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ÖZ  

TARKOVSKİ’NİN “OFFRET” FİLMİNDE ETİK BİR YAKLAŞIM 

OLARAK HAKİKAT SORUNU 

Yüksek Lisans Tezi 
Radyo, TV ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı / Radyo, TV ve Sinema ABD,  

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 
Hazırlayan: Umut BARAN 

Tez Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÇINAR 

 Bu çalışmanın ana eksenini; tarih boyunca doğru, gerçek, değişmez, mutlak, vb. 

gibi birçok farklı anlamda kullanılmış olan “hakikat” kavramına günümüzde yüklenen 

anlamların, sanat ve sinema ile kurulmaya çalışılan anlam bağlantılarını bir Tarkovski 

filmi olan “Offret (Kurban) (1986)” üzerinden sorgulama fikri oluşturmaktadır.  

 Bilindiği gibi “hakikat” kavramı düşünce tarihi boyunca felsefi bir araştırma 

konusu olarak sürekli sorgulanmıştır ve günümüzde de sorgulanmaktadır. Henüz daha 

sağlam bir temele oturtulamadığı halde adını sıkça duyduğumuz; “sinemanın hakikati”, 

“sanat ve hakikat”, “hakikat ve insan” vb. gibi tartışma konusu olan bir kavramın 

çözümlemesini yapmak için düşünce tarihi içerisinde bir yolculuğa çıkarak etik ve estetik 

alanlarındaki kökensel karşılıkları araştırmalı ve buradan elde edilecek verilerle sinema 

sanatı ile kurulabilecek olası bağlantılarına bakılmalıdır. 

 Özetle bu çalışmanın amacı, sabit ve değişmez, mutlak, tüm zamanlarda ve 

insanlığın tümü için geçerli olabilen bir hakikat [eğer] var ise düşünce tarihi içerisinde 

ontolojik, epistemolojik, etik ve estetik alanlarında bir kavram olarak bunun peşine 

düşmek, belli tanımlara ulaştıktan sonra, hakikat kavramı üzerinden söylem analizi 

yöntemiyle “Offret” filminin çözümlemesini yaparak, etik bir yönelim ve bir öneri 

sineması olarak karşımıza çıkan “Tarkovski Sinemasını” elde edilen bu çıkarımlar ile 

çözümleyip bir hipoteze ulaşmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Andrey Tarkovski, Sinema, Felsefe, Hakikat, Etik, Ontoloji, 
Epistemoloji, Fenomenoloji, Doğruluk, Gerçeklik, Şiirsel Sinema, Gerçekçi Sinema, 
Mühürlenmiş Zaman, Sanat ve Propaganda.
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ABSTRACT 

THE TRUTH PROBLEM AS AN ETHICAL APROACH IN 

TARKOVSKY’S MOVIE “OFFRET” 

Master Thesis 
Radio Cinema And Television Master Degree Programme With Thesis/ Department Of 

Radio Cinema And Television  
Maltepe University Institute Of Social Sciences, 2018  

Umut BARAN 
Thesis Advisor: Dr. Cem ÇINAR 

 The idea of investigating the meanings attributed to the of the concept “truth” at 

present day and its meaning connections those tried to be established with arts and cinema 

which was used in different meanings such as correct, fact, constant, unconditional etc. 

throughout the history over Tarkovsky’s movie “Offret (The Sacrifice) (1986)” constitutes 

the main axis of this study. 

 As it’s known the concept “truth” was questioned consistently throughout the 

intellectual history as a philosophical research subject and it’s being questioned at present 

day as well. Although it could not be placed on a sound basis yet trying to analyse a concept 

which has questions of debate with the names we hear frequently such as “the truth of 

cinema”, “arts and truth”, “truth and human” etc.  its original meanings within the fields of 

ethics and aesthetics should be researched by taking a journey to the intellectul history hereby 

with the data acquired possible connections  which may be established with the art of cinema 

should be surveyed.  

 In brief the aim of this study is to chase if there is a constant, certain, unconditional 

truth for all humanity at all times as a concept among the fields of ontology, epistemology, 

ethics and aesthetics within the intellectual history and after reaching certain definitions 

analysing the movie “Offret” over the concept of truth and to reach an hipothesis by resolving 

Tarkovsky cinema as an ethical tendency and suggestion cinema with these inferences 

acquired. 

Keywords: Andrei Tarkovsky, Cinema, Philosophy, Truth, Ethics, Ontology, 
Epistemology, Phenomenology, Truthfulness, Reality, Poetic Cinema, Realistic Cinema, 
Sculpting in Time, Art and Propaganda.
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GİRİŞ 

 Tarkovski sineması, gerek kendine has yoğun görsel imgelemlerin oluşturduğu ve 

“şiirsel sinema” olarak adlandırılan sinematografik üslubu ile ve gerekse de insana ve 

insanlığın geleceğine dair söylediği etik sayılabilecek önerileri ile sinema tarihinde 

oldukça özel ve önemli bir yere sahiptir. Onun sinema anlayışı, yapımcıların yüksek gişe 

hasılatı elde etmeyi amaçlayarak üretilen ve kitlelerin günlük seyir zevkine uygun olarak 

tükettiği klasik dramatik yapıdaki Hollywood sinemasından oldukça farklıdır. Tarkovski, 

kitlelerin katharsis2 beğenilerine yönelik haz sineması yapmak istemez,  o sinema sanatı 

aracılığıyla yeni baştan ve kendine özgü bir sinema dili kurarak oluşturacağı 

sinematografik üslupla, kendi çağının genel izleyicisi tarafından anlaşılamama ve eleştiri 

alma pahasına (Tarkovski, 2008, ss. 9-10), hakikatin izlerini araştırmayı yeğleyeceği 

filmler yapar. Ruhsuz bir sanat yapmak yerine, sezginin ve insani varoluşun alanını 

içerisinde yer alan şiirsel yaklaşımı benimser. İnsanın bu dünya içerisindeki yerini, ölümü 

ve ölümsüzlük arayışlarını sorgular. Mutlak gerçekliğin peşine düşmek yerine, yaşamın 

sıradanlığı içerisinde kendiliğinden gelen duyumsamaya dayalı bilginin peşine düşer 

(Tarkovski, 2008, s. 151). 

 “Tarkovski sineması” ile “hakikat” kavramı arasındaki ilişkinin mahiyeti 

araştırılarak olası bir bağlantı kurulmak isteniyor ise öncelikle “hakikat” kavramının ne 

anlama geldiği, tarih boyunca bu kavrama yüklenen anlamları felsefenin ontolojik, 

epistemolojik ve etik tanımları üzerinden sorgulandıktan sonra araştırılmalıdır. Bu 

bağlamda, kavram haritaları oluşturulmadan ve terimlere yüklenen anlamlar açık ve arı 

bir dil ile ortaya konulmadan yapılacak bir sorgulama, çalışmayı amacına 

ulaştırmayacaktır. Özellikle “hakikat” kavramına yüklenen anlam, tarihteki önemli 

                                                 
2 Katharsis: (Yun.) Sözcük anlamıyla “arınma” ya da “temizlenme”ye karşılık gelen katharsis terimi, ilkçağ 
Yunan felsefesinde ruhun tutkulardan, özellikle de yıkıcı tutkulardan arınması anlamında kullanılmıştır. 
(…) Aristoteles, “Poietika” isimli eserinde; tragedyanın ödevini, acıma ve korku duyguları uyandırıp ruhu 
tutkulardan arındırmak olarak açıklar. Aristoteles katharsisi; sanat yoluyla duyguların boşalması, kişinin 
estetik deneyimler aracılığıyla olumsuz duygularından arınması olarak tanımlar. (Güçlü, Uzun, Uzun ve 
Yolsal, 2008, ss. 804-805). 
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birçok düşünür arasında bile çeşitlilik arz etmekte ve anlam birliğinin kurulamadığı 

görülmektedir.  

 Bu çalışmanı asıl amacı, Tarkovski sineması ile hakikat kavramı arasında 

kurulabilecek olası bağlantıların sorgulanması olduğu için öncelikli olarak hakikat 

kavramı araştırmalı ve konuya uygun düşeceğine inanılan muhtemel tüm sorular Antikite 

filozoflarının duruluğuyla, konunun başlangıcından itibaren sorulmalıdır. Bu çalışmanın 

üzerinde durduğu ve sorduğu araştırma soruları ise şunlardır: Hakikat nedir? Hakikat 

tanımlanabilir mi? Hakikatin ontolojik, epistemolojik ve etik yapısı düşünce tarihi 

boyunca büyük filozoflar tarafından nasıl tanımlanmıştır? Hakikatin neliği ile işlevleri 

nelerdir? Sabit ve değişmez bir hakikat olabilir mi? Hakikatin etik sınırları nerede 

başlayıp nerede bitmektedir? Hakikatliliği hangi zemine oturmak gerekir? Değişmez ve 

de sabit olan bir hakikat var ise bunun sanat ile olan ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Yoksa 

hakikat denilen şey bir safsatadan mı ibarettir? Hakikat kavramı ile hermeneutik arasında 

bir bağlantı kurulabilir mi? Hakikat denilince ne anlaşılmalıdır? Varlığın sebebi, kaynağı 

ve ideası olarak metafizik ve aşkın bir töz konumundaki kaynak mı; yoksa olan, 

gerçekleşen, cereyan eden bir olgunun tespiti olarak gerçeklik mi; ya da nasıl 

davranılması gerektiğini belirleyen etiğin bir buyruğu olarak doğruluk mu? Varlığın 

önünde duran, onun bir parçası olan ve ondan ayrı bir parça olarak da var olabilen insanın, 

varlığın hakikatini anlamlandırmasında sanat yapıtının önemi nedir? Sanat aracılığıyla 

varlığın hakikatine ulaşılabilir mi? Sinemanın hakikati olabilir mi? Hakikat Sineması 

tabiri ile ne kastedilmek istenmektedir? Sinema, hakikat ve propaganda terim, kavram ve 

nosyonları arasında nasıl bir ilişki vardır? Sinema tarihinde, sinema ve ideoloji arasındaki 

meşruiyet bağları nasıl kurulmuştur? Tarkovski sineması tüm bunların neresinde 

durmaktadır? 

 Buradaki araştırma sorularının içeriği aynı zamanda bu çalışmanın hipotezlerini 

de kendi içerisinde barındırmakta ve doğal bir sonuç olarak da belirlemektedir. Hipotez: 

Hakikat kavramının tarihsel içerikli bir kavram olduğu, kendi tarihsel konteksti ve dil 

alanı içerisinde yer alan, sürekli değişen; mutlak, ereksel ya da keşfe dayalı belirlenmiş, 

teolojik bir kavram olmadığı, Tarkovski sinemasındaki etik bir yaklaşım olarak karşımıza 
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çıkan ve “şiirsel sinema” olarak adlandırılan sinemanın ise bir “sezgi sineması” olduğu 

hakkındaki savunusudur. 

 Slavoj Žižek, Tarkovski’nin Stalker (1979) isimli filmindeki “bölge” ile Solyaris 

(1971) filmindeki düşünen şey olarak “gezegeni” karşılaştırır. Her ikisi de dilekleri 

gerçekleştirmesi bakımından birbirine benzese de aslında nitelik bakımından birbirinden 

oldukça farklıdır.  “Bölge” arzuları yerine getirir ama yalnızca tereddütsüz inananların 

arzularına önem verir. İnsanın dışarıya gösterdiğine değil; en dipteki gizli isteklerini 

yerine getirir.  Solyaris’te ise fanteziler/hayaller, akıldan geçirildiği anda otonom bir 

şekilde hemen oluşuverir. Stalker, inanç/iman sorunu üzerine odaklanırken; Solyaris 

niyetlerin sorgulanmasıdır. Bu yönüyle Stalker, Tarkovski’nin Offret (1986) filmindeki 

asıl meseleye işaret eder: Saf inancın masumiyetine ulaşmak için hangi fedakarlık veya 

sıkıntılardan geçmek gerektiği sorusuna (Žižek, 2017, ss. 81-82). 

 Offret’in (1986) kahramanı Alexander, ailesiyle birlikte İsveç’te bir köy evinde 

yaşamaktadır. İnziva halindeki bu köy evinde yapılan doğum günü kutlamaları, alçaktan 

uçuş yapan savaş jetlerinin sesleriyle bozulur. Bu durum zaten beklenen nükleer bir 

savaşın ön habercisidir. Alexander’in elinden Tanrıya yalvarmak ve dua etmekten başka 

hiçbir şey gelmez. Savaşın çıkmaması için herkesin en sevdiği şeylerden fedakârlık 

yapması gerektiğine inanır ve “adak/kurban” olarak içinde birlikte yaşadıkları 

sevgilisinin evini herkesin gözünün önünde yakar. Alexander’in yaptığı bu mantıksız 

eylem, delilik olarak algılanır ve akıl hastanesine kaldırılır. Filmin kahramanının akıllıca 

olmadığı açık olan, safça yaptığı bu eylem, obsesif-nevrotik dürtüsel eylem olarak 

adlandırılır. “Eğer böyle yapmazsam (şu taşın üstünden iki kez atlamazsam, ellerimi şöyle 

koymazsam vb.) kötü bir şey olacak” anlamındaki dürtüsel bir jesttir bu (Žižek, 2017, ss. 

82-83). 

