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Ben yine seviyor olacaktım seni
Nuh Tufanı’nın on yıl öncesinden,

Ve eğer istersen, lütfet bana reddedişlerini
Yahudiler değiştirene dek dinlerini.1

Bazı kavramlar üzerine yazmak, insanlığın başlangıcından bugüne 
kadar olan kısımlar üzerine yazmak zorunluluğu doğurur. Çünkü 
eğer insanın öznesi olduğu bir kavram veya olay söz konusuysa, 

münferit dinamiklerin, belirli şartların ve algılayışların da olduğunu hesaba 
katmak zorundayızdır. Dolayısıyla aşk üzerine düşünmek, insanlık tarihi-
nin âşık olan tüm insanlarına göz kırpmak anlamına gelir. Şimdi olmayan 
insanların da bir zamanlar kalbi hızlanmış, dizlerinin bağı çözülmüştü. Her 

insan sahneye çıkıp, dünyanın en özel duygularından olan aşkı yaşayıp 
-belki de mücadele edip- zamanı geldiğinde dünyadan ayrıldı; aşkları 

da onlarla birlikte göçüp gitti. İnsanların en zalimlerinden en güç-
süzüne, en iyisinden en aptalına kadar herkesin belli biçimlerde 

yaşadığı aşkı, bir deneyim veya hissetme biçimi olarak nasıl ele 
alacağımızı belirlemek; aslında aşka nasıl baktığımızı, onu na-
sıl yaşadığımızı veya yaşamak istediğimizi de ortaya koyar. Bu 
bağlamda, aşk üzerine yazmanın da aşkı -en azından- bir ülkü 
olarak içerdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Aşkı yazmanın en büyük zorluklarından biri, ona belirli bir sınır koy-
mak gerekliliğidir. Antik Yunan’da bir tür dostluk, yurttaşlık görevi ola-
rak görülen, ama sonrasında eros’laşan bir aşkın varlığından söz edile-
bilir.2 Roma’da ise anlaşmaya bağlı, birbirini umursama üzerine kurulu 
olan ama nihai olarak imparatorluğa hizmet ettiği ölçüde değerli olan 
bir aşktan bahsedilir.3 Dolayısıyla, her kültür kendi anlatısallığını inşa 
ederek, aşka ve âşık olmaya dair çeşitli kurallar ve belirlemeler getir-
miştir. Bu bağlamda aşkı, tüm insanlığın kalbini hızlandıran ve diz-
lerinin bağını çözen bir duygu olarak ele almanın imkânsızlığı açık-
ça görünür. Aşkın fizyolojik veya psikolojik boyuttaki benzerlikleri, 
kültürel dinamikler karşısında silikleşerek, genel bir kavramsallaştır-
maya izin vermeye yetmez. Yapılacak şey, aşkın bir meydan okuma 
olarak, zamanla, mekânla ve insanın kendisiyle olan ilişkisinin kav-
ramsal çerçevesini çizmekten ibaret olacaktır. 

1  To His Coy Mistress, Andrew Marvell. Çeviri tarafıma ait.
2  Ayrıntılı bilgi için bkz: Sandra M. Lynch. (2013). Dostluk Üzerine. (Çev. Fermâ 
Lekesizalın), Ayrıntı.
3  Ayrıntılı bilgi için bkz: M. Foucault. (1986). The Use of Pleasure: The History of 
Sexuality, II., Vintage Books.
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Aşk, sonuçları bakımından hiçbir zaman iyileştirici ol-
mamasıyla ünlüdür. Ancak gerçekten de iyileştirici olma 
vaadini kendisinde taşır.4 Bu sebepten, aşkı tamamen bir ya-
ralanma biçimi olarak anlamak doğru olmayacaktır; çünkü 
aşk bir insanın içinde uyandığında, iyileşme vaadiyle ayakta 
kalır ve yeşerir. Bu aldanış, aşkın en net göstergelerinden bi-
ridir. Aşk hem korkutucu hem de aynı oranda önem görendir. 
Böylece, bir iyileşme biçimi olarak yaralanmak, bu zıtlıkları 
ve aldanışları da içerdiğinden, aşkın kavramsal temelinde 
olmaya hak kazanır. Suratında geniş bir gülümsemeyle âşık 
olduğu kişiyi -kendisini iyileştirecek kişiyi- düşünen birisi-
ni, köşede sinsice bekleyen yaralanma görüp güler. Burada, 
aşkın meydan okuyucu bir özelliği ortaya çıkar. İyileşmeyi 
umarak, bizzat yaralanmanın kendisine meydan okuyuş var-
dır. Umudunun boşa çıkacağını bilmez. Ancak bilse de yani 
her şey âşığın aleyhinde işliyorsa, yaralanması, umutsuzlu-
ğa düşmesi, kasvetle dolması kesin olsa bile, âşık yoluna 
devam edecektir. 

Keşanlı Ali’ye, “Korkmuyor musun?” diye soran Zilha, 
hem bir âşık hem de bir epik karakter cevabı alacaktır: 
“Korkmasına korkuyorum. Ama neylersin ki ortada destan 
var. Destanı yalan komak olmaz.”5 Keşanlı Ali gibi, âşığın 
kendisi de böyledir; ortada bir aşk vardır, meydan okunması 
gerekir.

Zamana ve Mekâna Meydan Okuma Biçimi 
Olarak Aşk

Şimdiye kadar, yalnızca âşık olana yönelik açıklamalar 
yaptık. Ama kural olarak, aşkı doğuran, bir âşık yaratan 
özne de vardır. Âşık olan biri -eğer şansı yaver gitmişse- 
âşık olduğundan karşılık bulabilir. Bu durumda, yukarıda 
bahsettiğimiz tüm belirlenimler, aşka karşılık veren -çiçe-
ği burnunda- âşık için de geçerli olacaktır. Eğer bahsedilen 
aşk, karşılığı verilmiş bir aşksa, artık iki farklı hayatın, iki 
farklı deneyimler dünyasının hizmet ettiği tek bir “dene-
yim dünyası”ndan söz etmek mümkündür. Aşk, dünyanın 
içerisinde ayrı bir dünya, anlamlar arasında ayrı bir anlam 
yaratır; “aşk daha sınırlı bir seçim yapar ve bu seçim artık 
herkese uygulanamaz, yalnızca birbirlerini sevenlere uygu-
lanabilir.”6 Meydan okumanın kendisi, bizatihi tüm dünyayı 
-iki âşık hariç herkesi- geride bırakmakla gerçekleşmiş olur.

Gerçekten de aşkın sadece âşık olan iki kişi arasında 
geçerliliği olan anlayışlar ve yorumlar silsilesi yaratması 
düşünmeye değerdir. Bu, aynı zamanda epistemolojik bir 
sorundur. Kant’ın, bilebileceklerimizi, deneyimi mümkün 
kılan zaman ve mekân çatısı altında temellendirmeye varan 

4  Aşkın nihai bir keder veya yaralanma olduğu, şarkılarda da net olarak 
gözükmektedir. Birçok şarkı, aşkın kişide açtığı yaraları, kişiye verdiği 
kasveti veya üzüntüyü anlatır. Aşkın bir iyileştirici olarak, keyifli ve 
heyecan verici bir şey olduğuna değinen pek az şarkı vardır.
5  Haldun Taner (2015). Keşanlı Ali Destanı. Yapı Kredi Yayınları.                
6  Niklas Luhmann. (2014). Aşk. (Çev. Akın Terzi). Edebi Şeyler.

eleştirisi; aşkta da geçerlidir ancak müşterek bir yalıtılmış-
lığı barındırır. Bireyin âşık olduğu kişinin tüm hissettikleri, 
düşündükleri veya algıladıkları; âşık olan birey için ola-
naklar arasındaki en çekici ve belki de en doğru şeylerdir. 
Doğruluğun, geçerliliğin veya algının kendisi, aşk tarafın-
dan iki kişi arasına sığdırılmıştır; bu, iki âşık arasındaki mi-
nik bir Saf Aklın Eleştirisi gibidir. Zaman ve mekân mefhu-
mu, iki âşık tarafından yeniden tanımlanır ve bir şeylerin 
anlayışı için temel oluşturur. 

Bu küçük müşterek dünya, Hemingway’in Robert Jordan 
adlı karakterinde kendini gösterir. İç savaş şiddetlenmişken, 
kimse geleceğine dair ufak varsayımlar bile yapamazken, 
ortada iki âşık vardır. Jordan ve Maria bir düzlükte, uzun 
otların arasında sevişme fırsatı bulmuşlardır. Ardından, 
Jordan kadına “Sen de toprağın altımızdan kayıp gittiğini 
duyumsadın mı?” diye sorar. Mekân askıya alınmış; aşk yo-
lunda silikleşmiştir. Ardından, şu cümleler yazılır:

Uzun zaman diye bir şey yoksa, yaşantınızın da geri ka-
lanı diye bir şey yok, şu andan başlayarak; ama yalnızca 
şimdi varsa, şimdidir kutsanacak olan öyleyse, şimdiyle bir-
likte olmaktan da mutluyum. Şimdi, ahora, maintenant, heu-
te. Şimdi, bu sözcüğün tüm bir dünya olması, tüm bir yaşam 
olması ne gülünç.7

Aşk, eğer karşılık bulduysa her şeyi müşterek bir ikiliğe 
dönüştürdüğü için ancak şimdi’ye özgü olmak zorundadır. 
Ancak eğer bir müşterek ilişki söz konusu değilse, âşık aş-
kına karşılık bulamıyorsa, bir şimdi’den bahsetmek müm-
kün değildir. Tek taraflı aşk, ortaklığa izin vermediği için, 
zamanı ve mekânı farklı biçimlerde ve tek taraflı olarak âşık 
olduğu insanın üzerine inşa etmekten başka çare bulamaz. 
Hatta denilebilir ki, bir meydan okuma olarak aşkın kendi-
si, karşılık bulamayan âşık için her şeyin şimdi’ye meydan 
okuduğu bir duruma dönüşür.

“Milord,” diye haykırır Kraliçe, “Sizi sevdiğimi asla 
söylemediğimi unutuyorsunuz.” Milord cevap verir: “Ama 
beni sevmediğinizi de asla söylemediniz.” O anda Milord, 
Kraliçeyi ilk gördüğünde ne giydiğini ve saçlarının nasıl ol-
duğunu, aradan seneler geçmesine rağmen büyük bir heves-
le anlatır. Kraliçe cevap verir, “Boş bir tutkuyu böyle anılar-
la beslemek ne büyük bir çılgınlık!” 

Burada, Milord aşkın belki de en büyük temsillerinden 
birini sunar; cevabı hem büyük bir yücelik taşır hem de yü-
celiği kadar çaresizliğin de sesidir. Kraliçe’ye cevabı şöyle-
dir: “Ama neyle yaşamamı bekliyordunuz? Elimde sadece 
anılar var. Onlar benim mutluluğum, hazinem, umudum. Sizi 
her gördüğümde yüreğimdeki mücevher kutusuna bir elmas 
daha koyuyorum (...)”8 Şüphesiz aşkın en büyük yardımcı-
sı hafızadır. Geçmiş, sürekli olarak şimdi’ye saldırır. Âşık, 
geçmiş tarafından sürekli saldırıya uğrayan şimdi’sini, 
yine geçmişiyle tedavi etmeye girişir. İyileşmeyi, yarala-

7  Ernest Hemingway. (2018). Çanlar Kimin İçin Çalıyor. (Çev. Erol 
Mutlu). Bilgi Yayınevi.
8  Alexandre Dumas. (2019). Üç Silahşör. (Çev. Volkan Yalçıntoklu). İş 
Bankası Kültür Yayınları.

narak mümkün kılmaya çalışır. Dolayısıyla tek taraflı âşık 
için şimdi yoktur, geçmiş vardır. Daha doğrusu, müdahale-
ye maruz kalan bir şimdi’ye sahip olduğu için geçmişi ön 
plandadır.9

Aslında meydan okumanın kendisi, olumsuzlama veya 
yanlışlamayla başlar. Çoğu şey iki kişiliktir; burada bir nes-
nellik gelişir ve dışarıda bırakılanlara meydan okur. Aşk, 
ancak kendi dayattığı doğruların seve seve kabul edildiği 
bir yerde bulunur. Zaman ve mekânla sınırlı değildir. Nüfuz 
ettiği doğrultuda, kendini besler ve büyütür. Aşkta mantığın 
olmadığını söylemek yanlıştır, aşkta bir mantık vardır ama 
bu mantık bizzat aşkın kendi mantığıdır; onun anlaşılmaz 
ve bilinemez çekiciliği de buradan gelir. Daha ileri gittiği 
yerler de olur. Bir bedene, bir varlığa veya olanağa dayan-
mayan durumlarda, aşkın var olmaya devam ettiği neredey-
se herkes tarafından kabul edilir. Ulaşılmaz olana, artık ya-
şamayana, başkasına âşık olana duyulan aşklar mevcuttur; 
öyle ki, varlığın veya yokluğun, olanaksızlığın ve şansın 
tüm paradigmaları bizzat aşk tarafından yeniden düzenlenir: 
Olanaksızlığın kendisi, umut verici bir ışığa dönüşmüş olur. 
Böylece her şey başa döner: Yaralanmanın kendisi, iyileşme 
vaadi sunarak âşığı yolda tutmaya devam eder.

