ken- olanýn 'varlýðý' anlamýna geldiðinden yakýnýr (MG, 23/25). (to) on'un 
disi karar verir ve bunun özsel olarak ve kaçýnýlmaz olarak ussal ola- çoðulu (ta) onta, 'varlýklar', Yunanca logos 'sözcük, konuþma, akýl, 
caðýný söyleyemeyiz. Dasein var olduðu ve EL-ALTINDA-HAZIR- vb.' ile birleþerek, 17. Yüzyýlýn ortasýnda, Heidegger'in dediðine gö-
BULUNUR (vorhanden, present-at-hand)  olmadýðý için, onun 'ne' re Descartes'in öðrencisi olan ve Herborn'da profesör olan J. Clau-
olduðunu sormak uygunsuz olacaktýr; onun 'kim' olduðunu sorma- berg tarafýndan, üretilip kullanýlan Ontoloji'yi ortaya çýkarýr (NII, 
lýyýz ve cevap Dasein'ýn kararýna baðlý olacak, hatta bu karara daya- 208/niv, 154). Ontoloji 'neyse o olarak varlýklarýn incelenmesidir'  
nacaktýr: cevap 'ben kendim' olabilirim ya da 'diðerleri arasýnda var fakat o örneðin sayýlarýn, uzayýn, veya bir edebiyat eserinin VAR-
olurken, þimdiden, her Dasein'ýn kuþatýlmýþ olduðu Hiç kimse (No- LIK'ý veya doðasýyla ilgili olarak 'bölgesel' ontoloji olabilir (XXII,8). 
body) olabilir' (VZ, 128; krþ. VZ, 45; XXXIX, 57 vd.: 'Kiþi sürekli Bu tür ontolojik, ontologisch(e) araþtýrmaya karþýt olarak felsefi ol-
olarak neyin içinde yer alýyorsa, iþte bu edimler [örn. öðretmek] mayan matematikçiler, geometriciler ve dilbilimcilerin araþtýrmalarý 
onun ne [örn. bir öðretmen] olduðunu belirler. Fakat eðer ne oldu- ve bulgularý onlarýn varlýðýyla deðil varolanlarla ilgili olarak onti-
ðumuzu biliyorsak, bununla birlikte kim olduðumuzu da bilir miyiz? sch(e)dir. Ontologisch sýk sýk existenzial ile, ontisch ise existenziell 
Hayýr.') Dasein 'her durumda benimdir. […] ona iþaret ederken her ile bir biraraya getirilir: iki ayrým benzerdir, fakat 'EXISTENCE' 
zaman bir kiþi zamiri kullanýlmalýdýr: “Ben”, “sen”' (VZ, 42). DASEIN'a uygulanýr. Fakar 'ontoloji', yakýn eþdeðeri 'metafizik' gi-
Kant'ýn dediði gibi her insan 'kendisi uðruna, […] kendi ereði için' bi, genellikle varlýklarýn genel bir araþtýrmasýna iþaret eder (NII, 
vardýr. 'Kendiyi neyse o olarak kuran þey bu “kendi uðruna”dýr' 209/niv, 155). ('Ontoloji' ve 'metafizik'  Heideggerle birlikte bilinen 
(XXVII, 324; krþ. VZ, 84, 147). Dünyanýn anlamý Dasein'ýn ihtiyaç- iliþkilerini kaybederler.) Dasein'ýn ontik farký onun ontolojik olmasý 
larý ve amaçlarý tarafýndan temellendirilir. Dasein yalýtýlmýþ, ben- olgusunda yatar (VZ,12). Þöyle ki Dasein, diðer varolanlara ben-
merkezcil (egotistical) bir birey midir? ONTOLOJÝK olarak evet, zemez þekilde, varlýklarýn varlýðýný anlar. Fakat eðer 'ontoloji' varlýðýn 
ONTÝK olarak hayýr: Dasein'ýn nötrlüðü 'insana özgü bir yalýtýlmýþ- kuramsal ve kavramsal bir araþtýrmasý için ayrýlmýþsa, Dasein'ýn 'ön-
lýk anlamýna gelir, fakat bu, sanki filozof  dünyanýn merkeziymiþ gibi ontolojik; (vorontologisch) olduðunu, yani onun varlýðýn açýk, ön-
olgusal (ing. factual), var-olmasal (ing. existentiell) bir anlamda de- kavramsal ANLAÞIMI olduðunu söylemek daha iyi olacaktýr. Böy-
ðildir; Dasein'ýn nötrlüðü insanýn metafizik yalýtýlmýþlýðýdýr' (XXVI, lece Dasein üç kademeli olacaktýr: 1.O þeylerle onlarýn ontolojik 
172). Yalnýzca Dasein 'kendi metafizik özü içinde kendilik tarafýn- bilgilerini edinerek, ontik olarak meþgul olur. 2.  varlýðý ön-ontolojik 
dan belirlendiði içindir ki o somut bir varlýk olarak açýkça kendisini anlayýþý nedeniyle sadece bunu yapabilir.3.bir filozof  olarak o, 2'ye 
kendi olarak seçer' ya da 'bu seçimden feragat eder' (XXVI, 244). dayalý olarak, varlýðýn kavramsal bir anlaþýmýna ulaþýr (XXVII,201). 
'Bu kendilik onun özgürlüðüdür ve özgürlük Dasein'ý ilk olarak ya Bölgesel ontoloji, T.S. Kuhn'un biz dizi varlýk için yeni bir 'paradig-
bencil (egoistic) ya da özgecil (fedakar, altruistic) kýlan benliktir [e- ma' oluþturan 'devrimci bilim'ini de içererek, 2 ve 3'ün arasýna düþer 
goity, Egoität]' (XXVI, 24). Bu kendilik Ben-Sen iliþkisini açýkla- (krþ.VZ, 8 vd); 'alýþýlmýþ bilim', buna karþýt olarak, 1'e benzerdir, 1'in 
makta iþe yaramaz. Bu yalnýzca, bireysel bir tekbenciliðin (solipsism) 2'yle iliþkili olduðu þekilde paradigmayla iliþkilidir. Varlýk ve Za-
yerine  'bir çift tekbenciliði' koyacaktýr (XXVII, 146; krþ. XXVI, 241 man'ýn baþarýsý sadece Ontoloji deðil fakat Fundamentalontolojidir 
vd.). Dasein'ýn benliði bu zýtlýktan daha derinde yatar; Dasein hem (VZ, 13; XXVI, 196, 201 vd.). Fundamental ontoloji 1. Dasein'ýn 
Ben hem de sen olarak iþlev görür. Çünkü Dasein her zaman 'be- varlýðýný çözümler, 2. varlýk (onun ne demek olduðu ve anlamý) hak-
nim'dir, el-altýnda-hazýr-bulunur (present-at-hand) bir varlýðýn o- kýnda 'fundamental soru' için hazýrlanmadýr. O fundamentaldir 
lduðu gibi bir cinsin bir hali deðildir.  (VZ, 42; krþ. LX, 11). Heideg- çünkü bölgesel ontolojiler ve bilimler 1. 'Dasein'ýn varlýðýnýn kip-
ger daha sonralarý insaný Dasein'dan daha keskin bir þekilde ayýrýr. leridir ve Dasein'ýn varlýklara ön-ontolojik eriþimini önvarsayarlar. 
Da-sein insan deðildir, fakat insanýn edindiði ve kaybettiði var-lýkla (VZ, 13) ve 2. sadece varlýðýn bir anlaþýmýný önvarsaymazlar fakat 
bir iliþkidir. Ýnsan sadece bir ÖZNE ya da ussal bir hayvan olabilir önce 'varlýðýn anlamýný açýk kýlmaksýzýn' kendi görevlerini yerine ge-
(LXV, 62; XLIX, 36). Dahasý, Da-sein insanýn kendisine karþýlýk gel- tiremezler (VZ, 11). Dasein ve varlýk ikisi diðer ontolojilere önsel 
mekten çok, insan ve tanrýlar 'arasýnda' yer alýr (LXV, 28 vd., 31). (prior) veya 'fundamental' olduklarýndan, fundamentalontoloji bazý 
'Dasein kendisi uðruna var olur', fakat bu þimdi onun varlýk uðruna zamanlar ontolojiye ya da Dasein 'çözümlemesi'ne iþaret eder (VZ, 
var olduðu anlamýna gelir, çünkü o özsel olarak varlýðýn 'bekçisi'dir 13), bazý zamanlar kendisi için Dasein çözümlemesinin kesinlikle 
(LXV, 302). Bir cinsin bir hali olarak görülmemesi gereken þey Da- 'hazýrlayýcý' olduðu varlýk incelemesine (VZ, 154, 182 vd., 436, vd.). 
sein deðil insandýr þimdi (LXV, 61); Dasein'ýn kim olduðunu deðil Feick, ss.32 vd., sonraki anlamý eleþtirir: fundamental ontoloji, her 
de, 'kim' olduðumuzu ya da insanýn kim olduðunu soruyoruz (LXV, ontoloji gibi, varlýðý neyse o olarak deðil fakat varlýklarýn varlýðýný, 
438 vd.)  Da-sein bu sorularý kabul etmeyecek kadar gayrý þahsi oldu onta'yý inceler. Fakat, Heidegger 'ontolojik akýmlardan ve eðilimler-
(fakat krþ. LXV, 303). Heidegger Dasein'ýn iki anlamýný, geleneksel den baðýmsýz olarak, en geniþ anlamýnda anlaþýlan ontolojiyi' (VZ, 
olaný 'ilk' ve kendisine ait olaný ise 'öteki' baþlangýç olarak ayýrt eder 11), neyse o olarak varlýk hakkýndaki soruyu içeren bir ontolojiyi 
(LXV, 295 vd.). Heidegger'in bu konuda, geç döneminde, Varlýk ve (MG, 31/34) tercih ederken Feick 'ontoloji'nin geleneksel anlamýný 
Zaman'dan ayrýlmasý abartýlmamalýdýr. Varlýk ve Zaman'da Dasein yýkar. Heidegger, daha sonralarý, Ontoloji terimini eleþtirir: o tama-
dünyayý aþar: 'fakat eðer o dünya ise, kendiliðin ilk olarak oluþtuðu men varlýklarla ilgili olan geleneksel bir disiplinle karýþýklýða neden 
yere yükselmesinde, böylece dünya Dasein'ýn uðruna var olduðu þey olur. (MG, 31/34; MN (WMI, “Was ist Metaphysik?”, “Metafizik 
olmayý kanýtlamýþ olur'  (Vom Wesen des Grundes/The Esence of  Nedir?”), 375/276 vd.). Geleneksel ontoloji, var olaný veya þeylerin, 
Reasons, Temellendirmenin Neliði Üzerine, 84). Dasein þeylerin sadece onlarý biliþ yollarýmýzý deðil, doðasýný inceleyen, ve varlýk dü-
merkezinde durur, fakat kendisi 'esrik (ecstatic), baþka bir deyiþle zeylerinin bir hiyerarþisini - cansýz doða, bitkiler, hayvanlar, insan – 
dýþ-özeklidir (eccentric)' (Temellendirmenin Neliði Üzerine, 98 n. varsayan, yeni-Kantçý 'epistemoloji'den kopmuþ (krþ.VZ, 208n.), 
59; XXVII, 11). VZ Heidegger'in sonraki yapýtlarýndan daha antro- Hartmann tarafýndan savunuldu. Heidegger böyle bir katmanlaþtýr-
posentrik (insan-merkezcil) deðildir. Bkz. Inwood, 1999: 42-44. mayý reddeder. O araçlara ve teknolojiye hiçbir yer býrakmaz. (LXV, 

277). O, 'aþaðý' varlýklar (örneðin, YERYÜZÜ) 'daha yüksek' (örne-Ontoloji ve Fundamental Ontoloji: Yunanca þimdiki 
ðin, dünya) tarafýndan aydýnlatýlýyor ve bir þekilde kuruluyorken, zaman ortacý (participle) einai, 'olmak', ôn'dur. Bunun nötr tekili, 
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aþaðý düzlemlerin daha yüksek düzlemlere baðlý olmasýný kabul et- ve Zaman'da ontolojik, deðerlendirici ve bazen de (açýkça) tarihsel 
mez : 'hiçbir taþ ve akarsu bitkisiz, hayvansýz deðildir' (LXV, 277). önceliði birleþtiren bir anlamda sýk sýk geçer. Düþünme, yorum, vb. 
Fundamental ontoloji geleneksel ontolojinin, onun 'temelini ve kö- ursprünglich bir fenomen açýða çýkardýðý (veya sorguladýðý) sürece 
kenini' sorgulayarak 'geçiþsel' bir þekilde aþýlmasýdýr (NII, 209/niv, ursprünglichtir. Kaygý olarak DASEIN görüþümüz, Heidegger 
155; LXV, 182, 205, 228, 283, 305). O böylece var olanlardan onto- sorar, Dasein'ýn ursprüngliche bir YORUMU mudur? Ursprüng-
lojik FARKIN öteki tarafýna, varlýða geçer. Geleneksel ontoloji var lichkeit için bizim ölçütümüz nedir? Onunla ne demek istiyoruz? O 
olanlarý var olmaklýk üstüne TASARLARken (projects), biz þimdi þöyle cevaplar; ontolojik bir yorumlama ursprünglich'dir ancak: 1. 
'var olmaklýðý varlýk olarak onun hakikati üstüne' tasarlýyoruz (LXV, 'hermeneutik durum', baþka deyiþle ön-iyeliðimiz (fore-having), ön-
450). Fundamental ontoloji meta-ontolojidir. Varlýk ve Zaman'dan görüþümüz ve ön-kavrayýþýmýz, fenomene uyduðu zaman; 2. bizim 
sonra, varlýk hâlâ Dasein'la iliþkilidir. VZ  Dasein'dan varlýða ilerler, ön-iyeliðimiz varolanýn tümünü göz önüne alarak kuþatýrsa; 3.ön-
fakat sýra þimdi tersine çevrilmiþtir. 'Eðer varlýk hakkýndaki soru sa- görüþümüz sadece var olanýn varlýðýnýn bir 'ilk-taslaðý'ný vermez fa-
dece varlýklarýn varlýðýný deðil fakat kendi özünde varlýðýn kendisini kat onu 'onun gerçek ve olanaklý yapýsal özelliklerinin bütünü açýsýn-
arýyorsa, böylece biz Dasein'ýn tam ve açýk bir temellendirmesine dan' düþünür.  (VZ, 231 vd.) Heidegger'in kendi 'sýradan gündelikli-
ihtiyaç duyacaðýz. Bu nedenle sadece temellendirme “fundamental ði' içindeki Dasein yorumu sadece 1. koþulu yerine getirir. Sadece 
ontoloji” adýný alacaktýr [...]' (MG, 133/146). Bu temellendirme doðum ve ölüm arasýndaki Dasein'ýn yerinin kýsa süresini içerdiði 
basitçe geleneksel ontolojinin yeniden düzeltilmiþ bir þekli deðildir: için 2'yi yerine getirmez. Dasein'ý otantikliði veya onun olanaklýlýðýný 
'Biz insanýn – bize ayrýlan tarihin bütünü içinde her zaman bizim bile açýklamaksýzýn otantiksizliði ve nötrlüðü içinde düþündüðü için 
kendi geleceðimizin Dasein'ýný içeren - tarihsel Dasein'ýný tekrar 3'ü de yerine getirmez. Bu iki baþarýsýzlýk birbirine baðlýdýr: sadece 
kökensel olarak açýlacak olan varlýðýn alanýna oturtmalýyýz' (MG, otantik Dasein kendisini bir bütün olarak ortaya koyar ve filozofun 
32/34). Heidegger'in görevi þimdi basitçe insanýn varlýðýný çözüm- (kavramsal) Dasein yorumuna Dasein'ýn (kavram-dýþý) öz-yorumu 
lemek yerine onun varlýkla ilksel iliþkisini yeniden saðlamaktýr. On- klavuzluk eder. Heidegger 'Dasein'ýn 'otantik bir bütün olma yete-
toloji VARLIÐIN TARÝHÝ tarafýndan yerinden edilecektir: 'Genel neðini [Ganzseinkönnen] ' fark ederken, sadece zamansallýk kaygý-
olarak: Da-sein içinde kurulur kurulmaz, insan özünün bütününü nýn 'eklemlenmiþ yapýsal bütünlüðü'nü açýkladýðý, gerçekte 'Da-
('ontolojik' olarak deðil) varlýk- tarihsel [seinsgeschichtlich] yeniden sein'ýn varlýðýnýn kökensel anlamýný oluþturduðu' için, zamansallýðýn 
düþünmek için' (LXV, 103). Deðiþim sadece terminolojik deðildir.  'Dasein'ýn varoluþsallýðýnýn kökensel ontolojik zemini' olduðunu 
Heidegger'in düþüncesi þimdi daha tarihseldir: 'Varlýklar nelerdir?' bularak, Dasein'ýn 'kökensel varlýk'ýný ortaya çýkarýr (VZ, 235) Urs-
sorusuna cevap, insanýn bu sorulara verdiði ve vereceði cevaplarla prünglich burada 'temel' olana kapalýdýr: bir 'temel olan' kuram veya 
ne yapacaðýndan, söyleyeceðinden ve düþüneceðinden baðýmsýz de- yorum yorumlayanlarýn bütününü kapsar, onun 'temel' doðasýný 
ðildir. Varlýða Dasein yoluyla olmaktansa doðrudan yaklaþýlmakta- açar ve ikincil özellikleri açýklar. 'Kökensel', yani sonlu zamansallýk, 
dýr. Ýnsanýn Da-sein ile uyuþmasý garanti edilmez. Ontolojik ve on- bazen 'türetilmiþ' [abgeleitet(e)] ile, yani sonsuz zamansallýkla karþýt-
tik arasýndaki zýtlýk Heidegger'in sonraki düþüncelerinde görülür. O lýk içine getirilir (VZ, 330, vd.) 'Dasein'ýn kurulumunun kökensel 
ve Fink Herakleitos'daki kosmos sözcüðünün ontik mi yoksa onto- bütünlüðü', kaygý, eklemlenmiþtir ve ikincil fenomenlerin birçoklu-
lojik mi anlaþýlmasý gerektiði üzerine (XV, 132/79, 177/109) ve on- ðunu temellendirir. Kökenselliðin sadeliði gerektirmez: 'Dasein'ýn 
tik ve ontolojik yakýnlýk arasýndaki fark hakkýnda tartýþýrlar (XV, 232 varlýðýnýn ontolojik Ursprung'u ondan sýçrayandan 'daha basit' de-
vd./144 vd.). Bkz. Inwood, 1999: 147-149. ðildir; o güçte onu baþlangýçtan itibaren aþar; ontoloji alanýnda tüm 

“-den sýçrama” ['Entspringen'] yozlaþmadýr. 'Ursprung'a ontolojik Kökenler ve baþlangýçlar:  Heidegger iki ana sözcük-öbeði 
sýzma 'saðduyu' için ontik olarak açýk olana varamaz; o her açýk ola-kullanýr: 1. Springen: 'zýplamak', 'atlamak', 'sýçramak'týr. Kökensel 
nýn ne kadar sorgulanabilir olduðunu gösterir' (VZ, 334. Fakat krþ. olarak 'yukarý sýçramak', 'ileri fýrlama'dýr, özellikle çeþmeler ya da su 
XXXI, 103, Heidegger Aristoteles'le 'daha basit olan, yani daha kö-kaynaklarý için kullanýlýrlar. Sprung, 'sýçrama, zýplama, atlama', bir 
kensel olan, daha çok bir ilkeye aittir' konusunda hemfikirdir.) Fakat zamanlar 'çeþme, kaynak' anlamýna gelirlerdi. Erspringen 'ileri zýp-
' [Nietzsche'nin hakikat hakkýnda yaptýðýndan ]daha kökensel olarak lama/sýçrama [er-]' fiilinin yerini bugün entspringen, '-den yüksel-
sorgularsak, bu asla daha kesin bir cevabýn deðil fakat tersine sadece me, yetiþme, sýçrama, vb.', aldý, fakat karþýlýk gelen isim, Ursprung, 
daha sorgulanabilir bir hakikat özünün güvencesini verir; ve biz bu 'köken' anlamýnda hâlâ kullanýlmaktadýr. O kökensel olarak 'ileri 
sorgulanabilirliðe ihtiyaç duyarýz; çünkü o olmaksýzýn hakikat zýplama/sýçrama, [özellikle su için] kaynak anlamýna gelir.  (Ur- kö-
kayýtsýz kalýr' (LXV, 362). KAYGI içindeki farklý fenomenler, endiþe kensel olarak er-, 'ileri' dir, fakat 'kökensel, ilksel' anlamýna gelir ol-
ve merak, araçlarýmýz hakkýnda olsun, baþkalarý hakkýnda olsun, muþtur; böylece Ursprung 'kökensel, ilksel zýplama' olarak duyum-
gleichursprunglich'tir, 'eþ kökensel, eþit derecede önemlidirler': sanabilir.) Ursprünglich, 'kökensel, baþ, ilk; doðal, yýpranmaz, “öz-
hiçbiri diðerinden türetilmez ve diðeri üzerine oturtulmaz (XXI, kaynaklý”,'ilk defa mistikler tarafýndan kullanýldý, fakat 18. Yüzyýl'da 
226; VZ, 181). Bu onlarýn ilkesel olarak ayrýlabilir olduklarý anlamýna Fransýzca original etkisi altýnda yaygýnlaþtý. Ursprünglich(keit) 'ye-
gelmez: Eðer baþkalarýyla olmamýþsak ve deðilsek þeylerle ilgilene-ni(lik), sýradýþý(lýk)' anlamýnda 'kökensel'(lik) anlamýna gelmez. O 'il-
meyiz veya eðer þeylerle ilgilenememiþsek baþka þeylerle olamayýz. kel, baþlangýçsal, ilksel' anlamýný verir. Ursprung kendisinden birþe-
Eðer fenomenler gleichursprunglich iseler hiçbiri diðerini tekyanlý yin geldiði Herkunft'a, 'köken, söküm, soy, edb. kendisinden bir-
olarak temellendiremez, fakat her biri diðerini belirtir veya gerek-þeyin geldiði', yakýndýr. Fakat Heidegger onlarý ayýrýr (krþ. Sanat Yap-
tirir.  Böylece, araçlar ve ürünler müþterileri ve satýcýlarý gerektirirler.  ýtýnýn Kökeni (SYK), der Ursprung des Kunstwerkes, The Origin 
Öte yandan iletiþim farkedilebilen diðerlerini ve tekrar adlandýrmak of  the Work of  Art (OWA), 7/143, 64 vd./202). 2. Fangen 'yakala-
ve hakkýnda konuþmak özneler arasý tanýmlanabilir þeyleri gerektirir. mak, ele geçirmek, kuþatmak, kavramak'dýr. Böylece anfangen kö-
Sonraki zamanlarda, Heidegger'in düþüncesi daha tarihsel olur. kensel olarak 'eline almak, tutma'dýr, fakat 'baþlama ve çýkýþ'anlamý-
Ursprung ve onun yakýn-eþdeðeri Anfang genellikle bir tarihsel ola-na gelir olmuþtur. Anfang 'baþlangýç'týr; anfänglich, 'baþ(sal)', urs-
ya gönderi yapar (XXXIX, 200 vd., 239 vd.). bir Ursprung veya An-prünglich'e yakýndýr. Anfang(en) Beginn ve beginnen'ne de yakýn-
fang basit veya ilkel deðildir; o hacimli bir Sprung'dur. Açýkça ondan dýr, fakat Heidegger onlarý ayýrýr: bir Anfang Beginn'den daha köklü 
sýçrayan þeyi öngören ileri doðru 'sýçrama, zýplama'  (SYK, 63 vd./ ve temeldir ve kendi peygamberlerini –Anaximandros, Parmenides 
201 vd; IM: Introduction to Metaphysics, MG: Metafiziðe Giriþ, ve Heraklitos - kendi 'alan'ýna alýr (LIV, 2.9 vd.) Ursprünglich Varlýk 
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119/130). Böylece o açýklanamazdýr. ‘Tarihsel öðreticiliðin saflýðý ve sýnýn ilkin felsefi sorgulama tarafýndan açýldýðýný veya onun içindeki 
büyüklüðü bu baþlangýcýn mistik doðasýnýn anlaþýlmasýnda yatar. Bir önemli deðiþikliklerin felsefi geliþmelere dayandýðýný savunmaz. VZ 
tarih-öncesinin (Ur-geschichte)  bilgisi ilkel olaný ortaya çýkarmak ne Dasein'ýn dünyaya nasýl ve ne zaman geldiðini düþünür nede dün-
ve kemik toplamak deðildir. O tamamýyla ya da kýsmen doðal bilim yanýn önemli deðiþiklik geçirdiðine iþaret eder. VZ varlýðýn kendi-
deðildir; o eðer bir þey olacaksa, mitolojidir'  (MG, 119/131). Bu fel- sinin deðil varlýk hakkýnda sorgulamanýn bir tarihini tasarlar. Heide-
sefenin ve 'batý' tarihinin 'ilk', Grek, baþlangýcýdýr, 'yaratýmýn büyük gger 1930'larda, Geschichte des Seins ifadesini kullanmaya baþladý-
ve eþsiz bir anýdýr' (LXV, 196). 'Ýlksel [anfängliche] düþünme varlýðýn ðýnda (ör. MG, 70/77), varlýðýn tarihi öncelikle insan tarafýndan de-
hakikatiyle ilgili kendi soruþturmasýný felsefenin kaynaðý olarak çok ðil fakat varlýðýn kendisi tarafýndan baþlatýldý veya geliþtirildi. Meta-
geriye ilk baþlangýca aktarýr. O böylece çok uzaktan kendi öteki baþ- fizik ya da felsefe hâlâ varlýðýn tarihinde baskýn bir rol oynamaktadýr.  