 Bu yönüyle yaptığı mantıksız eylemleri ile tıpkı bir çocuğun saflığını andıran 

Alexander karakteri aracılığıyla Tarkovski’nin anlatmak istediği asıl şey nedir? Tanrıya 

sorgusuzca duyulması gereken saf iman mı? Dünyanın anlamsızlığı karşısındaki 

yapayalnız kalan insanın bulmaya/yaratamaya çalıştığı anlam mı? Yaşamaya değecek ve 

hayata anlam katacak olası herhangi bir değer ya da değerler bütünü varlığından söz 

edilebilir mi?  
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 Tarkovski sinemasında etik bir öneri, bir anlam ve hakikat arayışı olarak karşımıza 

çıkan bu tür soru ve sorunların izlerini araştırmak için, yöntem olarak, öncelikle, düşünce 

tarihinde iz bırakan büyük filozofların “hakikat” kavramına yükledikleri anlamlar ile 

ürettikleri kavram haritaları üzerinden konu incelenecektir. Bu amaçla, bundan sonraki 

bölümlerde hakikat kavramının genel bir tanımı yapıldıktan sonra, ilkçağ Antik Yunan 

filozoflarından başlayarak, diğer büyük filozofların konu ile ilgili görüşleri üzerinden, 

doğruluk ya da hakikat kavramının ana hatlarıyla açıklanması yapılmaya çalışılacak; daha 

sonra, buradan elde edilen bilgiler ve genel izlek doğrultusunda, genelde Tarkovski 

sineması ve özelde ise Offret3 filmi serimlenmeye çalışılacaktır. 

                                                 
3 Bu çalışmada Tarkovski’nin filmleri, yönetmenin kendi ülkesinin “Rusya” ve ana dilinin ise “Rusça” 
olmasından dolayı, “Rusça” orijinal isimlerinin latin alfabesindeki karşılıkları ile yazılacaktır. Şimdiki adı 
“Rusya Federasyonu (Rusça [Kiril alf.]: Росси́йская Федера́ция)” olan devlet; Tarkovski’nin yaşadığı 
dönem olan, 1932-1986 yıllarındaki adı “SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Rusça [Kiril alf.]: 
Союз Советских Социалистических Республик)” idi. 
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BÖLÜM I 

 HAKİKAT NEDİR? TARİHİ SÜREÇ 

 Ahmet Cevizci’nin hazırlamış olduğu Paradigma Felsefe Sözlüğüne göre 

hakikat4: 

“1. En genel anlamı içinde, dini, bilimsel, ahlaki, vb. hakikatler 
bağlamında, bir bilgi alanı ya da disiplinin konu aldığı varlık alanıyla 
ilgili temel doğrular bütünü. 

2. Özel olarak, zaman zaman gerçeklik, zaman zaman da doğruluk 
anlamında kullanılmakla birlikte, gerçekte bir şeyin kendi özü 
içerisinde örtüsünü açarak vukua gelmesi ve insanın bunun farkında 
olması durumu. Varlığın gizinden çıkarak olagelmesi ve insanın bunun 
bilincinde olması hali. 

3. Hakikat daha özel olarak da, tasavvufta, dört makamdan üçüncüsüne 
karşılık gelir ve hakikat ehli altında, Tanrı’nın gerçek özünü bilenleri, 
gerçekten varolanın yalnızca Tanrı olduğuna inanarak, kendini Tanrı 
yoluna verenleri, Tanrı’nın sırrına erenleri gösterir. (Cevizci, 2005, s. 
793). 

 Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı üzere, genel olarak hakikat, insanın kendisi 

dışındaki var olanlarla kurmuş olduğu ilişkiden elde ettiği doğru epistemik bilgi 

anlamındaki gerçeklik; varlığın ontik özelliği bağlamındaki kullanımı ile o varlığı var 

eden ilk neden, asıl kaynak, töz ya da arkhe gibi, kısaca bir varlığı o şey yapan şey 

manasındaki özü; insan davranışlarının yöneliminde etik bir değer biçme, davranışlarının 

yönelimindeki doğru ya da yanlış olma durumunu belirleme anlamlarındaki doğruluk; ve 

son olarak da (bunların yanı sıra), estetik alanında, sanat eserinin üretimi aracılığıyla 

ulaşılması hedeflenen asıl bilgi, geistin ya da tinin kendi bilgisi olarak tanımlarının 

yapılması mümkün gözükmektedir. 

 Hakikat kavramının, felsefenin ana disiplinleri olan epistemoloji, ontoloji, etik ve 

estetik alanlarında böylesine güçlü karşılıklarının bulunması, dar anlamda ve bir bakıma, 

                                                 
4 Hakikat: [Yun. aletheia; İng. Truth; Fr. vérite; Alm. warheit] (Cevizci, 2005, s. 793). 
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felsefeyi ‘hakikatin bilgisinin araştırılması’  ya da “felsefe, doğruluğu ya da hakikati 

arama çabasıdır (Tepe, 2016, s. 15)” şeklinde tanımlanmasını da mümkün kılmaktadır.  

“Gerçeğin aranması, felsefenin özü gerçekliğin elde bulundurulması 
demek değildir; felsefe bu durumu beli bir kanıya saplanıp kalmadan 
açığa çıkarabilir, bu olay önermelerde açıklanan, kesin, değişmez ve 
yarar gözetilen bir bilgi içinde görülür. Oysa felsefe belli bir yolda olma 
demektir. Felsefenin soruları yanıtlarından daha özlüdür, her yanıt yeni 
bir soruya dönüşür. Ancak bu yol -yolda olmak- zaman içinde insanın 
yazgısı, derin bir doyum olanağını içinde saklar, bir yetkinliğin yüksek 
anında bulunur. Bu yetkinlik açıklanabilen bir bilinçlilik içinde, 
önermelerde, insanın kendi özüyle ilgili açıklamalarında değil, oluşun 
kendiliğinden ortaya çıktığı insan varlığının tarihsel gerçekleşmesinde 
bulunur. Bu gerçekliği, her zaman içinde bir insanın bulunduğu 
durumda kazanmak, felsefeyle ilgili düşünmenin anlamıdır.” (Jaspers, 
2010, s. 58). 

 Jaspers’in insan merkezli hakikat görüşü, onun varlık karşısında bulunma ve 

varlığa güvensizlik içerisinde bakıp şaşırma halinden hareketle, kendi öz varlığının 

tanımlanması, buradan ontik, epistemik ve etik bilgi türlerine ulaşacak bir yönelim ile 

varoluşçu bir hakikat tasavvuru tanımladığı görülüyor (Jaspers, 2010, s. 64).   Hakikatin 

doğru bilgisine ulaşmak için varlığın tanımlanması ile ontoloji, buradan ulaşılan bilgi ve 

bilgi çeşitlerinin araştırılması ile epistemoloji; insanın doğru davranmasının mümkün 

olup olmadığı, doğruluğun ve hakikatliliğin ölçütünün neye göre belirleneceği, 

göreceliliği ile kültüre ve zamana göre değişkenlik durumlarının incelenmesi ile etik; 

doğada ve sanat eserinde bulunan güzelliğin araştırılarak buradan hakikatin bilgisine ve 

hatta hakikatin kendisine doğrudan ve dolayımsız olarak ulaşılıp ulaşılamayacağının 

araştırılması ile de estetiğin alanlarına giriş yapmak mümkündür. Sonuç olarak doğruluk 

ya da hakikat kavramlarını daha da dar anlamıyla ifade etmek istersek; “hakikat, varlığın 

doğru bilgisidir (Altunya, 2017, s. 7)”, demek mümkün gözükmektedir. 

 Hakikat kavramı üzerine yapılabilecek bu tür muhtemel tanımlamalardan sonra 

karşımıza çıkan ilk sorun, doğruluk sorunudur.  

“Doğru nedir? Doğru bilgi nedir? Bir bilgi ne zaman doğrudur? Bir 
bilgiye doğru dediğimizde, “doğru” nitelemesiyle anlatmak istediğimiz 
nedir? Doğru olan bilgiyi doğru olmayandan ayırt etmek için 
kullanabileceğimiz bir ölçüt var mıdır?” (Tepe, 2016, s. 11). 
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 Konuyla ilgili, Harun Tepe’nin de yukarıda sorduğu sorular gibi, bu tür muhtemel 

sorulara verilebilecek cevaplar, yine aklın kendi kuralları çerçevesinde ve temel mantığın 

ilkeleri doğrultusunda yapılmalı; tarafsız ve herhangi bir teleolojik ve metafiziksel 

postulatlar barındıran önermelerin erekselci yönelimlerinin tuzağına ve kolaycılığı ile, 

beri taraftan da solipsizme düşmeden; aklın rasyonel, pozitif ve nedensel ilkeleri 

doğrultusunda, “olanı olduğu gibi kavramak” amacıyla yapılacak bir soruşturma 

sonrasında, ulaşılabilecek muhtemel cevapların peşine düşmelidir. 

 Doğruluk ya da hakikatin araştırılması söz konusu olduğunda, genel kanı, bilimsel 

disiplinlerde rasyonel ve empirik düzlemde nesnellik iddiası ile ele alınırken; sanatsal 

üretim biçimlerinde daha çok sezgisel bir yöntemle öznel bir söylem çerçevesinde ele 

alınır (Altunya, 2017, s. 7). Bu çalışmanın üzerinde durduğu ana sorunsallardan biri de 

sanat eserinin üretimindeki bu öznel yaklaşımın, geneli kapsayabilen, insanla ve 

insanlıkla ilgili muhtemel sorulara cevap verebileceğine dair araştırma alanına dair 

olanakların sorgulanması ile Tarkovski sinemasında da sinematografik bir üslup ve bir 

anlatım biçimi olarak karşımıza çıkan şiirsellik ya da şiirsel sinema yaklaşımının, doğru 

bilgiye yani hakikatin bilgisine ulaşmak için  rasyonel ve nesnel bir temele oturtularak bir 

yöntem olarak kullanılıp, kullanılamayacağı sorunudur. Tüm bu çaba, bir özne olarak 

sanatçının, varlığı, kendi tarihselliği ve ontikliği5 çerçevesinde algılayıp, sanat eseri 

aracılığıyla ortaya çıkarttığı öznel bir yaklaşım mıdır, yoksa özneler arası bir birlikteliğin 

kurulumu ile oluşturulacak bir dil ile kesinlik de arz edebilen böylesi bir hakikat algısına 

ulaşmak mümkün müdür? Ulaşılacak bu dilin yapısının tüm zamanları kuşatıcı bir bilgi 

olamayacağı, ancak aynı kavramsal dili konuşanlar açısından bir birliktelik sağlayacağı 

savı öne sürülebilir. Bunun yanında hermeutik yorum yöntemi ile sanat eserinin ifşa edilip, 

yapısökümüne uğratılması sonucunda açığa çıkan hakikatin tamamına dair olmasa bile en 

azından bir bölümüne ulaşılabileceği tezi bu çalışmanın ana savunusunu oluşturmaktadır. 

“Özellikle Descartes ve Kant sonrasında metafiziksel düşüncenin ağır 
eleştirilere tabi tutulması ve bir süre sonra tarihselci denilen düşüncenin 
ortaya çıkmasıyla hakikat teorilerinde mutlaklıktan ve tekillikten 
vazgeçilmeye başlandı. Tümel bir hakikat tasarımı yerine akışkan, yön 

                                                 
5 Ontikliği, “dünyevilik durumu” olarak kullandım. Hannah Arendt, “İnsanlık Durumu” isimli eserinde, 
“vita activa” terimini açıklarken, insanın özünü, dünyaya koşullu olması bakımından inceler. Daha geniş 
bilgi için bkz. (Arendt, 2016, ss. 35-49). 
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değiştiren, farklı zamanlarda farklı boyut kazanan bir tür esnek hakikat 
anlayışından söz edilir oldu. Klasik düşüncenin sabit ve değişmez 
hakikat teorisinin yerini geleceği bilinemeyen bir hakikat anlayışı aldı.” 
(Altunya, 2017, s. 8). 

 Tarihi süreç içerisinde, metafiziğin en üstün, mutlak ve değişmez bir bilim 

dalı/bilgi türü olduğu ön kabulünden hareketle, kendisine has teleolojik meşruiyet 

zeminini oluşturarak, yönetime geçen dinin; zorba dogmalarının diktası karşısında 

bunalan halk kitlesi, çareyi tekrar aklın kendisine yönelmekte buldu. Eski Yunan 

kültürüne ve özellikle Aristoteles’in eserlerinde ifade ettiği, ontoloji ve epistemoloji 

hakkındaki seküler görüşlerine yönelerek, varlığın, aklın ve mantığın yapısının yeniden 

keşfi ile metafiziğe duyulan güven sarsıldı. Özellikle Rönesans hareketi sonrasında 

başlayan ve meyvelerini 18. ve 19. yüzyıllarda vermeye başlayan ilerlemeci tarih anlayışı 

ile hakikatin sürekli ilerlediği, dönüştüğü, yönünün ve varacağı yerin bile asla 

kestirilemeyeceği tezi kabul görmeye başlandı. Eski dönemlerin mutlakçı ve tekçi 

anlayışları terk edildi. Herkes için geçerli ve herkeste aynı anlamı taşıyacak mutlak ve 

kesin bir bilginin bile mümkün olmadığı; dünyaya dair olduğunu varsaydığımız tüm 

bilgimizin fenomenal ve göreceli olduğu, bilginin özneye has ve özne için var olduğu 

görüşünden hareketle, hakikatin öznel ve tarihsel bir yapısı olduğu, varlığın kendisini 

açığa çıkartması ve aynı zamanda da bütünüyle açığa çıkartmaması, hep zamansal 

kalması, başı ve sonuyla tasarlanabilir, apaçık ve öngörülebilir bir şey olmaktan 

çıkmasınısağladı (Altunya, 2017, ss. 8-9). 