Aşkın, şehvetin ve tutkunun tanrısı Eros, annesi 
Afrodit’in bir isteğini yerine getirir. Milet kralının kızı olan 
Psyche,10 güzelliğiyle ölümlülerin ve ölümsüzlerin dikkati-
ni çektiği için Afrodit onu kıskanır.11 Afrodit, oğlu Eros’tan, 
Psyche’yi çirkin bir canavara âşık etmesini söyler. Eros 
gökyüzünden okunu atmak üzereyken, Psyche’yi görür ve 
ona âşık olur. Annesi Afrodit’in haberi olmasın diye, Psyche 
ile ıssız bir yere inşa edilmiş sarayda vakit geçirirler. Ancak 
bir aşk tanrısı olarak Eros’un, ölümlü bir insana gözükme-
mesi gerekir. Dolayısıyla Eros, gecenin en karanlık saatle-
rinde sevgilisinin yanına gelir; şafak sökmek üzereyken ay-
rılır. Mum yakmak, aydınlatıcı herhangi bir şey kullanmak 
yasaktır. Psyche, onu görmek istediğini belirtse de nafiledir. 
Kendisini bu denli seven insanın çirkin biri olabileceğinden 
endişelenen Psyche plan yapar. Bir gece, Eros ile Psyche tut-
kuyla sevişirler ve Eros, gitmeden önce biraz uyur. Psyche 
bir mumu yakar ve Eros’a yaklaştırır: Genç, güzel ve tanrı-
sal bir bedeni görür. O anda, mum Eros’un omzuna damlar; 
Eros uyanır ve olanları görünce, Psyche’yi terk eder.

Görüldüğü gibi, aşkını tanıma, ona daha çok yakınlaşma 

9  Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi adlı eserinde, Plinius’un Doğa 
Tarihi’ndeki bir anlatıyı aktarır: “…sevgilisi uzaklara giden bir kadının, 
onun gölgesini ‘resimsilkme’ denen yöntemle resmetmesiyle gerçekleşmiş, 
kadının âşık olduğu erkeğin gölgesi, sevilen bedenin varlığıyla yokluğu 
arası bir varoluşu esinlemiştir” (s.37). Kadın, geçip gitmiş olanı, eski 
zamana ait olanı, kendi isteğiyle şimdi’ye çağırır. Zamana ve mekâna 
olan bağımsızlık tek taraflıdır ama kalıcıdır.
10  Eski Yunancada psyche kelimesi, ruh, nefes veya can anlamlarına 
gelir.
11  Eski Yunan anlatılarında, tanrıların kıskanç olduğu sıkça dile getirilir. 
Bu, aslında insanların aşırıya kaçmamaları ve ölçülü olmaları için 
verilmiş bir gözdağıdır. Herhangi bir şeyde aşırıya kaçtıklarında, tanrılar 
ya kıskanır ya da kızarlar. Eski Yunan toplumunda, en büyük günahlardan 
biri, bu yüzden hubris’tir; aşırıya kaçma, haddini aşma veya kibir. Psyche 
güzellikte haddini aşmış, Afrodit’i sinirlendirmiştir.

olarak görünen bir eylem, bizzat aşkı yok eder veya uzak-
laştırır. Kavuşmanın, hemhal olmanın mesafe anlamına gel-
mesi, yine aşkın meydan okuyucu olduğunu ortaya koyar.

İyileşme, Yaralanma ve Yas
Ayrılık, aşkın içinden çıkıp özgürleşmek için fırsat 

kollar. Bir eksiklik, yok oluşun nöbetini bekleme ve ke-
der humması. Aşk, hiçbir şeyin yerini tutamayacak bir şey 
olduğu kadar, ayrılık vakti geldiğinde hiçbir şeyin telafi 
edemeyeceği bir şey olarak da yeni bir surette görünmeye 
başlar. Ayrılık durumunda, âşık olunan kişi tarafından iyi-
leştirilmek umudu tamamen yok olur. Kişi kendi kendini 
iyileştirmek zorunda kalır. Duyduğu aşkın iyileşme içerdi-
ğine şaşırır ve ayrılık yarasıyla baş başa kalır. Sertab Erener, 
“İyileşiyorum” adlı şarkısında, “Umurumda değil, iyi ki bit-
ti,” der. Omuzlarından koca bir yük gitmiş, yokluğuna alış-
mıştır. Ancak “iyileşiyorum” dediği her an, sitemkâr, sessiz 
ve kasvetlidir.

Ayrılık, ancak ayrılığın kendisi hafızadan ayrılınca ta-
mamlanır. İki kişi arasındaki yaşanan ayrılık, aslında ayrılığı 
temsil etmekten uzaktır. Âşık olan kişinin, âşık olduğu kişiye 
hissettiği koca bir “onsuzluk” vardır; bu durum aslında ay-
rılığın tek kişilik olmadığı anlamına gelir. Âşık, kendi hafı-
zasıyla hesaplaşmak zorundadır: Unutuşun hafızanın derin-
liklerine sinmesini bekler. Bunu yaparken, ayrıldığı kişiyle 
oluşturdukları ortak hafızayla da hemhal olma şanssızlığını 
yaşar. Unutma, burada bağışlamayla birlikte gerçekleşmek 
zorundadır. Ayrılığın yaşanması, iyileşme umuduyla alınan 
yaralar, hafızanın geniş bir şimdi yaratıp, âşığın zihnini kap-
laması; tüm bunlar bağışlama ihtiyacı doğurur. Âşık, kar-
şısındakinin aşka karşılık vermediğini, ayrılığı yarattığını 
düşünür; haksız da olsa bağışlamak ihtiyacı hisseder. Ancak 
bu mümkün görünmez çoğu zaman: Bağışlanacak olan za-
ten bağışlanma ihtiyacı duymaz. “Bağışlama, eğer varsa, 
sadece bağışlanamaz olana dönüktür.”12 

Tüm bunlar olurken, âşık kaybının yasını tutar. 
Yaşanmamış şeyleri, yaşanabilecek şeyleri hesaplar, hayal 
eder; aslında hiç olmamış şeylerin bile yokluğunu hisseder. 
Oriana Fallaci’nin Doğmamış Çocuğa Mektup kitabındaki 
tahayyüllerin verdiği kasvet gibi, âşığın kendisi de, olmayan 
çocukların, gidilmemiş yerlerin, yürünmemiş sokakların ya-
sını tutar. 

Böyledir âşığın destanı. Korkmasına korkar, iyileşmek 
umuduyla yaralanır, bağışlanamaz olanı bağışlamaya ça-
lışır. Unutmaya çalışır, olmayan şeylerin yasını tutar. Gün 
gelir unutur, belki yeniden âşık olur: Nihayetinde ortada 
destan vardır. Destanı yalan komak olmaz.

12  Jacques Derrida. (2001). On Forgiveness. (Çev. Mark Dooley ve 
Michael Hughes). Routledge.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831)’in, sanatın var olma gerekçesini 
açıkladığı, o etkileyici paragrafı ile ya-

zıya başlamak istedim. Hegel’in estetiğine yönelik 
sezgi uyandıracak diğer içerik de olabildiğince te-
mel noktaları ile yazıda yer alacaktır.

İnsan, hangi gereksinme ile sanat eseri ortaya koyar? 

“Sanatı (biçimsel açıdan) doğuran genel ve mutlak ge-
reksinim, insanın düşünen bilinç oluşunda yani olduğu şeyi 
ve olan şeyi kendi için yapmasından gelir. Doğa şeyleri, 
ancak dolaysızca ve bir kez var olurlar. Tin olarak insan 
ikileşir. İlk önce, doğa şeyleri gibi var olur. Sonra, aynı za-
manda kendi için de var olur, görü ile, düşünce ile, kendini 
kavrar ve ancak bu kendi için etkin varlık sayesinde tin olur. 
Bu öz bilince, insan iki tarzda erişir. Birincisinde insan yü-
reğinde devinen şeyin içten bilincine ermek zorunda olması 
bakımından, ‘teorik olarak’ erişir. İkincisinde, insan, kendi-
sine dolaysızca verilmiş şeyde, kendisi için dışsal olarak var 
olan şeyde kendi kendini üretme içgüdüsüne sahip olması 
bakımından ‘pratik etkinlikle’ kendi için varoluşu ele geçi-
rir. Bu amaca o, içselliğinin damgasını bastığı dışsal şeyleri 
dönüşüme uğratarak erişir. Sonra da bunlarda, kendi belir-
lenimlerini bulur. İnsan bunu, özgür olmak bakımından, dış 
dünyadaki duyarsız yabanlığı ondan çıkarıp atmak, şeyler 
biçiminde kendi dışsallaşmış gerçekliğini yaşamak için ya-
par. Daha çocuğun ilk içgüdüsü bile, dış şeylerin bu pratik 
dönüştürülüşünü taşır. Oğlan çocuğu dereye taşlar atar ve 
suda oluşan halkaları, içinde kendinin olan şeyin sezgisini 
bulduğu bir yapıt gibi hayranlıkla seyreder. Bu gereksinim, 
sanat yapıtı demek olan o dış şeylerde kendini üretme tarzı-
na varana dek, en değişik biçimlerden geçer. Ve insan yalnız 
dış şeylere karşı değil, kendi kendisine karşıda, bulduğu gibi 
bırakmayıp amaçlı olarak değiştirdiği kendi doğal biçimi-
ne karşı da böyle davranır. İşte bütün süslerin, hatta, Çinli 
kadınların ayakları gibi, kulaklardaki ya da dudaklardaki 
delikler gibi barbar, zevksiz, biçim bozucu ya da zararlı süs-

lerin bile, nedeni budur.” Hegel (Sanatın Kökeni / Estetik 
Dersleri, I, s. 41-42)1

Hegel estetiği ya da Hegel’in sanat felsefesi, süreçsel ve 
oluşumsal bir nitelik taşır. Düşünür, estetik ya da sanat fel-
sefesi üzerine dersler vermeye 1818’de Heidelberg’te baş-
lamış ve bu dersleri Berlin’de 1829’a değin sürdürmüştür. 
Verdiği dersler üzerine tuttuğu notları defterlerde toplayan 
Hegel, notlarını sürekli güncelleştirmiş ve dizgeleştirmiş-
tir. Hegel’in Sanat Felsefesi, düşünürün estetik konulu 
derslerine katılan öğrencilerinden Heinrich Gustav Hotho 
tarafından yayına hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Hegel’in 
ölümünden sonra, düşünürün verdiği estetik derslerini de 
üstlenen Hotho, bu çabasıyla ve katkısıyla Hegel felsefesini 
kalıcı biçimde insanlığa sunmuştur.2

Hegel’in bütün eserleri dikkate alındığında Estetik 
Üzerine Dersler eseri en popüleriydi. Metin, Hegel’in sözlü 
olarak verdiği bazı derslerin canlılığını ve açıklığını yakala-
dığı gibi, geniş bir dinleyici kitlesiyle iletişim kurma girişi-
mini de ortaya koyar. Eser, sanat tarihinde ufuk açan bir fi-
gürdü ve aslında modern sanat tarihinin babası olarak kabul 
edilmişti. Bütün sistematik filozoflar arasında Hegel’in, tüm 
sanat dallarına nüfuz etme konusunda yalnız olduğu yargı-
sına varılabilir. Eserin içeriği, Hegel’in sanatlara olan düş-
künlüğünü ve onlara yönelik bilgisi konusunda şüpheye yer 
bırakmaz. Eserin ilk yarısı, tarihin başlangıcından itibaren 
her kültürü kapsayan sanat tarihinin bir serüvenidir. İkinci 
yarısı, belli sanatlara yönelik yoğun bir tartışmayı içerecek 
şekilde, şiirin, resmin, dramanın, heykel ve müziğin ayrın-
tılı bir açıklamasıdır. Hegel, gezileri esnasında yeni bir ken-
te vardığında müzelere, operalara, konserlere ve tiyatrolara 
gitme fırsatını kaçırmazdı. Müziği, dramayı, şiiri, resmi ve 
heykeli çok sevdiği bilinir.3 

1   Hegel, Seçme Parçalar, S: 386 / Çeviren: Hüseyin Demirhan.
2   Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı -I- 
Giriş.
3   Frederick Beiser, Hegel, S: 355-356.
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Hegel tarafından geliştirilen sanat felsefesi, dizgeliliği, 
kapsayıcılığı, düşünsel derinliği, kavramsal açıklığı ve iç tu-
tarlılığı gibi özelliklerinden ötürü güncelliğini yitirmemiştir. 
Bu özelliklerinden dolayı da henüz aşılamamıştır.  Hegel, 
ideal ya da ülkü kavramını estetik ile ilişkilendirerek, sanat 
biçimleri kapsamında sanatın yapısal belirlenimiyle ilgili 
olarak ölçü koyucu bir adım atmıştır. Düşünür, kuramsal-
laştırdığı estetiğin bu temel kavramını salt idenin duyusal 
görünüşü olarak değil, tersine idenin yaşamı, var oluşu, 
canlılığı ve öz gerçekleşimi olarak tasarımlamıştır. Hegel’in 
estetik kuramı bağlamında sanatsal ideal, ideyi tarihsel ger-
çekliği içinde ve tarihsel etkinliği uyarınca anlatmak de-
mektir. Hegel’in kavramlaştırmasıyla, tin yapıta dönüşmek 
zorundadır. İde, tarihsel etkinliği ve görülebilir bir figürün/
biçimin somutluğu içinde kavranabilir bir duruma gelebi-
lir. Hegel’in söyleyişiyle, tarihsel gerçekliği içinde ülkünün 
yeterli belirlenimi, ki bu aynı zamanda idenin yeterli belir-
lenimidir. Bu nedenle, sanatı geliştiren biricik güç, sanatsal 
yaratımda duyusallaşan tindir. Sanatsal biçimlendirim, belli 
bir dünya anlayışını somutlaştırarak aktarır ya da dolayım-
lar. Bu anlayış, Hegel estetiğine de içkindir. Düşünür, bu ne-
denle Felsefi Bilimler Ansiklopedisi III adlı yapıtının “Saltık 
Tin” bölümünde ideali sanat yapıtı olarak tanımlar ve idenin 
belirlenimini gözeterek, sanatı “saltık tinin biçimi” olarak 
açıklar.4