langýcýna varacaðý güvencesini edinir [...]'  (LXV, 59). Ýnsanlýk tarihi- Fakat metafizik, insan seçimlerinden deðil varlýðýn tarihinden kay-
nin, karþý-hareket 'onlarýn kendi zaferine yakalanacaðý',  [...] üstün naklanýr. Örneðin, 'insanýn bir özneye ve varolanlarýn bir bütün ola-
olanýn menziline düþeceði'için, 'karþý-hereket olmayacak' 'öteki baþ- rak “dünya-resmine” dönüþmesi yalnýzca varlýðýn kendisinin tari-
langýcý' için hazýrlanmak için ilkiyle, hem onu anlamak hem de onun hinden ortaya çýkar (burada varlýðýn temelsiz hakikatinin dönüþü-
içinde tuzaða düþmekten kaçýnmak için, onunla uzaklýðýmýzý koru- mün ve yýkýlmasýnýn tarihi)' (NII,25/niii, 179). Bir düþünür ' baþka 
yarak, ilgilenmeliyiz (LXV, 186). Bir baþlangýçla ilgili olan Sprung bir seçeneði olmayan, varlýklarýn kendi varlýk tarihlerinde verili herhan-
TASARI'ya benzer. Da-sein 'kendisini sýçramada temellendirir. Sýç- gi bir aþamada ne olduklarýný ifade etmek zorunda olan bireylerden 
ramanýn onun tarafýndan açýlan varýþ noktasý ilkin sýçrama tarafýn- biridir' (NII,37/niv,7). Seinsgeschichte böylece Geschick, 'kader, 
dan temellendirilir' (LXV, 303). Sýçrama Ora (Da)'yý açar. Fakat þim- yazgý' ile iliþkilidir, fakat Heidegger'e göre, schicken'e benzerliði yü-
di 'sadece az kiþi kaynaða gelir ve bunlar farklý patikalardan' (LXV, zünden, 'bir gönderme, gönderilen' ile iliþkilidir.  Örneðin, essentia 
236) Heidegger görünürde ön-Grek kültürleri hakkýnda hiçbir þey ve existentia arasýnda ortaçaðda yapýlan ayýrým bir Seinsgesch-
söylemez. Onun, “Onlar Dasein veya insanmýydý? Onlarýn bir felse- ick'ten, 'varlýðýn yazgýsal göndermesinden'  bize ulaþýr; (“Brief  Über 
fesi var mýydý?” sorularýna cevabý: biz onlarý Grek kaynaklý düþün- den Humanismus”, LH: “Letter on Humanism”, HM: “Hümanizm 
cemiz aracýlýðýyla sadece 'yoksunlukla' anlayabiliriz. Bkz. Inwood, Üzerine Mektup”, 326/232.Krþ.322 vd./238 vd.). Heidegger Sein-
1999: 150-153. sgeschick'i (Varlýðýn tarihi) Hegel'in 'tinin' tarihinden ayýrýr (HM, 

332/238, vd.). Varlýðýn kendisiyle ilerlediði bir yasa, bir kategoriden Varlýðýn Tarihi: Heidegger Seinsgeschichte, 'varlýk tarihi' kav-
diðerine hiçbir 'diyalektik' deðiþimi yoktur (LXV,135). Böylece var-ramýnýn ilk görünüþünü 1930'da verilen ve 1943'de basýlan “Haki-
lýðýn tarihinde ana dönüm-noktalarý, daha önce gitmiþ olanýn anla-katin Neliði” yazýsýna ayýrýr (Teknolojiye Ýliþkin Soru, 28/24): 'tarih-
þýlabilir sonuçlarý deðil, bize 'öngörülmüþ olarak gönderilmiþlerdir' sel insanýn varoluþu (ek-sistence) ilk düþünür var olanlarýn ne olduk-
ve saydam deðildirler. Buna raðmen Heidegger, Hegel gibi, böyle larýný sorarak var olanlarýn gizlenmemiþliklerine yönelik sorgulayýcý 
düþünceler insanlarý biçimlendirdiði ve dönüþtürdüðü için, felsefi bir tutum takýndýðý anda baþlar. […] Tarih ilk olarak var olanlarýn 
düþüncelerin tarihin ana kaynaklarý olduðuna inanýr, onlar sýradan kendileri özel olarak gizlenmemiþliðe getirildikleri ve onun içinde 
insan düþüncesinin ve etkinliðinin deðil varlýk ya da tin gibi kiþisel ol-sürdürüldükleri zaman, bu süregelme tam anlamýyla var olanlar hak-
mayan geniþ bir kuvvetin ürünü olmalýdýrlar. 'Tarih varlýðýn tarihidir' kýnda aracýlýðýyla kavranýldýðýnda baþlar. Var olanlarýn bir bütün ola-
(NII, 28/niii, 182). Bu çeliþki Varlýk ve Zaman'daki varlýk 'tasarlanýr' rak baþlangýç açýlýmý ve batý tarihinin baþlangýcý aynýdýr […] Ýnsan 
görüþü müdür? Heidegger böyle düþünmez (NII, 235/niv, 178; var olur (ek-sists) – bu þimdi þu anlama gelir: tarihsel bir insanlýðýn 
LXV, 231, vb.). TASARI fýrlatýlýr ve tasarlayan tasarýn içine fýrlatýlýr. özsel olasýlýklarýnýn tarihi onun için bir bütün olarak var olanlarýn 
Tasarlayan, akþam yemeði menüsünü seçen bir kiþi gibi kendi tasa-açýlýmý içinde sürdürülür. Tarihin ender ve basit kararlarý hakikatin 
rýný seçen belirli, tarihsel olarak konumlandýrýlmýþ birey deðildir. O kökensel özünün özdüðü yoldan kaynaklanýr' (“Hakikatin Neliði”, 
sadece kendi tasarý adýna seçim yapabilecek bir birey olur. Böylece 187, vd./126, vd.). VZ bu düþüncenin baþlangýç noktasýný kapsar: 
tasarý varlýðýn kendisi tarafýndan yönetilir. Varlýðýn tarihi çeþitli 'dö-Dasein 'tarihsel' (historical) olduðu için varlýk hakkýnda onun sorgu-
nemleri', Epoche(n), kapsar. Heidegger terimi Grekçe epoche, 'sý-lanmasý da tarihseldir. Böylece varlýk hakkýnda soru sorarken biz 
nýrlama' ile iliþkilendirir. Metafiziðin tarihi boyunca varlýk 'kendisine varlýða iliþkin soru sormanýn tarihini de keþfetmeliyiz. Heidegger 
saklanýr, kendisini sýnýrlar' ve 'kendi çekilmesinin özel uzaklýðýndan' –epey akýllýca, Dasein'in 'tarihselliði' tarafýndan açýkça içerilmeyece-
–zamanla deðiþen bir uzaklýk - 'varlýðýn tarihinin özel bir dönemini' ðine raðmen  - Greklerden bugüne filozoflarýn varlýk hakkýnda deði-
belirler (NII, 383/niv, 238). Epoche epechein'den 'tutmak, durmak, þik görüþler savunduklarýný varsayar. Onlarýn görüþlerini incelemek 
vb.' gelir; tarihsel bir 'dönem' olaðan zaman-hesaplama 'durduðu' – için onun açýk nedeni basitçe kendi görüþünü onaylamak yerine ge-
Heidegger'in Augenblick, ' (bakýþ) aný' dediði bir noktada -   zaman leneðin içinde soðrulmaya yönelmemizdir. Geleneksel kavramlarý 
baþlar. Varlýðýn, o bizden çekildiði ve sadece kendisinin parçalý ve ara ve kategorileri yeterli araþtýrma olmaksýzýn ve onlarýn çýkarýldýklarý 
sýra gerçekleþen bakýþlarýný verdiði için, bir tarihi vardýr: “varlýðýn orijinal 'kaynaklarý' keþfetmeksizin kullanýyoruz (VZ, 20, vd.). Biz, 
tarihindeki, metafizik olan, bütün olaylar baþlangýçlarýný ve zemin-örneðin, 'form' ve 'madde' nosyonlarýný Aristoteles'in bir zanaatkâ-
lerini metafiziðin, baþýndan beri metafizik kendi özünün kurtulu-rýn malzemesini þekillendirmesi üzerine düþünümlerini ya da on-
þuyla meþgul olduðu ve sorgulamaya-deðer olanýn deðerlendirilme-larýn, böyle hazýr þekilde, ürünlerden baþka varlýklara uygulanabilir 
sine ilgisiz kaldýðý için, varlýðýn özünü karar verilmemiþ býrakmasý ol-olup olmadýklarýný düþünmesini hatýrlamaksýzýn kullanabiliyoruz 
gusundan edinirler (NII,459/ep,56.Krþ. ID: Identity and Differen-(krþ. SYK, 16 vd./152 vd.). Bu tür olasýlýklara karþý korunmak için, 
ce, Özdeþlik ve Ayrým 64/66). Metafizik var olanlar üzerinde odak-Heidegger, aþýldýk anlamda yýkmadan fakat onun ortaya çýkýþýný 
lanýr; o varlýðýn bütün zenginliðini keþfetmez veya onu, ondan diðer saðlayan 'kökensel deneyimin' farkýna varmak için  'onu çözerek', 
her þeyi dýþlayarak, kendisinin tek bir özelliðine indirger. Böylece geleneðin Destruktion'una giriþir. O geleneðin engellediði yeni ola-
varlýk kendi özünü çaðlar boyunca,  gizli özellikleri açýmlayarak, caklar açar. Geleneðin üzerimize yýktýðý zorluðu çözecek ve varlýða 
açabilir. Varlýk zengin bir metin gibidir. Eðer bir yorumcu metni, yeni, kapatýlmamýþ bir bakýþ atmamýzý saðlayacaktýr (VZ,22,Krþ. 
yalnýzca kendi yorumunu býrakarak, parçalayacaksa orijinal metnin NII: Nietzsche, Cilt II, 415/ep,14 vd.). VZ, bununla birlikte, “Haki-
yorumu son bulacaktýr. Fakat eðer orijinal olan kendi yorumuyla katin Neliði Üzerine”nin olduðu tarzda bir tarihselliðe sahip deðil-
birlikte kalacaksa, metnin farklý özelliklerini açýmlayarak, yorum de-dir. O, “Hakikatin Neliði Üzerine”de yaptýðý gibi, Dasein'ýn dünya-
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vam edebilir. Bkz. Inwood, 1999: 95-97. merkezi bir rol yüklediði, Hölderlin'di (LXV, 129). Heidegger gibi, 
Hölderlin iki sevda arasýnda bölünmüþtür: Yunanistan ve onun tan-Þiir sanatý ve Þiir: Almanca'da iki sözcük vardýr: 1. poesie, 
rýlarý, Almanya ve onun Tanrýsý. O þiir sanatýnýn doðasý ve kozmik Grekçe 'yapma, üretme, ürün, þiir sanatý, þiir' anlamýna gelen poiç-
düzen içinde þairin yeriyle ilgili olarak, þairlerin þairidir. Onun üze-sis'ten ve yine 'yapmak, etmek' anlamýna gelen poiein'den gelir. Aris-
rine yazdýðý ilk denemede, Heidegger onun þiir sanatýyla ilgili olarak toteles –özsel olarak son-ürün, bir poiçma olan – poiçsis'i, 'yapma'yý 
söylediði beþ cümle üzerinde durur ve onlarý kendi tarzýyla yorumlar –böyle olmayan- praxis, 'eylem'den ayýrýr (krþ. VZ, 68). Greklerin 
(HEP: “Hölderlin and the Essence of  Poetry”, HÞ: “Hölderlin ve içsel olarak genel ismi özellikle þiir sanatýna vermeleri 'bu sanatýn 
Þiirin Neliði”, 33 vd./293 vd.): 1. Dichten, 'tüm uðraþlarýn en ma-genel olarak Grek sanatý içindeki ilksel-üstünlüðününün kanýtýdýr' 
sumudur'.þiir sanatý, yaþamak için bir imgeler dünyasý bulunarak, (NI, 193/ni, 165). Poesie nesire zýt olarak özellikle nazýmla ilgili 
acýyý tedavi edecek hiçbir karar olmaksýzýn, dille oynanan bir oyun-olduðu için poiçsis'den daha dar bir anlama sahiptir. 2. Dichtung, 
dur. 2. 'Dil [Sprache], tüm araçlarýn en tehlikesi, insana [...] o kendi-'nesir bulma, yazmak, oluþturmak' anlamýnda Dichten'den gelir. Al-
sinin ne olduðunu sýnayabilsin diye verilmiþtir [...]' Dil varlýklarý açý-man diline ait görünsede Latince 'tekrar tekrar söylemek, söyleyerek 
ða çýkarýr ve dünyayý ve tarihi olanaklý kýlar. Ýnsan kendi merkezi ko-yazma, oluþturma dictare'den gelir. O sadece nazmý deðil romanlarý 
numunu tarih boyunca ardarda yarattýðý ve yýktýðý dünyalarla kanýt-da içeren tüm yaratýcý yazý için geçerlidir. Bu fiil 'yerleþtirme, düzen-
lar. Dil varlýklarý açýða çýkararak bizi onlardan gelecek tehlikeye ma-leme, biçimlendirme' anlamlarýna da sahiptir. Heidegger dichten ve 
ruz býrakýr. Dil ortak sahip eþyamýz yapýlarak basitleþtirilir, ölümlü Dichtung'u bir dar bir de 'geniþ anlam'da kullanýr (SYK, 61/198 
tüketim için tanrýlardan gelen bir mesaj çarpýtýlýr: böylece dil bizi vd.). Geniþ anlamda, dichten 'bulma, yaratmak, tasarlamak' anlamý-
yanýlgý tehlikesi içine koyar. 3. 'Ýnsan çok þey öðrendi. Gökyüzünde na gelir fakat 'özgür buluþ'tan farklýdýr. (SYK, 60/197). 'Sanatýn bu-
olanlarýn çoðunu kendi isimleriyle adlandýrdý / Bir sohbet [Ges-luþsal [þiirleþtiren, yaratýcý, tasarlayýcý] özünden, sanat varolanlarýn 
präch] olduðumuzdan / Ve birbirimizden dinleyebildiðimizden be-ortasýnda açýklýðýnda herþeyin öncekinden baþka olduðu bir açýk 
ri.' Dil insana özgüdür ve dil özsel olarak konuþma ve dinlemeyi içe-alan açar' (SYK, 59/197). Böylece bütün sanat kendi özünde, Poesie 
ren sohbettir. Bütünlüklü tek bir sohbet zamanýn akýþý içinde daya-anlamýnda deðil ancak geniþ anlamda, Dichtung'dur.  (krþ. XXXIX, 
nan sabit, nesnel varlýklarýn saptanmasýný gerektirir. Þeyleri ve tanrý-25 vd.). Heidegger dichten'i erdichten, 'bulma, üretme, yapma' ve 
larý adlandýrdýðýmýz zaman bir dünya görünür. Tanrýlarý adlandýr-Nietzsche'nin benzer bir anlamda kullandýðý bir kelime olan aus-
mak onlarýn bizden isteklerine cevaptýr. Bizim cevabýmýz kendisi dichten ile birleþtirir: kayýn aðacý farklý mevsimlerde, havalarda ve 
için sorumluluk kabul ettiðimiz yazgýsal bir eylemdir. 4.  'Kalýcý olaný farklý açýlardan farklý görünür fakat ben onu onun deðiþen görünüþ-
þairler buldu [stiften]'. Þairler adlandýrýrlar ve böylece zamanýn öl-leri hakkýnda detaylý karþýlaþtýrmalar ve çýkarýmlar yapmaksýzýn ayný 
çüsüz kargaþasýna düzen ve ölçü (yani varlýk) getirerek ve böylece aðaç olarak kabul ederim. Ben onu 'her zaman daha þimdiden' ayný 
insan varoluþunu 'kalýcý olan' içinde temellendirerek, varlýklarý bu-aðaç olarak kabul ederim. Kendisiyle-özdeþ aðaç bana kesin olarak 
lurlar. 5. 'kazanýmlarla dolu, fakat þairane [dichterisch] yaþar insan verilmeyeceði için, 'benzer' birþeyin koyulmasý böylece bir buluþ bir 
bu yeryüzünde.' Þiir sanatý varlýklarý adlandýrýr ve insan yaþamýný te-üretimdir [ein Erdichten und Ausdichten ] [ ... ], bu buluþsal özellik 
mellendirir. Þiir sanatý dili mümkün kýlar. Þiir sanatý þairi tehlikeye [dichtende] aklýn ve düþünmenin özüdür. Genelde olduðu gibi dü-
atar: 'yine de, zavallý þairler, bize düþen dayanmaktýr / Tanrýlarýn þünmeden önce [gedacht wird], bulmalýyýz [gedichtet werden]' (NI, 
þimþekleri altýnda korunmasýz, / Babanýn ýþýðýný yakalamak, hiç ol-583/niii,95). Kant kendi aþkýnsal imgelem [Einbildungskraft] öðre-
mazsa, kendi iki elimizle / Ve gökyüzü armaðanýný þarkýya sararak, / tisinde aklýn bulucu özelliði yoluyla özel olarak farkedip düþünen ilk 
Onu halka sunmak'. Þiir sanatýnýn açýk masumluðu tehlikeyi gizler.  kiþiydi' (NI, 584/niii, 95, vd. Krþ. K, 80 vd./54 vd.). duyu izlenimleri 
Þairin özgür yaratýcýlýðýný sýnýrlayan iki þey vardýr: tanrýlarýn 'iþaretleri hakkýnda kavramlarýmýz -'kýrmýzý, yeþil, ekþi, vb.'-  bile duyular yýðýný 
[Winke]' ve 'insanlarýn sesi', onun yorumlamak zorunda olduðu ma-bombardýmanýnda verilmeyen benzerlik, aynýlýk ve sürekliliðin üret-
sallar. Þair tanrýlar ve halk arasýnda,  insanýn kim olduðu ve nerede mesine dayanýr. 'Aklýn kategorileri bize içinde onun kurulduðu ve 
yaþayacaðý hakkýnda karar verilen yer olan Arada duran, yarý-tan-kendisinden onun sürekli ve sabit bir nesne olarak [als ein Bes-
rýdýr. Hölderlin þiir sanatýnýn bengi özünü vermez.  Eski tanrýlarýn tändiges, als Gegenstand] göründüðü bu özgür yeri veren þey için 
ayrýlýþý ve yeni tanrýnýn geliþi arasýndaki 'yoksun zaman'da þiir sana-yer açan bir üretmenin [Ausdichtung] ufuklarýdýr' (NI, 587/niii, 98). 