“Felsefede bilgi etkinliği, bilen öznenin (suje), bilmeye konu 
olan/varolan yani bilgi nesnesi (obje) hakkında verdiği yargının 
önermeler halinde dile getirilmesidir. Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne 
arasındaki bilgi aktının/ilginin ürünüdür.” (Altunya, 2017, s. 11). 

 Yukarıdaki bilgi tanımından hareketle, nesne hakkında verilen yargı, gerçekliğe 

uyuyorsa bu bilgi doğrudur, uymuyorsa yanlıştır denilebilir. Buradaki ‘bilgi’ terimi ile, 

gündelik, felsefi ya da bilimsel olabilen her türlü bilgi türü kastedilmektedir. Gündelik 

bilgide özne ile nesne arasında kurulan bu bağ, kişinin kendi gözlemleri ile önceki 

tecrübelerine; dini bilgide iman edilen şeye karşı duyulan inanç bağına; sanat bilgisinde, 

sanatçının kişisel yetenekleri ile ortaya koyacağı eserin teknik imkanlarına; bilimsel 

bilgide deney ve gözlem yoluyla elde edilecek ve nesnel olarak yapılacak genel çıkarıma; 

felsefi bilgide ise mantığın özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı ile 
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oluşturulan ve aklın ana ilkeleri doğrultusunda yapılacak akıl yürütme ve temellendirme 

edimleri ile kurulur (Altunya, 2017, s. 12). Bu yöntemlerle elde edilen bilgi; gerçek, 

doğru ya da hakiki bilgi olduğu iddiasıyla karşımıza çıkar. Felsefe ise, insanlığın mitostan 

logosa geçişiyle birlikte ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze dek doğruluk, kesinlik 

ve gerçeklik sorununu araştıran bir düşünce etkinliği olarak varlığını sürdürmeye halen 

devam ediyor. Felsefenin gerçek bilgiye, varlığın hakiki bilgisine, kısaca hakikate 

ulaşmak için yaptığı bu yöntemsel akıl yürütme, tek tek olaylardan genele doğru 

götürerek bir temele oturtma, genel geçer ve sağlam bir bilgi türüne ulaşma amacı, 

Platon’dan, Aristoteles’e, Kant’tan, Pozitivist Filozoflara ve günümüzün düşün 

dünyasına dek halen devam etmekte ve bu arayışın gelecekte de durmadan devam edeceği 

öngörülebilmektedir (Tepe, 2016, s. 16,22). 

“Gerçeklik6 nedir?” sorusunu yanıtlayabilmek için öncelikle “gerçeklik 
neye ilişkindir?” ya da “gerçekliğin taşıyıcısı nedir?” sorularının 
yanıtlanması gerekmektedir. Bu soruların yanıtı ise “varolan” olacaktır. 
“Gerçeklik” varolanın ya da kimi varolanların bir özelliğidir.” (Tepe, 
2016, s. 18). 

 Gerçekliğe ve varolanların bilgisine dair özne ile nesne arasında kurulan bu ilişki 

türünü epistemoloji inceler. Bilmeye konu olabilecek her türlü şey özne için bilgi 

nesnesidir. Bilgi nesnesinin illa ki fiziksel bir obje olması gerekmez; ontik ve epistemik 

olarak var olan her şey, tüm var olanlar bakımından varlığın kendisidir. Üzerinde akıl 

yürütülebilen ve bahse konu olabilen varlık, yokluk, hiçlik, maddi dünya, zihinsel ya da 

kavramsal dünya vb. tümüyle öznenin yöneldiği varlık alanının kendisini oluşturur 

(Altunya, 2017, s. 12). Duyularla algılanamayan, deney ve gözlem konusu olmayan, 

kavranabilir, düşünülebilir veya sadece üzerinde akıl yürütülebilir alanlar mevcuttur.  

Matematik ve mantık gibi ideal/formel bilimlerin nesneleri hakkında duyu verileri ile bir 

bilgiye ulaşılamaz. Bu bilimler, felsefe ve formel bilimler gibi akıl yürütme ile sonuca 

                                                 
6 Gerçek: [Alm. real, wirklich] [Fr. réel] [İng. real] [Lat. realis] [Eski Tür. hakiki, vaki]: 1- Düşünülen, 
tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan. 2- Bilinçten bağımsız olarak var olan. (Akarsu, 
2016, s. 84). 

Gerçeklik: [Alm. wirklichkeit, realität] [Fr. réalité] [İng. reality] [Lat. realitas] [Eski Tür. şeniyet]: 1- 
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü. BU anlamda gerçekliğin şu türleri vardır: a. Bilinçten, tasarımlardan 
bağımsız olan varlık. (Düşünülmüş, düşlenmiş şeylerin karşıtı.) b. Belli bir zaman bağlantısı içinde 
yaşanmış olan, yaşantı ve deneylerde somut olarak karşılaşılan şeyler. 2- Olağanın karşıtı. 3- Bilimsel 
araştırmalarda her türlü öznel öğenin karşısında nesnel olarak geçerliliği olan şey. (Akarsu, 2016, s. 85). 
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ulaşırlar. Günümüzün modern bilimleri ise deney ve gözlemler yoluyla genel geçer ve 

evrensel olabilen yasa ve teorilere ulaşmaya buradan da genel bir açıklamaya ve nedensel 

etkileşimlerin olası sonuçları için önceden öndeyilerde bulunmaya çalışırlar. Her bilim 

kendine has kısmi bir varlık alanını konu edinerek çalışır. Fizik, cisimlerin hareketlerini; 

biyoloji, canlı varlıkları; psikoloji, insan davranışlarını; mantık, kavramları ve akıl 

yürütmeleri; estetik, sanat eserindeki güzeli kendisine konu alarak çalışmaya devam eder.  

Ancak bütün bilimler, bilginin elde ediliş sürecinde doğru düşünme ve doğru çıkarımlarla 

sonucunda doğru bir bilgi ortaya koyma amacıyla mantık biliminden destek alırlar 

(Altunya, 2017, ss. 12-13). 

“Doğruluk sorunu, öncelikle, insanın doğruluğa ulaşıp ulaşamayacağı 
ya da ne derece ulaşabileceği ya da ne derece ulaşabileceği sorusuyla 
ilgilidir. Bu haliyle de sorun, bilgi felsefesinin ana sorunlarından 
birisidir. Antik felsefeden bu yana sürüp gelen, nesnelerin oldukları gibi 
bilinip bilinemeyecekleri ya da insanın bilme yetisinin nesnelerin 
doğasını bilmeye ne kadar elverişli olduğu, doğruluğun olanaklı olup 
olmadığı, olanaklıysa bunun saltık7 doğrular görülüp görülemeyeceği, 
doğruluğun (bazı şeylere -örneğin insana, kişiye-) göreceli olup 
olmadığı soruları, başka bir deyişle bilgi felsefesinde bilinemezcilik, 
şüphecilik, görecelilik tartışmaları temelde hep bu konuya ilişkindir.” 
(Tepe, 2016, s. 22). 

 Antikçağ Yunan düşünce geleneğindeki aléthia kelimesi, başlangıçta salt kişiler 

için samimiyet ve sahicilik anlamlarında kullanılan olumlu birer sıfat iken; zamanla, 

günümüz Türkçesindeki hakikat/doğruluğa karşılık gelen anlamına evrilmiştir. Eski 

Yunan düşüncesindeki bu geçiş, hiç şüphesiz ki felsefenin gelişmesiyle birlikte, varlıklar 

üzerindeki sanı ve bilgi kavramlarının ortaya çıkmasıyla olmuştur (Cevizci, 2005, s. 67). 

 Aléthia kelimesinin meydana çıkma, görünüverme, gerçek, sahici, açıklık ve 

eşyanın var olan bilgisine olduğu gibi erişme anlamlarındaki kullanımı, varlık ve arkhe 

sorunu çerçevesinde presokratik dönem Eski Yunan Filozoflarından Parmenides ile 

başlamış, çağdaşları ile devam etmiş ve nihayet Platon ve Aristoteles’te de kendi 

karşılıklarını bulmuştur (Cevizci, 2005, ss. 67-68). Aléthia’nın günümüz Türkçesindeki 

kavramsal karşılığının halen hakikat, gerçek ve doğru anlamlarında kullanıldığı 

görülmektedir. Hakikat kelimesinin ise Arapçadaki hak kelime kökeninden türeyen ve 

                                                 
7 Saltık: sf. fel. 1. Mutlak. 2. top. b. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun 
niteliği). (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 2022). 
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sağlam, muhkem, sabit, doğru anlamlarına karşılık geldiği şekliyle de kullanılmaktadır. 

Gündelik dilde hakikat, gerçek ve doğru sözcüklerine karşılık gelmektedir. Ancak 

felsefede çoğunlukla gerçek; varlıkların dış dünyadaki bulunuşu, hakikat; şeylerin zihinde 

varoluşu ve doğru ise önermelerin ifade ettiği bilginin mantık kuralları içerisinde kendi 

ön koşullarına uygunluğu anlamındadır. Bu yönüyle hakikat, felsefenin üzerinde 

düşündüğü tüm alanlar olan ontoloji, epistemoloji, estetik ve metafizik üzerinde yapılacak 

kapsayıcı açıklamalar ile üzerinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. Görülmektedir ki 

hakikat, bilgiyle ve insanın bilgi edimiyle ilişkilidir. Bilginin ne olduğu ve nasıl 

bilinebildiği, genel geçer, mutlak ya da değişmez olup olmadığı gibi sorular karşısında 

verilen cevaplar, zamanla metotlu ve sistemli bir bilgi birikimine dönüşerek bilimlerin 

oluşup gelişmesini sağlamıştır. Hakikat, bilginin ve bilimlerin en temel kavramı olduğuna 

göre, her ikisi arasındaki ilişki birbiriyle bağlantılı, tutarlı, uygun, metodolojik, sistemli 

ve doğru bir bilgi kümesi olmak zorundadır  (Altunya, 2017, ss. 15-16).  

“Birçoklarına göre, “doğruluk nedir?” ya da “bir ifade ne zaman 
doğrudur?” sorularının yanıtı, sırasıyla “olgulara uygunluktur” ya da 
“ifade olgulara uygun düştüğü zaman”dır. Kısaca doğruluk 
uygunluktur. (…) Bir ifadenin doğruluğu, o ifadenin olgulara 
uygunluğu dışında bir şey olamaz. Ama bu açıklama da ilk bakışta 
göründüğü gibi sorunsuz değildir. Neyin olgulara veya gerçekliğe 
uygun düşeceği sorusundan (“doğruluk taşıyıcısı” olarak adlandırılan 
sorun), ifadelerin nelere uygun düşeceğine yani ilişkinin öbür ucunda 
neyin olacağına (“olgular mı, “nesne durumları” mı, “gerçekler” mi, 
“olup biten” mi?), bu iki uç arasındaki ilişkinin niteliğine (bu ilişki, bir 
uygunluk ilişkisi mi, uyuşma mı, tam uygunluk mu, kopya ya da 
resmetme mi?) birçok soru ve sorun bu kuramlarla birlikte ortaya 
çıkmakta, çözüm beklemektedir.” (Tepe, 2016, s. 26). 

 Doğruluğun taşıyıcılığı sorunu, hakikatin de bir bakıma belirleyicisi olmasını da 

sağlar. Taşıyıcının, önermelerle kendi yönünü belirleyerek sabitlediği merkez, kendi 

içerisinde hakikat ve doğruluk hakkında bir yargıya varılmasını sağlar. İnsanın dünya 

üzerinde kendine has bireysel ontik (dünyalılık durumu) ve tarihsel ön koşularıyla 

bulunuşuyla, üretmiş olduğu insansal epistemik olgular alanı, kökeni her ne kadar 

dünyanın belirlediği yapısal ön koşullara bağlı olsa da; ontik ve epistemik düzeylerde 

oluşturulan ortak bir dilsel varlık alanının kurulmasını sağlar. İntersubjektif, insana ve 

dönemin koşullarına özgü üretilen bu gerçeklik tasarımının hakikatin belirlenmesinde bir 

taşıyıcı olarak kullanılmasını sağlayabilir. Merkeze, metafizik ve mutlak yargılardan 
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değil de insandan ve onun kurduğu bu geçici varlık alanından hareketle gerçeğin ve 

hakikatin belirlenmesini, kendi koşulları içerisinde değerlendirilerek estetik ve metafizik 

bir bağlamda aranmasına ve sanat eseri yoluyla ortaya konularak bulunmasına yol 

açmaktadır. Tarkovski sinemasında da karşımıza çıkan bu estetik yargı, insansal ve 

mutlak olmayan intersubjektif varlık alanının ortak kurulumuyla açığa çıkartılarak 

hakikatin sanat eseri üzerinde ifşa edildiği söylenebilir. Birlik, teklik, mutlaklık, kesinlik 

yerine; çokluk, farklılık ve olasılıklarla kurulu olan bu sübjektif hakikat tasavvuru 

kökenini insandan ve onun mutlak olmayan kendi gerçekliğinden almaktadır. Mutlakçı 

olmayan bu hakikat tasavvuru ve bu bakış açısı insanı dünya için var olan bir nesne olarak 

belirlenmesini yerine; dünyanın, insan için, daha özelde birey için var olduğu yargısı 

merkeze alarak; onun, diğer benler için var olan, ortak ve tarafsız; her şey olmaya hazır, 

olası bir potansiyeller alanı olarak kabul edilmesini ve böylece doğruluğun taşıyıcısı ve 

gerçekliğin belirlenmesinde bir yaklaşım biçimi olarak öne sürülmesini sağlayabileceği 

iddia edilebilir.  