“Sanatı, herhangi eğlendirici ya da hoş bir oyuncak ola-
rak değil, sonluluk biçimlerinden ve içeriğinden kurtulup 
özgürleşen tin olarak mutlakın duyulur ve görünür içinde 
hazır bulunması ve uzlaşması olarak, doğa tarihi şeklinde, 
tükenmeyen, tersine en güzel görünümü olduğu evren tarihi 
içinde kendini açan, hakikatin bir serpilip yayılması olarak, 
bilginin gerçek içindeki çetin çalışması ve zahmetli çaba-
ları için en iyi ödül olarak görmek gerekir.” Hegel (Estetik 
Dersleri, III, s. 580-581)5

Hegel felsefesi, aydınlanma birikimiyle, romantik açı-
lımların bireşimlenmesi sürecinde dizgeleşmiştir. Anılan 
nedenle, felsefi ve yazınsal çözümlemelerde bu iki önemli 
ve kalıcı akımın etkileşimleri ve yeni düşünsel gelişmelere 
katkıları mutlaka gözetilmelidir.6

Hegel felsefesinde temel kavramlardan biri olan tin, her 
türlü düşünme eylemini, biçimini ve bunların sonuçlarını 
anlatır. Bu bakımdan, sanat yapıtı hem duyumsal hem de 
tinsel bir öz taşır. Hegel’in kavramlaştırmasıyla tin, yapıta 
dönüşmek zorundadır. Düşünce, tarihsel etkinliği ve görüle-
bilir bir figürün somutluğu içinde kavranabilir. Tarihsel ger-
çekliği içinde ideal yeterli belirlenimi, ki bu aynı zamanda 
düşüncenin/idenin yeterli belirlenimidir, yapıtın da belirle-
nimidir.  Bu nedenle, sanatı geliştiren biricik güç, sanatsal 
yaratımda duyusallaşan tindir.

4   Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı -I- 
Giriş.
5   Hegel, Seçme Parçalar, S: 383 / Çeviren: Hüseyin Demirhan.
6   Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı -I- 
Giriş.

Hegel’e göre, sanat, din ve felsefe, doğada ve insanlık ta-
rihinde egemen olan diyalektik işleyiş ve doğruluğun, yani 
mutlak ideanın farklı tarz ve biçimlerde ifade edilmesine, 
dile getirilmesine işaret eder. Sonsuz evrensel doğruluğun, 
“mutlak idea”nın kendisini öz bilinçli bir şekilde ifade etme-
sinin, dışa vurmasının tüm biçim ve aşamaları, Hegel tara-
fından ‘mutlak tin’ başlığı altında toplanır. Mutlak tin, öznel 
ve nesnel tin aşamalarıyla birlikte, Hegel’in Tin Felsefesi 
adlı yapıtının temel bölümlerini oluşturur. Mutlak tinin ilk 
aşamasını ise sanat oluşturur. Sanat, mutlak doğruluk ola-
rak ideanın, duyulur bir biçimde, yani estetik bir biçimde 
ifade edilmesine işaret eder. Mutlak tinin ikinci aşamasını 
din oluşturur ve dinsel düşünüş temel olarak “tasarımsal” 
bir biçim ya da form taşır. Mutlak idea ve doğruluk, dinsel 
düşünüşte duyulur dünyayı aşan bir tanrısal doğruluk olarak 
tasarımlanır. Felsefi düşünüş için ise mutlak idea, ideal for-
mu altında yani “arı düşünce” olarak tüm doğruluğu içinde 
kavranabilir.7

“Doğru ile bilincin mutlak nesnesi olarak ilgilendiğin-
den ötürü sanat da tinin mutlak alanına aittir. Bu yüzden, 
daha dar anlamdaki dinle ve aynı zamanda felsefe ile bun-
ların içerikleri bakımından aynı planda bulunur. Çünkü fel-
sefenin de Tanrı’dan başka nesnesi yoktur ve felsefe böylece 
özsel olarak akılsal Tanrıbilimdir. Hakikatin hizmetinde ol-
ması bakımından o, sürekli Tanrı hizmetidir.” Hegel (Estetik 
Dersleri, I, s. 130-132)8

Hegel’e göre, içerisinde düşüncenin kendisini ifade et-
tiği sanat eseri, kavramsal düşünme alanına aittir ve tin, 
onu felsefi incelemeye tabi kılmakla, bundan ötürü sadece 
tinin en iç doğasının gereksinimini doyurmaktadır. Çünkü 
düşünme, tinin özü ve kavramı olduğu için tin, son çözüm-
de ancak kendi etkinliğinin tüm ürünlerine düşünceyle de 
nüfuz ettiğinde ve böylece ancak o zaman onları gerçekten 
kendisinin kıldığında doyuma ulaşır. Tinin en yüksek biçimi 
olmaktan çok uzak olan sanat, kendi gerçek onaylanışını an-
cak felsefede kazanır. Yani Hegel, bir bilgi ortamı/aracı ola-
rak sanatı felsefe ile eş tutmaz. Duyuların müphem ortamı/
aracı vasıtasıyla sanatın belli belirsiz gösterdiğini, felsefe, 
düşüncenin şeffaf alanı ile yakalar. Hegel’e göre, sanat, din 
ve felsefe mutlak bilginin üç biçimiydi. Bu üç ortamdan biri 
aracılığıyla tin, kendi öz farkındalığına ulaşacaktı. Sanat, 
hiyerarşinin en altında olsa da onun bir şeklide hiyerarşi-
de olması ve doğrusu piramidin tam da en dibinde, dini ve 
felsefeyi destekleyeceği noktada olması manidardı. Sanat, 
tinin kendi öz farkındalığına ulaştığı, doğa ve tarih alanları-
nı aştığı ve kendine döndüğü ilk ortamdı.9

Hegel, sanatçıların insanlığın ilk öğretmenleri ve şiirin 
insan ırkının ana dili olduğunu savunan yaygın romantik 
öğretiyi kabul etmişti. Genel olarak bakıldığında, Hegel 
kültürel öz-farkındalığın ortamı, bütün bir çağın tininin 
tezahürleri ve dışavurumları olarak sanat eserlerine büyük 

7   http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyoloji_lisans_ao/estetik.pdf
8   Hegel, Seçme Parçalar, S: 385 / Çeviren: Hüseyin Demirhan.
9   Frederick Beiser, Hegel, S: 358-359.

önem vermekteydi. Burada sadece, Hegel’in fenomenoloji-
de edebi eserlere yüklediği hayati rolü hatırlamak gerekir. 10

Hegel’e göre güzellik, özsel olarak duyu dünyası için-
den ışıyan saltık ideadır. Sanatçı, tinsel içeriği ve sanatının 
duyusal biçimini birleştirir. Duyusal biçim, sanatçının yara-
tısının tinsel özünü açığa serecek bir yolda belirlenmelidir. 
Güzellik, insandan başka bitki ve hayvanlarda da bulunsa 
bile, insan doğada var olan biçimlerden daha yüksek güzel-
lik biçimleri yaratma yeteneğindedir. Sanatın iç tinsel olgu-
sallığı bildirmekte olduğu olgusu, en açık olarak müzik ve 
şiirde görünür. Çünkü bunlar yalnızca doğaya öykünmez 
ama, Aristoteles’in belirttiği gibi, ahlaksal değerler anlatır 
ve duyguları arıtırlar. Güzel sanatların tarihi, üçlü gelişim 
süreci sergiler: (1) Simgesel sanat tipi, ki bu biçim tinsel 
içerik üzerinde egemendir. Bir anlamı yeterli olarak an-
latmaz ama yalnızca imler. Simgesel sanat, “sonu gelmez 
arayışı, iç savaşımı, bilmecemsi sfenksi ve yüceliği ile” 
Doğu’nun sanatı tarafından tiplendirilir. (2) Klasiksel sanat 
tipi (ki eski Yunanlıların sanatı tarafından tiplendirilir), eşit 
ya da dengeli bir tin-biçim ilişkisini somutlaştırır. Klasiksel 
ideal, biçim ve tini bütünleşmiş bir birliğe kaynaştırmak 
hem görsel bir iyi olarak hem de dünyadaki gerçek bir olgu 
olarak gerçekleşir. Tinsel idealin biçimi, eksiksiz bir uyum-
da anlamın en tam belirişini sağlar. (3) Romantik sanat tipi, 
tinin biçim üzerindeki başatlığı ile önceki iki sanat kipinden 
daha yüksek bir anlatım aracıdır. Çünkü olgusallığı en ger-
çek biçiminde, Tin olarak anlatır. Romantik sanatın içeriği 
iç tinsel dünyadır. Bununla birlikte, her üç anlatım kipini de 
gerçek sanat olarak görmek doğru olacaktır.11

Hegel, mimariyi temelde simgesel sanat olarak ve yontu-
yu ise klasiksel sanat olarak gördü. Ayrıca mimariye dışsal 
sanat olarak, yontuya nesnel sanat olarak ve resim, müzik 
ve şiire ise romantik sanat olarak da değindi. Ve tümünün 
de ruhun öznel sanatları olduğunu bildirdi. Belirli sanatlar 
güzellik ideasının öz açımının evrensel tipleridirler. Ama öz 
gelişimli güzellik tininin, güzellik idealinin en tam dışsal 
belirişine erişebilmesi, dünya tarihinin sayısız çağlar boyun-
ca sürecek evrimini gerektirir. Dünyada sanatın görüngüsü 
ve tarihsel gelişimi “kavram” tarafından zorunlu kılınırlar. 
Eş deyişle, tinin tarihteki mantıksal ve ussal sürecine anla-
tım verirler. 12

“Güzellik ve hakikat bir anlamda özdeştirler. Özellikle 
güzel, kendi başına doğru olmak zorundadır. Ama duruma 
daha yakından bakılınca doğru ve güzel aynı zamanda fark-
lıdırlar. İde, ‘kendinde’sine, tümel ilkesine uygun ide ha-
linde bulunduğu ve düşünce olarak düşünce olduğu zaman 
doğrudur. O zaman düşünce için var olan, onun dış ya da 
duyulur varoluşu değil, sadece tümel idedir. Bununla bir-
likte, ide, dışsal olarak gerçekleşmek ve doğal ve tinsel nes-
nellik olarak hazır bulunan belirli bir varoluşa ulaşmak da 
zorundadır. O salt haldeki doğru, aynı zamanda varoluşa da 

10   Frederick Beiser, Hegel, S: 358-359.
11   Sahakian, Felsefe Tarihi, S: 182.
12   Sahakian, Felsefe Tarihi, S: 182-183.

çıkar. İde, kendisi bu dışsal varoluşta dolaysızca bilinç için 
olduğu ve kavram dışsal görünüşüyle dolaysız birlik içinde 
kaldığı ölçüde, yalnızca hakikat değil, aynı zamanda ‘gü-
zellik’tir. Bu yüzden ‘güzel’, idenin duyulur yansısı diye ta-
nımlanır. Duyulur ve genel olarak nesnel olanın, güzellikte 
hiçbir bağımlılığı kalmaz. Onlar varlıklarının dolaysızlığını 
terk etmek zorundadırlar. Gerçekten de bu varlık, kavramın 
varoluşu ve nesnelliğinden başka bir şey değildir ve kav-
ramı nesnelliği ile birleştiren gerçeklik olarak konulur. Bu 
gerçeklik bu nesnel varoluş içinde idenin kendisini temsil 
eden ve sadece kavramın yansısı olarak değer taşır. Güzel, 
kendi kendinde sonsuz ve özgürdür. İçeriği tikel ve bundan 
ötürü sınırlı olabilirse de yine, kendinde sonsuz bir bütün-
lük olarak, varoluş içinde özgürlük olarak ortaya çıkmak 
zorundadır. Çünkü güzel, kendi nesnelliğine karşı durma-
yıp, onunla birleşen ve bu içkin birlik, bu oluşup gerçekleş-
me sayesinde kendinde sonsuz olan kavramdır. Aynı şekilde 
kavram, kendi gerçek varoluşunu içten canlandırmakla, bu 
nesnellikte özgürdür. Çünkü kavram, güzellikte dışsal varo-
luşun kendi yasalarını izlemesine izin vermez. Çatısını ve 
görünen biçimini kendi kendine belirler.” Hegel (Estetik 
Dersleri, I, s. 144-150)13

Hegel, bir kısmı kendi arkadaşları olan büyük sanatçı-
lar çağında yaşadı. Fakat Hegel, sanata Friedrich Schelling 
(M.S. 1775-1854)’in ve onun birçok diğer çağdaşlarının 
verdiği en yüksek konumu vermedi. İlkin, sezgi, kavram 
ve düşünceden daha aşağı bir araç olduğu için sanat, genel 
olarak mutlağı dinin ve felsefenin yaptığından daha eksik 
ifade eder. Felsefe, sanatı kavrayabilir fakat sanat felsefeyi 
kavrayamaz. İkinci olarak, modern zamanlarda sanat, bizim 
mutlak hakkındaki görünümünü erken zamanlardaki görüş-
leri açıkladığı kadar tam bir şekilde ifade edemez. Grek sa-
natı, Grek dünya görüşünü en yüksek belki de Grek felsefe-
sinin yaptığından daha fazla uygunluk ve şıklıkla ifade etti. 
Romantik sanat bu kavrayışları Teslis [Trinity] olarak açıkça 
ifade edebilir. O bunu yaptığı sürece, sanat alanını açar ve 
klasik sanatın uyum ve güzelliğinden vazgeçer. Schelling, 
Grek sanatının modern zamanlarda aşılması bir yana, ona 
erişilmediğinde hemfikirdi. Fakat o bunun Homeros’unkine 
benzer bir modern mitolojinin kurulmasıyla ilerde gerçekle-
şeceğini umdu. Fakat Hegel, sanatın modern dünya görüşü-
nün karmaşıklığını daha fazla kavrayamayacağına ve mut-
lağın ifadesi için ilksel bir vasıta olarak bir geleceğe sahip 
olmadığını ifade eder.14