týnýn ne olmasý gerektiðini söyler. Bu giriþim onu deliliðe sürükler. Her düþünme, Denken, dichtend, 'bulucu'dur, fakat her düþünme 
Odipus hakkýnda söylediði þey kendisi için geçerlidir: 'Kral Odipus, ne dichterisch, 'þiirsel' ne de tamamýyla denkerisch, 'düþünsel'dir. 
belki de çok sayýda bir göze sahiptir' Bkz. Inwood, 1999: 168-170.Fakat büyük felsefe denkerisch-dichterisch, hem düþünsel hem de 

 Aristoteles'e göre þiir birlik ve bütünlük kurma bakýmýndan di-þiirseldir (NI, 472/nii, 208. krþ. Anax, 303/19). 'Dilin kendisi özsel 
ðer bilimlere üstündür. (Aristoteles, 2005: XXIII, 83. 1459a, 15-25). anlamda þiirdir' (SYK, 61/199).  Dil onu adlandýrarak varlýðý varlýk 
Þiir ancak bu özelliðiyle bir eylemi tamamlanmýþlýðý ve bütünlüðü olarak ilk defa açýkða çýkarýr'. bu 'tasarlayýcý konuþmadýr [entwer-
içinde taklit edebilir. (Aristoteles, 2005: VII, 31. 1450b 20-25). Þiirin fende Sagen]' ve bu Dichtung'dur: 'dünyanýn ve yeryüzünün konuþ-
baþka bir üstün özelliði de sadece olanaklýyý deðil olanaksýz olaný da masý [Sage] dýr, [...] varlýklarýn gizlenmemiþliðinin konuþmasýdýr' 
içermesidir. “Þiirde inandýrýcý olan olanaksýz ifade, olanaklý olan (SYK, 61/198). Böylece 'dar anlamda Poesie, Dichtung özsel [yani 
ancak inandýrýcý olmayan ifadeye tercih edilmelidir.” (Aristoteles, geniþ] anlamda en kökensel Dichtung'dur. [...] poesie dilde olup bi-
2005: XXV, 99. 1461b 10-15).ter çünkü dil Dichtung'un kökensel özünü korur. Ýnþa etmek [Ba-

uen] ve biçimlendirmek [Bilden] zýtlýkla þimdiden ve her zaman sa-  Gelecek: Almanca ve Heidegger gelecek için sadece tek söz-
dece konuþma ve adlandýrmanýn açýklýðýnda olup biterler (SYK, 61 cüðe sahiptir: Zukunft. Zukunft, onun isim hali Kunft, 'geliþ, varýþ' 
/199). Poesie, dil biçiminde sanat, onlar daha þimdiden dil tarafýn- yoluyla kommen, 'gelmek' fiilinden türer. Kunft þimdi kullanýlmaz 
dan açýlmýþ alanda çalýþtýklarý için diðer sanatlara –mimarlýk ('inþaat') ve sadece Ankunft, 'varýþ' gibi birleþik sözcüklerin ve künftig, 'ge-
ve resim ve heykel ('biçimlendirme') – önseldir. Heidegger þeyleri ilk lecek olan', buradan 'gelecek', gibi sýfatlar içinde varlýðýný sürdürür. 
defa adlandýran dil olan yaratýcý dilin, þimdiden açýlmýþ olaný ilet- Zu edatý, diðer anlamlarýnýn arasýnda, '-e(doðru)'anlamýna ve zu-
menin bir aracý olan dile karþýt olarak, dar anlamda Dichtung, yani kommen (auf) '-e(doðru) gelmek' anlamýna gelir. Böylece Zukunft 
þiir sanatý, olduðunu belirtir. Heidegger Rilke'yi, George'u, Trakl'ý, düz anlamýyla, Heidegger'in sýk sýk Zu-kunft yazarak vurguladýðý, '-e 
Goethe'yi sevdi, fakat en sevdiði kiþi, varlýðýn yeniden edinilmesinde doðru gelmek'tir, sýfat ise zukünftig, 'gelecek, geleceksel, (bize) 
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doðru gelme'dir. Heidegger için, Zukunft DASEIN'a doðru gelen leceðe baðýmýzý deðiþik sözcükler ifade eder. Otantik geleceðe ait 
baþka bir þey deðildir, fakat Dasein'ýn kendisine doðru gelmesidir: olan vorlaufen ve neutral vorweg yanýnda 1. gewärtigen; gewärtig, 
'“Gelecek” [Zukunft] burada henüz 'gerçek' olmamýþ fakat belirli '(için) bekleme, hazýrlanma; (için) beklemek, hazýrlanmak, vs.; 2. 
bir zamanda olacak bir Þimdi anlamýna deðil fakat içinde Dasein'ýn warten, '(için) bekleme'; 3.erwarten, 'umut etmek'. Gewärtigen gele-
kendi olabilme-yeteneði içinde kendisine doðru geldiði [zukommt]  ceðe behalten olarak, 'kalmak' geçmiþe ve gegenwärtigen'e ÞÝM-
geliþ [Kunft] anlamýna gelir.' Böylece Dasein'ýn kendisi 'geleceksel, - DÝye 'ortaya çýkarmak' olarak vardýrlar.   Behalten bir geçmiþ 'o za-
e doðru gelmedir': 'Öngörü [Vorlaufen, edb. önden yürüme] Da- man' (damals) ve Gegenwärtigen 'þimdi' (jetzt) ile ilgiliyken gelecek-
sein'ý otantik þekilde geleceksel [zukünftig] yapar fakat öngörünün teki bir durumu 'sonra' (dann) olarak gösterebilmemizi saðlar 
kendisi tek olanaklý olandýr çünkü Dasein'ýn, sadece varlýk adýna, (XXVI, 262). Gewärtigen 'otantik olmayan geleceðin bir özelliðidir'; 
daima kendisine doðru gelmesi [zukommt] kendi varlýðý içinde ge- 'Dasein ilksel olarak kendi kendisine doðru, özerk [unbezüglichen] 
leceksel olmasýdýr' (VZ, 325). Dasein daima 'kendisinin önünde' olabilme-yeteneði içinde gelmez: o kendisini [ya da belki 'kendi ola-
[vorweg], 'kendisinin ötesinde'dir (VZ, 191, vd.), o daima 'kendisini bilme-yeteneði'ni: seiner gewärtig] onu endiþelendiren [Das Be-
kendisinin varoluþunun belirli olanaklarý üzerine tasarlar' (VZ, 315) sorgte] tarafýndan desteklenen ya da olumsuzlanan þeyden kaygýlý 
ve bu ' “kendi uðruna” [das 'Umwillen seiner selbst'] üzerine öz-ta- olarak bekler. Dasein onu endiþelendiren þeyden kendisine doðru 
sarý gelecekte temellendirilir' (VZ, 327).('kendi uðruna' Aristote- gelir'. Ýlk olarak kim olduðuma ve sonra ne yapacaðýma karar ver-
les'in to hou heneka, 'amaç, kendisi uðruna olan'ý üzerine biçimlen- mem; kim olduðumu yaptýðýmdan, çevremdeki dünyadan bulmak 
dirilir.) Dasein, sessizce gerçekleþtirmek istediðine karar vererek, için beklerim. Gewärtigen umut etme ve beklemeden farklý olarak 
onu gerçekleþtirmek için adým atarak þimdide 'kendisine geri gelir'. sürekli ve kontrol altýndadýr. Fakat o bunlarý 'kendisinden bir þeyin 
Her Dasein deðil, sadece OTANTÝK Dasein kendi ölümünü ön- beklenebileceði ufku ve alaný açarak' olanaklý yapar. Umma öngö-
görür, 'ileriye koþar'(VZ, 262), fakat onun bunu yapma yeteneði Da- rünün otantik olmayan karþýlýðýdýr, örn. ölüm. (VZ, 337). Kök fiil, 
sein'ýn sürekli kendi ilerisinde olmasýna dayanýr. Dasein'ýn gelecek- warten, Gegenwart, 'þimdi, edb.-e doðru beklemek' ve gegenwär-
selliði baþka bir þeyin gelecekselliðine önseldir: 'bu benim varlýðýmýn tigen'de görünür. Böylece gewärtigen, sýk sýk onunla tirelenmiþ ola-
geleceðe taþýnmasý [entrückt] gibi bir gelecek düþüncesine sahip rak, gegenwärtigen ile yakýndan iliþkilidir. Merak içinde, Gegenwär-
olduðum için deðildir; geleceðin ne olduðunu sadece, Da-sein olarak tigen Gewärtigen'den 'ortaya çýkar [entspringt, edb. uzaða sýçrar]' : 
benim varlýðým gelmekte olaný ona doðru gelmeye býrakma, gel- birþeyi 'beklerken', onun 'ortaya çýkmasý' için, onun hakkýnda bir þey 
mekte olana [In das Kommen] taþýnýyor olma temel özelliðine sahip bulmak için bekleyemem, fakat bir defa bunu yaptýðýmda dikkatim 
olmasý nedeniyle tasarýmlayabilirim' (XLIX, 50). 'Kökensel ve otan- ortaya-çýkarmanýn 'arkasýndan sýçramayý' [nachspringt] bekleyerek 
tik zamansallýðýn ilksel fenomeni gelecektir'. Sadece otantik zaman- yeni bir þey üstüne çevrilir (VZ, 347). Daha sonra, Heidegger'in 
sallýkta deðil: 'Geleceðin önselliði' deðiþtirilmiþ biçimde de olsa ' tü- ölüme hakkýnda ilgisi azalýrken, 'Batý'nýn geleceði hakkýndaki ilgisi 
retilmiþ “zaman”da bile aydýnlýða çýkacaktýr' (VZ, 329). Kant 'görü- daha çok arttý. 'Ýlerlemenin geleceði yoktur: o sadece þimdiyi kendi 
nüþte verili olan þeyin tam kavranýþý için sonuçlara deðil temellere yolu üzerinden 'daha ileriye' götürmektedir' (LXV, 113). Böylece O 
ihtiyacýmýz var' olduðunu savundu (Arý Usun Eleþtirisi A411, B438).  ileriye, kendisi için Greklerin 'ilk baþlangýç'ý ile 'tartýþma' [Auseinan-
Heidegger itiraz ederek, bunun tarihe deðil doðal meydana gel- dersetzung] içine girerek hazýrlanmamýz gereken, 'öteki baþlangýç'a 
melere uygulanabileceðini söyler: - eðer onlara olayýn içindeki ken- bakmaktadýr. 'Bizim zamanýmýz çöküþ [Untergang, 'aþaðý iniþ, dü-
dine özgü iliþkileri bakýmýndan 'sonuçlar'dersek- 'tarihsel bir olay te- þüþ'] çaðýdýr'. Fakat bizler 'gelecektekilerin' [die Zuküftigen] (LXV, 
mel olarak kendi sonuçlarýndan anlaþýlýr'. 'Tarihsel geçmiþ [Vergan- 395) 'geleceðinin [des Künftigen] (LXV, 397) sessiz hazýrlanýþýna' 
genheit] onun ne olmuþ olandaki [im Gewesenen] konumu tarafýn- doðru iniyoruz'. Bizler varlýðýn terkedilmiþliði yüzünden, 'eylemi' ký-
dan nede ondan çýkmýþ bulunan bir ya da her olay tarafýndan be- sa-süreli þimdiye kör bir baðlanma içine hapsedilmiþ yalýn tepki 
lirlenir fakat 'olanak olarak gelecek [Künftiges] [...] onun gelecek  verenlerden tamamen farklý olarak  'geriye doðru yoldayýz'. Onlar 
[Zukunft] olanaklarýndan belirlenir. Bu nedenle þimdinin tarihi bir asla ne geleceðe [ins Künftige] zorla girmiþliði içinde olmuþ olana 
saçmalýktýr', çünkü þimdi, þimdiki olaylarýn sonuçlarý þöyle dursun [das Gewesene] nede olmakta olan [das Gewesende] olarak sür-
henüz olanaklý olaný bilmiyoruz (XXXI, 213). Tarih örneðinde ge- mekte olan çaðrýsý içinde geleceðe bakmýþlardýr (LXV, 411). “Tinsel 
leceðin önceliði Dasein'ýn yapýsýnda temellendirilir. Bizim farkýnda- yaþamýnda bile teknolojikleþmiþ teknolojik zamanýmýz, beklentiye 
lýðýmýz ve eylemimizin þimdisi asla süresiz bir an deðildir, fakat be- tekabül eden biçimlere sahiptir: kiþi sadece kaldýraçý oynatmaya ge-
lirsiz uzunlukta bir zaman geniþliðidir. Kiþi eyleyenin geleceðe-çev- rek duyar, böylece uçlar yer deðiþtirir ve tiren öteki rayýn üzerine 
rilmiþ kararýný dikkate almaksýzýn þimdiye sýnýrlar koyamaz, birinin atlar” (LVIII, 22). Bkz. Inwood, 1999: 77-79.
'þimdi' ne yapacaðýný söyleyemez, ya da 'þimdi' ne yapýlacaðý hakkýn-  s.19. Heidegger, 'Sanatýn Doðuþu ve Düþüncenin Yolu' için bkz. 
da karar veremez. Eyleyenin amacý ayný zamanda geçmiþin–ölü geç- Nalbantoðlu, (Der.), 1997: 11-31. Alm. için bkz. (Heidegger, 1983: 
miþ (Vergangenheit) deðil yaþayan GEÇMÝÞ'in (Gewesenheit) – 135-149).
hangi katman ya da özelliðinin þimdiyle ilgili olduðunu belirler, diye- Tasar ve apriori: entwerfen fiili werfen'den 'atmak'tan gelir; 
lim ki bir yazar beþ yýl önce bir kontrat yapmaya ya da Aristoteles'in 'uzaða, dýþarý [ent-] atmayý' kasteder.  Kökensel olarak dokumada 
düþüncelerini yeniden canlandýrmakla felsefenin akýþýný deðiþtirme- mekiði ileri ve geri çevirerek 'bir resim, örnek biçimlendirmek' an-
ye çalýþýyor olsun ya da olmasýn. Otantik veya KARARLI Dasein lamýna gelir. Sonradan yazýnsal ve zihinsel biçimlendirme için kulla-
gündelik Dasein'dan daha çok gelecek içinde ileriye doðru uzanýr ve nýlýr olmuþtur. Fransýzca projçter, 'planlama, edb. öne fýrlatma' etkisi 
bununla karþýlýklýlýk içinde, þimdide durmadan ve þimdi yapmak altýnda 'geçici, hazýrlayýcý taslak çizme' anlamýný kazandý. Bugün ent-
zorunda olduðunu yapmadan önce, geçmiþ içinde çok daha fazla werfen 'eskiz yapma,  örnek çizme, taslak çizme, çizim yapma, res-
geriye doðru geri çekilir. Zaman Dasein'ýn kendi ölümüyle biterek metme, ana hatlarýný çizme' anlamýna gelir. Benzer olarak, bir En-
sonludur. Böylece Dasein geri gelmek zorundadýr, o belirsiz bir twurf  bir 'eskiz, tasarý, örnek, plan, taslak' dýr. Heidegger fýrlatma ile 
þekilde ileri doðru uzanmaz: þimdi yapacaðým þeye MS 3000'deki ey- yakýnlýðýný yeniden uyandýrýr. Bu sözcükler buna uygun olarak latin-
lemimin sonuçlarý ve anlamý açýsýndan karar veremem çünkü o son- ce proicere, 'öne doðru fýrlatma'dan 'tasar' ve 'tasarlama' olarak çev-
ludur, gelecek (geçmiþten farklý olarak) eðer bu þekilde seçersem her rilir. Heidegger'deki anlamýyla bir Entwurf  belirli bir plan veya tasar 
zaman canlýdýr, her zaman ileri doðru uzanabileceðim bir yerdir. Ge- deðildir; o her planý ya da tasarý olanaklý yapan þeydir (VZ, 145; 
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XXXIX, 526). Heidegger tasarlanan þeyin çeþitli dökümlerini verir: dünyanýn varolduðu: bunlar 1'nci tasar içinde ve böylece her Dasein 
bir dünya (XXIX, 526); varlýklarýn varlýðýný veya 'onlarýn varlýðýnýn için aprioridirler. Þeylerin kesin olarak ölçülebilir olduklarý: bu 
kurgusu' (XXIV, 29 vd; XXVII, 198 vd.); matematiksel doða görüþü matematiksel fizik için aprioridir. Dasein'ýn 'var olduðu': bu 
gibi varlýðýn temel bilimsel kavranýþlarý (XXVII, 185 vd.); DASE- Heidegger için aprioridir. 'Apriori' Latince 'önce, daha erken gelen' 
IN'ýn kendisi (VZ, 145). O ayný zamanda birþeyin baþka birþey üze- anlamýnda kullanýlan sözcükten gelir; apriori olan þey 'daha er-
rine tasarlanmasý hakkýnda konuþur: anlama Dasein'ýn varlýðýný ken'dir. (XX, 99). Apriori olan þey onun tanýmlamaya yardýmcý ol-
onun 'Uðruna'sý üzerine ve onun dünyasýnýn ANLAMI üzerine ta- duðu tasar ötesinde hakiki ve 'doðru' deðildir: 'apriori olan þey þey-
sarlar (VZ, 145); anlama ya da Dasein'ýn kendisi Dasein'ý (onun) ola- lerin özü için baþlýktýr.  Apriori olan ve onun önceliði þeyin þeyliðine 
naklarý ya da bir olanak üzerine tasarlar (VZ, 145; XXIV, 392, vd.); dair kavrayýþýmýz ve genel olarak varlýklarýn varlýðýný kavrayýþýmýza 
varlýklar onlarýn varlýðý üzerine tasarlanýrlar (XXIV, 29, 396); varlýk göre yorumlanýrlar'  (ÞS: Þey Sorusu, 130/166). Bir tasar bir keþiften 
zaman üzerine tasarlanýr (XXIV, 397, 437). Bir tasar(lama) 'öz- çok bir karara benzer (NI, 561, vd../niii, 75, vd.); o doðru yada yanlýþ 
gür'dür. O bizim önsel bilgi veya arzularýmýzla belirlenmez çünkü olamaz: doðruluk, ve onun için ölçüt, sadece tasardan gelen ýþýk için-
sadece bir tasar ýþýðý altýnda belirli bir bilgi veya arzulara sahip olabi- de geçerlidir (LXV, 327). Bir tasarýn ýþýðýnýn ortaya çýkardýðý þey ola-
liriz. Bir tasar dereceli aþamalarla parça parça deðil fakat ileri bir sýç- naklardýr – ontik bilgi için, fakat ayný zamanda tasar tarafýndan an-
ramayla bir anda edinilir (NI, 392/nii, 129; LXV, 352). Tasarýn üç laþýlan ve sýnýrlanan varlýklar olan varlýklarla diðer ontik ilgilenmeler 
ana çeþidi vardýr (örn. XXVII, 185 vd): 1. Her Dasein bir dünya ta- için. Böylece tasarlamada, Dasein her zaman kendini, olanaklar di-
sarlamalýdýr ve varlýðýn ön-ontolojik bir anlayýþýný edinmeli, yani, zisi onun kararlý olup olmamasýna baðlý olarak deðiþse de, kendi ola-
varlýðý, kendi varlýðýný da içererek tasarlamalýdýr. Böyle bir tasarlama naklarý üzerine tasarlar (VZ, 385). Bunu yaparken o kendisini ona 
belirli bir zamanda gerçekleþmez: o Dasein'ýn 'kökensel bir ey- açýk olan olanaklar aracýlýðýyla anlar. Dasein kendini onun kendi ta-
lem'idir [Urhandlung]. Bu tasarlama Dasein'ýn örneðin onun karþý- sarý– bir tasarýn FIRLATILMIÞ olduðu iddiasýnýn anlamlarýndan bi-
laþtýðý belirli araçlar ve kiþilerden baðýmsýz olarak bir aracýn ne ol- ri - içinde tasarlar. Dasein kendisinin sürekli, tasardan-baðýmsýz bir 
duðunu veya diðer bir kiþinin ne olduðunu anlamasýný saðlar. Bu bir anlayýþýna sahip deðildir: o ilk olarak kendisini anlar, ya da tasardan 
kiþinin bir kasabanýn ne olduðu hakkýnda tüm anlayýþý ve bu kiþinin sonra kendisini yeni baþtan anlar (LXV, 357, 452). Bkz. Inwood, 
genel yön anlayýþýyla karþýlaþtýrýlabilir. 2. Ele aldýðý varlýklarýn kuru- 1999: 176-178.