 Antik Yunan’da Ontoloji ve Epistemoloji Bağlamında Hakikat 

 Russell’a göre Antik Yunan medeniyetinin, Mısır ve Mezopotamya’daki çağdaşı 

olan diğer medeniyetlere göre daha ileriye gitmesinin nedeni, zeytin ve yan ürünlerinin 

denizcilik yoluyla ticaret yaptıkları ülkelerden topladıkları bilgilerle, kendi kültürlerini 

harmanlayarak kozmopolit yapıda çoğulcu bir kültürün geliştirilmesi sonucunda aşamalar 

halinde oluştu. Mısırlıların Nil nehrinden elde ettikleri tarımsal hasat için geliştirdikleri 

geometri, matematik ve astronomi bilgileri ile Fenikelilerden yazıyı almalarıyla bunları 

kendilerine göre geliştirerek ve sesli harfleri de eklemek suretiyle kolaylaştırarak kendi 

yazı sistemlerini geliştirdiler ve mitosa dayalı geleneksel söylencelerini örneğin 

Homeros’un İlyada ve Odyseia gibi kültürel ürünlerini yazıya geçirerek kayıt altına 

aldılar. Söze dayalı mitolojik kültürel ürünlerin kayıt altına alınması, sonraki nesle 

biriktirilerek aktarılmasına, eğitimin gelişmesine, zamanla ise bu fikirlerin sorgulanıp 

aşılmasına yol açtı (2017, ss. 41-43). 

 Homeros’un eserlerinde bahsettiği tanrıların insana benzer özellikler taşımaları, 

dinlerinin mutlaklık iddiasıyla, yayılmacı ve dayatmacı bir yapıda olmaması; tarımın 

gelişmesi ve elde edilen ihtiyaç fazlası ürünlerin ticaret yoluyla diğer ülkelere satılması, 
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bu yolla kendiliğinden gelişen köleler sınıfı ile aristokrasi-soylular- sınıfının oluşması; 

soyluların devlet yönetiminde söz almak istemeleri ile kısmi de olsa demokratik bir 

yönetimin uygulanması, savaşlardan çoğu zaman uzak kalmayı başarabilmeleri; 

soyluların senatoya seçilebilmek için güzel ve etkili konuşma becerisine sahip olmaları 

için retorik sanatını öğrenmek zorunda kalmaları, dolayısıyla da eğitimin, okulların ve 

bilginin gelişmesiyle birlikte, Antik Yunan devletinin de sayılan tüm bu koşullara bağlı 

olarak M.Ö 12. yy. dan “ilk filozof sayılan Thales’in (Gökberk, 2014, s. 19)8”  yaşadığı 

dönem olan M.Ö. 7. yy.’a kadar hızlıca gelişip kalkınmasını ve bir medeniyet seviyesine 

adım adım yükselmesini sağladı (Russell, 2017, ss. 41-67). 

 Sokrates Öncesi Filozoflar (Milet Okulu) 

“İçinde doğduğu çevrenin kendi kulağına fısıldadığı “Evrenin ilk ilkesi 
Zeus’tur!” dayatmasına karşı, “Hayır, bu ilke (arkhe) başka bir şey 
olmalı, mesela su, mesela ateş, mesela sayı, mesela atom veya bunun 
gibi bir şey,” diyebilir mi?” (Dürüşken, 2016, s. 6). 

 “Felsefeyi, varlık ve var olanlar üzerinde sorular soran, bunlara, aklın ilkeleri 

doğrultusunda cevaplar arayan sistemli bir düşünce etkinliği (Güçlü, Uzun, Uzun ve 

Yolsal, 2008, ss. 532, 533)” olarak tanımlayabilirsek; karşımıza çıkan ilk sorunun 

“Varlığın ilk nedeni nedir? Dünyanın asıl maddesi nedir?” vb. sorular kapsamındaki 

“arkhe” sorunu olduğu görülmektedir. Varlığın arka planındaki yapısı, kaynağı ya da 

dönüşümü üzerine sorulan ontolojinin ilk ve en temeldeki bu tür sorularına cevaplar 

aramak için; geleneğin mitolojik, teolojik ve metafiziğe dayalı efsaneleriyle açıklanması 

anlamındaki mitos yerine; doğa olaylarının kendi nedensel işleyişinin akla dayalı 

ilkelerinden hareketle açıklanması olan logos’a, dünya üzerindeki ilk geçişin, Antik 

Yunan’da başladığı; dolayısıyla da ilk felsefi düşünce hareketinin bugünkü Anadolu 

topraklarında bulunan Milet bölgesinde ve ilk filozof olarak anılan  Thales (M.Ö. 624-

546) ile birlikte M.Ö. 7. yy. da başladığı düşünülmektedir (Kranz, 2014, s. 35). “Nasıl 

doğru davranabilirim? Erdem nedir?” vb. gibi etiğin alanına giren soruların, Sokrates’e 

                                                 
8 “Thales, dar anlamıyla felsefe tarihinin başında bulunan düşünürdür. Onun için Yunan felsefesi–
dolayısıyla da bu felsefeye dayanan Batı kültür çevresinin felsefesi- Thales ile başlatılır. Nitekim Aritoteles 
de Metafizik’indeki sözü geçen felsefe tarihi taslağında, ilk filozof olarak Thales’i ele alır.” (Gökberk, 
2014, s. 19).  
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dek pek sorulmadığını, hakikat tasavvurlarının genellikle arkhe sorunu çerçevesinde 

ontolojik yönüyle tartışıldığı görülmektedir. 

 Thales 

“(Aristoteles söylüyor:) İlk olarak felsefe ile uğraşanların çoğu bütün 
nesnelerin ilk-temelinin yalnız madde şeklinde olduğunu sanıyorlardı; 
kendisinden varolan bütün şeylerin çıktığı ve ilk olarak ondan meydana 
geldiği ve yok olarak sonunda ona döndüğü şeye -temel varlık olduğu 
gibi kalıyor, yalnız halleri değişiyor- öğe diyor, bunun varolanların ilk-
başlangıcı olduğunu söylüyor ve bundan dolayı, bu şekildeki yaratılış 
olduğu gibi kaldığından, hiçbir şeyin meydana gelmediğini, hiçbir şeyin 
yok olmadığını düşünüyorlar. (…) Felsefenin asıl başı olan Thales, -
ötekilerin (daha sonrakilerin) tersine) bunun su olduğunu söylüyor- 
bundan dolayı toprağın suyun üstünde durduğunu anlatıyor; belki de bu 
varsayımına bütün varlıkların besininin nemli olduğunu ve sıcağın 
kendisinin de bundan çıktığını ve onunla yaşadığını görerek varıyor.” 
(Kranz, 2014, ss. 36, 37). 

 Thales, her şeyin ilk ve en temel maddesinin su olduğunu düşünüyor, yaratma 

gücünün kaynağının suda olduğunu söylüyordu. Tıpkı mıknatıs taşındaki çekme kuvveti 

gibi, suyun da çekme kuvveti olduğunu söylüyor ve bu kuvvetin ise canlı hayatını 

başlattığına inanıyordu. “Her şeyin tanrılarla dolu olduğunu” söylerken, canlı olan her 

şeyin içinde su olduğunu (bitkilerdeki öz suyu, hayvanlar ve insanlardaki kan dolaşımı), 

dolayısıyla suyun, hayatın ve varlığın ana kaynağı olduğunu söylüyordu (Kranz, 2014, 

ss. 35, 36). Thales’in Mısır’a giderek oradaki mevcut bilimleri öğrendiği, matematik, 

geometri ve astronomi üzerine yaptığı çalışmalarıyla varlığı ve olayları, gözleme dayalı 

ve bilimsel olarak açıklanabilir ve önceden tahmin edilebilir bir hale getirmeye çalıştığını 

görüyoruz. Örneğin M.Ö. 28.5.585 tarihindeki güneş tutulmasını önceden hesap ederek, 

Miletlilere bunu önceden söylediği bilinmektedir (Kranz, 2014, ss. 37, 38). 

 Gökberk’e göre, Thales’in öğretisi büsbütün mitostan kurtulabilmiş değildir: 

“Thales’in öğretisi, kolayca görülebileceği gibi, mythos ile büsbütün 
ilgisiz değil. Örneğin burada Okeanos sözü geçiyor. Yunan 
mitolojisinde Okeanos (Okyanus) tanrılar ile insanların babasıdır. 
Sonra Thales suya “tanrısal” diyormuş. Bu da mythos’un etkisini ayrıca 
göstermektedir. Öğretisine mythos böylesine karıştığına göre, Thales’e 
neden felsefenin babası deniyor? Onu “felsefenin babası” yapan, doğa 
görünüşünü deneylere ve bu deneyleri düşünce ile işlemeye dayatmak 
istemesi, buna girişmesidir.” (2014, s. 20). 
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 Gökberk’in de üzerinde durduğu gibi Thales’in yaptığı yenilik, gökyüzü ile 

yeryüzünü birbirinden ayırarak (gökyüzünün teolojinin reddi henüz yok), yeryüzündeki 

olayları kendi içerisinde empirik gözleme dayalı üretilen düşünce ile açıklanmasının 

insanlık tarihindeki bilinen ilk girişimidir. Kendisinden sonra gelecek olan tüm Antik 

Yunan felsefesini ve sonrasında da Batı felsefesi geleneğini de kökünden etkileyip 

şekillendirecek olan bu bakış açısı, bir bakıma felsefenin mitosdan ayrılarak, logos ile 

kendi başına doğmasını ve daha sonrasında ise bilimlerin gelişmesini sağladı.  

Denilebilir ki; Aiskhylos’un “Zincire Vurulmuş Prometheus” eserinde bahsettiği, 

Prometheus’un tanrılar katından ateşi çalıp insanlığa hediye etme girişimi gibi; Thales ile 

başlayan bu yönelim, ateşi tanrılar katından beklemek yerine savrulmuş olduğu bu 

dünyada ayakta kalabilmesi için kendi emeğiyle, kendini yeniden yaratması, bilginin ve 

tekniğin gökler katından değil de insanın kendi doğasından ve kendi emeğinden hareketle 

üretilmesi girişimiydi. Thales’ten de önce Horatios ile uyanan bu kıvılcım, asırlar sonra 

Aydınlanma Dönemi’nin de sloganı olan; “Sapere aude!” tabiriyle ifade edilen, insanın 

kendi aklını kullanma cesaretini göstermesi girişimidir. 

 Anaksimandros 

 İlk filozoflardan ikincisi Miletli Anaksimandros’tur. Thales ile karşılaşıp 

fikirlerinden faydalandığı biliniyor. Tam olarak öğrencisi denilemez çünkü herhangi bir 

okul sistemi o dönemlerde henüz bulunmamakta. Güneş saatini bulduğu ve haritacılık 

üzerine çalışmalar yaptığı biliniyor.  Anaksimandros da arkhe sorunu üzerinde duruyor 

ve varlığın kökeninin, ana maddesinin ne olduğunu sorguluyor. Ona göre ilk madde 

sonsuz ve tükenmez olan “aperion”dur (Gökberk, 2014, s. 21).  

“Varolan nesnelerin başlangıcı (arkhe)’nın aperion (sınırsız şey) 
olduğunu söylemiştir. (Bu başlangıç maddesi olarak ne suyu ne de öğe 
denen şeylerden herhangi birinin değil de kendisinden bütün göklerin 
ve bu göklerdeki dünya (kosmos)‘ların meydana geldikleri, sınırsız 
başka bir tözü düşünüyor.) Varolanlar nelerden meydana gelmişlerse 
zorunlu olarak yok olup onlar dönerler; zira onlar birbirlerine zamanın 
düzenleyişine haksızlıklarının cezasını ve kefaretini öderler. -Aperion 
kocamaz, ölmez, yok olmaz.-” Anaksimandros'un "Doğa” adlı 
eserinden, (Anaksimandros’tan aktaran: Kranz, 2014, s. 40). 

 Anaksimandros’a (M.Ö. 610-546) göre soğuk, sıcak, kuru ve yaş gibi tüm karşıtlar 

aperionun içinden çıkarlar. Varlık ise bu karşıtlıklardan doğan çatışmanın üzerinde 
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yükselir. Var olmak karşıtı olan ötekinin yerini kaplamaktır, dolayısıyla var olmak 

işgaldir ve suçtur. Yok olup tekrar aperiona geri dönmek ise var olmanın karşılığında 

ödenen bir bedeldir (Gökberk, 2014, s. 21). 

“Şeyler içinden çıktıkları biçime, buyrulduğu gibi, tekrar dönerler; 
çünkü zamanın düzenine göre yaptıkları adaletsizliğin kefaretini öder 
ve telafi ederler.” (Russell, 2017, s. 70). 

 Anaksimandros’a göre, devinimin öncesiz ve sonrasız bir yapıda olması, dünyanın 

(varlığın) bu devinimin sonrasında ortaya çıkması, Yahudi ya da Hristiyan teolojisindeki 

gibi yaratılışçı bir yol ile değil de aşamalar halinde ve evrimle oluşması; canlılığın ve 

hatta insanların da bu evrimsel süreçten geçerek oluşmaları (ilk insanların oluşumlarını 

tamamlayana kadar bir süre denizlerde balıkların karnında yaşamaları, daha sonradan 

karaya çıkmaları), olayları doğanın kendi nedensellik zinciri içerisinde rasyonel aklın 

süzgecinden geçirerek açıklamaya çalışılması bakımından değerlidir (Russell, 2017, ss. 

70, 71). 

 Anaksimenes 

 Miletli filozoflardan üçüncüsü ve de sonuncusu Anaksimenes’tir (M.Ö. 585-528). 