Hegel’in sanatın sonu öğretisi, onun modern toplum 
görüşüne bağlıdır. Hegel ve Schelling her ikisi de sanatın, 
yetenekli bireylerin ya da dehaların dolayımsız ürünü olsa 
da daha geniş bir anlamda onların bağlı oldukları gelişmiş 
toplum veya halkın ürünü olduğunu savundular. Bu, sanatın 
sadece sanatçının doğuştan becerisine dayanmadığı, sana-
tın bir tarihi olması nedeniyledir. Schelling, toplumun veya 

13   Hegel, Seçme Parçalar, S: 389-390 / Çeviren: Hüseyin Demirhan.
14   Hegel_Sanat_Guzellik_ve_Estetik_Kavramlari_cev_metin_bal.pdf 
(Prof. Dr. Metin Bal kişisel web sitesi) 
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devletin bir sanat yapıtı olabileceğine ve olması gerektiği-
ne inanır. Hegel, bunun tersine, Grek toplumunun, sanatın 
uyum ve tutarlılığı özelliğine sahip olduğuna katılmakla bir-
likte, olgun döneminde, bu estetik idealin modern toplumda 
edinilebileceğine inanmadı. Modern insanlar, estetik olarak 
tutarlı bir bütün oluşturacak kadar derin düşünceli ve öz-bi-
linçli değillerdir. Ayrıca modern insanlar, sivil toplumun 
karmaşık ekonomik yaşamı içinde dağılmışlardır. Düşünüre 
göre, böylesi estetik dışı koşullarda büyük sanat yapıtları or-
taya konulamaz.15

Hegel’in sisteminde sanatın yerine ilişkin resmî açıkla-
ması, 1830’da kendi Ansiklopedi’sinin bazı yoğun paragraf-
larında ortaya çıkar. Sanat, din ve felsefe mutlak tinin üç 
aşaması, onun öz farkındalığının üç biçimidir. Bu aşama-
lar öncelikle kendi-bilgisine ilişkin seviyelerin kavramsal, 
epistemolojik bir sınıflandırması olarak anlaşılmalıdır. Ne 
var ki Hegel meseleyi bu aşamaları tarihsel bakımdan kav-
rar. Böylece her aşama belli tarihsel çağı temsil eder. Bu 
nedenle, sanat çağı Klasik Yunan’dır. Din çağı Orta Çağ’dır. 
Felsefe çağı ise modern dönemdir. 16

Hegel’in sistemi içinde sanatın sistematik alanına yöne-
lik en doyurucu açıklaması yalnızca Ansiklopedi’nin yoğun 
anlatımında göze çarpmaz. Aynı zamanda 1827 ve 1831 yıl-
ları arasındaki din felsefesi üzerine derslerinde de görülür. 
Burada, sanat, din ve felsefe arasındaki ayrım öz bilinç açı-
sından değil, bilgi ya da anlayış üstünlüğü bakımındandır. 
Hegel, sanatın, dinin ve felsefenin, aynı konuyu, mutlağı ya 
da hakikati paylaştığını açıklar. Sanat mutlağı dolaysız görü 
biçiminde, din mutlağı temsil biçiminde, felsefe ise mutlağı 
kavramlar şeklinde ortaya koyar. Felsefe hem sanat hem de 
dinden daha yüksek düzlemdedir. Çünkü o, bütünü parçala-
rı içinde kavrar. Ayrıca sadece bütünü değil, her tekil par-
çanın ona nasıl bağlı olduğunu da görür. Hegel, sanatı din 
ve felsefenin altında konumlandırıp hatta sanatın değerini 
yitireceğini bildirmesine rağmen, yine de sanata temel bir 
önem atfeder. Sanat mutlağın ilk ortamıydı. Böylece Hegel, 
bilişsel yetileri ampirik bilimler ve tarih üzerinde konum-
landırıyordu. Sonlu dünyayla sınırlanmış olmasına rağmen 
sanat, doğa ve tarihin güncel olayları içinde ebediyi görmek 
suretiyle sonsuzu kavrayabilirdi. Aslında Hegel, sanata an-
lama yetisinden daha yüksek bir konum vermişti. Anlama 
yetisi, salt soyutlamalar içinde sıkışıp kalırken ve duyusal-
lığın karşısına koyulurken, sanat, somut tümeli kavrayabilir 
ve anlama yetisini duyusallıkla uzlaştırabilirdi. Üstelik an-
lama yetisi, sanatın duyusal imgelerin aynadaki silik bir gö-
rüntüsü aracılığıyla olsa da iç yüzünü anlayabileceği hakiki 
sonsuzu kavrama gücünden yoksundu. 17

Hegel’in sanatın bilişsel statüsüne yönelik tezi, en ge-
nel ve açık formülasyonunu “güzellik” tanımında bulur. 
Güzellik, idenin duyulur görünüşüdür. Bu formülün ardın-
daki en önemli iddia görünüş kavramının yeniden değer-

15   Hegel_Sanat_Guzellik_ve_Estetik_Kavramlari_cev_metin_bal.pdf 
(Prof. Dr. Metin Bal kişisel web sitesi)
16   Frederick Beiser, Hegel, S: 361-362.
17   Frederick Beiser, Hegel, S: 363-368.

lendirilmesidir. Görünüş, içinde hakikatin gizlendiği ya da 
saklandığı yanılsama alanı olabilirdi. Fakat aynı zamanda 
hakikatin kendini açığa vurduğu veya ifşa ettiği örtük ola-
nın açığa çıktığı bir alan da olabilirdi. Bilindiği gibi Platon, 
görünüşleri birincide ifade edildiği anlamda düşünmüş ve 
salt bu nedenle sanatı devletten dışlamıştı. O, formların 
zihinsel alanı ile duyular alanı arasında keskin bir ayrım 
yapmıştır. Sanatçı sadece duyu nesnelerini taklit ettiği için, 
onun eseri, görünüşün görünüşüne karşılık gelmekteydi. 
Böylece hakikatten iki adım gerideydi. Estetik’in girişinde 
Hegel, Platon’un argümanına karşı olan görünüş kavramını 
açıkça beyan ederek karşı çıkar. Hegel’e göre görünüş, öz 
için temel niteliktedir. Hakikat eğer belirip parıldamasaydı, 
hakikat olamazdı. Hegel duyu nesnelerini kendi başlarına 
gerçeklik olarak ele alamayacağımız konusunda Platon’la 
hemfikirdir ve şunu kabul eder. Sanatın yapabileceği her şey 
bu nesneleri taklit etmekle sınırlı olsaydı, sanat doğrusu is-
tenirse gerçeklikten kopuk olurdu. Ne var ki Hegel’e göre 
sanat önemlidir.  Çünkü sanatın duyusal formları, onların 
ardında yatan daha tözsel bir hakikati dışa vurur. Duyusal 
dünyanın görünüşleri aldatıcı değil, açığa vurandır. Çünkü 
o, bir nesnenin tözsel biçimini somutlaştırır ve gerçekleşti-
rir. Böylece sanat, duyusal görünüşlerle ilgilendiği ölçüde 
bir nesnenin içkin formunu dışa vurma gücüne sahiptir. 18

“Doğru tin olarak tin, kendinde ve kendi içindir. 
Böylelikle, nesnelliğin ötesinde soyut bir kendilik olmayıp, 
onun içerisinde sonlu tinin içinde, bütün şeylerin özünün 
anımsanışıdır [réminiscence]. Özü içinde kendini yakala-
yan, böylelikle kendisi de özsel ve mutlak olan sonludur. Bu 
yakalayışın ilk biçimi, dolaysız ve tam da bu yüzden duyulur 
olan bir bilmedir. İçinde mutlakın kendisini görüye ve duyu-
ma sunduğu duyulur ve nesnel şey biçiminde bir bilmedir. 
İkinci biçim tasarımsal bilinçtir. Üçüncüsü ise, mutlak Tinin 
özgür düşüncesidir. Duyulur görü biçimi sanata aittir, öyle 
ki hakikati duyulur şekillerle canlandırma kipi altında, özel-
likle de bu görünüş içinde bir anlam, daha yüksek ve daha 
derin bir anlatım taşıyan bir canlandırma içinde bilince 
ulaştıran sanattır. Ancak burada, kavram olarak kavramı bu 
duyulur öğe aracılığıyla tümelliği içinde yakalanır kılmak 
söz konusu değildir. Çünkü tam da bireysel görüngü ile olan 
birliği güzelin özüdür ve sanat yoluyla üretilmesidir. Gerçi 
bu birlik yalnız duyulur dışsallıkta değil, tasarım öğesi ha-
linde sanatta da gerçekleşir ve özellikle şiirde durum böyle-
dir. Ama bu en tinsel sanatta bile anlamla bireysel biçimin 
birliği, bu birlik tasarımsal bilinç için de söz konusu olsa, 
yine vardır ve her içerik dolaysız bir tarzda yakalanıp ta-
sarıma götürülür.” Hegel (Estetik Dersleri, I, s. 130-132)19

Hegel’e göre, sanatçının topluluğundan yabancılaşma-
sının somut örneği, çağdaş romantik sanattır. Sanatsal ya-
bancılaşmanın estetiği romantik ironidir. Romantik sanat-
çı eleştirel güçlerini bütünüyle geliştirmiş olduğu için her 
şeyden uzak kalmıştır. Onun ironisi kopukluğunu, herhangi 
bir içerikten uzak durmaya ve onu eleştirmeye yönelik ar-

18   Frederick Beiser, Hegel, S: 369-370.
19   Hegel, Seçme Parçalar, S: 385 / Çeviren: Hüseyin Demirhan.

zusunu dışa vurmuştur. Hiçbir şey, herhangi bir şeyi sanat 
eserine dönüştüren yaratıcı kudretin üzerinde yer alamaz. 
Sonuç, sanatın ana meselesini, bir kültürün temel değerle-
rini ve inançlarını, yitirmesi ve böylece temel ihtiyaçlarına 
ve özlemlerine seslenememesidir. Sanat şimdi kendini ifade 
edişten daha bayağı hale gelmişti ve kendilerini ifade eden 
bireyler kadar farklı formu varsaymaktaydı. Gelgelelim, sa-
nat sadece ‘kendini ifade ediş’ olsaydı, o zaman kültürde 
veya tarihte bir rol oynamış olmayacaktı. Şüphesiz ki sa-
nat ölmemişti ve sanatçı kendini ifade etmeye devam etti-
ği sürece devamlılığını sürdürecekti. Fakat burada söz ko-
nusu olan hayati soru, sanatın hala önemli olup olmadığı, 
bireyin ”kendini ifade etmesi” dışında bir öneminin olup 
olmadığıdır. Hegel’in buradaki cevabı kesin bir “hayır”dır. 
Dolayısıyla Hegel’in sanatın geçiciliğine yönelik teorisi te-
melde modern politiğe ve kültüre özgü yabancılaşma teş-
hisine dayalıydı. Onun bu teorisi klasizminden bağımsızdı. 
Modern dünyada sanatın karşılaştığı temel zorluk, devletle 
yüzleşirken karşılaşılan zorlukla aynıydı. Öznellik hakkının 
şiddetli biçimde yabancılaştıran gücü. Hak, bireyi devletten 
ayırdığı gibi aynısını sanatçıya ve çağının kültürüne de yap-
mıştır. Sorunun kaynağı sabittir, çünkü öznellik hakkı mo-
dern devlet için temel nitelikteydi ve karakteristikti.20

20   Frederick Beiser, Hegel, S: 382-383.

Belki, şu sorulabilir. Neden, Hegel, tıpkı modern birey 
ile devlet arasında söz konusu olabilecek bir uzlaşma gibi 
modern sanatçı ile onun çağı arasındaki bir uzlaşma olabi-
leceğini düşünmemişti? Bu, neden sanatçının temel inancı-
nın ve kültürünün değerlerini daha yüksek düzlemde dışa 
vurduğu, daha yüksek düzeydeki bir sentez değildi? Ancak 
sadece bu soruyu sorduğumuzda, Hegel’in sanat hakkındaki 
kötümserliğinin altında yatan nedenleri anlayabiliriz. Zira 
o daima modern bireyin toplumla ve devletle uzlaşmasının 
sadece refleksiyon düzleminde vuku bulacağını vurgulamış-
tı. Modern toplumun ve devletin yapısı eleştirel akliliğin 
taleplerini karşılamak zorunda kalacaktı. Ve işte tam da bu 
talepler sanatın karşılayamadığı taleplerdi. Sanat, bağlantı-
sız eleştirel bir akla değil, duyular ve duygulara hitap edi-
yordu. Modern bireyin eninde sonunda ihtiyaç duyduğu şey 
bir açıklama, bir akıldı. Bir alegori, bir roman ya da bir oyun 
değildi.21

21   Frederick Beiser, Hegel, S: 383.
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Felsefe ya da daha genel anlamda söylenecek olur-
sa bazı fikirler acaba bütün bir hayatı, deneyim-
leri ve onların anlamlarını da dönüştürür mü? 