lumunun bir tasar(ýsý)yla ilgili bir bilim, örn. Galileo'nun ve New-  Sanat ve Yapýt: Hyginus'un þiirinde geçen (VZ, 196 vd. ) 
ton'un matematiksel olarak varlýk tasarýsý. Böyle bir tasar varlýklarýn insanýn özen (care) ile birlikte düþünüldüðü antik Yunan anlayýþýný 
deneyiminde temellendirilmez: tasar önceden neyin bir varlýk ve kurma çabasý dýþýnda VZ sanat (Kunst) hakkýnda hiçbir þey söyle-
deneyim sayýlacaðýna karar verir. O ne önceki bir tasar içinde ne de mez ve Yapýt (Werk) terimini sanat yapýtýndan çok bir zanaat ürünü 
onun eleþtirisinde temellendirilmiþtir: yeni bir tasar onu önceleyenle olarak kullanýr. Heidegger 1930'larýn ortalarýna kadar sanat üzerine 
ölçülmez, o bizim tüm varlýk ve var olanlar hakkýndaki bakýþýmýzý ders vermedi. Varlýk ve Zaman'ýn kavramlarý kolaylýkla sanat yapý-
deðiþtirir. Bu tür tasar 1'nci türden tasarýn yerine geçmez: matema- týna uyarlanamaz.  O bir kaya veya bir aðaç gibi ne elde-bulunur 
tiksel fizikçi hâlâ araçlarýn, insanlarýn, zamanýn vb. ön-ontolojik bir (present-at-hand / Vorhanden) ne de bir süpürge veya araba gibi eli-
anlayýþýna ihtiyaç duyar. Bilimsel bir tasar bir kasabanýn seçilmiþ bir mizde-kullanýlmaya-hazýr-var-olan (ready-to-hand, Zuhanden). 
haritasýný andýrýr; o birinin tüm ön-ontolojik varlýk anlayýþýndan, bir Buna raðmen o ikisinden de ortak özelliklere sahiptir. Bir kayaya 
harita kullanýcýsýnýn bir yön duygusu olmaksýzýn yapabileceðinden benzer olarak ve bir süpürgenin olmadýðý gibi belirli bir amacý yok-
çok,  vazgeçmez. 3. Bir filozof  varlýðýn 1'nci ve 2'nci tasarýn bir anla- tur ve özsel olarak görülebilen doðal,  'þeysel', maddeleri içerir. Bir 
yýþýný içeren kavramsal, ontolojik anlayýþýný edinir. Filozof  bu ta- süpürgeye benzer olarak ve bir kayanýn olmadýðý gibi, insan tara-
sarlarý hiçbir özel felsefi tasar olmaksýzýn zahmetli basitçe biçimde fýndan yapýlmýþtýr, fakat sanatçýnýn yaratýcýlýðý doðanýn amaçsýz ya-
betimleyemez. Varlýðýn, Dasein'ýn vb. doðasý 'örtülüdür' (örn. VZ, ratýþýna yakýnlýk gösterir. (The Origin of  the Work of  Art (OWA), 
376), basit deneysel denetime açýk deðildir. Böylece Filozof  'varo- Sanat Yapýtýnýn Kökeni (SYK), 10 vd./146 vd.) VZ bizi Heidegg-
luþsal' tasara veya örneðin Dasein'ýn tarihselliðinin 'fenomenolojik er'in sanatý sanatçýnýn seçimleriyle, baþkasý yerine bu konunun, bu 
kurulumuna [Konstruktion]' giriþmelidir.  (VZ, 375 vd.). Tekrar, malzemenin, kendi boyasýnýn vb. seçimiyle iliþkili olarak düþündü-
filozof  'onun varlýðý ve onun yapýlarý üstüne' bir varlýk (örn. Dasein) ðünü beklemeye yöneltir. Fakat O bunu yapmaz. Sanat yapýtý daha 
tasarlamalýdýr (XXIV, 29 vd.). Onu baþka birþey, y, tasarýn 'Üstüne çok içinde seçimlerin yapýlabileceði bir dünya kuran bir TASARI 
[Woraufhin]'sinin ve 'x'in anlamý [Sinn] üstüne tasarlamakla bir þeyi, (Project) gibidir.  Hakikat, varlýðýn açýlýmý, “yapýta yerleþtirilmiþtir” 
x'i anlarýz (VZ, 323 vd.) Böylece bir tasarlarýn bir 'katmanlaþmasý' ve “yapýta yerleþmektedir” (ins Werk setzen, krþ. LXV, 69) dünyayý 
vardýr. Biz varlýklarý onlarý varlýk üstüne tasarlayarak anlýyoruz. ve onun üstünde durduðu YER'i aydýnlatýr.  Dasein'ýn kendi tasarýsý 
(XXIV, 396). Biz varlýðý onu zaman üstüne tasarlayarak anlýyoruz. içine fýrlatýlmasý ve kendisini onun aracýlýðýyla anlamasý gibi, yine 
Gerileme zamanda son bulur: zaman, onun 'ekstatik birliði' nede- böyle sanatçý sanat yapýtý tarafýndan ortaya çýkarýlýr. Söz konusu olan 
niyle, 'öz-tasarý'dýr; o anlaþýlmak için baþka bir þey üzerine tasarlan- þey bir yapýt yaratana kadar kimsenin sanatçý olmadýðý deðildir fakat 
maya ihtiyaç duymaz (XXIV, 437). Filozofun tasarlarý ters yönde sanatçý kendi yaratýcýlýðýný kontrol edemez, sanat sanatçýyý kendi 
onlarýn kavramlaþtýrdýklarý tasara, Dasein'ýn temel tasarýna doðru amaçlarý için kullanan bir çeþit kiþisel olmayan güçtür. Bir yapýt 
ilerler (XXIV, 399). Bu Aristoteles'in görüþüyle uyum içindedir: kendi yapýcýsý deðil varlýk ve dünya aracýlýðýyla anlaþýlmalýdýr (NI, 
kendi içinde önsel olan þey bizim için sonrasaldýr, zaman varlýða ön- 474/niii, 4). (Heidegger sýk sýk filozoflarýn bile 'güç istemi' ya da 
seldir ve onu olanaklý yapar, varlýk varlýklara önseldir ve onlarý ola- 'baþlangýç' gibi kiþisel olmayan gücün etkisinde olduklarýný söyler. 
naklý yapar. Fakat bu iliþkilerin muðlaklýðý yüzenden biz varlýklardan (NII, 290/niii, 214; LIV, 10, vd.).) bir yapýt ayný zamanda 'var olan-
varlýða ve böylece zamana ilerliyoruz. Daha sonralarý Heidegger larýn açýklýðýnda yapýtta meydana gelen duruþ' anlamýna gelen bir iz-
'BULUNUÞun deðiþmezliði' olarak varlýðýn 'kökensel Grek tasa- leyiciye, ya da 'koruyuculara' Bewahrenden, ve 'korunmaya' Bewa-
rý'ndan sözederek 1'inci tasarýn daha tarihsel bir görüþünü benimser hrung, ihtiyaç duyar. (SYK, 55/192)  Bir kaya her izleyiciden ayrý 
(ör. NII, 8/niii, 162). Dasein-kurucu tasar gündelik Dasein'ýn deðil olarak ne ise odur; süpürgenin amacý kendisine içseldir ve her du-
filozofun ve/veya þairin baþarýsý olarak görülür. Bir tasar öngörü rumda bir süpürge, iyi bir çalýþma düzenindeki her araç-gereç gibi, 
[Vorgriff] ve 'apriori'yi içerir. Bir aletin ne olduðu; diðer insanlar, bir depoda saklý tutulurken bir yana kullanýlýrken bile özsel olarak far-
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kedilmez. Fakat bir yapýt anlamýný göstermek ve onlarýn hayatýna line düþeceði ya da bir kez daha hakikati yapýtýn içine yerleþtireceði 
düþürdüðü ýþýðý almak için koruyuculara ihtiyaç duyar. (be) wahren, bir 'karar' meselesidir; sonuç belirli deðildir. (SYK, 66 vd./204 vd; 
'koruma, tutma'nýn wahr, Wahrheit, 'doðru, hakikat'e benzerliði LXV, 91, 507). Sanat 'var olanlarýn hakikatinin neyse o olarak ortaya 
Heidegger için, kelimeler etimolojik olarak iliþkisiz olsalar bile, bo- çýkmasýna izin vermektir.' Bu bütün sanatýn özsel olarak 'ÞÝÝR' veya 
þuna deðildir. O Yunanca aisthesis, 'algý'dan gelen Asthetik kavra- Dichtung olduðu anlamýna gelir (SYK, 59/199). Bkz. Inwood, 
mýndan hoþlanmaz çünkü o sanatçý ve yapýt pahasýna izleyici üze- 1999: 18-20.
rine, yapýtýn yüzeysel, algýlanabilir güzelliði üzerine yoðunlaþýr: 'Es- Aletheia ve hakikat:. Alçtheia Yunanca'da “hakikat; doðru-
tetik [...] sanat yapýtýný en baþtan beri bizim duygularýmýzýn ve dü- luk, dürüstlük, samimilik” anlamýna gelir. Alçthçs “doðru; samimi, 
þüncelerimizin bir nesnesine dönüþtürür. Sadece bir yapýt bir nesne dürüst; gerçek, gerçek olan (actual)”dýr. Alçtheuein fiili, “doðru söy-
haline geldiðinde, sergiler ve müzeler için uygun olur.' (DD: Dile lemek, vb.”dir (krþ. Heidegger, Toplu Eserler (Gesamtausgabe) Cilt 
Doðru Yolda, OWL: On the Way to Language, 139/43.krþ.NI, 91 XIX, 21, vd.). Bu kelimeler eski þekli lçthein, 'gözden kaçmak, gö-
vd./ni, 77 vd; LXV, 503). hakikati her þeyden önce eser ve ancak rünmez, farkedilmez olma', ve lçthe “unutma, unutkanlýk” ile birlik-
ikincil olarak duyusal güzel vucutlaþtýrýr. Yapýt, ya da sanayýn ken- te lanthanein ile iliþkilidirler. Baþlangýç harfi a- Yunanca'da Latin-
disi, ilkseldir: o bir ýrmaðýn kendi yataðýný oluþturduðu gibi sanatçýyý ce'deki in- veya Almanca'daki un- gibi olumsuzlayýcýdýr (privative). 
ve koruyucularý yaratýr (krþ. LXV, 476). Heidegger sanat üzerine ('Olumsuzlayýcý alfa' Yunanca'dan türemiþ birçok kelimede bu-
kendi düþüncelerini ölümü sonrasý yayýmlanan Güç Ýstemi eserinde lunur: 'anonymous', 'atheism', vb.) Alçthçs, alçtheia genellikle 'giz-
sanat üzerine beþ önerme bulduðu Nietzsche ile etkileþim içinde lenmiþ veya unutulmuþ olmayan', veya 'saklamayan ya da unut-
geliþtirdi (NI, 82 vd./ni, 69 vd; 162 vd./ni, 138 vd.):  Sanat güç iste- mayan' kiþi anlamýnda a-lçthes, a-lçtheia olarak kullanýlýr. 'Hakikatin 
minin en açýk ve tanýnan biçimidir. 2a.Sanat sanatçý ile iliþki içinde özüne', 'açýklýðýn açýklýðýna' iki yönden ulaþýrýz: 'doðruluðun (adae-
anlaþýlmalýdýr. 3. sanat, geniþletilmiþ bir sanatçý kavramý ile, tüm var quatio, uygunluk) olanaðýnýn zemini hakkýnda düþünmek' ve 'baþ-
olanlarýn temel meydana gelmeleridir; var olanlar var olduklarý sü- langýcýn (alçtheia) hatýrlanmasý'ndan. (LXV, 338). Ýlk prosedür Var-
rece, onlar kendilerini-yaratýcý, yaratýlmýþlardýr. 4.Sanat nihilizme lýk ve Zaman'a (VZ) özgüdür, ikincisi ise sonraki eserlere. Heide-
karþý önemli bir karþý-harekettir. 5a) Sanat yaþamýn en büyük uya- gger erken zamanlarda alçtheuein'in gizlenmiþlikten [Verborgen-
rýcýsýdýr ve/veya 5b) sanat hakikatten daha deðerlidir. Heidegger heit] çýkarma, örtüsünü kaldýrma [entdecken]  olduðunu söyler.' 
karþý çýkar 2. Nietzsche yapýtýn önceliðini göz ardý eder (NI, 138/ni (Cilt XXII, 25.krþ. XXI, 131; VZ: Sein und Zeit/Being and Time, 
117 vd.) O en baþta 4'üncü önermeyi Nietzsche'nin sanatý fizyolojik 33, 219): alçtheia 'örtüsünü kaldýrma' (uncovering) (XXI, 162); ve 
ele almasýyla çeliþki içinde bulur. (NI.109 vd./ni,92 vd), fakat bu alçthes 'gizlenmemiþ [Unverborgen(es)]'tir (VZ, 33, 219). Bunun üç 
hükmü fizyolojiyi zihin ve beden arasýnda, 'sanki bedensel bir du- anlamý vardýr: 1. Hakikat açýk ifadelere, yargýlar, inançlar ve tasarým-
rum temel zemin üzerinde ve yukardaki zemin üzerinde bir duygu lar gibi farklý, ilksel olarak kuramsal, zihinsel tutumlara hapsedile-
yaþýyor', herhangi bir ayrým içermeyen bir þey olarak yorumla- mez. Sadece onun içindeki varlýklar deðil, bir bütün olarak dünya 
masýyla düzeltir. (NI 118/ni, 98;krþ.148 vd./ ni, 126 vd.). Onun –ruh durumlarý tarafýndan olduðu kadar anlak tarafýndan da –giz-
Nietzsche ile temel fikir ayrýlýðý 5'inci önermede ortaya çýkar. Ha- lenmemiþtir 2. Hakikat ilksel olarak, düþüncelerin ve ifadelerin de-
kikat, Nietzsche için, kesin kategori ve kavramlarla iliþkili olarak ol- ðil, gerçekliðin –var olanlar, varlýk ve dünya- bir özelliðidir. Var olan-
makta olan olaylarýn doðru betimlemesidir. Sanat 'yaþamý dönüþtü- lar, vb., elbette, bizden gizlenmemiþlerdir ve biz onlarý açarýz. Geç 
rür, onu yaþamýn “üstünde” uçmayan fakat onu kendisinden yeni- Heidegger entbergen; Entbergung; Entborgenheit, “açýl -mak; -ma, 
den uyanýklýða yükselten daha yükseðe, henüz yaþanmamýþ olanak- -ým” terimini üretir. Çünkü onlar unverborgen (gizlenmemiþ)den 
lara çýkarýr, çünkü yaþam sadece büyüyle uyanýk kalýr” (George, farklý olarak etkin bir anlama sahiplerdir: 'alçthçs þu anlama gelir: 1. 
“Yeni Dünya”)' (NI, 567 vd./niii, 81). Yaþam için hakikat (veya varlýk hakkýnda söylenen, açýlmýþ [entborgen] 2.açýlmýþ olaný nasýlsa 
bilgi) ve sanat ikisi de gerekli olmasýna raðmen, Heidegger sanatýn öyle, yani açýlan varlýk olarak, kavramak' (XXXI, 91). Fakat varo-
Nietzsche'nin hakikat anlayýþýndaki gibi hakikate üstün olduðunda lanlar, vb. otantik olarak açýlmýþlardýr; onlar sadece bir ifade veya 
hemfikirdir. (NI, 635 vd./niii, 140) Fakat Nietzsche'nin hakikat an- tasarýmla uyuþuyor deðillerdir. 3. hakikat açýkça saklanmayý veya giz-
layýþý aþýrý gelenekseldir ve o Platon'un sanat ile hakikat arasýndaki lenmeyi önvarsayar. DASEIN hakikat içinde olduðu kadar 'hakikat-
zýtlýðý sürdürür (NI, 179/ni, 153; NI, 250/ni, 217; NII, 12/niii, 165). sizlik (Unwahrheit)' içindedir de. Bu Varlýk ve Zaman'da (222,256 
Kesinlikle, ya da 'kökensel olarak', hakikat olgu ile karþýlýklý uyuþma vd.) düþen Dasein'ýn þeyleri yanlýþ yorumladýðý anlamýna gelir. 'Haki-
deðildir fakat Nietzsche'nin sanatýn saðladýðýný söylediði þeydir: yeni katsizlik' (untruth) basit 'hata' deðildir, 'gizlenmiþlik' de deðildir: o 
olanaklarýn bir ülkesinin açýlýmýdýr. Estetik sanat görüþü moderni- 'Varlýðýn kýlýk deðiþtirmiþliði [Verstelltheit]'dir (XXXI, 91). Sonraki 
tenin insan-merkezli metafiziðinden kaynaklanýr ve var olanlarýn dönemde, 'Hakikatsizlik' hâlâ 'hata' deðil fakat 'gizleme, saklanma-
'nesnel olarak tasarýmlanabilir' þey olarak kavranmasýyla uyuþur.  dýr [Verbergung]' (LXV, 362).saklayan þey artýk insan deðil varlýktýr. 