Anaksimenes’e göre varlığın ilk nedeni hava’dır. Havayı bir tür yoğunlaşıp-seyrekleşen 

ve bu şekilde form ve madde özelliğini kazanan töz9 olarak düşünmektedir.  

“Ateş; seyreltilmiş havadır, hava yoğunlaşınca önce su olur, daha da 
yoğunlaşınca toprak ve en sonunda da taş olur.” (Russell, 2017, s. 71).  

“Dünyanın yuvarlak bir masa şeklinde olduğunu ve havanın her şeyi 
kapsadığını düşündü: ‘Nasıl ki hava olan ruhumuz bizi bir arada 
tutuyorsa, nefes ve hava da bütün dünyayı kaplar.’” (Russell, 2017, s. 
72) 

 Russell’e göre, Anaksimenes’in hava öğretisi, ilkçağlarda Anaksimandros’tan 

daha fazla hayranlık uyandırdı. Kendinden sonra gelen ve artık gelenekselleşerek klasik 

                                                 
9 Töz: [İng. substance; Fr. sunstance; Alm. substanz; Yun. ousia, hypostasis, hypokeimenon; Lat. 
substantia; es. t. cevher] En genel anlamda bir şeyin özü ya da bir şeyi her ne ise o yapan şey; bir başka 
deyişle, bir şeyin niteliklerini birarada tutan ilke, yani değişime uğrayanda değişmeden kalan şey. Yerleşik 
felsefe dilindeyse kendi kendine varolan, varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan 
şey; herhangi bir varlık türüne indirgenemeyen “varlık” ya da Varlık. (Güçlü vd., 2008, s. 1437). 
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yapıdaki bir okul atmosferine dönüşecek olan Antik Yunan felsefe çevresine bir köprü 

görevi üstlenircesine köklü bir miras bıraktı, bununla birlikte özellikle Pythagoras ve 

Pythagorasçılığın gelişmesini sağladı (2017, s. 72). 

 Herakleitos 

 Milet Okulunun son temsilcisi olan Anaksimenes ile Platon arasındaki yaklaşık 2 

yy.’ a yakın süren bu aralıkta, Antik Yunan felsefesi içerisinde daha birçok önemli filozof 

yer almıştır. Bunlardan başlıca olanlarının isimlerini tarihi sırasıyla saymak gerekirse; 

Pythagoras (M.Ö. 580-500), Ksenophenes (M.Ö. 569-477), Herakleitos (M.Ö. 540-480), 

Parmenides (M.Ö. 540-460), Zenon (M.Ö. 490-430), Empedokles (M.Ö. 492-432), 

Anaksagoras (M.Ö. 500-428), Demokritos (M.Ö. 460-370), Protagoras (M.Ö. 482-411) 

ve Sokrates (M.Ö. 469-399)’tir.10 

 Bu dönem aralığındaki bahsi geçen filozofların fikirlerinin burada tek tek ifade 

edilmesi bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu düşünüldüğünden; Milet okulunun açmış 

olduğu mitostan logosa geçişin hakikat ile olan ontolojik ilişkisi kapsamında, genel bir 

görüş perspektifinin sağlanması amacıyla, daha çok Platon ve sonrasında, günümüze 

kadar gelişen düşünce tarihinin çözümlenmesinin daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, hakikate yüklenen anlamların genel bir haritasının çıkartılması amacıyla, 

hakikat kavramı bağlamında değerlendirildiğinde, sadece bu ara dönemde özel bir öneme 

sahip olduğu düşünülen Ephesos11’lu Herakleitos’un fikirlerine yer verilecektir. 

 Hakikate yüklenen anlamın, günümüzde dahi genel olarak kabul gören mitolojik, 

teleolojik, mistik ve de metafizik bağlamlarından arındırılmadan sinema ile olan 

ilişkisinin kurulmasının doğru olmayacağı, çalışmayı hatalı ve istenmeyen bir yere 

taşıyacağı düşünülmektedir. İşte bu noktada Herakleitos çok özel bir yere sahiptir. 

Kendisinden önce gelen, geleneksel mitosa dayalı hikayelerle, Milet okulu ve 

sonrasındaki Pyhtagorasçı ve diğer logosa dayalı ussal (rasyonel) külliyatı da tamamen 

                                                 
10 Adı geçen filozofların doğum ve ölüm tarihleri, çoğu kaynaklarda farklılık göstermekte olup, kaynak 
olarak Macit Gökberk’in “Felsefe Tarihi” isimli eseri seçilmiştir. (Gökberk, 2014, ss. 19-43). 

11 Ephesos: [Efes, Tr.] Günümüzde, İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yer alan bölge. 
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reddederek, kendi çağının aydınlanmacı filozofu olarak anılmasına ve felsefenin akışını, 

değişimin ve dönüşümün asıl merkeze alınarak; öznel, göreceli, mutlaklık iddiası 

taşımayan farklı bir yöne taşınmasına ve bu yolla da düşünce tarihinin gelişmesine katkı 

sağlamıştır. Herakleitos’ta ardılları gibi arkhe sorununa eğilmiş, varlığın ana kaynağı, ilk 

ve değişmez ilkesi olarak ateş olduğunu iddia etmiştir. Ateş, bütün varolanların ilk gerçek 

temeli, bütün karşıtların içinde eriyerek oluşturduğu birliktir (Gökberk, 2014, s. 24). 

“Miletli filozoflar anamaddeyi kalıcı, kendi kendisiyle özdeş bir şey, 
doğanın değişmeyen tözü sayıyorlardı. Onlar için bu kalıcı töz, doğada 
en temelli, en önemli olandır, gerçek physis, asıl doğa budur, bu 
değişmeyip kalan şeydir. Buna karşılık Herakleitos, şunu belirtmekten 
usanmaz: Evren boyuna akan bir süreçtir, başı sonu olmayan bir 
değişmedir, hiç durmayan bu değişme içinde kalan, sürüp giden hiçbir 
şey yoktur. Panta rei – her şey akar: bu onun anagörüşü. İşte ateşin ilk-
madde (arkhe) olduğu düşüncesine de Herakleitos buradan varıyor.” 
(Gökberk, 2014, s. 24). 

 Herkleitos’a göre, tıpkı bir tahtayı alevin sarıp sarmalayarak ve boyuna duman 

çıkartarak tüketmesi gibi, evren de böyle tükenmeyen bir ateştir, sürekli dönüşür (yanar). 

Asıl kalıcı olan madde değil; işte bu dönüşümün kendisidir. Varlık, form kazanarak 

dünyada göründüğü ilk halini sonsuza dek koruyamaz nöbetleşe ve dönüşümlü olarak 

kendisini bu sürece dahil eder ve sürekli sarmal bir yapı ile değişim ve dönüşüme tabi 

olur. Bu nöbetleşe dönüşüm hiç tükenmeden, sürekli olarak akıp gider. Evrenin 

karşıtlıkları içerisindeki bu savaşımı bize varlığın kendisi, nesneleri olarak gözükür. 

Öyleyse aslında varlık dediğimiz şey, bu sonsuz dönüşüm sırasında o anlık gördüğümüz 

bir evreden öte bir şey değildir (Gökberk, 2014, s. 24); dolayısıyla, “Savaş, her şeyin 

babası ve her şeyin kralıdır (Herakleitos, 2016, s. 63)”; ya da başka Herakleitos’un çok 

bilinen başka bir ifadesiyle; “Aynı nehre iki kere giremezsiniz. Üzerinizden akan yeni 

sulardır. Ruhlar nemli olandan buharlaşırlar (Herakleitos, 2016, s. 21).” 12 

 Herakleitos’a göre, evrendeki bu yasayı akıl ile bilmek, ahlaki bir ödevidir. Logos, 

doğadaki bu yasayı öğrenmek, eylemlerini ise bu ölçüye uygun olarak yapmak ve 

                                                 
12 Çev. Arzu Akgün: “Fragman 49a ve Fragman 91 yaklaşık olarak aynı içeriğe sahiptir ve Herakleitos’un 
en çok bilinen ve antikçağlardan beri en çok tartışılan sözleridir. “Gerçek” sürekli bir değişim ve dönüşüm 
ve akış halinde ama aynı zamanda tek ve aynı. Ruh, varlığını sular gibi süreklilikten ve değişimden alır.” 
(Herakleitos, 2016, s. 21). 
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kendisini de sarmalayan genele bağlanmaktır. Herakleitos’un, pantheisme yaklaşan bu 

görüşleri, kendisinden sonra gelen özellikle Stoa felsefesinin oluşmasını etkileyecektir; 

Stoacılar onu kendilerinden önceki filozofların en büyüğü sayacaklardır. Sabit olmayan, 

sürekli olarak dönüşüp, değişen bir varlık anlayışı ile Sofistler; etikte ve epistemolojide 

salt doğru bir yargının olamayacağı sonucuna vardılar ve bu onları şüpheciliğe ve bireysel 

göreceliliğe götürdü. Herakleitos’un kendi eserlerinde doğrudan bir şüphecilik görüşü 

savunulmasa da, onun açmış olduğu bu yol, kendinden sonra gelenleri bu doğrultuda 

yürümeye sürüklemiş gibidir (Gökberk, 2014, s. 25). 

 Parmenides  

 Herakleitos’un görüşlerinin tam karşısında yer alan, bir bakıma kendi sistemlerini 

Herakleitos’a karşı yaptıkları polemik üzerine kuran öğretinin ise Elea Okulu olarak 

anılan felsefi ekolün olduğu görülmektedir. Elea’lı bir filozof olan Parmenides’e göre 

varlık; sabit ve durağan halde olup, onda hiçbir şekilde değişim ve dönüşüm 

yaşanmamaktadır. Değişim ve dönüşüm olarak görülen doğa, yani pyhsis bir 

yanılsamadan ibarettir.  

“bir anlamda, o olmamıştır ve bozulmaz, 

zira eksiksiz, sarsılmaz hem de ereksizdir; 

[5] ne bir zamanlar vardı, ne de olacak. 

Madem halihazıda vardır evren; hemhâli bir, sürekli… 

Ne tür bir doğuş arayacaksın ki ona?  

Hangi minvalde gelişmiş olabilir? 

Varolan-olmayandansa, ne söz etmene izin vereceğim 

senin, ne de düşünmene; 

zira söz edilebilir değil, ne de düşünülebilirdir “yoktur”. 

Hangi zorunluluk onu çağırmış olabilir, 

[10] sonra ya da önce, hiçlikten fışkırmaya?” (Parmenides, 2017, s. 27). 
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 Parmenides’e göre asıl varolan ise hiçlikten çıkarak varlık alanına geçen ve bir 

bütün olarak varolan kendisinin tabiriyle ‘bir’ olandır. Bu bir olan birlik, kendi içinde 

kapalıdır; doğmamıştır, yok olmayacaktır, değişmez, yoğunlaşmaz veya seyrekleşmez. 

Değişme, öncekinin yok olarak, yeni bir şeyin ise yoktan var olması demek olduğuna 

göre, yokluktan ise hiçbir şeyin çıkamayacağına göre değişim diye bir şeyin varlığından 

söz edilemez (Gökberk, 2014, ss. 26-27). 

 Sokrates 

 Atina’da M.Ö. 469 yılında doğan filozof, 399 yılında Atina senatosunun, 

“gençliği yoldan çıkartmak ve yeni tanrılar icat etmek” suçlamalarıyla, kendisi hakkında 

verdiği ölüm kararı neticesinde, hapisten kaçmamayı tercih ederek, kendi isteğiyle 

(Platon, 2016a, s. 78); infazcısının elinden baldıran zehrini içerek yaşamını yitirmiştir 

(Dürüşken, 2016, s. 146). 

 Sokrates’in kendi yazdığı eseri bulunmamasına rağmen, yetiştirdiği iki öğrenci 

olan Ksenophenes ve Platon’un eserleri üzerinden; Sokrates hakkında çizdikleri portreler 

ve anlattıkları olaylar sayesinde tanımaktayız (Weber, 2015, s. 52). Sokrates, bir eylem 

adamıdır, hayatın içindedir, kendi öz yaşamıyla çevresini etkileyerek saygınlık 

uyandırmayı başarmıştır. Sağlam karakterli, doğruluğu, ahlaki temizliği, kanaatkarlığı, 

açık sözlülüğü ve hazırcevaplığıyla çevresindeki gençlerin örnek aldığı bir kişiliktir 

(Vorlander, 2017, s. 89). Sokrates’in kendi felsefesinde, genellikle etik üzerinde 

yoğunlaştığını, insan yaşamının nasıl anlamlı ve erdemli bir hale dönüştürülmesi 

gerektiğini ve bunlara ulaşma yollarının nasıl yapılması konusundaki sorgulamaların 

yapıldığını görmekteyiz.  