Soruyu biraz daha açalım: Sözgelimi bir düşünceyi kavra-
mak, aynı zamanda yaşantılardaki algıları da şekillendirir 
mi? Sonuçta her kavram, aynı zamanda metaforik olarak 
söylenecek olursa, bir yazılımdır. Üstelik bu yazılım, daha 
önce bilgisayarınızın masaüstünde bir yerlerde hep duran, 
fakat Windows dosyayı tanımadığı için bir türlü açılama-
yan veya eksik-yanlış bir biçimde görüntülenen dosyaları 
da keşfetmenize yardımcı olmaktadır. O halde aslında bü-
tün içerikler, kavramlar güncellendikçe bir kez daha, üstelik 
bambaşka anlamlarla yeniden doğmaktadır. 

Gelin bu konuyu kimi şarkı sözleri üzerinden birlikte ele 
alalım. Çünkü bu parçaları, yıllardır dinliyorum ama derken 
bir gün geldi ve bir başka duymaya başladım.

• Nick Cave & The Bad Seeds – Into My Arms: “I don’t 
believe in an interventionist God. …But I believe in Love.” 

• “Müdahaleci bir Tanrı’ya inanmıyorum. …Ama 
Sevgi’ye inanıyorum.”

Musa’ya verilen On Emir değerlendirildiğinde, bir hayli 
“müdahaleci” bir Tanrı karşımıza çıkıyor: İnsanlara yapma-
sı ve sakınması gereken ne varsa bunları buyuran bir Tanrı. 
Oysaki İncil düşünüldüğünde, nihayetinde “sevginin üstün-
lüğü” gibi bir fikri buluyoruz. Joseph Campbell da Roma’ya 
karşı galip gelen ruhun (İsa’nın), Roma kelimesinin içinde, 
fakat tersten okunuşunda gizli olduğunu söylüyordu (2020, 
s. 243): Amor! O halde ister istemez Nick Cave’in, İsa’ya 
bağlandığını düşünmeye başlıyorum. Bunun için insanın ille 
de bir kiliseye gitmesi veyahut bunu beyan etmesi de gerek-
mez. Kavramsal olarak sevgiye inanan insan, bu anlamda 
İsa’ya bağlanmıştır.

• Pink Floyd – Breathe: “All you touch and all you see. 
Is all your life will ever be. Run, rabbit run. Dig that hole, 
forget the sun. And when at last the work is done. Don’t sit 
down, it’s time to dig another one.”

• “Tüm dokundukların ve tüm gördüklerin. Budur işte 
tüm yaşayacakların. Koş, tavşan koş. Kaz o çukuru, güneşi 
unut. İşin bittiğinde sakın oturma; zamanıdır bir tane daha 
kazmanın.”

Hermeneutik çalışmalarıyla tanınan Hans-Georg 
Gadamer’in “ufukların kaynaşması”1 adında muazzam bir 
kuramı var. İnsanlar yaşamda farklı geçmiş deneyimler-
den gelerek, farklı yorumlarda bulunur. Elbette felsefe, bu 
farkların altında yatan evrenselleri sorgular. Fakat burada-
ki yorumlar, her zaman biricikliğiyle kurulacaktır. İki insan 
hakiki manada konuşmaya başladığında, iki ufuk kaynaşır 
ve kimse başlangıçtaki anlayışıyla sınırlı kalmaz; herkesin 
ufku genişler. Bunun yolu ille de bir insanla kurulan diyalog 
olmak zorunda değildir. Herhangi bir diyaloğun bir mater-
yal (örneğin bir film, bir kitap, bir sanat eseri gibi) aracılı-
ğıyla da gerçekleşebileceğine dikkat edilirse (aslında yine 
bir insanın eserin sahibiyle kendi başına diyaloğu kurabil-
mesi söz konusu); şarkıda geçtiği gibi bütün görülenler ve 
yaşamda keşfedilenler sayesinde ufuk açılmaktadır. İnsanın 
yaşadığı dünyanın sınırları da bunlara bağlıdır. Çünkü in-
san için sınır sadece fiziksel düşünülmemelidir. Esas sınır, 
aklın görüsünün getirdiği yerde başlamaktadır. Dolayısıyla 
“ufukların kaynaşması” insanı, daha zengin daha çeşitlilik 
taşıyan bir kavrayışa götürmektedir. Öyleyse şarkıda belir-
tildiği gibi, tam da insanın bütün gördükleri, keşfettikleri 
aynı zamanda yaşayacaklarıdır.

Ayrıca burada sözü geçen güneşin ise, Platon’un iyi ide-
asından ziyade gündüzü, bir başka deyişle olay ve olguların 
gerçekleştiği zamanı imlediği düşünülürse; bir çukur kaz-
mak, karanlıkta, meselelerin derinine inmeye işaret etmek-
tedir. Ne diyordu Hegel (1991, s. 31): “Minerva’nın bayku-
şu, ancak karanlık çökünce uçmaya başlar.” Felsefe bize, 
olanı anlamak için yardım eder. Yani aslında bir anlamda, 
kendisi bir yargıç olduğu için olguların ardından gelir, bir 
başka deyişle ise geç kalır. Fakat yaşantıları anlamlandırma-
mızı o sağlar. Çünkü zaten gerçek olan, gerçekleşen ussal-
dır. Bu ussallık, sadece felsefeyle kavranılır. Öyleyse ele alı-
nan konu kuşatıldığında ise, burada takılıp kalınmamasının 
ve başka bir “çukur” için çabalanmaya başlanmasının salık 
verildiği de söylenebilir. Spinoza’ya ait “her belirleme bir 
yadsımadır” sözünü Hegel çok önemli bulur ve şöyle ekler: 
“Sonuç olarak çıkan şey, yadsınma, bir içerik taşır, çünkü 
belirlenmiş yadsımadır. Bu yadsınma, yeni bir kavramdır 
ama öncekinden daha yüksek daha zengin bir kavramdır, 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_of_horizons
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çünkü kendi yadsınmasıyla, başka deyişle kendi karşıtıyla 
zenginleşmiştir” (2011, s. 88-89). Bu noktada Pink Floyd’a 
kulak vererek; elde edilen çeşitli kanılarda ve inançlarda 
durmanın değil, yeni bir yadsıma ve daha yüksek, zengin 
bir kavram için, yeniden bir çukur kazmanın tam da zamanı 
olduğu söylenebilir.

• Sting – Englishman In New York: “I don’t drink cof-
fee, I take tea, my dear. …And you can hear it in my ac-
cent when I talk… Oh, I’m an alien, I’m a legal alien 
I’m an Englishman in New York.”

• “Ben kahve içmem, çay alayım tatlım... Aksanımı ko-
nuştuğum zaman duyabilirsin. Ben bir yabancıyım, hem de 
resmi bir yabancıyım. New York’ta yaşayan bir İngiliz’im.”

Felsefe çalışmalarında, özdeşlikten farka geliş üze-
rinde epey durulmaktadır. Örneğin Pitagoras veya Platon 
da Mısır’a seyahat etmiş, kendi kültürlerinden farklı bir 
dünyayla tanışmış böylece hem her iki kültürün ayrımına 
kavuşmuş hem de kültürlerarası paylaşılan anlamları kav-
ramıştır. Birey, sadece kendi kültürü içerisindeyken, o kül-
türün ayrımını, kendisine has niteliklerini fark edememek-
tedir. Burada Sting’in kendisini ve bir İngiliz’i çay içmekle 
tanımlayabilmesi (ayırt etmesi, belirlemesi) için, başta New 
York’ta yani kahve içen Amerikalılar arasında yaşaması ge-
rektiği görülmektedir. Sting kendi aksanının farklılığını dahi 
ancak kendi aksanıyla konuşmayanlar arasındayken anla-
yabilir! Bu ona, elbette kendisini önce bir “yabancı” gibi 
hissettirecektir. O halde özdeşlik farka geldiğinde, kişi hem 
kültüründeki özgün unsurların bilincine kavuşacak hem de 
varoluşuna karşı ister istemez bir yabancılaşma içerisine de 
girecektir. Ne zamana kadar? Her iki kültürün de araçlarının, 
göstergelerinin özünde eş anlamları taşıdığı bilincine kavu-
şana dek. Sonuçta kahve ya da çay olsun, her ikisi de uyarıcı 
niteliktedir ve sosyalleşmenin bir aracıdır, sembolüdür.

Tabii buradaki mesele şarkı, türkü değil. Ayrıca Umberto 
Eco’nun aşırı yorumda bulunmakla ilgili ikazını da anım-
sıyorum: “Her şeyden önce, aşırı bir merak, başka yol-
lardan açıklanabilecek rastlantıların önemini gereğinden 
çok abartmaya yol açmaktadır” (2003, s. 60). Öyleyse il-

gili şarkıların niyetini bir kenara koyarak, yazı için onları 
kullanmadaki maksadın da izah edilmesi, belki aşırı yorum 
fikrinin önüne geçebilir: Çünkü burada aslında herhangi 
bir içerik konu edinildiğinde, onları yorumlayanın geçirdi-
ği dönüşüme dair bir örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır. 
Kastedilen şu; mesela eğer yaşamla ilgili şikâyetlerimiz, 
huzursuzluklarımız, mutsuzluklarımız varsa; belki de yazı-
lımımızı-kavramlarımızı güncelleme vakti gelmiş demektir. 
Çünkü deneyimleri de anlamlandıracak olan başta bilinçteki 
kavramların bizatihi kendileridir. Birtakım duygularla açığa 
çıkan yalnızca bu çağrının (güncelleme vaktinin gelmesi-
nin) yankısıdır. Dünya eğer insana, karmakarışık ve endi-
şeli bir resim sunuyorsa ya da doyum sağlayabilecek gibi 
görülmüyorsa; henüz ona, doğru bir kavrayışla bakılmadığı 
söylenebilir. Paniğe hiç lüzum yok, yeter ki bunları görüp; 
davete icabet etmek gerekli olduğu unutulmasın. 

Nihayet yazıyı bitirirken, kulağımda bir şarkı daha çal-
maya başladı bile. Joan Osborne söylüyor bu sefer: “What 
if God was one of us?”, “Ya Tanrı içimizden biriyse?” Kim 
bilir belki de yazılım güncellendiğinde, Ariadne’nin kul-
landığı ip sayesinde (akıl, ikal, ip) labirentten (doxa’dan, 
esaretten, mağaradan) özgürleşip, Osborne’a bir cevap ve-
rilebilir. Sonuçta “dünyaya ussal bakana, dünya da ussal gö-
rünmektedir” (akt. Türkyılmaz, 2015, s. 199).
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Kaygıda Hüzün, 
Hüzünde Kaygı

Mustafa Alagöz

Varoluş bize bilmeceler, sırlarla dolu görünüş ve 
olgular evreni verir. Bilmeceler ve sırlar, bilme 
yetisi olan insan dışında kimsenin derdi değil.  

İnsan, kâinatın özeti ve onu “kendi içinde dürülü bükülü 
saklayan olarak” bu derdi hep taşıyacaktır. Öyle ki tüm kâi-
nat kendi özünü, varoluşunun tüm süreçlerini insanda top-
lamış ve onun üzerinden kendini bilen, bilincin aynasında 
seyreden ve bütünlüğe gelmiş olarak sonsuz devinimini sür-
dürmektedir. Bu devinim aslında evrenin enerji akışlarının 
görünüş kazanıp ortadan kalkmasından başka bir şey değil-
dir, ama sürekli ve yasalı olarak.

Özne olmak şahit olmaktır; varlığı kendi şahitlik merte-
belerine bağlı olarak deneyimleyen, anlayan ve bu süreçte 
kendini de bilendir. Ancak her şahitlik şahit olanı kavrayışı 
ölçüsünde dış dünya ilişkilerinde tavır belirlemesinin, so-
rumluluk üstlenmesinin zemini olur. 

Bu sorumluluğu kavramayabilecek ve onun taleplerine 
yanıt verebilecek tutum ve eylemler, bizi biz yapar. Her tekil 
birey kendince bir “biz”dir, ancak herkes kendi özgün yeti 
ve karakteriyle bunu yerine getirir. Biz olmanın somutluğu 
karakterin suret kazanmış halidir, “ben” bilincidir. Böylece 
“ben” bilinci insanı hem tekil-özgün birey hem de toplumsal 
bir varlık olduğu gerçeği ile yüz yüze getirir. 

Ben bilincinin doğal temeli iki bileşenden oluşur; ilk 
olarak kendisi ve kendisi olmayan bir dünyanın varlığının 
farkındalığı, ikincisi öleceğini bilmesidir. Bunlar insanda 
kendilerine karşılık gelen varoluşsal iki halin kaynağı ola-
rak işlev görür; hem de ortadan kaldırılamayacak potansiyel 
güçler olarak: Bunlar kaygı ve hüzündür. 

Kaygı, insanın “ben” ve “ben olmayan” ayrımının far-
kındalığından doğar. Doğanın -varoluşun- sonsuz gücü 
karşısında acziyetini, çaresizliğini, adım adım yok oluşa 
gitmekten kurtulamayacağını görmek insanı tedirgin eder. 
Öleceğini biliyor olması ise onu hüzünlendirir. 

Kaygı ve hüzün, umut ve korku ikiliği gibi her zaman 
her insanda etkisini gösteren potansiyel yaşam enerjileridir; 
kaygı gözü pekliği, hüzün ise umudu içinde örtük olarak 
barındırır. Her insanın benliğindeki yerleşik bu gerilimli 
kutupsallık psikolojik dünyamızın varlıksal zeminini oluş-
turur. Farkında olalım ya da olmayalım, bireysel tüm etkin-
liklerimizin temelinde bu kaygıyı aşma, bu hüznü bertaraf 
etme çabası bulunur.