(LXV, 503). Benim kendi durumlarým, bir þeyin bulunuþunda his- Açýlmanýn iki türü vardýr: (a) dünya ve var olanlarýn bir bütün olarak 
settiklerim, karþýlaþtýðým herþey hakkýndaki görüþümü belirler. (NI, açýklýðý (b) bu açýk uzamda tekil var olanlarýn açýklýðý: ilk tür (a) sak-
99/ni, 83). Böylece sanat 'deneyim (Erlebnis)'in saðlanmasý için bir lanmayý içerir: açýklýk kurulmadan önce her þey gizlenmiþtir ve sak-
araca dönüþme tehlikesindedir. Bu düþünce sanatýn, üstüne estetik lanma açýklýðýn gerçekliðin tüm doðasýný deðil sadece belirli özel-
bir deðer konulan bir þey, zanaatýn ürettiði bir þey olduðu (örneðin liklerini açýmlamasýnda kendi varlýðýný sürdürür.  Ýkinci tür (b) bizim 
Hartmann'ýn) görüþü tarafýndan desteklendi. Yunanca'da techne 'kýsmen ve zaman zaman' üstesinden geldiðimiz saklanmýþlýkla ilgi-
kavramýnýn 'zanaat' ve 'sanat'ýn ikisi için de kullanýlmasýna raðmen lidir (LXV, 338 vd.). Platon hakikati ýþýða indirgemekle hataya düþ-
(techne zanaatla olsun ya da sanatla olsun var olanlarý hakikate ya da müþtür. Gizlenmiþlik kavramýný ve kaybettik ve böylece a-lçt-
saklanmamýþlýða çýkarmak anlamýna geldiði için, SYK, 48/184)  bir heia'nýn mahrum gücünü kaybettik: ýþýk sabittir- asla açýlmaz ve sön-
sanat yapýtý güzelliðin eklendiði bir þey olmak bir tarafa bir zanaat dürülmez- ve ona bakana var olan herþeyi açar.  Var olanlarý açma-
ürünü bile deðildir. O hakikatin, var olanlarý varolanlar olarak görü- mýzda varlýðýný sürdürecek olan açýklýk kavramýný kaybettik: tek bir 
nür kýlan ve zanaatkârlarýn kendi ürünlerini üretmelerini saðlayan ýþýk açýklýðýn açýklýðý için ve tekil varlýklarýn açýlmasý için yeterli ola-
hakikatin korunduðu yerdir (LXV, 503 vd.). Hegel sanatýn sona maz (LXV, 339). Platon'un hatasý yazgý saptayýcýdýr. O - bu zararý ta-
erdiði kabulüyle hatalýdýr. Sanatýn 'kültür politikasýnýn bir aracý' ha- mir etmede elinden geleni yapan Aristoteles deðil - (NII, 228/niv, 

Bibliotech-11 59

13



171) a-lçtheia'nýn uygunluk olarak 'doðruluk' ve hakikate gerileme- kararak yaratmasýný dile getirmek için on altýncý yüzyýldan beri (das) 
sini baþlattý (XXXIV, 21 vd; P, 201 vd./215 vd.).  Alçtheia kökensel Nichts þeklinde isimleþtirilmiþtir. Hegel'in mantýðýnda, das Sein, 
olarak phusis'in (kabaca 'doða') temel özelliðiydi ve böylece 'özsel 'varlýk' ve das Nichts, ikisi bütünüyle belirsiz olarak birbirlerinin 
olarak kendisinin düþünme gibi baþka birþeyle iliþkisi hakkýnda her içine geçerler ve böylece oluþuma ve belirlenmeye yol açarlar. Das 
soruyu reddeder' (LXV, 329). Platon'da o 'ideanýn boyunduruðu Nichts'in baþka kullanýmlarý da vardýr. Var olanlarla karþýlaþmamýzý 
altýna girer' (s.228) Yunanca idein, 'görmek'ten gelen idea, Heide- saðlayan 'dünya' ya da 'hareket alaný' gibi bir takým var-olmayan 
gger'in kullanýmýnda varlýklarýn dýþ 'görünüþ [Aussehen]'lerine iþa- (non-being) ya da þey-olmayana (nonentity) gönderme yapar (Kant 
ret eder. Mahkûmlarýn maðara dýþýna çýkarýlmalarý onlarýn bu idea und das Problem der Metaphysik, Kant and the Problem of  Meta-
görüþünün ve ideasý o olan varlýðýn düzenli bir 'düzeltimi'dir. Böy- physics, Kant ve Metafizik Sorusu, 72/49) Böyle bir þey-olmayan 
lece alçtheia artýk ilksel olarak varolanlarýn bir özelliði deðildir: o, 'bir Hiç'tir, ein Nichts, fakat þey-olmayan, zorunlulukla, tek ve yal-
ruhla birlikte 'boyunduruða alýnmýþtýr', ve onlar arasýnda bir homo- nýzca Nichts oluyor deðildir. Das Nichts ayný zamanda, das 
iôsis'e, bir 'benzerliðe' dayanýr. Homoiôsis ondan bu yana adaequ- Nichts'in, Toplu Eserler (Gesamtausgabe) Cilt LXI'de olduðu gibi, 
atio (uygunluk) ve böylece 'uyuþum' oldu ve Descartes'den beri, ruh Nichts sözcüðünün bir kullaným ve anlamýna da gönderme yapar. 
ve varolanlar arasýndaki iliþki, Platon'un ideasýnýn bozulmuþ bir tü- Heidegger erken derslerinden baþlayarak Hiç'le ilgilendi. 'olgusal 
revi olan 'tasarým' dolayýmýyla, özne-nesne iliþkisine dönüþtü. Ha- yaþam'ýn Ruinanz ya da Sturz'u, 'iniþi, düþüþü' hakkýnda tartýþýrken 
kikat doðruluk olur ve onun hareket alaný [Spielraum], açýklýk, ihmal düþüþün istikametinin 'olgusal yaþamýn Hiç'i olduðunu söyler. Fakat 
edilir (LXV, 198, 329 vd.). Heidegger'in düþünceleri Friedländer ta- bütün Hiçler ayný deðildir. Þeklen 'Hiç [Nichts]'in kökeni 'Deðil 
rafýndan eleþtirildi, 221-229: 1. Alçthçs'in a- ve lanthanein'den gelip [Nicht]' ve 'Hayýr [Nein]'dýr, fakat bu terimler içinde 'hiç'in bir yo-
gelmediði belirsizdir. 2. Böyle olsa bile, Homeros'daki, Hesio- rumu bütün somut durumlara zorunlu olarak ne uyacaktýr nede 'ha-
dos'daki ve sonraki yazarlardaki 'gizlenmemiþ' anlamýna gelmesi ne- yýr' salt  teorik bir anlamda alýnabilir: bir çok farklý 'hiçler' olduðu gi-
redeyse imkansýzdýr, fakat üç temel anlamý vardýr: konuþmanýn ve bi bir çok da 'deðiller' ve 'hayýrlar' vardýr. “Tarihsel olaysýzlýðýn Hiç'i, 
inancýn doðruluðu (epistemolojik); varlýðýn gerçekliði (ontolojik); baþarýsýzlýðýn Hiç'i, maksatsýzlýðýn Hiç'i, umutsuzluðun Hiç'i […]”. 
bir bireyin ya da karakterin otantikliði, hakikiliði ve özenliliði ( 'varo- Akla ilk gelen Hiç “Elde-bulunur-olma[ma]'nýn ve birinin hizme-
luþsal' ). 3. Alçtheia'nýn bu üç özelliði Platon'da biraraya getirilmiþtir. tinde olma[ma]nýn Hiç'i” olmasýna raðmen açýkça 'kökensel' Hiç bu 
Maðaradan çýkýþ, varlýðýn, bilginin ve varoluþun yükseliþidir. Heide- deðildir (Cilt LXI, 145, vd.). Eðer “buzlukta hiçbir þey yok” dersem, 
gger bunu yanlýþ anlar. Eðer Platon hakikati kavrayýþýn doðruluðu büyük olasýlýkla (buzluk nitrojen, vb. içerdiði için doðru olmasý 
olarak anlýyorsa O bunu kabul eder, Platon'un kararsýz ve 'belirsiz' mümkün görünmeyecek) buzdolabýnda tümüyle hiçbir þey olmadý-
olmasý nedeniyle diðer anlam yeniden ortaya çýkýyorsa onun diðer ðýný söylüyor deðilimdir. Ancak bununla, buzlukta (daha fazla) ye-
anlamlarýný bir tarafa attý. Bu üç anlam Platon'da bir arada eritil- nilebilir bir þeyin olmadýðýný söylüyorumdur.  Rahatlatýcý bir þekilde, 
miþtir. 4. hakikati gizlenmemiþlik olarak yorumlamak onu modern þunu söylemek isterim ki buzlukta ölü bir sýçan ya da parçalanmýþ bir 
öznelcilikten kurtarmayacaktýr: gizlenmemiþlik bir kiþiye gizlenme- kol parçasý gibi istenmeyen hiçbir þey yoktur (krþ. NII, 50/niv, 18, 
miþliktir. 2 ve 3 hakkýnda Friedländer haklýdýr. Heidegger FS'de vd.) Heidegger buna paralel olarak, baþka bir yerde, biçimsel mantý-
(“Felsefenin Sonu ve Düþünmenin Görevi”, “The End of  Philoso- ðýn (formal logic) Bir þey'ini (Etwas) dünyasal bir anlamla yüklenmiþ 
phy and The Task of  Thinking” (EPTT), 77 vd./447) 2'yi kabul Bir þey'den, “Buzlukta bir þey var” olduðunu anlatabileceðim deði-
eder ve 3'ü açýkça kabul eder. Alçtheia'yý Platon'da 'gizlenmemiþlik' þik ifade etme tarzlarýndan ayýrýr (LVI/LVII, 114, vd.; LVIII, 216, 
olarak bulma giriþimleri deðiþmez biçimde baþarýsýz kaldý. Platon bir vd., 220). O bu düþüncesini þöyle sonuçlandýrýr: yaþamýn düþtüðü 
ayna tutarak 'yaptýðýmýz' þeylerin tçi alçtheiai varlýklar olduðunu ve “yaþamýn Hiç”i Vernichtung, Nichtung, “Hiçleþtirim (annihilation), 
ressamlarýn yaptýklarý þeylerin alçthç olmadýðýný söylerken (Devlet, Hiçmedir (nihilation) – kesin bir hiçmede olgunluk bulan yaþamýn 
596d,e), Heidegger onun aynalardaki ve resimlerdeki þeylerin 'giz- Hiç'i, […]”, ki bu yaþamýn “Meydana gelmeyiþ”i ya da dikkat çek-
lenmemiþ' olduklarýný kastettiðini düþünür. (O ayný zamanda bir ay- mezliðidir, yaþamýn onu çevreleyen dünya içine yutulmasýdýr (LXI, 
na tutarak þeyleri yapmamýzýn bize nasýl söylenebileceðini anlamak 148). Carnap'ýn bilinen sert eleþtirisine uðrayan Heidegger'in “Me-
için 'yapmayý'özel 'Yunanca anlamýnda' ele almamýz gerektiðini tafizik Nedir?” yapýtý nichts'in olumsuz bir kullanýmýyla baþlar. Bu-
söyler.)  (NI: Nietzsche Cilt I 206 vd./ni, 177 vd.) Fakat þeyler bir ay- rada nichts  “hiçbir þey ... deðil” anlamýna gelir:  “[Bilimler tarafýn-
nada bedende olduklarýndan daha fazla gizlenmezler. Platon'un üs- dan] yalnýzca var olanlar ve bunun yanýnda hiç [nichts] araþtýrýlma-
tünde durduðu þey þeylerin bir aynada ontolojik anlamda gerçek ol- lýdýr (105/95) Heidegger burada olumlu bir kullanýma doðru ilerler, 
madýklarý, alçthç olmadýklarýdýr. Ýdea'nýn ve onun yakýn-eþanlamlýsý bu olumlu kullanýmda nichts'in yerini “hiçbir þey…deðil” alamaz: 
eidos, 'biçim'in 'görünüþ, görüntü' anlamýna geldikleri de doðru de- “Bu Hiç'in [dieses Nichts] neliði nedir? […] Hiç'in [das Nichts] 
ðildir; baþka hiç kimse deðilse bile Yunanlýlarýn sözcükleri onlarýn neliði nedir? (105, vd./95, vd.). Ve son olarak: Das Nichts selbst 
etimolojik kökenlerine göre deðiþik þekillerde kullandýklarý varsayý- nichtet, “Hiç'in kendisi hiçer” (113/103). Belgisiz zamir isimleþti-
mý temelsizdir (krþ.NI, 200/ni,172). Heidegger'in alçtheia ve Platon rilmiþtir ve ona ortak kökten bir fiil uygulanmýþtýr. Nichten, 'hiçmek 
yorumu savunulamazdýr. Bu Friedländer'in 4'ncü hakkýnda haklý ol- (to noth), hiçlemek (nihilate)' nicht'ten 'deðil'den üretilmiþtir. 
duðu anlamýna gelmez. Bu Heidegger'in açýklýk ve tikel varolanlarýn Nichten vernichten'e 'hiçleþtirme'ye (to annihilate) benzer ancak 
açýlmasý arasýndaki ayýrýmý ve onun bizim, þeylerin bize gizlenmemiþ ondan farklýdýr. Bu benzerlik nedeniyle nichten,  asla ismin –i ha-
olmasý için hazýr bir bekleme deðil, açýklýðýn açýlmasý tarafýndan ol- linde bir nesne almasa da geçiþli bir özelliðe sahiptir. Nasýl ki “dünya 
duðumuz þey yapýldýðýmýz ve açýldýðýmýz inancýný gözardý eder. Hei- dünyalaþýr” (the world worlds) [die Welt weltet] ya da ýþýk ýþý(tý)r 
degger tarafýndan reddedilen Kantçý dilde Friedländer 'transenden- (light light(en)s) ise, ayný bu þekilde 'hiç-me (noth-ing) ve hiçleme 
tal' terimlerle olmaktan çok 'deneysel' (empirical) terimlerle düþü- (nihilating)' demek olan Nichtung da Hiç'in yaptýðý þeydir. 'Hiç' 
nür. Heidegger Platon'a, doðru yorumlanacak olursa, kendi bildirdi- olumlu kullanýlmýþtýr: Heidegger “Hiçen hiçbir þey yoktur” demi-
ðinden çok daha yakýndýr. Bkz. Inwood, 1999: 13-15. yor, fakat “Bir þey hiçer, o da Hiç'tir”. Hiç olumsuzlama yoluyla 

Hiç: Almanca'da 'hiç' nichts'tir. Bu genellikle 'hiçbir þey… de- açýmlanamaz: çünkü Hiç “olumsuzlamanýn kökeni”dir (116/105). 
ðil'e vardýrýlýr: 'hiçbir þey basit deðildir' 'basit olan hiçbir þey yoktur' Hiç ve onun hiçlemesi deneyimde –ANGST'ta (kaygý) ayrý bir birey 
anlamýna gelir. Fakat nichts, özellikle Tanrý'nýn dünyayý hiçlikten çý- olarak kiþiyi de içerecek þekilde bir bütün olarak var olanlar elimiz-
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den kayýp gidiyor, bizi her türlü dayanaktan yoksun býrakýyor gö- tünü örterek, parçalayarak ve yeniden elde ederek mücadele eder. 
ründüðünde bize verilir. (“Was ist Metaphysik?”, “Metafizik Ne- Yeryüzü ve dünya birbirlerini gerekserler. Dünya yeryüzü üstüne 
dir?”, 111/101. Krþ. VZ, 184, vd.). Biz yalnýzca zaman zaman kaygý dayanýr ve yeryüzüne ait hammaddeleri kullanýr.  Yeryüzü yeryüzü 
duyarýz, fakat var olanlar hakkýndaki gündelik tutumumuzla bula- olarak dünya tarafýndan açýða çýkarýlýr. Bir tapýnak üstüne dayandýðý 
nýklaþan Hiç sürekli olarak hiçer (“Metafizik Nedir?”, 115/104). kayayý, onu yýpratan fýrtýnayý ve onun yapýldýðý taþý açýða çýkarýr 
Tartýþma þöyledir: DASEIN olarak var olmak için yakýn çevremde (SYK, 30 vd./167 vd). Bu yarý-Hegelci çatýþma rakipleri oluþturur 
bulunan þeylerden basitçe etkilenmemeliyim, bunu aþarak dünyaya ve sürdürür. Heidegger Hegel'e deðil fakat Herakleitos'a baþvurur: 
ya da bir bütün olarak var olanlara yükselmeliyim. Ancak bundan 'Savaþ herþeyin babasýdýr, hatta herþeyin kýralýdýr ve o bazýlarýný tan-
sonra var olanlar olarak var olanlarýn farkýna varabilirim, onlarla iliþ- rýlar gibi, diðerlerini de insanlar gibi gösterir, bazýlarýný köleleþtirir, 
kimde özgürce davranabilirim, bir þeyin kayýp olduðunu – orada bu- diðerlerini özgürleþtirir' (alýntý XXXIX, 125; SYK, 32/169; MG, 
lunmadýðýný ya da olmasý gerektiði gibi olmadýðýný fark edebilirim, 47/51, Heidegger'in kendi serbest çevirisiyle). O yeryüzü ve dünya 
bir þeyi olanaklý ya da olanaksýz olarak deðerlendirebilirim, ya da bir arasýndaki bir Riss, 'çatlak, yarýk'tan da sözeder. Riss seçilmiþtir çün-
þeyin neden böyle olduðunu merak eder ve bunun nedenlerini araþ- kü onun bileþenleri Umriss, Aufriss ve Grundriss 'dýþ hat(lar), ana-
týrabilirim. Eðer, 'dünyadan-yoksun' bir böcek gibi tek bir þey tara- hatlar' ve 'eskiz, taslak, temel plan' anlamlarýna gelir. o varolanlarýn 
fýndan belirlenirsem, baþka mümkün seçeneklerin farkýnda olamam ýþýmasýnýn yükselmesinin temel özelliklerini [Grundzüge] çizen bir 
ve bu seçeneklerle ne yapacaðým ve onlara nasýl yükseleceðim konu- ana-hattýr (out-line) [Auf-riss: 1. 'zorla açmak', 2. Aufriss olarak, 
sunda özgürce karar veremem, bir þeyin olmasý gerektiði olmadýðýný 'yükselme, tasarý']. Bu çatlak karþýtlarýn birbirinden ayrýlmasýna izin 
fark edemem ya da bir þeyin böyle olmaktansa neden baþka türlü ol- vermez; o ölçü ve sýnýra karþý duraný birlikli çevre çizgisi (Um-riss) 
madýðýný soramam (Krþ. XXIX, 274, vd.). Bir takým þeylerin pençe- içine getirir (SYK, 51/189). Tanrýlar SYK'de çok az görünür; insan 
sinden kurtulmak için, onlarý aþarak, dünyanýn içindeki þeylere deðil, yeryüzü-dünya çatýþmasýnýn biricik vârisidir. Fakat ayný dönemde, 
dünyaya, örtüsüz dünyaya geçmeliyim. Bu (Stoacýlýkta ve Spino- tekrar Hölderlin'in etkisi altýnda, Heidegger zýt ikiliyi, insanlar ve 
za'da olduðu gibi) baþlýca zihinsel yollarla deðil, fakat içinde bizi ku- tanrýlar, tanýtýr (krþ. XXXIX, 47 vd, 93 vd.) Onlar Streit 'çatýþma' ile 
þatan var olanlarýn bütünüyle yok olmaksýzýn benden kayýp gittikleri deðil, fakat Ent-gegnung ile iliþkilendirilmiþlerdir (LXV, 477 vd.). o 
bir ruh durumu (Stimmung, mood) yoluyla gerçekleþtirilir. Heide- sadece birleþik halde varolan gegenden 'karþý, -e doðru' ve bir fiil 
gger zaman zaman ve açýkça ortaya çýkan Angst'da bunun farkýna olan gegenenden  '-e doðru gelmek, yaklaþmak, buluþmak'tan gelir. 