“Sokrates felsefe tarihinde çoğunlukla “Sokrates öncesi” diye anılan 
kendinden önceki doğa filozoflarının tersine, doğanın özünü, evrenin 
kaynağını, doğanın gerisinde yatan ana kaynağın ya da ilk ilkenin 
(arkhe) ne olduğunu kavramaya yönelik birtakım metafizik ya da 
varlıkbilgisi sorularıyla uğraşmak yerine, bir yanda pratik yaşamı bütün 
yönleriyle irdelerken, öbür yanda eylemlerin etik bakımdan taşıdıkları 
değerleri bıkıp usanmadan sorgulayarak, bütün yaşamı boyunca insanın 
nasıl yaşaması gerektiği sorusuna yanıt aramıştır.” (Güçlü vd., 2008, s. 
1316). 
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 Sokrates, Sofistlere de karşı çıktı, onları, bilgiyi para karşılığında satmakla 

eleştirdi. Ancak Sofistlere karşı çıkmasına rağmen, yine onların uyguladıkları şüphecilik 

metodunu, kendi ahlak felsefesinin de temeline yerleştirmekten çekinmedi. Ona göre, 

fizikte, matematikte, kozmolojide asla kesin bir bilgiye ulaşamayız. Ulaşacağımız tek 

bilgi, kendimiz ile ilgili olanıdır. Delphi tapınağında da yazılı olan o ünlü deyiş olan: 

“kendi kendini bil” sözünde de ifade edilen asıl şey insandır. Mademki eşyanın tabiatına 

ait özünü bilemeyeceksek o halde, hiç olmazsa, ne olmamız lazım geldiğini, hayatın 

anlamını ve gayesini, ruh için en yüksek iyiyi ve erdemli bir yaşamı öğrenmeye kendimizi 

adayabiliriz. Öyleyse biricik, en sağlam ve faydalı olan bilgi bu türden bir bilgidir. 

Dolayısıyla felsefenin asıl amacı ahlak üzerine olanıdır ve ahlak dışında asla ciddi bir 

felsefe yoktur (Weber, 2015, s. 53). 

"Ben bu adamdan daha bilgeyim!" diye düşünüyordum. "Göründüğü 
kadarıyla, ikimiz de güzellik ve iyilik hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. 
O, hiçbir şey bilmediği hâlde bir şeyler bildiğini sanıyor, oysa ben 
hiçbir şey bilmemekle birlikte bunun bilincindeyim. Bu durumda, 
hiçbir şey bilmediğimi bildiğim için, az da olsa ondan daha bilgeyim 
sanırım." (Platon, 2016a, s. 36). 

 Yukarıdaki alıntıda da özetlendiği gibi Sokrates’in erdemli olmak için birincil ilke 

olarak saydığı; “Bütün bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir” ilkesinden hareketle 

oluşturduğu temel öğretinin “kendini bil” öğretisi olduğu görülmektedir. Sokrates bu söz 

ile insana yönelir. İnsanın ahlaki davranışlarının kökeninde var olduğu ve harekete 

geçirdiği varsayılan ruhun ilkelerini bulmaya çalışıyor, buradan ahlaki eylemlerin hareket 

noktası olmasını sağlayacak, herkes için ve herkesin kabul edebileceği temel/mutlak 

ilkelere ulaşmaya çalıyordu (Weber, 2015, s. 53). 

“Onun gözünde insan, bir beden ve bir ruhtan meydana gelen, bir maddi 
ve bir de manevi boyutu olan bileşik bir varlık olup bunlardan insanın 
gerçek benliğine karşılık gelen, onu her ne ise o yapan öğe ya da 
bileşen, ruhtur. Gerçekten var olan ölümsüz ruh karşısında, beden 
sadece bir araç olmak durumundadır. İnsanı meydana getiren bu iki ayrı 
bileşen, Sokrates’e göre, iki ayrı değer türünün ortaya çıkışına neden 
olur.  Gerçekten var olanın beden olduğuna inananlar veya insanı insan 
yapan unsurun ruh olduğu bilincinden yoksun olanlar, mutluluğu 
bedensel tatminlerde arayan, haz, maddi zenginlik ya da şan, şeref 
peşinde koşanlardır.” (Cevizci, 2015, s. 68).  
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 Bir sofist olan Protagoras’ın şüphecilikten hareketle ulaştığı “her şeyin ölçüsü 

insandır” yargısına karşı Sokrates; Platon’un “Kratylos” diyaloğunda da ifade ettiği gibi 

savaş açıyor ve bu aşırı göreceli tutumu ve de dolayısıyla sofizmi bitirmeye çalışıyordu 

(Platon, 2016b, s. 193)13: 

“Hermogenes — Bence Sokrates, adlandırma şöyle olur: Her bir 
nesneyi ben benim uydurduğum, sen de senin uydurduğun bir adla 
çağırırız. Devletlerde de böyle olur bu. Kiminin de bir ada değişik bir 
ad vererek Helenlerden, yabancılardan böylece ayrıldıklarını da 
görmüşümdür. 

Sokrates — Anlayalım bakalım Hermogenes, varlıkların kendileri için 
de böyle olduğuna mı inanıyorsun? Özleri de her bireye göre mi 
değişiyor? Protagoras, “Her şeyin ölçüsü kişidir” derken şu savı 
tutuyordu: Nesneler bana nasıl geliyorsa, görünüyorsa öyle, sana nasıl 
geliyorsa, görünüyorsa öyledir. Yoksa onların özlerinde bir 
değişmezlik mi var sanıyorsun?” 

Hermogenes — Ne edeceğimi bilemediğim günlerde, Protagoras’ın 
savına kapılanmadım değil. Ama yüzde yüz inanmıyorum buna ben.” 
(Platon, 2016b, s. 197). 

 Sokrates de Protagoras gibi aynı şüphecilik aksiyomu ile harekete geçmesine 

rağmen, Protogoras’ın sözünü ettiği “hakikatin, insana odaklı olduğu” fikrini aşmıyor, 

Protagoras’ın reddettiği ve herkes için geçerli olabilen ahlaki prensiplerin var 

olabileceğini söylüyordu. Protagoras’ın ve dolayısıyla sofistlerin sözünü ettiği “Ne kadar 

birey varsa o kadar farklı ahlak vardır, yani mutlak ahlak yoktur”, görüşünde ifade edilen 

birey olarak insanın değil; tür olarak insanlığın zihninde yer alan, objektif ve mutlak 

yasalarla çevrili, görecelilikten uzak ve herkes için aynı olabilen ortak hakikatlerin, 

örneğin; iyilik, adalet, doğruluk gibi kavramların var olduğunu savunuyor, kendi ahlak 

felsefisini de buradan türetiyordu (Weber, 2015, s. 53). 

“Şu halde Sokrates’in meziyeti hiç olmazsa ahlakta, özelden geneli 
çıkarmaya, bireyselden toplumsala ve evrensele yükselmeye çalışmış 
olmak, fikirlerin alacalı çokluğu altında, herkesin doğru ve değişmez 
fikri’ni, yalancı diyalektikçiler14 tarafından yolu şaşırtılan genel vicdanı 
yeniden bulmuş olmaktır.” (Weber, 2015, s. 54). 

                                                 
13 Çev. Teoman Aktürel’in a.e. “Kratylos Üstüne” bölümünün önsözünden. 

14 Çev. Notu: Herakleitos’un koinos logos’u. 
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 Aristoteles’e göre bu yönüyle etiği, kendi içerisinde tutarlı, evrensel prensiplere 

dayanan, hakiki, kesin ve bilimsel bir disiplin olarak ilk defa kuran Sokrates’tir (Weber, 

2015, s. 55). Daha sonra literatüre “Sokrates’in sorunu (Nietzsche, 2010, s. 11)” olarak 

geçecek olan ve Sokrates’in; ahlakın kendisini önceleyerek ileri sürmüş olduğu bu 

görüşlerine ateşli bir şekilde karşı çıkarak onunla yüzyıllar sonra hesaplaşacak olan kişi 

ise Nietzsche olacaktır. 

“Sokrates’i ve Platon’u yıkılış semptomları olarak gördüm. Yunan 
çözülmesinin araçları olarak, sözde Yunan olarak, anti-Yunan olarak 
(“Tragedyanın Doğuşu” 1872). Söz konusu consensus sapientum — 
bunu her geçen gün daha iyi kavradım — üzerinde uzlaşıma vardıkları 
şey konusunda haklı olduklarını kanıtlamaktan çok uzak: asıl 
kanıtladığı, onların, bu en bilgelerin herhangi bir konuda fizyolojik 
olarak uzlaştıklarıdır. Yaşama karşı aynı biçimde negatif durmak — 
durmak zorunda olmak için. Yaşam hakkında, yaşamdan yana ya da ona 
karşı yargılar, değer yargıları, nihayetinde asla doğru olamazlar, — bu 
tür yargılar kendi başlarına birer budalalıktırlar.” (Nietzsche, 2010, s. 
12). 

 Nietzsche, Sokrates ahlakını, yaşama istencini ve sevincini geri plana atmakla ve 

bu yolla dekadans15’a düşmekle suçlayacaktır. Yaşamın kendisinin olumlanması ve 

hayatın ise olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini öne sürecek; insanlığın, tarihin içinde 

ilerleyerek yükselmesi için Sokrates ahlakının reddedilmesi gereken ve yanlış bir hakikat 

tasavvuru olduğunu söyleyecektir. Nietzsche, Sokrates ve onun öğrencisi olan Platon’un 

hayatın kendisini dışlamakla, yaşamın dışında olduğunu varsaydıkları bir takım hayali 

ideal kavramların daha yüce olduğunu savunmak suretiyle; hayatın kendisini 

değersizleştirmekle suçlayacaktır. Platon ve Sokrates’ten çok daha önce yaşayan 

Herakleitos’un çatışarak dönüşen, ilerlemeci olan ateş öğretisini kendisine daha yakın 

bulacaktır. Çünkü ona göre hayat, olumsuzlanması gereken bir şey değil; tam tersine 

diyalektik yöntemin çatışmasıyla (ateş) sürekli ilerleyen bir olgudur. Bu bakımdan asıl 

değerli olan ahlak değil, çatışma, savaş ve ateştir; dönüşümün ve değişimin kendisi olan 

ilerlemedir (Nietzsche, 2010, ss. 11-16, 20-21). 

                                                 
15 Dekadans: a. Fr. décadance Çöküş. (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 613). 
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 Platon 

 20. yy. Batı felsefesinin önemli isimlerinden olan ve analitik felsefe çalışmalarıyla 

tanınan Alfred North Whitehead,“Process and Reality” isimli eserinde, Batı felsefesinin 

genel karakteristiğini belirleyen asıl kişinin Platon olduğunu, Batı’da yapılan tüm felsefe 

çalışmalarının Platon’un ortaya koyduğu fikirlerinin üzerine tutulan bir dizi dipnottan 

ibaret olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir (1979, s. 39)16. Whitehead’den hareketle, 

Platon ve Aristoteles’in, ontolojik ve epistemolojik düzlemde, varlık, hakikat ve bilgi 

arasında kurmuş olduğu bağların izahatı ile elde edilen bilgi kümesinin, genel anlamda 

kendilerinden sonra gelen felsefe geleneğini şekillendirdiği söylenebilir. 

 Yunan uygarlığının yavaş yavaş gerileyerek, çökmeye yüz tutması, Atina’nın 

politik ve askeri gücünü kaybedip, sadece bir eğitim merkezi haline geldiği bir dönemde 

yaşamış olan Platon, çağının politik sorunlarına bir çözüm üretmeye çalıştı. Krizi doğru 

okuyarak, bu sorunun ana kaynağını bulup, kalıcı çözümler üretmeye çalıştı. Bu anlamda 

hocası Sokrates’ten çok etkilendi (Cevizci, 2015, s. 74). Diyaloglarında hocası Sokrates’i 

konuşturarak, hocasının fikirleri ile kendi fikirlerini birleştirerek ve üstüne ekleyerek yeni 

bir senteze ulaştı ve kendi sistematik felsefesini kurdu. 

 Platon, hocası Sokrates’ten farklı olarak, ahlaklı bir topluma ulaşmak için Sokratik 

sorgulama, çürütme ve doğurtma yöntemi olarak bilinen ve tek tek bireylere verilmesi 

gereken eğitim yoluyla başarıya ulaşamayacağını düşündü ve toplumun ahlaklı bir yapıya 

ulaşması için öncelikle doğru bir politik yönetime sahip olması gerektiğini düşündü. 

Onun bu sonuca varmasının nedenlerinden biri de bozulmuş olduğunu düşündüğü Atina 

senatosunun, çok sevdiği hocası Sokrates’i ölüme mahkûm etmesi olayı oldu. Yurttaşların 

ruhlarında erdemlilik için olması gereken psişik koşulların olmadan erdeme 

ulaşılamayacağını ve bu ortamın da politik iktidar eliyle ancak yapılabileceğini öngördü. 

Güçten yoksun bir ahlak reformcusunun, aksi takdirde Sokrates örneğinde olduğu gibi 

başarısız olması ve kurulu olan devletin de yıkılması kaçınılmaz olacaktır (Cevizci, 2015, 

s. 74). Nitekim Cevizci’ye göre: 

                                                 
16 Orj.: “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a 
series of footnotes to Plato.” (Whitehead, 1979, s. 39). 
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“Erdemin yurttaşların ruhlarının, genç ve şekillendirmeye uygun 
oldukları bir sırada koşullanmasını ve gerekli talim ve alışkanlıklar 
yoluyla terbiye edilmesi gerektiğine inanan Platon’un gözünde, 
filozofun, şu hâlde, devleti kontrol etmesi ve onun eğitimsel araçlarını 
şekillendirmesi kaçınılmazdır.” (2015, s. 74). 

 Yukarıda sözünü ettiği ideal devlete ilişkin görüşlerini toplam 10 bölümden (10 

kitaptan) oluşan “Devlet” isimli kitabında, sistemli bölümler halinde sundu. Filozof 

Krallar adını verdiği geniş imtiyazlara sahip yönetici sınıfına devlet yönetiminde geniş 

olanaklar tanıdı. İyi eğitim almış bu erdemli kişilerin yönetiminde olan, güçlü ancak 

gerektiği yerde totaliter de olabilen ilk sırada monarşinin ve erdemli bir filozof kral 

bulunamaz ise sonrasında aristokrasinin17 yüceltildiği bir yönetim şeklinin en iyi yönetim 

biçimi olduğunu “Devlet” kitabının içindeki “8. Kitapta” [bölümde] savundu. 