Varoluştan ayrı olduğunu fark ediyor olması bireyi bu 
ayrılığı aşma, kendi dışında “ben olmayan” ile birliğe gel-

me, onunla bütünleşme arayışına iter. Bu ayrılığın acısın-
dan kurtulmak için; ayrı olduğu, karşısında zayıf ve acziyet 
içinde hissettiği durumdan çıkış için bu sonsuz güçle bağ 
kurması, ona katılması ya da onunla ortak bir öze sahip ol-
duğunu kavraması gerekir.   

Merak duygusu bu ayrılığın verdiği tedirginliğin bir te-
zahürüdür. Çeşitli yoğunluk ve yönelimde de olsa her tür 
merak özünde insanın kendisi ile şahit olduğu, karşılaştı-
ğı durumları kendine açık etmek, bilinmez ve güvenilmez 
olanı tanıma gayretinin başlangıcıdır. Merak ilgi ve eğilim 
uyandırır. Dikkat edilirse merakın tüm yaratımların, bilim-
sel keşiflerin, tinsel adımların beslendiği toprak, ilk hamle-
si, yönlendirici gücü olduğu görülür. 

Aristo’nun “Metafizik” adlı eseri şu cümleler-
le başlar: “Bütün insanlar, doğal olarak bilmek isterler. 
Duyularımızdan aldığımız zevk, bunun bir kanıtıdır. Çünkü 
onlar, özellikle de diğerlerinden (tüm diğer duyulardan) faz-
la olarak görme duyusu, faydaları dışında bizzat kendileri 
bakımından da bize zevk verirler. Çünkü sadece eylemle il-
gili olarak değil, herhangi bir eylemde bulunmayı düşün-
mediğimizde de görmeyi, genel olarak, bütün diğer her şeye 
tercih ederiz. Bunun nedeni, görmenin, bütün diğer duyula-
rımız içinde bize en fazla bilgi kazandırması ve şeyler ara-
sındaki birçok farkı göstermesidir.”

Bilme ya da gerçek ifade edildiğinde bir üçleme olu-
şur; bilen-bilinen-bilgi. İnsanın bilmekten zevk alması bir 
belirlemedir, ama bu belirleme bize şu soruyu sorma yolu-
nu açar: Peki, bilmekten niçin zevk alınır? Zevk bir duygu 
halidir. Her duygu iradi edimlerimiz sonucunda oluşan bir 
yan ürün, bir yansımadır, sipariş edilemez ama başa gelir. 
Gerçekte temel olan özgürlük ve güvenlik diyalektiğinin 
karşılıklı bağımlılığıdır. Aristo’nun bu söyleminde önemli 
bir belirleme var; “...doğal olarak bilmek ister”. Söz konu-
su isteğin öznel bir seçim değil varoluşsal bir olgu, yaşanan 
bir deneyim olduğunu, duyulardan alınan zevkin kanıtı ise, 
“şahitliği” söyler.

Varoluşun sonsuz gücü karşısındaki acziyetin, çaresizli-
ğin yarattığı ayrı düşme korkusu insanı bu ayrılığın üstesin-
den gelmeye zorlaması onu “bilmek” yükümlülüğü altına 
sokar. Peki, neden öyle olsun? Çünkü insan eylem varlığı-
dır, etkinlik yapmaya mahkûmdur, çünkü “arzu ve gereksi-
nim halkası boynumuza asılmıştır”. Gereksinimler içgüdü-
sel itkilerle, doğanın hazır verileri ile karşılanamıyor. 

Varlığımızı var etmek, sürdürüp güvenlik altına almak 
bilinçli, iradi ve amaçlı eylemleri zorunlu kılıyor. Eylemlilik 
dış dünyayla ve diğer insanlarla ilişki kurmayı gerektirir; 
karşılıklı olarak değiştirme ve değişme çevrimi içinde olma-
yı da. Öz olarak insan dönüştürücü, yapıcı etkinlikler içinde 
olmaktan bağışık olamaz. Dönüştürücü ve yapıcı olmak is-
ter önceden ister etkinlik sürecinde olsun, “bilmeyi” gerek-
tirir; onun için “bilmek yapabilmektir,” denir. 

Böylece insan kaygısını, “ben olmayan” evren karşısında 
acziyetini, çaresizliğini ancak bilerek, yaparak ve “olarak” 
aşabilir. Kendisi ile kendisi olmayan ve onun karşısında hem 

de “bilinmeyen olarak duran dünya” arasındaki bağlantıyı 
bilgi köprüsüyle kurabilir. Kaygı-korku-merak-bilgi içsel 
hallerdir. İnsan, eylemleri ile bunlara suret kazandırırken, 
onları da deneyim olarak içselleştirir. Bu süreç kaygının 
aşılmasının yoludur, ancak bunun hazır bir reçetesi, metodu, 
formülü yoktur. Tek yolu bireyin kendini anlamlandırma so-
rumluluğunu üstlenmesi, içsel yaşam enerjisi ve dürtülerini 
izleyerek, onunla sürekli hesaplaşarak bizzat kendisinin yol 
almasıyla mümkündür. 

Kaygı doğası gereği olumsuz bir duygu, insani bir hal 
olarak görülürken bir yanıyla da bireyin kendini aşması, 
pratik olarak harekete geçmesi, eylemleri ile verili durumu 
aşıp kendi içselliğini öz iradesi ile inşa etmesinin kışkırtıcı 
gücü de olur. Bu tamamen bireyin kendine aittir ve onun 
“tanrısal” yanıdır.  “Derdim bana dermandır” bir önerme, 
“Derdim bana derman imiş” bu önermenin gerçekleştirilme-
si ile kanıtlanmış olarak eminlikle söylenir. Geçmişin dene-
yimleri bizim elimizde kılavuz olarak işlev görür. 

Hüzün üzüntüden farklı: Üzüntü dışardan gelir, hüzün 
içerden. Nasıl ki mutluluk bir şey için veya bir şeyden do-
layı ortaya çıkıyorsa -ki onun için kalıcı olamaz, üzüntü de 
öyle, dışsal kaynak ortadan kalkınca o da yok olur. Hüzün 
içten gelir; olup bitenler karşısında çaresizlik, ne yaparsak 
yapalım doğacak sonucu önceden sezip bunu değiştiremeye-
ceğimizin farkındalığının doğurduğu bir hal, içsel bir oluş. 
Bunun temelinde de ölüm korkusu yatar. Bu durum karşı-
sında ya dünyadan el etek çekip içe kıvrılmak, her şeyin an-
lamsız olduğu sonucuna varıp daha yaşarken bir “ölü”ye dö-
nüşmenin yolu açılmış olur. Bu tip bir anlayışın ve yaşamın 
ufku anlamsızlık ve boşlukla sınırlıdır, eğilimi ise intihardır.

Ancak yaşam demek her zaman kendini kendi olanakla-
rı ile aşmak, yıkıldığı yerde yeniden ayağa kalkmak, kendi 
yolunu açma kudreti ile donanımlı olmak demektir. Hüzün 
elbette olumsuz bir hal olmakla beraber bunu olumluya çe-
virmenin gücünü de kendi içinde barındırır. Temelinde her 
ne kadar ölüm gerçeği varsa da bundan kaynaklanan hüzün 
hali ölümsüzlüğün karşıtı olan yaratıma da dönüştürülebilir.  
Yaratım derken öylesine büyük; tarihi, toplumu ve günlük 
yaşamı temelden sarsıp dönüştürmekten ibaret görmemek 
gerekir. Basitçe sıradan yaşamın her durumunun farkında 
olarak ve onun taleplerine yanıt vererek de olur. Hatta insa-
nın içine yolculuk yapıp hüznünün niteliğini, sürecini yaşa-
mı üzerindeki etkilerini kendine açık hale getirmesi bile bir 
yaratıcılıktır. Şu veya bu şekilde yaşamın açmaza girdiği her 
durumda buna çare aramak, sorumluluk üstlenmek, haya-
ta alan açıcı etkinliklerde bulunmak yaratma yolculuğunun 
köşe taşları olur. 

Her kaygılı durum, hüzünlü hal bizzat kendi içinde karşıt 
gücünü taşıyor (tekrar pahasına). Her kaygıda hüzün, her 
hüzünde kaygı gizlidir. Bunlar aslında bir varoluş durumu-
nun iki yüzü gibidir. Söz konusu varoluşsal durum ise bi-
reyin kendini ayrıksı ve ayrı görme zannıdır, kendini parça 
görüp varoluşla boy ölçüşmeye kalkışmasıdır. Nefsinin ba-
şıboşluğuna, egosunun kuruntularına aldanmasıdır.
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Bauman; günümüz tüketim toplumu tüketicisinin, 
bu zamana kadar görülen herhangi bir toplumda-
ki tüketiciden tamamen farklı olduğunu söyler. 

Filozoflar, şairler ve ahlak hocaları, insanın yaşamak için mi 
çalıştığı, yoksa çalışmak için mi yaşadığını sorgulamışlar-
dır, ancak günümüzde bu anlamda en çok hissedilen ikilem 
insanın yaşamak için mi tükettiği, yoksa tüketmek için mi 
yaşadığıdır. Montaigne yaşamın nimetlerinden, güzellikle-
rinden ve hazlarından faydalanmak gerektiğini, ancak ger-
çek erdem sahibi insanın her ne kadar kudretli, zengin bilgili 
olmak istese de ya da kendi deyimiyle mis kokulu yataklar-
da yatsa da, bu nimetleri ölçülü kullanan ve gerektiğinde 
yiğitçe bırakıp gidebilen insan olduğunu söyler.

Günümüz insanı tüketimini, ihtiyaçları doğrultusunda 
değil; kimlik-statü oluşturmak, boş zamanını değerlendir-
mek amacıyla gerçekleştirmektedir. Tüketim faaliyetleri, 
kozmopolit kent yaşamında, değer ve kültüründen uzaklaş-
mış kent insanının diğer insanlarla meta üzerinden ortak-
laşma ve aidiyet ihtiyacını gidermektedir. Ancak tüketerek 
yaşamın anlam boşluğunu (görece) dolduran, marka ile ya-
ratılan kimlikler üzerinden statü arzulayan, metalar üzerin-
den aynı sınıfa dâhil olduğunu düşünen (bu yolla yabancı-
laşmasına çözüm arayan) insan, ne kadar tüketirse tüketsin 
memnuniyetsizliğini ve tatminsizliğini giderememektedir.

Dün: 
Cogito ergo sum 

– Düşünüyorum Öyleyse Varım. 
–Descartes–  

Bugün: 
Tüketiyorum Öyleyse Varım.

Anlamsızlık ve Yabancılaşma
Melvin Seeman, sosyo-psikolojik yaklaşımla ya-

bancılaşma kavramını tanımlarken, anlamsızlık duygu-
sunu yabancılaşmanın alt kategorisinde değerlendirir; 
anlamsızlık bireyin neye, hangi doğrulara inanacağı ve 
bağlanacağını bilmeme halidir. Anlamsızlık duygusun-
da herhangi bir konuda karar verebilmek için bireyin 
değerler dünyasında en düşük düzeyde dahi bir kesişme 
ve bütünlük yoktur (Göktürk&Günalan, 2006: 127-143). 
Yabancılaşma kavramını konusu olarak kabul eden yak-
laşımlar (sosyo-psikolojik ya da politik-ekonomik) çer-
çevesinde “anlamsızlığın” özellikle günümüz modern 
insanı için en önemli psikolojik sorunlardan biri olduğu-
nu söyleyebiliriz.  Yabancılaşma Marx’a göre insanların 
özündeki insansal yanlarını yadsıyarak ezen toplumsal 
yapıların bir sonucudur, kapitalizmin toplumsal ve ik-
tisadi düzenlemelerine içkin olan nesnel bir durumdur 
(Marshall, 2003: 788-799). Var olan üretim sistemi içe-
risinde, ödül ve cezaya dayanan işleyişin bir parçası olan 
birey, etki, karar verme ve sürece dâhil olma niteliklerini 
yitirdiğinden sadece bir aracı konumuna düşmektedir 
(araçsallaşmaktadır). Modern kentin özellikle çalışma 
(iş) ve günlük sosyal yaşam ritminde, içinde büyüdüğü 
küçük topluluğun değerler sistemine ait bir benzerlik 
bulmakta zorlanan birey, var olan sisteme tutunamaya-
rak itilmekte ve yabancılaşmaktadır.

Kapitalist endüstriyel üretim sisteminde yaşam mo-
noton ve standarttır. Bu durum, “ortamın aynılaşması” 
sonucunu doğurur. Üretim ilişkileri sonucunda araç-
sallaşan ve değer sistemine yabancılaşan sınıflar; işçi-
ler, memurlar, çiftçiler, öğrenciler ve küçük burjuvalar 
olarak adlandırılabilir (Horkheimer, Adorno, 1996: 22; 
aktaran Kızılçelik, 2003: 89-94). Burada toplumun ne-
redeyse tümünden bahsedilmektedir. Sayısal büyüklük 
göz önüne alındığında bahsedilen durumun ayrıca kitle-
sel boyutu da öne çıkmaktadır.