varýr. Ancak dünya-içinde-olmak için Dasein sürekli ve içsel bir Bunlardan biri, bir zamanlar '-e doðru gelmek, karþý durmak, karþý-
Angst (kaygý) duymalýdýr. Heidegger'in görüþü Hegel'inkinden fark- sýna çýkmak' olan, fakat þimdi 'cevap vermek, karþýlýk vermek' olan 
lýdýr: varlýk ve Hiçlik birlikte yol alýr. Bu, onlar ikisi de belirsiz ol- entgegendir. Heidegger Entgegnungun, 'cevap vermek, karþýlýk ver-
duklarý için deðil, fakat “varlýðýn kendisi özsel olarak sonlu olduðu mek', arasýna çizgi koyar, böylece birbirlerinin çaðrýsýna cevap veren 
ve kendisini yalnýzca Hiçe katlanan Dasein'ýn aþkýnlýðý içinde açým- tanrýlar ve insanlar düþüncesini koruyarak –aþýrý düþmanca bir an-
ladýðý içindir” (“Metafizik Nedir?”, 119/108) Heidegger'in büyüle- lamda olmaksýzýn- karþý koyuþ ve yüzleþme düþüncesini yeniden 
yici bulduðu Hiç, onun Angst'a (kaygý) duyduðu ilgisinin sürmesini uyandýrýr. Heidegger bir zamanlar tanrýlarýn ikametgâhý olan fakat 
saðladý. Heidegger “Neden her zaman Hiç [Nichts] deðil de bir ta- þimdi teknoloji tarafýndan yýkýlmýþ olan antik Grek ve doðasýna duy-
kým var olanlar var?” sorusunun önemi üzerinde ýsrar etti, bunun duðu aþk nedeniyle 'tanrýlar'dan sözeder (LXV, 277). Fakat tanrýlarýn 
nedeni Heidegger'in bu soruyu cevaplayabilmesi deðil, ancak bu sayýsý hakkýnda herhangi bir görüþten kaçýnýr (LXV, 411, 437). Tan-
sorunun “var olanlarý bir bütün halinde neyse o olarak” açmasýdýr rýlar insanýn kendisini kavrayýþýyla çok yakýndan iliþkilidirler.  Ýnsan 
(Metafiziðe Giriþ, 3 / 4; krþ. “Metafizik Nedir?”, 121/110). Bu soru kendisini '“insan varlýðý” cinsinin 'mevcut bir “türü”' olarak gördü-
Leibniz ve Schelling tarafýndan soruldu (NII, 466 vd. /ep, 42, vd.). ðünde 'tanrýnýn geliþi hakkýnda iddiada' bulunmaz, tanrýlarýn kaçýþý-
Fakat Heidegger sonraki zamanlarda bununla baþka bir þey demek nýn deneyimi hakkýnda bile bir iddiasý olamaz. 'Bu deneyim tarihsel 
istediðini açýklar: “Neden her yerde var olanlarýn Deðil'i, 'bu Hiç', insan varlýðýnýn (human being) kendi varlýklarýnýn hakikati tarafýn-
baþka bir deyiþle kendi özü açýsýndan varlýk deðil de yalnýzca var dan terkedilmiþ var olanlarýn açýk merkezine taþýnmýþ olarak kendi-
olanlara öncelik verilir?” (Varlýk Sorusu/Zur Seinsfrage/The Ques- sinin farkýnda olduðunu önvarsayar'(LXV,61). Eðer insan kendisini 
tion of  Being, 98; krþ. Metafizik Nedir?'e “Giriþ”, 377/278, vd.). diðer hayvan türleri arasýnda sadece bir tür olarak görüyorsa, bir bü-
Burada varlýk Hiç'le özdeþleþtirilir, çünkü varlýk bir var olan deðildir tün olarak var olanlarýn farkýnda olan bir varlýk olarak kendisine öz-
(bkz. Cilt LXV, 246). Ayný zamanda, varlýk var olanlardan çekildiði gü sonluluðunun bilincindeyse onun tanrýlara ihtiyacý yoktur. Ýnsan 
için ve varlýðýn dünya ve YERYÜZÜ içinde açýlmasý çatýþma ve ve tanrýlar birlikte, aradan geçen nehrin taþmasýyla oluþan nehir ke-
gerilim içerdiði için varlýk Hiç ve Deðil ile iliþkilendirilir  (LXV, 264). narlarý gibi, varlýk (Das Seyn)tan çýkarlar (LXV, 476). Böylece 
Hiç ölüm ve NÝHÝLÝZM ile yok denilecek kadar az özgül bir iliþkiye OLAY'dan çýkan dört esas vardýr: dünya, yeryüzü, tanrýlar, insanlar 
sahiptir, ancak Heidegger'in Hiç hakkýndaki geç dönem düþünceleri (LXV, 310). Heidegger sýk sýk olaydan bir Zerklüftung ya da Erklüf-
nihilizm hakkýndaki düþünceleriyle çakýþýr (Nietzsche, Cilt II, 49, tung, 'varlýðýn (Seyn) (dýþarýya doðru) çatlamasý'  yada Sprengung, 
vd./niv, 18, vd.). Bkz. Inwood, 1999: 144-146. 'patlama, püskürme' – parçalarý, onlarýn 'Arasý' olarak varlýk (Das 

Seyn) ile, dört yönde dýþarý fýrlatan bir büyük patlama (big bang) - Yeryüzü, Dünya, Tanrýlar, Ýnsan: Varlýk ve Zaman'da Hei-
olarak söz eder (LXV, 311, 400, 485). O kendisini canlý tutmak için degger'in evreninin kutuplarý insan (DASEIN) ve dünyadýr. Yeryü-
tanrý ve insana gerek duyan bir ateþ olarak varlýðýn (Das Seyn) haki-zü (Erde) ve tanrý(lar) kayýptýr. Daha önceleri, yeryüzü bizim konak-
katinden de söz eder. Ateþin daha önceleri ne kadar çok sönmüþ ol-lamamýzýn desteði olarak kýsaca göründüler, fakat 'doða olarak yer-
duðunu bilemeyiz. 'Eðer bunu bilseydik varlýðý kendi özünün biri-yüzü' dünyanýn karþýsýna konulmuþ deðil onun içindedir (XX, 269 
cikliðinde düþünmek zorunlu olmayacaktý' (LXV, 488). Geviert, vd). 1930'lerýn ortalarýnda Hölderlin'in ve teknolojinin etkisi altýnda 
'dörtkatlý, kare', Heidegger'in spekülatif  tarihe ilgisini canlý tutar. Heidegger yeryüzü kavramýný yeniden canlandýrdý, fakat þimdi dün-
Sonralarý, bu dört esas: yeryüzü, gökyüzü, ölümsüzler ve ölümlüler yanýn karþýlýðý olarak. Dünya ve yeryüzü çatýþma içindedir. Ýnsan 
olur (D: 'Das Ding', T: 'The Thing', Þ: 'Þey', 165 vd/173). Þimdi ürünlerinin ve edimlerinin bir dünyasý onun üstüne dayandýðý yer-
'dünya'  bu dört esasýn 'sadeliðinin olaylý aks-oyunudur [ereignende yüzünü evcilleþtirerek ve kullanarak kurulur. Yeryüzü bizim eserle-
Spiegel-Spiel]  (Þ, 172/179).  Bir testi, bir köprü veya bir kriket so-rimizi, eðer biz onlarla ilgilenmez ve onlarý korumazsak onlarýn üs-
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pasý gibi bir Ding, 'þey', bu dört katýn kesiþtiði yerde bulunur. Sopa baþýna bütünün önünde durduðu, insanýn sonul bir yalýtýlmasý'na 
ýþýk ve ýsý veren bir gökyüzü altýnda yeryüzünde yetiþmiþ; hava bir ni- iþaret eden insanýn sonluluðunu içerir. Böyle bir sorgulama bir duy-
mettir; iþin baþarýsý kaderin elindedir. 'bütün özlenmenin kendisinde gu üzerine oturtulur: 'Her duygu [Ergriffenheit, emotion] bir ruh 
toplandýðý sadelik tekrar her bir var olanda bulunur, hayýr- her bir hali içinde köklenmiþtir. Temelde Novalis'in yurt özlemi dediði þey 
var olan bu sadelik içinde bulunur. Fakat sadece biz varolaný,  her bir felsefe yapmanýn temel ruh durumudur', ve böylece sýkýntýya kapa-
þeyi, kendi gizeminin özgür oyunu (Spielraum) içinde tutarsak ve lýdýr (XXIX,11, vd., 120). Hakkýyla felsefe yapmak için dünya içinde 
varlýðý (Das Seyn) onun özellikleriyle þimdiden kesin tanýþýklýðýmý- evde hissetmemeliyiz. 'Ýnsandaki Dasein'ýn özgürlüðü'nün kendisi 
zýn çözümlenmesiyle ele geçirmeyi düþünmezsek bu sadeliðe ula- üzerine dayanlý olduðu insanýn Dasein'ýnýn Gehemnis'ini, Unheim-
þýrýz' (LXV, 278, vd). Heidegger varlýðýn insan içinne ne bir nesne ne lichkeit'ý yeniden saðlamayý denemeliyiz (XXIX,255,490). Bkz. In-
de bütün özne-nesne iliþkisi olduðunu iþaret etmek için ne zaman wood, 1999: 97-98.
üstünde çarpý iþaretli olarak das Sein, 'varlýk' yazsa, bu çarpý koyma Temel ve Uçurum: Grund öðütmek anlamýna gelen eski bir 
ayný zamanda 'dört katlýlýðýn [Gegenden] dört bölgesine ve onlarýn fiildir ve kökensel olarak 'iri taneli kum, kumlu toprak, yeryüzü'dür. 
kesiþme noktasýnda toplanmalarýna iþaret eder' (QB: The Question O çeþitli anlamlar kazandý ve tam deðilse de çok yakýn olarak þunlara 
of  Being, VS: Varlýk Sorusu,  83). Bu dört katlýlýk Hegel'in üçgenine karþýlýk gelir: 'temel'; 'toprak, kara;   plan (kurmak); arazi, zemin, ya-
ve üçlüsüne karþý bir cevaptýr. O ayný zamanda Varlýk ve Zaman'ýn tak (deniz için); temel, dip, temel; sebep,  neden.  Bir þeyin grundlos, 
uzamsal bölgelerine geri dönüþtür. Bkz. Inwood, 1999: 50-52. temelsiz, olduðunu söylemek, onun destek saðlamadýðý, hiçbir ne-

Ev(sizlik) ve Tekinsiz: Heim 'ev, yaþanýlan-yer' demektir. O deni olmadýðý ya da hiçbir hak, iddia veya yetkiye sahip olmadýðý an-
Heimat'ý , 'ev -(yerleþke, yurt) oluþturur (krþ. “Hümanizm Üzerine lamýna gelebilir (XLIX,76). Grund'dan þunlar ortaya çýkar: (sich) 
Mektup”, 335/242). O ayný zamanda sýfatlarý da meydana getirir: gründen, 'temellendirmek, inþa etmek, temele oturtmak, yerleþtir-
heimisch bir zamanlar 'eve ait olma' anlamýna gelirdi, fakat þimdi mek, temele oturtulma, üzerine inþa edilme', ve böylece begründen, 
'yerli, yerel, bölgesel, vb.' anlamýna ve ayný zamanda, bir yerde, bir 'temellendirmek, kurmak, haklý çýkarma, neden bildirmek' ve erg-
dilde, vb. 'evde' olma veya hissetme gibi,  'bildik, aþina' anlamýna ge- ründen, 'derine inmek, zemine inmek'. O önekler alýr, özellikle Ab-
lir. Heimlich bir zamanlar 'eve baðlý olmak, samimi' anlamýna da ge- grund, kesinlikle 'aþaðýya doðru giden yeryüzü', yani 'ölçülemez de-
lirdi fakat 'saklý, gizli(ce)' anlamlarý kazandý ve Heim ile baðýný yitirdi. rinlik, uçurum, yeraltý, vb.';  Ungrund, 'temel dýþý', yani 'temelsiz te-
Heim'dan türeyen baþka bir sýfat geheim þimdi 'gizli' olmakla 'sýr, mel'; ve Urgrund, 'ilksel temel' (krþ.LXV, 379, vd.). O kendisi bir 
gizem' anlamýna gelen Geheimnis ile ayný kaderi paylaþýr. 'Hakikatin önektir, örneðin Grundsatz, 'ilke', Grundstimmung, 'temel ruh du-
otantik ÖZ-süzlüðü þu ya da bu hakkýndaki belirli bir gizem' deðil rumu'; Grundlegung, grundlegen, 'temelleri döþeme, döþemek'; 
gizemdir' fakat 'neyse o olarak varlýklarýn, bir bütün olarak gizle- Grundbegriffe, 'temel kavramlar, fakat ayný zamanda 'varolanlar 
nenin gizlenmesi' hakikatin ALETHEIA olarak açýlmasý tarafýndan hakkýndaki bütün bilgilerinin aralarýndaki kurucu iliþkileri içinde ze-
varsayýlan bütünlüklü açýlma (“Hakikatin Neliði Üzerine”, 191/ min saðlayan tasarýmlamalar' (XXVII,196). Heidegger Grund'u 
130). 'Unheimlich', tam alarak 'eve baðlý olmamak, 'açýlmýþ olan' an- 'baþlangýç, ilk ilke' ve 'kural, hükmetme' anlamlarýna gelen archç ile 
lamýna deðil fakat 'tuhaf, kötü, tekin olmayan' anlamýna gelir. Böy- iliþkiye sokar (ER: The Essence of  Reasons, Temellendirmenin Ne-
lece 'korkuda kiþi “tekinsiz” hisseder', o kiþiye ürperti (creeps) verir. liði Üzerine, 4 vd.; S,220 vd./181 vd.; XLIX,77). Grund erken-Hei-
Fakat ' “tekinsizlik” burada ayný zamanda evde-olmamak' anlamýna degger felsefesinde iki ana role sahipti. Grund, Ab-, Un-, ve Ur-
gelir (VZ,188,Krþ.XX,400 vd.). Haus 'ev (house), yuva (home)'dýr.  grund Eckhart ve Böhme gibi mistiklerin Tanrýn doðasý ve ruh hak-
'Evde olmak' zu Hause sein ya da zuhause sein'dýr. Böylece 'evde- kýndaki spekülasyonlarýnda önemli bir yer tutuyordu. Schelling, ör-
olmamak' Nicht-zuhause-sein'dýr. ONLAR'ýn-baskýn olduðu gün- neðin gerçek ve ideal gibi karþýtlýklarýn, iki karþýttan hiçbiri deðil fa-
deliklikte DASEIN evde hisseder. Korku samimiyeti bozar ve 'içer- kat mutlak Indifferenz olan bir Urgrund veya Ungrund varsaydýk-
de-varlýk evde-olmama [Un-zuhause] varoluþ “kipine” girer'. Ev- larýný söyleyerek bu yolu izledi. O Grund ile Existenz'i karþýtlaþtýrdý: 
sizlik bizim ilksel koþulumuzdur ve bizi bir ev aramaya iter: 'kamu- her varlýk kendisini varoluþta gerçekleþtirmeye çalýþan bir zemin içe-
luðun evdeliði [in das Zuhause] içine düþen fýrlatýlma (falling flight) rir (krþ. NII, 476 vd./ep, 70 vd.krþ.446 vd./ep.42 vd. Leibniz'in ben-
evde olmamadan [vor dem Unzuhause] bir fýrlamadýr, baþka bir de- zer görüþü üzerine). Ýkinci olarak, Leibniz Almancada der Satz vom 
yiþle, fýrlatýlmýþ dünya-içinde-varlýk olarak Dasein'da bulunan Te- zureichenden Grund olarak bilinen yani 'bir nedeni olmadýkça veya 
kinsizlik'  (VZ, 189). Daha sonra, bu düþünce daha tarihsel bir özel- en azýndan bir belirleyici sebebi olmaksýzýn hiçbirþeyin asla gerçek-
lik kazanýr: 'varlýklarýn bu þekilde evsizliði [Unheimische] varlýklarýn leþmeyeceði' þeklindeki 'yeter neden ilkesi'ni formule etti (Theodicy 
içindeki tarihsel insanýn evsizliðini bir bütün olarak açýða çýkarýr' II, para. 44). Heidegger genellikle Wolff'un Latince versiyonunu ter-
(NII,394, vd./niv,248). Bu evsizlik insaný 'yeryüzü gezegeninin keþ- cih eder: Nihil est sine ratione (cur potius sit quam non sit), 'Hiçbir 
fine ve kozmik uzay içinde yolculuða' sürükler: 'Evsiz insan ken- þey bir sebepsiz deðildir (niçin yok deðil de vardýr)' (XXVI, 141; Te-
disini, bu fýrlamayý homo humanus'un gerçek insanlýðýna (huma- mellendirmenin Neliði Üzerine,14; PR,31). Bir Grund veya ratio bir 
nity) kendi eve dönüþü [Heimkehr] (yurda-varýþý ) olarak tasarýmla- neden olmak zorunda deðildir: 'her neden Ursache bir zemin çeþi-
mak için kendi özünden fýrlamaya, sürüklenmeye býrakýr' (NII, 395/ tidir. Fakat her zemin ona neden olan anlamýnda bir þeyi üretmez. 
niv,248). Fakat evsizlik tarafýndan sürüklenenler yalnýzca modernler Böylece örneðin doðru evrensel iddia 'Bütün insanlar ölümlüdür' 
deðil midir. Heidegger'in (tartýþmalý) okumasýyla Sofokles de insan Sokrates'in ölümlü olduðunu görmemizin zeminini içerir. Fakat bu 
etkinliklerinin Unheimlichkeit tarafýndan harekete geçirildiðini evrensel iddia Sokrates'in ölümünü üretmez, bunun nedeni deðildir' 
savunur (Metafiziðe Giriþ,111vd./123 vd.). Felsefe de evsizlik tara- (PR,191, vd.). (Genel anlam doðrudur: bkz. Schopenhauer, Yeter 
fýndan harekete geçirilir. Heidegger Novalis'ten alýntý yapar: 'Felsefe Neden Ýlkesinin Dört Katlý Kökü (1813). Fakat kanýt bir önermenin 
gerçekten yurt özlemidir [Heimweh], heryerde evde [zu Hause] ol- doðruluðunu onun iddiasýyla ve Sokratesin ölümlülüðünü/ölümü-
mak için bir itkidir (urge, tutku, ýsrar) (XXXIX,7). Heidegger'in nü bizim onu kabul etmemizle birleþtirir.)  'Ýçinde neden ve zeminin 
açýklamasýna göre, heryerde evde olmak, 'varlýklar arasýnda bir bü- birbirine karþýlýk durduðu iliþki tartýþmalýdýr' (XXXI,137). VZ'da 
tün [im Ganzen] olarak varolmak'týr. Ve bu 'bu  -dünya dediðimiz- DASEIN 'varoluþ içinde, kendi varolma-yeteneðinin zeminidir. […] 
“bir bütün olarak”ýn ne anlama geldiði hakkýnda özel bir sorgula- ve bu fýrlatýlmýþ zemin nasýl var olur? Sadece kendisini onun içine 
ma'dýr. Bu sorgulama, ' içinde herkesin yalnýz bir birey olarak kendi fýrlatýlmýþ olduðu olanaklar üstüne yansýtma yoluyla. […] O zemin-
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den, kendisi tarafýndan deðil fakat kendisine, bir zemin olarak olmak neyimlenir. Temel ratio olarak, hesap (account) olarak yorumlanýr' 
üzere býrakýlmýþtýr' (VZ, 284.krþ.LXV,239). Dasein zemin veya te- (PR, 210). Bkz. Inwood, 1999:
mel saðlamaz: o kendisinin dünyaya giriþini veya baþlangýçta onu s.46. Heidegger, “Messkirch'in 700. Yýlý, 22 Temmuz 1961 Yurt-
bekleyen olanaklar dizisini seçmez. Fakat o bu olanaklarý kendisinin akþamýnda Hemþehrilere Konuþma” (çev. Leylâ Baydar, Hasan 
kabul eder ve onlarý bir sonraki fýrlatýlýþý için bir fýrlatma-kabini Ünal Nalbantoðlu), Defter dergisi içinde, Kýþ 2001, Yýl: Ondört, Sa-
(trajectory) yapar. Onun bunu yapma yeteneði onun 'ekstatik za- yý: 42, Ýstanbul: Metis Yayýnlarý. ss. 45-52.
mansallýðýna' (temporality) dayanýr: “Kaygý gündelik ihtiyaçlarýn  s.47. A.g.y.
acilliðiyle sýnýrlandýrýlmýþ olsa bile, Dasein asla saf  bir ortaya serme  s.51. A.g.y. 
deðildir; o bekleyen bir alýkoymadan kaynaklanýr ve bu alýkoyma ze-  s.51. A.g.y.
mini üstündeki bir dünya içinde, ya da kendisi bu “zemin” olarak var  s.52. A.g.y.
olur. ER gründen'in Dasein'ýndünya-içinde-varlýk'ýyla ilgili olarak Tanrý ve Teoloji: 'Erotik bir kiþinin her zaman doða içinde 
üç anlamýný bulur -1. 'kurmak', stiften; 2. 'zemin kazanmak', Bo- erotik olduðu gibi, o yaratmýþ olsun ya da olmasýn – ya da her zaman 
dennehmen; 3. 'temellendirme', Begründen (ER,104): 'Zeminin yaratacak olsun - bir aþk nesnesidir, ayný bunun gibi dindar biri de 
özü temellendirmenin, transendental olarak [1] dünya-tasarýsý,  [2] her zaman dindardýr, bir tanrýya inansýn ya da inanmasýn' (Simmel, 
varolanlar arasýndaki tutukluluk ve [3] var olanlarýn ontolojik us- G., Essays on Religion/Din Üzerine Denemeler, 5). Heidegger din-
lamlanmasý [Begründung]na yükselen üç katlý daðýlmasýdýr. Dasein dar biriydi, fakat dindar bir filozof  deðildi. Felsefe teolojiden ayrýdýr. 