“Bu tür bir yönetim biçimi, tek kişinin yönetiminden (monarşi ya da 
tiranlık), çoğunluğun yönetiminden (demokrasi), bencil ya da askeri 
hırsları olan azınlığın yönetiminden (oligarşi, ya da timokrasi) farklıdır. 
Bununla birlikte, toplumsal yaşamı yönlendirecek, yönetici üstün ve 
aydın insanları belirlemek oldukça güç olduğundan, aristokrasi pratik 
olarak, üstün insanların ya da en iyilerin yönetimi haline gelmiştir. Bu 
çerçeve içinde, Platon, kendi ideal devletinde, ahlaksal ve entelektüel 
bakımdan üstün olan bu insanları belirlemek için, ayrıntılı ve uzun 
süreli bir eğitim programı önermiştir.” (Cevizci, 2005, s. 147). 

 Platon’a göre devletin yönetim şekilleri, en iyiden en kötüye doğru sırasıyla; 

monarşi, aristokrasi, timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlıktır. Her bir yönetim şekli, 

devleti yöneten insanların erdemli olmaktan uzaklaşıp, ahlaki değerlerin bozulmasıyla bir 

alt sınıfa düşecektir. 

“- Devletten konuşuyorduk; aşağı yukarı demin de söylediğin gibi, en 
iyi devlet diyordun, anlattığın örneğe uygun olan devlettir, en iyi insan 
da öyle. Bununla birlikte, bize daha da güzel bir devlet ve insan örneği 
gösterebileceğini söylemiştin. Sonra da şunu söyledin: Devletin iyisi 
bizim anlattığımız devletse, bütün öteki devlet şekilleri bozuktur. 
Hatırımda kaldığına göre, bu öteki şekillerden dördü üzerinde durmak, 
bozuk yanlarını incelemek istedin. Her şeklin karşılığı olan insanı da 

                                                 
17 Aristokrasi: [İng. aristocracy; Fr. aristocratie; Al. aristokratie]. 1 Orijinal ve etimolojik anlamı içinde, en 
iyilerin, hem düşünsel ve hem de tarihsel olarak, monarşinin ve demokrasinin karşısında yer alan, yönetimi. 
Aristokrasi, Platon ve Aristoteles tarafından geliştirilmiş olan bir terimdir. Platon ve Aristoteles gerçek 
anlamda bir yönetim modeli olarak, aristokrasiyi, yani, ahlaksal ve entelektüel bakımdan üsttün ya da en 
iyi olan az sayıdaki insanın yönetimini önermişlerdir. Başka bir deyişle, Platon ve Aristoteles'te aristokrasi, 
toplumun en ahlaklı ve en aydın üstün kesimini oluşturan bir azınlığın, halkın çıkarları doğrultusundaki 
yönetimidir. (Cevizci, 2005, ss. 146-147). 
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düşünmek gerekir dedin; böylece hepsini gözden geçirmiş, en iyiyle en 
kötüyü ayırmış; en iyi insanın en mutlu en kötü insanın da en mutsuz 
olup olmadığını anlamış olacaktık.  

- (…) 

- Doğrusu bu dört devlet şekli hangisiymiş merak ediyorum.  

- (…) Söyleyeyim: Birinci ve en ünlüsü, Girit ve Lakedemonia’nın 
devlet şekli18, değer bakımından da ikincisi, oligarşi dediğimiz şeklidir; 
bunun bozuk yanları saymakla bitmez. Sonra bunun karşıtı olan 
demokrasi gelir; ondan sonra da hepsini bastıran zorbalık19. 

- (…) 

- Kaç çeşit insan yaradılışı varsa, o kadar da devlet şekli olacak elbet. 

- (…) 

- Aristokrasi şeklinin karşılığı olan insan üzerinde durmuştu; ona iyi ve 
doğru insan diyebiliriz.” (Platon, 2016c, ss. 267-269). 

 Platon’un yukarıdaki alıntı metinlerinde ve daha geniş olarak anlattığı şekliyle 

“Devlet” isimli kitabının bütünü gözetildiğinde de görüleceği gibi, Platon, devlet 

yönetimini insana benzetmiş, tıpkı tek olarak insanda bulunan karakterin, daha geniş 

ölçekte aynı karakteri taşıyan çoğul halindeki insanların birleşmesiyle, bir devlet 

sisteminin kurulacağını belirtmiş, kurulan bu devletin karakterinin iyi olması için de 

etiğin öneminden bahsetmiştir.  

 Çünkü ona göre doğru ahlaki olmayan bir devlet yönetimi altında yaşayan 

bireylerin ahlaki karakterleri de doğru olmayacaktır. Erdemli filozof kralların ya da 

birbirini denetleyebilen bilgiye ve erdemli ahlaka sahip aristokrat bir zümrenin gerekirse 

halkı iyiliği için totaliter olabileceğini ve bunun da meşru olduğunu söylemiştir. Devlet 

ve yönetilen bireylerin karakterleri karşılıklı olarak birbirlerini etkilemekte, karakterin 

bozulmasıyla birlikte devletin yönetim şekli de kötüye doğru gidecektir. 

                                                 
18 Timokrasi. 

19 Tiranlık. 
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“- Madem insanlardan önce devletlerin huylarını inceledik, bu yolu 
daha aydınlatıcı bulduk, gene öyle yapalım, ilkin şeref devletini ele 
alalım. Bu devlet şeklinin belli bir adı olmadığı için ona timokrasi 
diyeceğim; arkasından da bu şeklin karşılığı olan insana geçeri. Ondan 
sonra oligarşiyi ve oligarşi insanını alırız. Sonra demokrasi ve 
demokrasi insanını… Dördüncü olarak da zorba devleti zorba ruhlu 
insanı.  Böylece ele aldığımız meseleyi daha iyi anlatabiliriz.” (Platon, 
2016c, s. 269). 

 Platon, “Devlet” kitabının içindeki 8. kitapta, sırasıyla, yukarıdaki bölümde adı 

geçen toplam 5 tipteki devletin yönetim şekillerini ve bunların insana kazandırdıkları ile 

kaybettirdiklerini sayar ardından yönetim şekli ile o yönetim şekli altında yaşayan bireyin 

karakter özelliklerini sıralar. 

 Platon’un çok bilindik ‘mağara alegorisi’20, Devlet’in 7. kitabında geçer: 

“- Şimdi, dedim, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve 
aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım: 
Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önde boydan boya ışığa 
açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, 
boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne 
kımıldanabiliyor ne de burunlarının ucundan başka bir yer 
görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki, kafalarını bile 
oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor 
arkalarında. Mahpuslarla ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol 
boyunca alçak bir duvar, hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi 
arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölme var ya, 
onun gibi bir duvar. Böyle bir yeri getirebiliyor musun gözünün 
önüne?” (Platon, 2016c, s. 231). 

 Platon’un da hocası Sokrates gibi ahlaksal olarak iyi, erdemli ve adaletli olanı 

öncelediği ve bunları da “idealar”21 olarak tanımladığı, bilgi ve etik sistemini ise bu 

                                                 
20 Alegori: a. Fr. allégorie ed. 1. Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını 
sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine. 2. ed. Bir sanat eserindeki öğelerin gerçek 
hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu. (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 88). 

21 Çalışmamızda, özellikle “idealar alemi” tabiri yerine, Platon’un bu konudaki gerçek düşüncesini daha 
doğru ifade ettiğini düşündüğümüz; “idealar alanı” ifadesini kullanacağız. Çünkü Platon’a göre varlık, 
gerek saf düşünce alanı “Noeton [bkz. Noesis]” olarak “İdealar alanı” olsun, gerek duyulur salt maddi 
nesne alanı olsun ve gerekse de insansal düşünce alanı [sınıflandırmaya dayalı insansal bilgi] olarak ifade 
ettiği “Horaton” alanı olsun, tüm bu varlık alanları, iç içedir ve birlikte [farklı topos’larda değil] bir 
bütünlük oluştururlar.  Platon’dan sonra bu kavram, tarihsel yükler ile genel olarak ‘Skolastik Hristiyan’ 
felsefesindeki “tümeller” öğretisinin de etkisiyle; “cennet”, “ahiret”, “öte dünya”, “Tanrının aklı” vb. gibi 
anlamlar alarak ilk anlamının dışına çıkartılmıştır. Bizim burada “idealar alanı” olarak terime yüklediğimiz 
anlam ise; Kuçuradi’nin “species rerum (2013, ss. 18-21)” olarak ifade ettiği, oluş ve bozuluşa tabi 
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idealar öğretisinin üzerinde kurduğu görülmektedir. Platon’a göre idealar, gerçek 

varlıkların yani hakikatin kendisidir. Tek olarak insanın nihai amacı erdemli ve mutlu bir 

hayat sürmek ise devletin erdemi ve amacı da adalet ile varlığını uzun süre sürdürmek 

olacaktır.  Öyleyse akıl, bunu başarmak için de bu dünyadan aşkın olduğu halde, ancak 

bu dünyadaki varlığın asıl kaynağı durumunda olan; yani gerçekten asıl var olan; 

değişmez, sabit ve hakiki olanın; ideaların hizmetinde olmak zorundadır. “İdeler, gerçek 

varlıklar! Varlıktan daha gerçek olan varlık İdesi, bizi aydınlatan güneş kadar gerçek 

olan yıldız İdesi! (Weber, 2015, s. 65)”. 

“Görülen evrenin durmadan değiştiğine, duyuların aldatıcı olduğuna ve 
bize hakikati veremeyeceklerine, değişmeyenin duyularda (le sensible) 
değil, fakat anlaşılırda (l’intelligible) olduğuna, Herakleitos’un 
okulunda kanaat getirmiştir. Evrenin ilk prensiplerinin olmasa bile, 
yanılmaz bir iç duyu sayesinde kendi kendimizi ve en yüksek iyiyi 
bilebileceğimizi Sokrates’ten öğrenmiştir.” (Weber, 2015, s. 62). 

 Platon’a göre, epistemik bilginin konusunu, kalıcı, değişmez ve mutlak olduğu 

için gerçek varlık olan idealar alanı ile onun bir yansıması durumunda olan, kavranan, 

değişime ve dönüşüme tabi olan ve üzerinde yaşanan halihazırdaki dünya üzerine yapılan 

tasniflerdir. Halihazırda görünür dünyaya ait olan şeyler, geçici oldukları için asıl var olan 

ideaların, ikincil türden kopyalarıdır. 

“Sokrates’in ‘iç duygusunun’22 yalnız ahlaki bilinç ve pratik akıl olarak 
değil, fakat bize mutlakı, ezeli ve ebediyi, zorunluyu keşfettirmeye 
muktedir teorik akıl olarak meydana çıktığını görmüştü. Matematiğin 
ve apaçık aksiyomlarının, Kratylos’un ve sofistlerin genelleştirilmiş 
‘panta rei’23sine karşı en mükemmel silah olduğunu anlamıştı. 
Özellikle, geometri onun üzerinde derin bir etki bırakmıştı: onun 
metafiziğine örnek hizmetini görecek olan, metoduyla beraber, 
geometridir, felsefesinde kelimelerine kadar her şeyi ondan alacaktır. 
Geometri a priori sezişler üzerine kurulur; doğru, üçgen, daire, küre, 
ideal şekillerdir, anlaşılır realitelerdir ve bunlar özellikleri 

                                                 
olmayan, hiç değişmeyen, görülemeyen düşünceler olarak, yine yaşadığımız dünyadaki olguların ilk ve en 
“ideal” olarak düşünce alanında kavram olan [adalet, iyilik, güzel vb. gibi] anlamıdır. 

22 “Daimon: İlkçağ Yunan felsefesinde, bir tür Tanrı ya da ilahi güç. Platon’un felsefesinde, tanrılara 
insanların niyazlarını, insanlara da tanrıların buyruklarını ileten güç. Sokrates’e zaman zaman kendisini 
duyuran ve onun yanlış işler yapmasına engel olan derunî v ruhanî ses ya da varlık.” (Cevizci, 2005, s. 
425). 

23 ‘Pantha rhei’: Yun. ‘Her şey akar’. ‘Aynı nehre iki defa girilmez’, ‘her şey dönüşür ve hiçbir şey sabit 
kalmaz’, şeklinde özetlenebilecek Herakleitos ve sofistlerin öğretisini ifade eden deyimleşmiş sözcük.  
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değişmeksizin aynı kalırlar ve kendilerini aksettiren maddenin bütün 
değişikliklerinden sonra gene var olmakta devam ederler. Geometri 
sadece usavurmaya dayanır, duyulur gözleme hiçbir ihtiyacı yoktur. 
Hakikatleri bundan tamamen bağımsızdır.” (Weber, 2015, ss. 62, 63). 

 Platon, matematiğin bu zorunlu ve değişmez a priori yasalarını görmesi, onu, 

dünyadaki değişim ve dönüşüme tabi olan tek tek görünür haldeki maddelerin, bir 

kökeninin/kaynağının olması gerektiği fikrine götürdü. Her maddenin asıl kaynağı olan, 

sezgisel a priori usavurma yolu ile ulaşılabilen bu zorunlu, değişmez, mutlak, öncesiz ve 

sonrasız olan bu ideal varlıklara ise “ideler” adını verdi. Platon’a göre dünyada görünür 

olanın ön bilgisi manasındaki doksa24’ ise ilk sanı ve kanaate dayalı yönlendirici bilgiydi. 