İnsan sürekli bir anlam arayışı içindedir, Abraham 
Maslow’un deyişiyle, “Anlam insanın temel düşüncesi-
dir”. Sigmund Freud, Prenses Bonaparte’a yazdığı mek-
tupta söyle demektedir: “Kişi yaşamın anlamını veya 
değerini sorguladığı an, hastadır.” Anlamsızlık duygu-
su, varoluşsal boşluk, kitle nevrozu olarak adlandırıla-
cak kadar artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Aradığı anla-
mı bulması halinde bir insanın, acı çekmeye, özveride 
bulunmaya, hatta gerekirse bu uğurda hayatını vermeye 
hazır olduğu, modern zamanlarda görmezden gelinmiş 
ya da unutulmuştur. Tersine, eğer bir anlam yoksa kendi 
hayatına son vermeye eğilimli olur ve bütün ihtiyaçları 

giderilse bile buna razı olur. Bir Amerikan üniversitesin-
de intihar girişiminde bulunan 60 öğrenci üzerinde anket 
yapılmış ve bu öğrencilerin yüzde 85’i intihar girişim-
lerine “yaşamın anlamsız gözükmesini” göstermişler-
dir. Ancak daha da önemlisi, yaşamı anlamsız gören bu 
öğrencilerin yüzde 93’ünün “aktif sosyal bir yaşamları 
vardır, akademik performansları yüksektir ve aileleriyle 
ilişkileri iyidir” (Frankl, 1999: 15-25). Buradan insanın 
yaşadığı anlam boşluğunun yalnızca ekonomik bunalım-
lar sonucu değil, yaşam içerisinde var olabilme, yaşam 
itkisini bulacağı anlamlı bir oluş içinde bulunabilme, 
kendini gerçekleştirebilme sorunsallarından kaynaklan-
dığı sonucuna varılmaktadır.

Dünya edebiyatında da bireyin içine düştüğü ya-
bancılaşma, tutunamama ve araçsallaşma ve yaşamın 
anlamsızlaşması örneklerine rastlanmaktadır. Madame 
Bovary, (Gustave Flaubert, 1857), özendiği burjuva ya-
şantısının içinde hiçbir zaman yer edinemeyeceğini an-
ladığı an, içine düştüğü çıkmazdan intihar ederek kurtul-
mayı seçmiştir. Suç ve Ceza’da (Fyodor M. Dostoyevski, 
1866) Raskolnikov’un öldürme eylemi, “Napolyon gibi 
bir yükseliş mümkün müdür?” sorusu yerine yabancıla-
şan, yaşamının anlamını kaybeden, umutsuzluğa düşen 
insan “Var olan sistem içerisinde, yükselebilmek için bir 
insanı öldürmek de dâhil neleri göze alır?” sorusuna ce-
vap bulma girişimi olarak değerlendirilebilir. Kafka’nın 
Gregor Samsa’sı da (Değişim, 1912) bürokratik çarkın 
memurlarından birisidir. Kendisini araçsallaştıran ka-
pitalist toplum düzeni ve çıkar ilişkileri içinde yaşadığı 
açmazlar sonucu bir böceğe dönüşürken ya da dönüş-
tüğünü hissederken (yabancılaşırken), artık işe yaramaz 
hale geldiği için (üretim-tüketim sisteminin dışında kal-
dığından) ailesi tarafından bile ölüme terk edilmektedir. 
Sistem kendisine uyum sağlayamayan bireyin yerini he-
men yenileri ile doldurmaktadır. Gregor Samsa’nın bir 
böcek olarak uyandığında düşündüğü tek şey, bir me-
mur olarak sadece bürokratik düzenin ona öngördüğü 
görevini yerine getirmektir ve o, bunu yapamadığı için 
suçluluk hissetmektedir. Marx, araçsallaşmış ve dolayı-
sıyla yabancılaşmış insanların, içine düştüğü bu durumu, 
ekonomi ve ahlakın birbirinden ayrılması ya da kopması 
olarak nitelendirmektedir (Kılınç, 2008: 220-235).

Peki, insanı yabancılaştıran, araçsallaştıran sistemin 
dinamikleri ve oluşum sürecini oluşturan temel eko-
nomik-toplumsal-kültürel değişimler ve etkileşimler 
nelerdir?

Tek Boyutlu İnsandan Duyulmayan Anlam Çığlığı*: 

Yabancılaşma
Ürün Anıl Özdemir

* Herbert Marcuse, (1968). One Dimensional Man (Tek Boyutlu İnsan). Boston: Beacon Press & Victor E. Frankl, (1999). Duyulmayan Anlam Çığlığı 
Psikoterapi ve Hümanizm. (Çev.: Selçuk, B.). Ankara: Öteki Yayınevi.
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Tüketimin Kültür ve Davranış 
Olarak Yerleşikleşmesi: Kapitalizm

İnsanlar, 20.yüzyılın başına kadar ihtiyaçlarını kendi 
üretimleri üzerinden gidermişlerdir. Bu bağlamda, ihtiyacı 
kadarını üretme, geçimliği kadar çalışma ve elde ettiğiyle 
tatmin olup yetinme, “sanayi öncesi toplumun doğal insa-
nının” ortak özelliğini yansıtırken, bir ücret karşılığında 
emeğini sunma, mümkün olduğunca çok çalışma ve bunun 
karşılığında belirlenen bir bedeli alma, “sanayileşme döne-
mindeki insanın” uymak zorunda olduğu normları oluştur-
maktadır. Kapitalizm ve sanayileşme sürecinin üzerine ko-
numlanan “çalışma etiği”,  insanlara durmaksızın çalışmayı 
ve üretmeyi öğütlemektedir (Bauman, 1999: 14-16; aktaran 
Şentürk, 2008: 221-239 - Bu sistemde “işsiz” kalan birey 
kendisini yenilmiş ve faydasız hisseder). Eski toplumlardaki 
günlük yaşam ritminin doğallığı ve sadeliği, çağdaş-modern 
toplumlarda yerini endüstriyel çalışma ritmi, bireycilik ve 
yabancılaşma sonucu karmaşık bir hayat ritmine bırakmıştır. 

Günümüz modern insanının yalnız oluşu, toplumsal 
bağlarından kopuk yaşayışı, etik ya da dini anlam çerçeve-
lerinin sağlam olmadığı ekonomik ve sosyal ilişkiler ağı, 
kırılmaya uygundur. Bu kaynaklardan elde edilen inanç 
boşluğu, yirminci yüzyıl başlarında kitle iletişim araçlarıyla 
ve tüketimle doldurulmaya başlanmıştır (Marchand, 1985: 
13-14; Ewen, 1976: 44; aktaran Yavuz, 149-161). Kapitalist 
sistemde somut ihtiyaçlar yerini soyut ihtiyaçlara bırakmış-
tır. Soyut nitelik kazanan bu ihtiyaçlara yönelik satın alma 
isteğinin kimi ideoloji ve yeni değerlerle canlı tutulması 
gerekmektedir. Kapitalist sistem; prestij, hız, güzellik, güç, 
başarı vb. kutsadığı bu kavramları, satmak istediği ürüne 
mal ederek tüketim toplumu ve kapitalizmin doğası gere-
ği yeniden ve yeniden, kimi zaman ise başka kavramlarmış 
gibi göstererek satmaktadır. “Geçicilik” ve “hız” kavramları 
sistemin temel bileşenlerindendir. 

“İn vitium ducit culpae fuga”
Kusur korkusuyla suç işliyoruz.

Horatius                                                                                                                              

Çözüm Önerisi: Düşünsel ve 
Eylemsel Üretim

Kapitalist sistemde, birey kendisine sunulan ürünle-
ri tüketmesi koşuluyla aslında olmadığı ancak, gıpta ettiği 
özelliklere kavuşacağı yönünde ikna edilmektedir. Güç, gü-
zellik, başarı gibi sıfatlar reklamlar üzerinden metalara atfe-
dilmektedir. Önce güzelliğin, başarının ya da güç olgusunun 
tanımı yapılmakta, bireyin kendisini bu abartılı ve taraflı 
çerçevenin dışında hissetmesinin kaçınılmazlığından fay-
dalanılarak, kendisine sunulan nitelikleri temsil ettiği iddia 
edilen ürünleri tükettiğinde, bu sıfatlara kavuşacağı, artık 
güçlü, güzel ya da başarılı görüneceği bilgisi zihne işlen-
mektedir. Ürünleri tüketen birey, anlamı ve içeriği boşaltıl-

mış meta üzerinden pazarlanan, kimliğini oluşturmaya yö-
nelik bu kavramların eksikliğini kısa süre içerisinde tekrar 
hissedecek, bu tatminsizlik duygusu bireyi tekrar ve tekrar 
döngüsel bir şekilde tüketime itecektir. Tüketim kültürünün, 
insan bedeni ve zihni üzerindeki yönlendirici etkisi bu di-
namiklerle işler. Montaigne’in deyimiyle; “Nasıl olursa ol-
sunlar, insandırlar sonunda, yaptıkları her şey ister istemez 
sudan ve değişkendir”. Birey kullandığı parfüm, araba, saat,  
diğer giyim ürünleri ya da tükettiği kimi yiyecek içecekler 
aracılığıyla kimi zaman maceraperest, coşkulu, asi, kayıtsız, 
serseri bir “Bohem”, kimi zaman soğuk, mağrur, mesafeli, 
ölçülü ve katı bir “Dandy”, kimi zaman yalnız aristokratik, 
topluma ve doğaya yabancı bir “Avangard”, kimi zaman ise 
kalabalıklarda barınan, tebdil-i kıyafet gezen, insan sarrafı 
ve avare bir kent gezgini yani bir “Flâneur”  kimliğine bü-
rünebileceğine ikna edilir1**.  Oysa ki ürünler manipüle eder 
ve doktrin yerleştirirler. Kendi sahteliğine karşı bağışıklığı 
olan bir sahte bilinç geliştirirler: Sonuçta tek boyutlu bir dü-
şünce ve davranış kalıbı ortaya çıkar (Marcuse, 1968: 26; 
aktaran Erdoğan ve Alemdar, 2005: 333) Ancak; yaşamı-
nın merkezine doğruluk, dürüstlük, hoşgörüyü koymayan, 
kendisini gerçekleştiremeyen, bedeni ile barışık olmayan 
ve  “ölçülü davranış”ı temel almayan insanın mutlu olması 
mümkün değildir.

Tek Boyutlu İnsana Çözüm Önerisi 
Niteliğinde: Üreten İnsan

Kapitalist sistemin somut nitelik kazandıracak şekilde 
meta (ve kültür endüstrisi ürünleri) üzerinden (reklamlar vb. 
özendirici işlev yürüten yukarıda bahsettiğimiz kitle iletişim 
araçları ve devletin ideolojik aygıtları aracılığıyla) sattığı 
ancak sisteme uygun olarak (var olan kapitalist tüketim sis-
teminin dinamiklerine uygun olarak) sürekli değişen prestij, 
güzellik, başarı, güç, zenginlik gibi kavramlara sahip olmak 
isteğiyle ve toplum içinde yenik ya da başarısız olma duy-
gularının korkutuculuğunun körüklenmesi sonucu günümüz 
insanı “tüketime zorunlu olarak itilmektedir”. Sistemin çı-
karına uygun olarak tek boyuta indirgediği ve yaşamının an-
lamını yitirmiş, yabancılaşmış insan “kusur korkusuyla suç 
işlemektedir”. Başka bir anlatımla, içi boşaltılmış güzellik, 
güç vb. kavramlara sahip olma amacıyla ihtiyacı olmadığı 
halde tüketmektedir.

Bugünün toplumunda görünen odur ki; özünde insanın 
her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır, birisi hariç: Anlam ih-
tiyacı. Karşımıza çıkan gerçek; “yaşama savaşı” şiddetini 
kaybedince “Ne için yaşam?” sorusudur. Bugün daha çok 
insan yaşamak için gerekli araçlara sahip (teknoloji birey-
leri yaşama ve yaşamı sürdürme becerilerinden yoksun 
bırakmıştır, bu nedenle insanın çaba harcamaksızın yaşa-
yabileceğini garanti eden bir refah sistemi geliştirilmiştir), 

1  ** Bohem, Dandy, Avangard ve Flâneur kavramlarının nitelikleri, Ali 
Artun’un “Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm” adlı 
metninden alıntılanmıştır.

ancak yaşamak için bir anlam bulmakta zorlanmaktadırlar. 
Camus’nün kendi zamanında sorduğu soru bugünün insanı 
için, belki de daha önce hiç olmadığı kadar geçerlilik kazan-
mıştır: “Gerçekten ciddi olan tek bir sorun vardır; yaşam, 
yaşamaya değer mi, değmez mi?” (Frankl, 1999: 15-18-19).

Günlük yaşamın çalışma mekanizmasına, ortak değer 
yargılarının azalmasına-değişmesine, değerinin sistem ve 
teknoloji karşısında geri plana itilmesine zaman içerisinde 
kolaylıkla ve tamamen teslim olan insan, kendisini diğer 
tüm varlıklardan ayırarak olumlu yönde ilerlemesini (uy-
garlık, insan haklarındaki gelişmeler, yaşam koşullarının 
görece iyileşmesi, insan ömrünün uzaması, tıp, teknolojide 
ve bilimde yaşanan gelişmeler, yönetim sistemlerinde göre-
ce demokratikleşme, eğitim düzeyinin küresel ölçekte artı-
şı) insanlık tarihi içinde bunca yol kat etmesini sağlayan en 
değerli yetisini tekrar hatırlamalıdır. Bu yeti; “düşünsel ve 
eylemsel üretim”dir. 

Toplum içinde etkin, anlamlı bir var oluş, bir sonraki 
güne sevinç ile uyanma isteği (yaşam sevinci), yararlılık 
duygusu, varlığını olumlu olarak duyumsama, işe yaradığını 
hissetme, sonuç olarak yalnızca tüketen, aynı şeyleri düşü-
nen “tek boyutlu insan” olmaktan sıyrılarak; nitelikli, değer 
yargılarını yitirmemiş mutlu birey olmanın, anlamlı, amaçlı 
ve faydalı bir yaşam sürmenin çözümü insanın “üretmesi-
dir”. Bu üretim çiftçi için ekinini ekmek ve biçmeyi bekle-
mek olabilecekken, demir ustası için demirine son şeklini 
vermek, akademisyen için bilim üretmek, mühendis için 
yeni teknikler geliştirmek, sanatçı için resim, müzik şiir, ya 
da heykel var etmek, mimar için ise yeni bir tasarım yapmak 
olabilir.