1.bir dünya temellendirir, 'tasarlar' veya bir dünyaya 'yükselik', 2. Teoloji 'pozitif  bir bilim' olarak þimdiden açýlmýþ ve onlarla bilim 
kendini onun içinde diðer var olanlar arasýnda bir var olan olarak öncesi ilgilenmelerimizde ulaþýlabilir ve varlýk hakkýnda kavram ön-
temellendirir ve böylece o yetkilendirilir. 3. bir durumun neden bu cesi bir anlayýþ tarafýndan aydýnlatýlan bir var olanlar dizisini inceler. 
þekilde olduðunun nedenlerini sorar. Tüm bunlar 'temelin teme- Teolojinin araþtýrdýðý þey Tanrý deðil fakat Hýristiyan imaný veya 
li'liyle, özgürlükle ilgilidir (ER,126). Baþlangýçtaki özgür dünya-ta- onun tarafýndan açýlan (disclosed) varlýklardýr, bu iman basitçe bir 
sarýmýz için hiçbir neden veya sebep verilemez. Bir dünyanýn, bir inanç veya bilgi deðil fakat Lutherci bir anlamda kiþinin tüm yaþmýný 
bütün olarak var olanlarýn, farkýnda olmamýz hem genel olarak var etkileyen bir yeniden doðuþ, 'açýlan, yani meydana gelen tarih içinde, 
olanlar için hem de davranýþlarýmýz için alternatif  olanaklar açar. çarmýha gerilenle birlikte, iman ederek anlayan Varoluþ [gläubig ver-
Böylece þunu sorabiliriz: Neden o deðilde bu (yapýlsýn)? VZ Var- stehendes Existieren]' (PT: “Phänomenologie und Theologie”, 
lýk'ýn varolanlarýn temeli olduðu düþüncesine çok az ilgi gösterir: Wegmarken içinde, “Phenomenology and Theology”, 54/10). Eðer 
“varlýðýn anlamý [Sinn] , 'temel', onun kendisi anlamsýzlýk uçurumu bir bilim olarak teolojinin sadece Hýristiyanlara deðil herkese ait ol-
[Abgrund] olsa bile anlam olarak ulaþýlabilir olduðu için, asla var duðu durumu söz konusu olmasaydý teolojiyi 'kendi dünya-tarihsel 
olanlarla veya var olanlarýn destekleyici “temel”i olarak varlýkla kar- görünüþü' içindeki Hýristiyanlýðýn öz-bilinci' olarak adlandýrabiliriz 
þýtlaþtýrýlamaz” (VZ,152). Daha sonra, varlýk var olanlarýn zemini- (PT,51, vd./9). Ýman tarafýndan açýlan, imanýn kendisini de içeren, 
dir: “içinde tüm var olanlarýn neyse o olarak ilkin kendi hakikatlerine varlýklar teolojinin, iman biliminin konusudurlar. Teoloji tarihsel bir 
(koruma ve düzenleme ve nesnellik) geldikleri bir zemin olarak disiplindir. O imana danýþmaz ya da onu doðrulamaz. Ýman, Glau-
varlýk; var olanlarýn içine battýðý zemin (uçurum), ayný zamanda için- be, kendisine dayanýr. Ýmanýn kendisi kavram-dýþýdýr, fakat teoloji 
de var olanlarýn ilgisizlik ve kendinden-açýklýk (temelsizlik) kazan- onun kavramsal bir yorumunu yapar. Bir bilimin temel kavramlarý 
dýklarý zemin” (LXV,77). Tüm bunlarýn yanýnda: 'varlýk bize, kendi- genel varlýk anlayýþýmýzdan yalýtýk halde tam olarak açýklanamaya-
lerine döndüðümüz var olanlarýn yaptýðý gibi, üstüne inþa edece- caklarý için felsefe gereklidir. Ýman yeniden doðuþu içerir, böylece 
ðimiz ve konaklayabileceðimiz temel ve zemin saðlamaz. Varlýk böy- DASEIN'ýn dinsel olmayan, ön-Hristiyan varoluþu 'eksistensiyel-
le bir temellendirmenin rolüne hayýr-demektir [Ab-sage], temellen- ontik olarak' (existentielly-ontically) aþýlýr. Fakat bu þekilde iman ta-
diren her þeyi reddeder, uçurumsaldýr [ab-gründig]' (NII,252/ niv, rafýndan aþýlan þey hâlâ onunla eksistensiyel-ontolojik olarak iliþki-
193). Þimdi Heidegger'in düþüncesi daha tarihseldir (LXV,451), Da- lidir.' Örneðin, teolojik günah kavramý teolojik olmayan suç kavra-
sein'ýn temellendirilmesiyle, varlýðýn (beyng) hakikatiyle ve olayla mýný, 'Dasein'ýn varoluþunun kökensel ontolojik belirlenimini içerir' 
ilgilenir. Grund'un çeþitli türleri veya anlamlarý olduðu için, temel- (PT, 64/19). Bu tür kavramlarý suç olarak açýklarken 'felsefe ontik 
lendirme çoðu zaman karþýlýklýdýr (reciprocal): 'Olay Da-sein'ý kendi olanýn ontolojik doðrulayýcýsýnýn ve gerçekte temel teolojik kavram-
içinde temellendirir (I). Da-sein olayý temellendirir (II). Temellen- larýn ön-Hýristiyan içeriðinin  formel gösterimidir' (PT, 65/20. 
dirme burada karþýlýklýdýr [kehrig]: I. Giderek büyüyen dayanaktýr II. Krþ.LX, 62 vd). O 'içinde günah kavramýnýn yattýðý 'ontolojik böl-
Kurucu tasarlamadýr' (LXV,261). Her zaman –var olanlarý bir bütün ge'nin 'biçimsel gösterimini [formale Anzeige]' saðlar. O teolojiye 
olarak açan ve ayný zamanda neden 'niçin?'diye soruyoruz sorusunu günahý kavramlaþtýrmada yardýmcý olur ve onun ihlal edemeyeceði 
ortaya çýkaran- neden varolanlarýn varolduðu sorusu sürekli olarak sýnýrlarý bildirir. Fakat teoloji ve felsefe ayrý dururlar. 'Hýristiyan fel-
onun canýný sýkar: 'Neden var olanlar? […] Temeller! Temel ve sefesi diye bir þey yoktur, bu “mantýksal olarak imkansýz bir þeydir”. 
niçinin kökeni. Her zaman varolanlarýn ötesine.  Nereye? Çünkü Fakat ayný zamanda, femonenolojik bir matematiðin olmadýðý gibi 
varlýk özer (essences). Niçin varlýk (beyng?) Kendisinden. […]' yeni-Kantçý, deðer-felsefesel, fenomenolojik teoloji  de yoktur' (PT 
(LXV, 509). Heidegger daha sonra, yeter neden ilkesinin iki farklý 66/21.Krþ.NI,14/ni,5; Metafiziðe Giriþ, 6/6). Teoloji bir felsefe ve 
anlamýný buldu: 1. Her þeyin insana kendi hesabýný (ratio) verdiði, onun sisteminin uygulanmasýndan ne kadar kararlý bir þekilde uzak 
kendisini temsil ettiði þeklindeki modern teknolojinin talebini ifade durursa kendi bilimsellik talebinde o kadar felsefi olur' (PT,58/14). 
eder. O Goethe'den bir alýntý yapar: 'Þimdi araþtýrma çabalar ve uð- Hediegger kendi gençliðinin, Hýristiyan imanýný Aristotelesçi terim-
raþýr, onun ruhu her zaman yüksektedir,/ yasayý, temeli, Nasýl ve Ni- lerle sunan, Thomizminden vazgeçer. Teologlar Aristoteles'e 
çin'i bulmak için.” 2. O, varlýðýn zemin olduðunu ve 'zeminsiz yani Marks'ýn Hegel'e yaptýðýný yaptýlar (NII,132/niv,88). O Paul'e ve 
þimdi Niçin'siz durduðu þeklindeki varlýðýn anlamý hakkýnda soruyu Agustinus'a geri döner (krþ. LX, 67 vd.) ve Yunan metafiziðinin Hý-
cevaplar. (PR: The Principle of  Reason, Neden Ýlkesi). 2,1 için te- ristiyan sahiplenilmesine karþý I.Cor.I, 20-23'e deðinir: 'Tanrý bu 
meldir: 'Sadece varlýk sözcüðü gerçek olduðu için tasarýmlama ilkesi dünyanýn bilgeliðini aptallýða dönüþtürmedi mi? […] Yahudiler bir 
geçerlidir. Neden [Grund] ilkesi varlýðýn sözcüðü olarak tasarým- iþarete ihtiyaç duyarlar ve Yunanlýlar bilgelik peþindeler: Fakat biz 
lama ilkesi için zemini ilk verir' (PR, 208). 'Varlýk temel olarak de- çarmýha gerilen Ýsa'ya va'zediyoruz, Yahudilerin üzerine engel ve 
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Yunanlýlar üzerine aptallýk koyuyoruz' (WMI: “Metafizik Nedir?'e nusunda birçok kavram bulunur: Tutku, Affekt ('duygu, heyecan'), 
“Giriþ” 374/276). O sýk sýk tanrýtanýmaz konuþur:  'insan mutlak Gefühl ('his') ve Stimmung ( 'ruh hali'). Heidegger onlarý sürekli 
küçük-burjuva [Spiessbürgers] olarak Tanrýnýn bir imgesi deðildir; ayýrdeder. Öfke ve gazap (Zorn) gibi, (meydana gelen) bir Affekt, 
bu tanrý insanýn uydurma bir ürünüdür [Gemächte]' (XXXI,136). nefret gibi (ruh durumsal) Leidenschaft'tan (tutku) tamamen fark-
Fakat onun itiraz ettiði þey yanlýþ bir Tanrý, özellikle üstün bir varlýk lýdýr: 'Nefret açýk-görüþlüdür, asla kör deðildir; sadece gazap kördür. 
olarak düþünülen bir Tanrý çeþitidir: 'sýradan anlayýþa “tanrýtaný- Aþk açýk-görüþlüdür asla kör deðildir; sadece aþkýn ateþi kör, uçucu 
mazlýk” gibi görünen ve görünmesi gereken þey temelde onun kar- ve istikrarsýz bir duygudur, tutku deðildir (NI, 58, vd./ni, 48). Bir 
þýtýdýr'(NI,471/nii,207, vd.). Tanrýnýn varlýðý, küfür olmaksýzýn, tutkuyu bir 'his' olarak adlandýrmanýn onu güçsüzleþtirdiði görülür 
nedenselliði kanýtlayabileceðimizden daha fazla bir þekilde kanýtla- fakat bu yoz bir Gefühl kavramýna sahip olduðumuz nedeniyledir. 
namaz (NI,366/nii,106). Fakat biz –Tanrýyý mutlak bir Sen olarak, Gerçekte bir 'Gefühl kendisinde kendimizi varolanlarla ve böylece 
bonum olarak, deðer olarak ya da sonsuzluk olarak anlamaktan daha kendimizle iliþkide bulma yolumuzdur' (NI, 62/ni, 51). Gefühl bu-
uygun olarak - tam-güçlülük, kutsallýk olarak varlýk düþüncesinin bi- rada Stimmung ile eþdeðerdir. 'his “iç”te yer alan bir þey deðildir; his, 
zim AÞKINLIKýmýzdan ve bütün varlýk anlayýþýmýzdan köklenerek kendisi adýna ve kendisi uyarýnca her zaman þimdiden kendi ötemize 
geliþtiðini gösterebiliriz. Heidegger'in bunu göz ardý etmesi tanrýta- bizi ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin bir bütün olarak varolanlar 
nýmazlýk izlenimi verir, fakat 'her durumda, ontik olarak anlaþýldý- içine uzattýðýmýz yol olan Dasein'ýmýzýn temel kipidir'. Beden derin-
ðýnda, tümüyle doðrulanýr olan tanrýtanýmazlýðýn ucuz suçlamasýný lemesine kuþatýlmýþtýr: 'her his belirli bir yolda ayarlanmýþ bedenleþ-
itirazsýz kabul etmek daha iyi olacaktýr. Fakat bu Tanrý'ya varsayýlan me [Leiben], belirli bir yolda bedenleþen bir ruh durumudur'. (NI, 
ontik iman temelde tanrýsýz deðil midir?' (XXVI,211,n.3). O tanrýta- 119/ni, 100). Gefühl bazen rahatsýz edici bir þekilde Stimmung ile 
nýmazlýðý reddeder: 'En son tanrý en biricik biricikliktir ve “tek- eþitlenmektedir (WM: “What is Metaphysics?”, MN: “Metafizik 
tanrýcýlýk”, “tüm-tanrýcýlýk” ve “tanrýtanýmazlýk” terimleriyle kaste- Nedir?”, 110/100; LXV, 256), bazen her türlü nesneden koparýlarak 
dilen hesapçý belirlemenin dýþýnda durur.' Tektanrýcýlýk ve bütün saf  bir içsel duygu olarak ondan ayýrdedilmektedir (WMP: “Post-
“tanrýcýlýk” çeþitleri sadece, “metafizik”i kendi zihinsel önvarsayým- script to What is Metaphysics?”, MNS: “Metazifik Nedir?'e Son-
larý olarak kullanan, Yahudi-Hýristiyan “apolojiler”inden beri vardýr. söz” 304/385) Korku dünyayý özel bir yolda açar ve yine de faklý ol-
Bu tanrýnýn ölümüyle bütün tanrýcýlýk yýkýlýr' (LXV, 411). Niet- mak üzere Angst ('kaygý, sýkýntý, keyifsizlik')'a yaklaþýr: 'Korku, 
zsche'nin 'Tanrý öldü'sü 'tanrýtanýmaz bir söz' deðil , 'fakat içinde Angst olarak otantik olmayan ve kendisinden saklanan “dünya” 
hakiki nihilizmin tamamlandýðý bu metafiziðin onto-teolojik sözü- üzerine düþmüþ Angst'týr' (VZ, 189). Benin korktuðu dünya içinde 
dür' (NII,348/niv,210). Nietzsche'nin 'kaos' olarak dünyasý 'hýristi- olan bir varlýktýr örneðin bir diþçinin matkabý. Bu varlýk 'zararlý'dýr. 
yan tanrýsýz olumsuz teolojidir' (NI,353/nii,95).  Heidegger sürekli Zarar vericilik onun durum kipidir [Bewandnisart]' zarar vericiliðin 
'tanrý(lar)'dan söz eder, fakat onun/onlarýn ontolojik konumu be- belirli bir þekli, diþteki acý, vardýr ve belirli bir bölgeden, diþçinin-
lirsizdir: 'Tanrý [Der Gott] ne 'var olan' ['seiend'], ne “var olmayan” kinden gelir. Bu bölge ve ondan çýkan þeyler benim için 'korku ve-
['unseiend'] nede asla elde-bulunur ve canlý olarak Tanrý'da ve in- rici' olarak tanýdýktýr. Matkap henüz diþimin veya sinirimin üstünde 
sanda deðil fakat Da-sein'da temellendirilebilen “Ara” ['Zwischen'] deðildir fakat yakýna gelmektedir. O þimdiden yakýndadýr. (Gelecek 
olarak zamansal-uzamsal olarak olagelen [west] Varlýk ile eþitlenir- ayýn randevusu canýmý sýkmaz.) o gözdaðý verir, fakat geleceði kuþ-
dir' (LXV,263). Tanrý Varlýk'a ihtiyaç duyar fakat onunla özdeþ de- kuludur. Dolguya ihtiyacým olmayacak belki; yaparsam belki acýt-
ðildir. Varlýk, 'tanrýlarýn konaðýnýn merkezindeki ateþ ocaðý' gibi, tan- maz. Belirsizlik son ana kadar devam eder. Belirsizlik korkumu arttý-
rýlar ve var olanlar arasýndadýr (LXV,486;krþ.243, vd.; Hümanizm rýr.  Sadece beklediðim acý nedeniyle matkaptan korkmuyorum. Ba-
Üzerine Mektup, 328/234). Varlýk buna raðmen göze çarpar þekilde zý insanlar diþçinin matkabýndan korkmazlar, bazýlarý belki tama-
Aquinas'ýn tanrýsýna benzer: O basit ve biriciktir. O yoksul ve genel men hiçbir þeyden korkmazlar. Onlar benim gibi ayný þiddette acý 
deðil, fakat zengin ve doludur. O var olanlardan bir var olanýn öte- beklerler, fakat onlar onu korkunç olarak görmezler ve ona benim 
kinden farklý olmasý gibi farklý deðildir.  Onun bir çok adý vardýr; on- gibi ayný dikkati göstermezler. (Örümceklerden korkmadýðým için, 
larýn hiçbiri onun bütün özünü içermez, fakat her biri onu ' “bir bü- biri orada saklansa bile kuyuya yaklaþýrken korkmam, karþýlaþma-
tün” ['ganz'] olarak' düþünür (LXV,471;krþ.486). Aquinas'ýn tanrýsý mam muhtemel olmasa bile biriyle karþýlaþmayý da 'beklemem'). 