Sadece kendisi olan, öznitelikleriyle yetinebilen, özgür, 
üreten, düşünen, değer yargılarını yitirmemiş ve bunun so-
nucunda duygusal olarak tatmin olan mutlu insan için, baş-
ka bir deyişle, kendisini olumlu yönleriyle ve iyi bir amaca 
yönelik gerçekleştirebilen insan için “yaşam elbette ve her 
zaman tüm güzellikleriyle yaşamaya değerdir”.
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Okuma Üzerine, Proust’un derin hayranlık duyduğu, neredeyse tüm 
kitaplarını ezberlediği John Ruskin’in konferanslarının yer aldığı, “Susam 
ve Zambaklar” adlı kitabının önsözüdür. Proust’un Ruskin’i takdim 

yazısıdır. Notos Yayınevi’nden kitap olarak yayımlanan “Okuma Üzerine”, Marcel 
Proust’un nasıl yazdığı, üslubu hakkında fikir verebilecek niteliktedir.    

  “Okuma Üzerine”, Marcel Proust`un birey ile kitap 
arasındaki ilişkiyi anlatan, büyük bir yazarın, kitapla ku-
rulan ilişki üstüne derin düşünme denemesidir.

“Hiç kuşkusuz dostluk, bireyler arasındaki dostluk 
hava cıvadır ve okuma bir dostluk biçimidir. Ama en 
azından dostluğun samimi bir biçimidir ve bir ölüye, 
olmayan birine yönelik olması ona çıkarsız, neredeyse 
dokunaklı bir hava verir. Dahası o, öteki bütün dost-
luk biçimlerini çirkinleştiren her şeyden bağımsız bir 
dostluktur.” 

“Okumada dostluk, aniden başlangıçtaki saflığına 
kavuşur. Kitaplarda sahte sevimlilik yoktur. Geceyi bu 
dostlarla geçiriyorsak, bu gerçekten istediğimiz içindir.”

Bu kitapta yazar, başlı başına okumayı anlatıyor. 
Okuma nedir? Neden okuruz? Hangi kitapları okur-
ken neler hissederiz? Yazar kimdir? Nasıl okumalıyız? 
Okumanın, dünyaya ve insana katkısı nedir? gibi sorula-
ra yanıt verir. Verdiği yanıtlar çoğunlukla ünlü yazar ve 
felsefecilerden alıntıdır. “Okumaların bende birbiri ar-
dına bıraktığı hatıralar benim okurumda da uyanacaktır, 
bu çiçekli ve sapa yollarda zaman kaybetse de okuma 
adı verilen özgün psikolojik edim, zihinde yavaş yavaş 
yeniden yaratılacak ve böylece benim belirtmem gereken 
kimi düşünceleri şimdi kendine aitmiş gibi izleyebilecek 
güce sahip olacaktır.”

Özgün psikolojik edim olarak, okumayı irdelediği, 
bu edimin kaynaklarına yaptığı yolculuğu içeren bir 
anlatıdır.

Okuma Üzerine 
Marcel Proust  

(Kitap Eleştirisi)

Derleyen: Celile Gökpınar
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“Bize yaşanmamış gibi gelen çocukluk yıllarımızda, çok 
sevdiğimiz bir kitapla geçirdiğimiz günler kadar dolu dolu 
yaşanmış başka zaman belki yoktur,” diyen Proust, kendi 
deneyimlerini merkeze alarak, okuma ediminin kendisinde-
ki kaynaklarına, kökenlerine iniyor. Proust küçük yaşların-
dan itibaren okumaya başlamış ve diğer çocukların aksine 
daha yalnız geçen çocukluğunu, kitaplarla telafi etmişti. İşte 
bu kitap, ünlü yazarı henüz çok erken yaşlarında etkisi altı-
na almış okumaya dair düşüncelerini barındırmasıyla dikkat 
çekiyor.

Okumak insana sorgulamalarla, düşünüşlerle ve hayal-
lerle örülü “tinsel bir hayat” sunmaktadır ama okumanın 
sunduğu tinsel hayattan içeri girmek yine kişinin kendisine 
bağlıdır:

“…Bir okuma disiplini yaratmak, sadece teşvik edici bir 
şeye fazlasıyla rol yüklemektir. Okuma tinsel hayatın eşiği-
dir, oradaki yolu bize gösterebilir, yolu oluşturmaz.”

“…Bir anda gözlerini yepyeni bir dünyaya açarsın ve 
gerçek dünyaya ait her şeyin daha sahici ve daha kalıcı 
olduğunu görürsün. Ben bu yüzden okuma sayesinde kuru-
lan ikinci dünyayı Platon’un idealar dünyasına benzetirim. 
Fenomenler dünyası yani bu dünya, idealar dünyasının 
sadece bir yansımasıdır ve hakikate dair her şey idealar 
dünyasında yer almaktır. Okumak da bu dünyaya, bu tinsel 
yaşama açılan bir kapıdır. O kapıdan içeri girip girmemek 
okuyucunun kendisine kalmıştır.”

Bu hem bir cesaret hem de bir zekâ işidir. Çünkü oku-
yucu adım attığı “ikinci yaşam”ın hem oyuncusu hem de 
senaristidir ve “özgün zekâ, okumayı kendi kişisel işleyişine 
bağlı kılmayı bilir.”

Okumanın dünyaya, insana ve insanlığa kattığı şey nedir, 
sorusuna cevap olarak Proust‘un kitabında üzerinde durdu-
ğu iki önemli sonuç:        

- Tinsel bir hayata kapı açması.

- Zihni en görgülü haline kavuşturması. 

Yani okumak bir bakıma insana bilmediği başka hayatlar 
yaşatıp, kişinin “empati kurma gücü”nü geliştirirken, aynı 
zamanda zihninin terbiye edilmesini yani “düşünce gücü”-
nün sivrilmesini de sağlamaktadır. Okumanın bu iki temel 
yararı insanlığa sağduyulu bir yan getirmekte ve dünyayı 
daha anlayışlı ve huzurlu bir yer kılmaktadır.      

Ayrıca, “Okumanın yaşamımızdaki rolü sağaltıcıdır,” 
der Proust. Böylece okumanın, okur üzerindeki iyileştirici, 
tedavi edici faydasını vurgulamıştır.

Marcel Proust’un üslubuna baktığımızda ise sözüne ve 
yazısına yerleşen huysuzluk, halindeki ahkâmvarilik ise, 
hayran olduğu İngiliz eleştirmen Ruskin’in üslubuna da 
hayranlığının göstergesi gibidir. Önsöz olarak 84 sayfa (ki-
tap) yazması hem yazarın çok ayrıntılı ve uzun yazmasına 
hem de Ruskin’e olan hayranlığına ispattır.

Proust hakkında:

10 Temmuz 1871’de Fransa’nın başkenti Paris’in gü-
neyindeki Auteuil’de doğdu. Ailesi, oldukça varlıklı ve iyi 
eğitim görmüştü. Babası Achille Adrien Proust patolog, an-
nesi Jeanne Clémence Weil ise zengin ve kültürlü bir Yahudi 
ailesinin kızıydı.

Proust’un hayatına damga vuran gelişme, sağlık sorunla-
rı olmuştur. İlk astım krizini on yaşındayken geçirmiş, sağ-
lık yönünde hep sorunlu bir hayat sürmüştür.

1890’da Hukuk Fakültesi’ne ve Siyasal Bilgiler Okulu’na 
kaydoldu. Ancak hayatı boyunca çalışmak ile ilgili bir istek 
duymadı. Tek gerçek ilgi alanı edebiyat oldu. Proust, dersler 
aldığı felsefeci Henri Bergson’dan çok etkilendi. Dergilerde 
edebiyatı yazıları yazmaya başladı.

Proust’un hayatındaki en önemli figür olan annesi 1905 
yılında hayata gözlerini yumunca, toplumdan uzaklaştı ve 
kendini daha çok edebiyata verdi.

Başyapıtı olan “Kayıp Zamanın İzinde” romanının 
ilk cildi “Swann’ların Tarafı” 1913 yılında yayınlandı. 
Dünyayı saran savaş dalgası nedeniyle romanının ikinci 
cildi olan “Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde” ancak 
1919’da yayınlanabildi. Proust, sırasıyla Guermantes Tarafı 
(1920/1921), Sodom ve Gomorra, (1921-1923), Mahpus 
Kadın (1923), Albertine Kayıp (1925), Yakalanan Zaman 
(1927) ciltlerini yazdı ve yayınladı. 

Proust, 1922 Ekim ayı başında bir bronşit krizi geçirdi, 
bunu yakalandığı zatürree izledi. Yazar, 18 Kasım 1922 ta-
rihinde Paris’te öldü. Yazmayı bir yaşam şekli olarak algı-
layan yazar ölüm döşeğinde bile yazmaya devam etmiştir. 

Hiçbir zaman hiç bir işte çalışmayan yazar, anne babası 
ile aile evinde yaşadı. Annesi büyük bir miras bırakmıştı. 

Bir eşcinsel olan Proust, eşcinsellik temasını yazıların-
da uzun uzadıya işleyen ilk Avrupalı romancıdır. Edmund 
White tarafından biyografisi yazılmış, bu çalışmada yazarın 
cinsel tercihi çok vurgulanmıştır.

Başyapıtı “Kayıp Zamanın İzinde” 
hakkında:

Marcel Proust, Fransız romancı, deneme yazarı ve eleş-
tirmendi. 20. yüzyıl Fransız Edebiya’tında bir başyapıt ola-
rak kabul gören, en tanınmış eseri 1913-1927 yılları ara-
sında yayınlanmış,  Kayıp Zamanın İzinde (À la recherche 
du temps perdu) adlı 7 ciltten oluşan,  kitapların kurgusun 
merkezinde, 4000 sayfa boyunca adı ancak bir ya da iki kere 
geçen Marcel adlı başkahraman yer alıyor. Bir yazar olmak 
istiyor, ancak hayatının “belleğini” bulmakta güçlük çekti-
ğinden bir türlü oturup yazamıyor. Yazarlık serüveni yedi 
cilt boyunca sürüyor. Bir noktada yazma işinden büsbütün 
vazgeçmeye karar veriyor. Eserin sonlarına doğru “belleği-
ni” kazara buluyor ve yazmaya başlayabiliyor. Ancak bu da 

düşündüğü kadar hoş bir şey olmuyor. “Gerçek cennetler, 
unuttuklarımızdır” diyor. Roman otobiyografik unsurlar 
taşımaktadır.

Dışavurumcu Fransız edebiyatının en önemli temsilcile-
rinden biri olan Proust’un romanları, klasik anlamda roman 
olmaktan çok insanı birçok bakımdan ele alan anlatılar-
dır. İnsanı tüm iç derinliğiyle yansıtmayı bilen, bilinçaltını 
kurcalayan Proust, roman türüne yeni bir anlam katmıştır. 
Romanlarında insanı ve insan gerçeğini tüm boyutlarıyla an-
latmaya çalışmıştır.

Edebiyat dünyası Proust’u yaşarken de ölümünden sonra 
da tartışmaya devam etmiştir. Bazıları için Proust, insanı ve 
insan gerçeğini en iyi anlatan parlak bir yazarken bazıları da 
yazdıklarını okunamayacak kadar ağır bulmaktadır.

Yazarın,  dünyadaki birçok edebiyatçıyı olduğu gibi, ül-
kemizde de Ahmet Hamdi Tanpınar’ı etkilediği bilinmekte-
dir. Şehir, zaman ve bellek gibi kavramlar üzerinden bakıl-
dığında ünlü Ahmet Hamdi Tanpınar, Fransız yazar Marcel 
Proust’un ülkemizdeki izdüşümü gibidir. (S.K. Yazgıç).                 

“Kimse Proust’un mükemmelliğiyle boy ölçüşemez,” der 
bir röportajında Andre Aciman. Ve ekler: “Yazılarını her 
daim rahatlıkla kaleme alır, bir sayfa metni yazması hiç de 
uzun sürmez, eli çabuktur. Onu tarif edebilecek kelime basit-
çe dahi olur.” 

Bazıları Proust’a katlanamaz, zira yazılarını okumak 
emek ister. Birçok insan Proust okumayı güç bulur. Proust 
alelade bir yazar değildir. Görüşleri indirgenmiştir. En niha-
yetinde vardığımız nokta sahibiyet kavramıdır. Onun eserle-
ri sahibiyet teması üzerine kuruludur.

Proust okurken hali hazırda bildiğimiz şeyleri okuruz, 
bunu hiç düşünmemiştim demeniz pek mümkün değildir. 
Aksine milyonlarca kez aklınızdan geçmiş olan şeyleri oku-
yorsunuzdur. Proust daha derinlere inme zahmetine girişmez. 
Olayları tüm karmaşıklığı içinde ele alır. İki insan arasındaki 
en aptalca şeyleri yazmaya vakit ayırması muhteşemdir.

Kaynaklar:

- Marcel Proust, Okuma Üzerine, Çev: Işık Ergüden, 
Notos Kitap Yayınevi, İstanbul.

- psikolojivesanat.com.tr, Marcel Proust kimdir?

- trdergisi.com, Proust ve Tanpınar’ın Farkı, Suavi 
Kemal Yazgıç. 

- bookslut.com, Andre Aciman ile röportaj
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