bir varolandýr (ens), fakat kendi varlýðý (varlýk edimi) (actus) es- Korku sadece içsel bir his deðildir; o olanaklý tehditlerin bir dünya-
se(ndi) ile ve kendi özüyle özdeþ özel bir tür varolandýr; o saf  katký- sýný açar. Benim dalgýn korkum, korkuya duyarlý oluþum, 'þimdiden 
sýz varlýktýr. O Musa'nýn tanrýsýndan çok Hediegger'in Varlýk'ýna (ve- kendisinden korkunç bir þeyin yaklaþabileceði dünyayý bir alan ola-
ya Hegel'in 'kavram'ýna) yakýndýr. Böylece Heidegger'in düþüncesi rak açtý” (VZ, 141) kendisi için korktuðum þey kendim, DA-
þudur: Ýnsanoðlunun Tanrýya veya tanrýlara ihtiyacý vardýr. Tanrý SEIN'dýr. 'evim ve yuvam' için korksam da 'kaygýlý birlikte-Varlýk' 
(lar) tasarladýðýmýz baþka her þey kadar gerçektir. Fakat onlar Varlýk, olarak kendim için korkarým (VZ, 141) . Eðer baþkalarý için kor-
ya da Aquinas'ýn 'tanrý'sý deðildirler. Onlar tarihsel olarak Varlýk'ýn kuyorsam, 'kendim için de korkuyorum'dur (sich fürchten, genel-
deðiþik görünümleridir. Zaman zaman þairler ve bilginler tanrýlarý likle fürchten'in kuvvetlendirilmiþ bir biçimi, 'korkmak); kiþinin 
yeniden canlandýrsalar da onlar Yunan kent-devletleriyle birlikte öl- hakkýnda korktuðu þey 'onun kendisinden koparýlýp alýnabilen kiþi-
düler. Hýristiyan Tanrýsý bugün ölüdür veya ölmektedir, bir ölçüde nin baþkasý-ile-birlikte-varlýðýdýr' (VZ, 142). (ailemin geleceði hak-
bundan sorumlu olan insanlýk yaþamýný tehdit eden metafizik ve kýnda korku nedeniyle yaþam-sigortasýna sahipsem, kendim için na-
teknoloji tarafýndan öldürülmüþtür. Bu tehlikede yaþamak için, tüm sýl korkarým?) Böylece korku kiþinin içinde olduðu bir durumdur: o 
önceki çaðlardaki gibi, yeni bir tanrýya veya tanrýlara –sayýsý hak- dünyayý, kiþinin onun içine fýrlatýlmýþlýðýný ve onun içindeki varlýk-
kýnda daha karar verilecektir (LXV,437) - ihtiyaç duyarýz – 'son tanrý, larýn 'iliþkisini' açar. Angst'da kiþinin içinde olduðu bir durumdur, 
geçmiþin tanrýlarýndan çok farklý olarak, özellikle Hýristiyan tanrý' fakat korkudan farklýdýr (VZ, 184 vd.): angst'ýn hakkýnda olduðu þey 
(LXV,403,krþ. XXXIX,93 vd.). Son tanrý Varlýk'ýn kendisi deðil (onun Wovor'u, 'Önünde'si, Karþýsýnda'sý') dünyaya-içsel bir varlýk 
'Varlýðýn hakikati'dir (LXV,35). Heidegger'in 'teoloji'si Alman Ýdea- deðildir, fakat dünya, dünya-içinde-varlýk, Dasein'ýn kendisi ya da 
lizmi'nden, özellikle Hölderlin ve Schelling'den etkilenmiþtir. O, Hiç'tir (krþ. MN. 111/101).O belirli bir zarar için gözdaðý vermez, 
belkide, Katolik bir Hegel'di. Bkz. Inwood, 1999: 80-81. belirsizdir ve 'ilgililik'ten yoksundur. Sadece dünyaya içsel varlýklar 

ilgililiðe sahiptir; bu nedenle Angst dünyayý kendi ilgililik-bütünlü-Angst, Korku, Kaygý: Almanca'da 'heyecan'lar (emotion) ko-
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ðünden (involvement-totality), kendi anlamýndan soyar böylece lamsýzdýr. Raslantý þeyleri deðil: özgürlük 'zorunlu' (das Verbin-
dünyayý daha fazlasýyla belirli hale getirir. Dasein da kendi her- dliche) ya da 'baðlayýcý' (Bindung) olaný içerir (XXVI, 247). Zorunlu 
zamanki ilgilerini kaybeder ve kendi çýplak kendisine, kendi çýplak olan bana dýþsal olarak zorla yüklenmez. Kendimizden baðýmsýz 
olabilme-yeteneðine, kendi 'kendisini seçme özgürlüðüne' bireyleþir deðerler ve yasalar yoktur: kýlgýsal özgürlük öz-yasamalýdýr (XXXI, 
(VZ, 188). Angst'da herþeyi 'tekinsiz' (uncanny, unheimlich, 294, 296). Fakat eðer bir þeyi yapmaya tamamen güdülendiysem - 
edb.'evsiz') buluruz ve 'evde' dünya içinde hissetmeyiz (Un-zuha- onlarý yapmak zorunda oluþum tamamen benim kendi seçimimle 
use). Angst'ýn ne için olduðu (onun Worum'u, 'Hakkýnda olduðu') olsa bile-  yapmak zorunda olduðum þeyler de olmalýdýr. Özgürlük 
onun hakkýnda olduðu þeyle aynýdýr: Dasein ve dünya-içinde-varlýk. ve zorunluluk sadece kýlgýsal olanla ilgili deðildir. Resimlerin gü-
Korku 'kendimizi kaybettirirken', Angst'da sakin ve topluyuzdur zelliðini deðerlendirirken, verili bir resmin güzel olduðunu düþün-
(VZ, 141, 342; MN, 111/100). Angst'ýn iki etkisi vardýr: 1. Sürekli, meye, ya da söylemeye, zorlanmam; onun tarafýndan, bir hayvan gi-
kesin Angst kendimizden kaçmamýza, tanýdýk dünyaya-içsel-þeylere bi, 'sersemletilmem' (benommen). Düþüncelerimi toplamak ve yar-
sýðýnmamýza veya 'içlerine düþmemize' neden olur.2. Raslantýsal, gýlarýmý deðerlendirmek için geniþ hareket alanýna ya da yerine 
açýk Angst bizi tanýdýk olandan söküp uzaklaþtýrýr ve çýplak Dasein'ý (Spielraum, edb. 'oyun odasý, (özgür) oyun için oda', XXVI, 248; 
ve onun çýplak dünyasýný açar. Açýk Angst filozofa iki þekilde hizmet XXIX, 384, 493 vd.) sahibim. Nesnenin zorlayýcýlýðýna duyarlý ol-
eder: (a) Genel olarak o Dasein'ý kendi birliðinde açýða çýkarýr (b) salar da yargýlarým özgürdür. Geniþ hareket alaný, belirli bir varlýktan 
filozofun kendi Angst'ý onu dünyasal tasalardan ve önyargýlardan baðýmsýzlýk, benim var olanlarý DÜNYAya ya da bir bütün olarak 
koparýr, felsefeyi mümkün hale getirir. Angst tek 'temel ruh du- var olanlara AÞKIN kýlmam ile güvenceye alýnýr.  Deðerlendirme 
rumu' deðildir (XLIX, 32; krþ. 58, vd) 'Sýkýntý' (Langweile) da her þe- standartlarýna ve diðer resimlere baþvururum; önümdeki resim 
yi ayrýmsýzlýða batmaya býrakmakla var olanlarý bir bütün olarak tarafýndan dondurulmam. Benzer olarak, karþýma çýkan olanaklarýn 
açar, fakat Angst'tan farklý olarak, o onlarýn kayýp gitmelerine izin her biri açýsýndan zorlanmýþ olsam da özgürümdür : 'sadece [Da-
vermez, böylece de Hiç'i açýða çýkarmaz (WM: “Was ist Meta- sein] bir bütün olarak var olanlarýn üstüne yükseldiði için kendisini 
physik?”, “What is Metaphysics?” 109 vd. 99 vd.). Sýkýntýnýn sýrayla, kendi isteðiyle var olanlar alaný içinde þu ya da bu varlýða yöneltebilir; 
ücra bir durakta (Heidegger'in nedensizce geç kalmasý gerektiðini alternatifler dizisi burada çoðunlukla her bir Dasein'ýn olgusal 
varsaydýðý, XXIX, 159) bir tiren beklemeyle, bir akþam yemeðine varoluþuyla þimdiden karar verilendir. Bunun orada karar verildiði 
gitmeyle ve bir Pazar öðle sonrasý þehir caddelerinde yürümeyle ör- bu alan içinde özgürlük için elbette geniþ bir hareket alaný vardýr' 
neklendirilen derece derece derinleþen – Angst'a yakýn 'derin bir (XXVII, 306 vd.). Benim yargýmýn (veya diðer eylemimin) nedensel 
sýkýntý' - üç biçimi vardýr (XXIX, 117 vd., özellikle 206 vd. ). Daha belirleyicileri yok mudur? Ya da özgürlük, Kant'ýn varsaydýðý gibi, 
sonralarý, baskýn 'temel ruh durumu' tarihsel olarak çeþitlilik göste- anlaþýlýr nedenselliðin özel bir türü müdür? Özgürlük ne bir neden-
rir. 'Öteki baþlangýçta düþünmenin temel duygu durumu dehþet sellik türüdür ne de doðal veya pisikolojik nesensellikle yarýþabilir. 
(Erschrecken), soðukkanlýlýk (Verhaltenheit), - bu ikisi birlikte Bunun iki nedeni vardýr: 1. var olanlarý neden ve sonuç aracýlýðýyla 
önsezi (Ahnung) – ve çekingenlik (Scheu) diye yaklaþýk olarak ad- deðerlendirmek onlarý 'ELDE-BULUNUR' (XXXI, 163, vb.) ola-
landýrýlabilen duygu durumlarýnda salýnýrken   'ilk (Grek) baþlan- rak ya da  'gerçek' ( NI, 401/nii, 138, vb.) olarak görmektir. Bu, bir 
gýç'ýn temel duygu durumu 'hayret'ti. Dehþet bizi 'var olanlarýn var insaný, kiþiyi ya da DASEIN'ý deðerlendirmenin yanlýþ bir yoludur. 
olduðu ve varlýðýn (Das Seyn) onlarý terkettiði olgusundan geri tutar' O onu doðal bir varlýða indirger. Ne 'Ne yapmalýyým?' ne de 'Neden 
(LXV,14). Ruh durumu için birden fazla sözcük gereklidir: 'Temel bunu yaptý(m)?' nedensellik yoluyla uygun bir þekilde cevaplandýrý-
ruh durumunun tek bir sözcükle yapýlan her adlandýrmasý yanlýþa lýr. Olasýlýklar burada gerçeklikten daha anlamlýdýrlar. Kant'ýn öz-
götürür. Her söz gelenekten alýnýr. Öteki baþlangýcýn temel ruh du- gürlüðün anlaþýlýr nedenselliðinin doðal nedenselliðe koþut, fakat 
rumunun birçok adýnýn olmasý onun sadeliðiyle çeliþmez fakat onun ondan baðýmsýz, olduðu görüþü insanýn nedenselliðin iki türünü 
zenginliðini ve tuhaflýðýný onaylar' (LXV, 22). Modernite her ruh du- nasýl birleþtirebildiðini açýklama ek sorununu ortaya çýkarýr (XXXI, 
rumunu, onlarý kamusal ve toplumsal kýlmak böylece 'büyüyen boþ- 301). 2. Biz onun olasý baþka türlü olmuþ olabileceðini düþünürsek 
luk'u gizlemek için, çýplak olarak (ya da canýnýn istediði gibi) ortaya sadece birþeyin neden olduðunu, onun ZEMÝNÝ veya nedeninin ne 
sermeye yönelir (LXV, 123). Fakat 'varlýk'ýn (Das Seyn) önünde olduðunu sorarýz. Birþeyin baþka türlü olmuþ olup olamayacaðý sa-
Angst bugün de her zamanki kadar büyüktür. Kanýt: bu Angst'ý ba- dece kendisine deðil, fakat onun ait olduðu daha geniþ bir dünya 
ðýrýp susturmak için devasa aygýtlar' (LXV, 139). Bkz. Inwood, 1999: içindeki olaylara baðlýdýr. Böylece dünyaya aþarak geçtiðimiz için 
15-18. 'Neden?' diye soruyoruz (XXIX, 528). Özgürlük içindeki dünyaya 

geçiyoruz. Böylece: 'Nedensellik özgürlükte temellendirilir' (XXXI, Özgürlük: Ýnsan özsel olarak özgürdür: 'Özgürlük insanýn sa-
303). Burada biri benim aþmamý saðlayan diðeri de aþmam tarafýn-hip olduðu birþey deðildir [Eigenschaft, 'nitelik']; insan özgürlüðün 
dan garantilenen iki özgürlük mü vardýr? Ýki ardýþýk özgürlük yok-sahip olduðu birþey [Eigentum, 'iyelik']dir. (S, 11/9). Heidegger yedi 
tur: Dasein belirli bir zamanda aþmaz, o 'her zaman daha þimdiden' çeþit özgürlük ayýrdeder: 1. kiþinin kendi baþýna deðiþiklik baþlatma 
(immer schon) aþmýþtýr. Zamandaþ iki özgürlük deðil, kendi üzerine yeteneði 2. -den baðýmsýzlýk, özgürlük...; 3.-e baðlanma, -e özgür-
kývrýlmýþ özgürlük vardýr: TASAR'ý fýrlatan kendi fýrlatýlmýþlýðýna lük...; 4. duyusallýk üstünde hakimiyet (otantik olmayan özgürlük); 
FIRLATILIR. Bu özgürlüðün dökümünü nasýl yapabiliriz? Yapa-5. kiþinin kendi özünün yasasýndan öz-belirlenim (otantik özgür-
mayýz. O, neden olunmuþ veya temellendirilmiþ deðil fakat tüm te-lük); 6. iyi ve kötü için yeti; 7. ilgisizlik serbestliði (S: Schellings Ab-
mellendirme ve nedenselliðin koþulu olan, sade bir 'olgu'dur handlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), Schel-
(XXXI, 295, vd.). 1920'lerde özgürlük dünya biçimlendirmede mer-ling's Treatise on the Essence of  Human Freedom, Schelling'in Ýn-
kezi bir rol oynar. 1930'larýn ortasýnda o bu rolü yitirir, çünkü bir san Özgürlüðünün Özü Üzerine Denemesi, 106/88, 117/97, 123/ 
dünyayý baþlatan insan ya da Dasein deðil varlýðýn kendisi (yada hatta 102. Onun için sadece 2, 3 ve 5 önemlidirler. Özgürlük (zorlama, 
'Das Seyn') dir. Fakat varlýk var olanlarý onlarýn HAKÝKATinde ya vb.) ... – den özgürlük ise olumsuz, ... -e özgürlük ise olumludur ... 
da açýlmýþlýklarýnda yakalamak için insana ihtiyaç duyar. Böylece: Eðer Tanrý'ya tapmakta özgürsem, Tanrý tarafýndan ona tapmak için 
'Varlýðýn özü özgürlüktür',  'var olanlarý olmaya býrakma'ya dayanan belirlenmiþ veya zorlanmýþ olmadan, Tanrý'dan ve Tanrý'dan vazgeç-
bir özgürlük (ET: “On the Essence of  Truth”, HN: “Hakikatin mekte özgür olmalýyým (XXXI,6, vd). Tersine, olumsuz özgürlük 
Neliði Üzerine”, 185 vd./124 vd.).  eðer ben var olanlarý olmaya eðer ayný zamanda çeþitli þeylere ve onlar için özgür deðilsem an-
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býrakýrsam, onlar bana hareket alaný tanýyarak beni olmaya býrakýr. þeyler ve benzerleri sadece bu birincil ait olma zemininde bulunur-
O bizim Çevremizi deðil bizi yöneten bir içsel güç, düþüncedir; biz lar' (XX,367). Duyma konuþmaya özgüdür: 'ile-varlýk dünya-içinde-
kendi çevremizi ve onun yorumunu seçeriz: 'Çevre kendi baþýna varlýða aitken duyma konuþmaya aittir'. Bunula birlikte, biz 'onun 
hiçbir þeyi açýklamaz; kendinde bir çevre yoktur' (NI, 273/nii, 23). söylemesini ve onun hakkýndaki konuþmayý deðil, fakat tüm söyle-
'Özgürlük' anlamý tarih boyunca deðiþen 'temel kavramlar'ýn (Grun- nenleri, konuþmanýn ne hakkýnda olduðunu duyarýz'. Fizyoloji, 
dworte) bir tanesidir (NI, 168, vd./ni, 143, vd.). Fakat sadece sýnýrlar akustik gibi ikincildir:  'duyma için kulakmemesi ve kulakzarý gibi 
içinde. Özgürlüðün hareket alanýyla, yükümlülük ve sorumluluk ile þeylerin olmasý tamamen þanstýr' (XX, 368).  Heidegger, daha sonra, 
baðlantýsý (XXXI, 262) deðiþmez kalýr. Fakat özgürlüðün içeriði, sadece ötekileri deðil dilin kendisini de duyduðumuzu tartýþýr: 'Biz 
kiþinin özgür olmasý için kiþiden istenen þey, deðiþir. Ortaçaðlarda dili yalnýzca konuþmuyoruz, onun dýþýndan konuþuyoruz. Biz bunu 
istenen þey kiþinin bengi kurtuluþunun yararýna Hýristiyan inancý sadece her zaman için dili þimdiden dinlemiþ olmakla yapabiliriz. 
özgür kabulüydü. Descartes ve onun kuþaðý bizi bu yükümlülükten Orada neyi duyarýz. Dilin konuþmasýný duyarýz [das Sprechen der 
kurtardý ve özgürlüðü 'insanýn tüm yaratýcý yetenekleri'nin özgür öz- Sprache]'  (DD, Dile Doðru Yolda, OWL: On the Way to Language, 
açýlýmý içine yerleþtirdi (NII, 143/niv, 89). Fakat 'her hakiki 254/124). Die Sprache spricht, 'dil konuþtuðu, yani gösterdiði þey 
serbestlik yalnýzca zincirlerden bir kaçýþ ve baðýmlýlýklarýn bir deðiþ- içinde konuþur'. Onun konuþmasý [Sagen] bir zamanlar konuþulmuþ 
mesi deðildir o hepsinin üstünde yeni bir özgürlük anlayýþýdýr' (NII, ve þimdiye kadar hâlâ konuþulmamýþ, dilin yapýsýna [Aufriss]  yayýl-
143/niv, 97). Eski özgürlükten serbestlik, yeni zorunluluklar ve yü- mýþ konuþmadan [Sage] fýþkýrýr. Dil tüm mevcudiyet [Anwesendes] 
kümlülükler koyarak yeni özgürlük için serbestliktir. Fakat þimdi yü- bölgelerine eriþen gösterme olduðunda konuþur ve bu bölgelerden 
kümlülük açýkça insanýn kendisi tarafýndan kurulmuþ olarak anla- mevcudiyete (presence) [Anwesendes] gelen ne varsa görünmesine 
þýlýr: Kant'ýn terminolojisinde, 'insan kendisi için yasa koyar ve yü- ve yitip gitmesine izin verir' (DD, 254, vd./124).  Dil dünyayý bizim 
kümlülüðü seçer ve kendini ona baðlar' (NII, 143/niv, 97, vd). Hei- için açar, açýða çýkarýr ve düzenler. O belirli konuþmacýlarýn genel-
degger Hegel gibi bu deðiþmeyi özgürlüðün geniþletilmesi olarak likle farkýnda olmadýklarý dünyanýn özelliklerini açýða çýkarýr. Ge-
kabul etmez. O sadece bir tür özgürlüðün diðeriyle yer deðiþtirilme- hören ve hören'in benzerliði, örneðin açýkça 'bir zamanlar konuþul-
sidir. Bu deðiþiklikler sonsuza kadar sürer mi? Heidegger modern muþ', fakat çoktandýr unutulmuþ, 'þimdiye dek hâlâ konuþulma-
insan merkezli modern özgürlük anlayýþýna kök salmýþ ve var olan- mýþ'tý. O hâlâ orada, onu duymak için bizi beklemekte olan dilin 
larý olmaya býrakamayan teknolojinin, özgürlüðü,  insaný daha fazla içindedir. Bkz. Inwood, 1999: 86-87.
dünyaya aþarak geçmeyen ve artýk öteki hayvanlardan fazla özgür 
olmayan 'mekanikleþmiþ [technisierte] hayvan'a indirgeyerek (LXV, 
98, 275), yýkma olasýlýðýný düþünür. Fakat teknolojinin köktenci yeni 
bir 'Dasein' ve özgürlük 'temellendirmesi' içinde barýndýrýlabileceði 
de mümkündür (LXV, 275). Bkz. Inwood, 1999: 74-76.

Duyma: Hören 'bakmak, fark etmek, duymak, anlamak' anlam-
larýna gelen bir kök-sözcüðe geri gider, fakat o þimdi '(-i, -hakkýnda) 
duymak; (-i) dinlemek; bakmak, itaat etmek' anlamlarýna gelir Hö-
ren anlamayla ilgiliyken, Horchen, hörenden geliþtirilen '(-i) dinle-
mek, kulak misafiri olmak, kulak vermek, kulak kesilmek', fakat da-
ha çok sesleri dinleme çeþidinden bir anlama gelir. Böylece kiþi hö-
ren olmaksýzýn horchen yapabilir: 'asýl anlamda duyamayan bir kiþi ( 
bir kiþiye–onun saðýr olduðu anlamýna gelmeyen - 'O duyamýyor' 
dediðimizde olduðu gibi ) yalýn dinleme duyma ve anlamanýn kesin 
bir yoksunluðunun biçimi olduðu için çok iyi bir þekilde ve tam da 
nedenle dinleyebilir [horchen]' (XX, 368). Fakat dinleme bile an-
lama içerir: 'üstelik dinleme olgusal olarak tonlarýn duyumsanma-
sýndan (sensing)ve seslerin algýlanmasýndan daha kökenseldir. Hatta 
dinleme anlamayla duymadýr, yani “kökensel olarak ve ilkin” kiþi gü-
rültüleri ses-karmaþalarýný deðil fakat gacýrdayan arabayý, elektirikli 
tramvayý, motorsikleti, yürüyen asker birliðini, Kuzey rüzgârýný du-
yar. Böyle bir þeyi 'arý bir gürültü' olarak “duymak” çok yapay ve kar-
maþýk bir tutum olur'  (XX, 367, krþ. VZ, 163; SYK, 15/151, vd.).  
Hören überhören, 'duymamak, aldýrmamak', ve hinhören, '-i dinle-
mek' gibi duymayla iliþkili çeþitli bileþik kelimeleri biçimlendirir (krþ. 
VZ, 271). O ayný zamanda gehorsam, 'itaat eden', ve hörig, 'esir tu-
tulma, boyunduruk altýnda olma, köleleþtirilmiþ' kavramlarýnýn or-
taya çýkmasýna yol açar. Heidegger için en önemlisi bir zamanlar 
'duymak, itaat etmek' anlamlarýna gelen ancak daha sonra duyma ile 
baðlantýsýný yitirip '(-e) ait olma, uygun olma vb.' anlamlarýna gelen 
gehörendir. Gehörig, 'ait olma, uygun olma', ve zugehörig  'eþlik et-
me, ait olma' gehörenden ortaya çýkmýþlardýr. Böylece: 'Dasein du-
yar hört çünkü o anlar. O, ötekilerle birlikte dünya-içinde-varlýðý an-
larken ile-Daseina ve kendisine 'esir tutulmuþtur'  'hörig' ve o, bu 
esaret  Hörigkeit altýnda onlara aittir zugehörig' (VZ,163). Ve: 'ile-
varlýk ötekilere kulak veren-itaat eden-ait olan Zu(ge)hörigkeit yapý-
sýna sahiptir ve ayýrma, gurup-oluþturma, toplumun geliþmesi gibi 
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