Doksa, bu dünyaya gelmeden önce “Lethe Irmağından”25 geçen ruhların ideaların 

bilgisini unutması; ayrıca unutmuş olduğunu da unutmuş olmak, unuttuğunu dahi 

bilmemesi anlamına gelir. Doksa, Platon’a göre ideaları hesaba katmadan sadece bu 

dünyadaki mevcut görünenler ile elde edildiği için eksik bir bilgidir. Sofistlerin 

savundukları gibi duyulara ve deneyime dayalı olan öznel ve değişken olan bir bilgi türü 

ise hatalı; hakiki olan ise idelerin bilgisi olan noumena’nın bilgisi idi. Öyleyse Platon’a 

göre ahlak, erdem ve adalet konuları da dahil olmak üzere her şeyin kaynağı olan birtakım 

ideler olmalıydı ve asıl bilgi ise bu idelerin bilgisine diyalektik akıl yöntemiyle ile 

ulaşmak olmalı idi. İdeler ilk prensiplerdir, tabiata ilişkin bilgiler physike’nin; en yüksek 

iyinin bilgisi ise etiğin konusunu teşkil edecektir (Weber, 2015, s. 63). 

“Çocuğunu kurtarmak için hayatını veren anneyi, vatanını savunurken 
ölen askeri, bir inanç uğruna kendini feda eden filozofu birbirleriyle 
karşılaştırırsak, bu üç hareketin birbirine benzediğini, aynı izi 
taşıdıklarını ve aynı bir örneği tekrar ettiklerini görürüz: iyi ide’si. Bir 
mimarlık ya da heykeltıraşlık şaheserini, Sofokles’in bir trajedisiyle ve 
güzel bir insan yüzüyle karşılaştırsak, bunlar birbirlerinden ne kadar 
ayrı şeyler olurlarsa olsunlar, gene de ortak bir noktada birbirlerine 

                                                 
24 “Doksa: Gerçekte “sanı”, “kanaat”, “yargı” anlamına gelen sözcük. Terim ilk kez gerçek bilgiyle duyusal 
bilgi arasındaki ayırımı yapan Parmenides tarafından kullanılmıştır. Buna göre, Parmenides hakiki varlık 
alanının dışında kalan, gerçek bilginin konusu olamayacak şeylere duyu algısına dayalı sanı ya da kanaate 
doksa adını vermiştir. Parmenides’in ontolojik bir temeli olan söz konusu episteme-doksa ayrımını aynen 
benimseyen Platon’da gerçek bilgi hakiki gerçekliğin, yani ideaların bilgisidir. Doksa’nın nesneleri, beş 
duyu organıyla algılanabilir olan, değişen bireysel varlıklardır.  Platon’a göre, değişen bir şey 
bilinemeyeceği ve bilgi de her zaman tümelin bilgisi olmak durumunda olduğu için, değişen, duyusal 
varlıkları konu alan doksa gerçek anlamda bir bilgi olamaz.” (Cevizci, 2005, s. 540).  

25 Kaynak: Ruhların, Lethe ırmağından geçerken unutma hikayesi için bkz. (Devlet, X. Kitap, Platon, 
2016c, s. 367). 
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benzediklerini görürüz: Güzellik yahut güzelin ide’si. Bir türü, örneğin 
insan türünü oluşturan bireyleri birbirleriyle karşılaştırırsak, onlarda 
ortak bir takım nitelikler, aynı bir örnek olduğunu görürüz; bu ortak 
karakterlerin tümü, hepsinin tekrar ettiği bu tip, bizzat insan 
(autoanthropos) veya insan ide’sidir.” (Weber, 2015, ss. 63, 64). 

 Sofistlerin dünya görüşü yarara, hazza dayanıyordu. Platon bu anlayışın karşısına, 

iyi kavramını koyarak, iyiyi, doğru bir yaşayışın ölçütü ve ereği (telos) olarak düşündü. 

Platon’a göre örneğin bir devlet adamının amacı, yurttaşlarını iyiye ulaştırmak, bireyin 

amacı ise iyi ve erdemli bir hayat yaşamak olmalı idi. Madem ki iyi üzerinde uzlaşım 

sağlanıyor, o halde iyiye ulaşmak içinse ancak ideaların doğru bilgisini elde etmek 

gerekirdi. Platon, Menon diyaloğunda, hiç matematik bilmeyen bir köleye matematik 

problemi çözdürerek, ruhun ölümsüz olduğunu sonucuna ulaşır. İtalya gezilerinden 

öğrendiği Pythagorasçı ekolün de etkisiyle tüm var olanların arkasında matematiksel 

temel ilkeler aramaya başlar. İnsan ruhu da tıpkı matematik gibi bu dünyadan aşkın 

yerden geliyor olmalı idi. Öte dünyadan bu dünyaya geçen ruh, öte dünyadayken doğru 

bilgi olan ideaların bilgisine vakıftır, yeryüzüne inince ise bunları unutmuştur, ancak 

anamnesis yöntemiyle yeniden hatırlayabilir. Öyleyse öğrenmek, eskiden bilinmiş olan 

bir şeyi yeniden hatırlamaktan, anımsamaktan geçer. Ruhta bilinçsiz bir halde bulunan ve 

doğuştan gelen tasavvurların yönlendirmesi ile, doksa’nın yanıltıcı bilgisini aşılmalı ve 

buradan ideaların hakiki olan bilgisine ulaşılmalı idi. Platon’a göre de erdem, hocası 

Sokrates’in de dediği gibi doğru bilgi ile aynı anlama geliyordu. Hakikat, idealardı ve 

hakiki bilgi ise ideaların bilgisi idi, buraya erişmeli, bunun için çaba sarf etmeli idi. 

(Gökberk, 2014, ss. 56, 57). 

 “Doğrusu, hakikat nedir? Asla görmemiş olan bir ruhun insan 
şekline bürünmesi imkansızdır. Çünki insan olabilmek için, duyumların 
çokluğunu bir düşünce ile bire indiren ve adına idea denilen şeyi 
anlamak lazımdır. Bu ruhumuzun vaktiyle bir Tanrının ardı sıra gittiği, 
şimdiki varlığımızda gerçeklik sıfatını verdiğimiz şeylere yukarıdan 
baktığı, gerçekten gerçek olana doğru başını uzattığı zaman görmüş 
olduklarını anımsamasından ibarettir.” (Platon, 1943, ss. 52, 53). 

 Weber, Platon’un idealar öğretisini aşağıdaki şekilde özetliyor: 
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“Güzelin idesini veya mutlak güzeli (auto to kalon) alalım. Sansüalist26 
için, güzel, iyi gibi, adaletli gibi, duyulur şeylerden zihnimizle 
ayırdığımız (abstrhere) ve bu şeylerden ayrı şekilde var olmayan bir 
niteliktir.  Platon için güzel, sadece gerçek olan bir varlık değil, bütün 
güzel şeylerden sonsuz derecede daha gerçek olan bir realitedir. Devam 
eder, daha dayanıklıdır, ve -şu halde- geçici şeyden daha gerçek’tir. Şu 
halde her güzel şey, insan veya heykel, hareket veya birey, ölüme ve 
unutulmaya mahkumdur: güzellik’in kendisi yok olmaz. Şu halde, o 
sansüalistin güzel dediği bütün şeylerden hakikatte daha gerçektir. 
Bunun gibi örnek insan bir bireyden daha gerçektir, çünkü değişmeden 
kalır ve birey ortadan kalkar; ağaç, çiçek idesi, şu ağaçtan, filan 
çiçekten daha gerçektir, çünkü daha gerçektir, çünkü daha çok devam 
eder. İde, ifade ettiği şey’dir, mutlak olarak kayıtsız şartsız olduğu 
şeydir; duyulur şeye gelince, onda İde’nin olduğundan bir şey var’dır. 
ona katılıyor (metekhei) denebilir, halbuki İde bölünmemiş varlıktır.” 
(2015, s. 65).  

 Platon’a göre duyulur alan, idealer alanının birer kopyası; “mimeseis27”idir. Buna 

karşılık idealar alanı ise kendi içerisinde birbirinden türemiştir. İdeler birbirlerine daha 

yüksek derecede olan idelerle, bu sonuncular da daha yüksektekileriyle ve böylece tepeye 

doğru bir gidişle en yüksek ve en iyi olan ide’ye kadar çıkarlar. Bütün alan en yüksek iyi 

ide’sinin birer kopyası durumundadır, bütün sitemi kuşatır ve inşa eder, dünya üzerindeki 

duyulur olan her şeyin aslına bağlandığı bir ide vardır ve o idelere bağlanarak bu zincire 

katılırlar. İdeler aynı zamanda hem bireydirler, kendiliklerinden var olan atomlardır, hem 

de daha üstün bir birliğin üyeleridirler (Weber, 2015, ss. 66, 67).  

 “SOKRATES28: Konuyu incelemekten yorulduğum zaman güneş 
tutulmasını izleyenlerin başına gelenlerin benim de başıma gelmemesi 
için dikkat ettim. Onlar suda ya da buna benzer bir başka yerdeki 
yansımayı görmediklerinden bazen kör olurlar. Buna benzer şeyler 
düşündüm. Eğer nesnelere gözlerimle bakarsam ya da herhangi bir 
duyu organıyla onları kavramaya kalkarsam, ruhumun kör olacağını 
düşündüm. Belki örneğim doğru sayılmaz. Zira nasıl ki kendisini 

                                                 
26 “Duyumculuk: [İng. sensationalism; Fr. sensualism; Alm. sensulismus]. 1. Genel olarak, tüm 
bilgilerimizin duyumlardan türediğini; bir başka şeye indirgenemezcesine, gerçekten ve en yüksek bir 
biçimde varolan, başka her şeyin kendisine indirgenebildiği tek şeyin duyum olduğunu savunan görüş. 
Bütün zihin hallerimizin, tüm bilinç içeriklerinin, birleşim ya da çağrışım yoluyla duyumdan türediğini, 
duyumlarımızın inançlarımızın biricik kaynağı olduğunu, dünya ile ilgili bütün önermelerin hiçbir anlam 
kaybı olmadan duyumlarla ilgili önermelere indirgenebileceğini savunan öğreti.” (Cevizci, 2005, s. 555). 

27 Mimesis: [İng. mimetic; Fr. mimetéque]. Sanatın duyusal dünyadaki nesneleri taklit ettiğini söyleyen 
öğreti; nesne ile sanat arasındaki ilişkinin kopya, benzetme ya da taklit ilişkisi olduğunu ifade eden sanat 
görüşü. (Cevizci, 2005, s. 1176).  

28 Platon, diyaloglarında yöntem olarak hocası Sokrates’i konuşturmaktadır. 
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olgularla sınırlayan bir araştırmanın, nesneleri kendi gerçekliği içinde 
görmektense, onları bir imge üzerinden incelenmesini istemiyorsam; 
teori yoluyla gerçekleşen bir araştırmanın da “suretleri” kullanmasını 
tercih etmiyordum. 

(…) 

Yola çıkarken kendiliğinden doğru, iyi, güzel, büyük gibi şeylerin 
olduğunu kabul ediyorum. Sen de bu konuda benimle aynı görüşteysen, 
sana ruhun ölümsüz olduğunu gösterebilirim. 

(…) 

Bence, güzelin kendisi dışında bir güzel varsa, bu ancak mutlak 
güzellikten pay almak suretiyle olur. Bu diğer şeyler için de geçerlidir.” 
(Platon, 2017a, ss. 104, 105). 

  Platon, idelerin yerini göklerdedir diyerek bu dünyadan aşkın hale getiriyor; 

ideleri, kendi hakikatliliğinde, kendinde şey29  olarak, gerçekte olduğu gibi ve Tanrısal 

saflıklarında görmek için oralara kadar yükselmek gerektiğini söylüyor: 

“SOKRATES: (…) Ruhların her biri ruhu olmayan nesnelerin 
sorumluluklarını da almıştır, gökyüzünde dolaşır ve çeşitli zamanlarda 
çeşitli şekillere girerler. Ruh tam anlamıyla kanatlandığı zaman 
gökyüzünün üstüne çıkar ve evreni dolaşır. Kanatlarını kaybettiği 
zaman bir cisim bulabilene kadar aşağı düşmeye başlar. Ne zaman ki 
topraktan yapılan bir cisim bulur işte o zaman onun içine girer. Ruhun 
içine girdiği nesne artık onun gücü sayesinde kendiliğinden hareket 
ediyormuş gibi görünür. Canlı dediğimiz ruh ile bedenden oluşan 
ölümlü diye isimlendirilmektedir.” (Platon, 2017b, s. 53). 

  Görüldüğü üzere Platon’un ideleri, en küçük ayrılmaz yapılardan başlayarak 

birbiriyle birleşen ve varlık alanının birliğini kuran, tıpkı bir organizma gibi birbirinden 

ayrılmaz bir yapıda olan, hiçbir vakit yok olmayan, zaman ve mekandan aşkın yapıda 

                                                 
29 “Noumenon: (Yun.) İlkçağ Yunan felsefesinde duyularla algılanılan şeylerin, görüngülerin 
(phainomenon) karşıtı olarak salt akılla kavranabilen şeyler için kullanılan terim;deneyle ya da deneyimle 
ulaşabildiğimiz olgular alanına karşıt olarak yalnızca akılla ulaşabildiğimiz görünüşe gelmeyenin alanı. 
Kant, Platon’dan ödünç aldığı noumenon’u  kendinde şey, gerçekliğin ta kendisi diye görerek daha da 
ulaşılmaz kılmıştır. Tıpkı Yunan düşünürler gibi Kant da onu duyular dünyasına, görünür ya da bilinir 
olanın dünyasına (phenomenon) karşıt olarak bilinemez ya da görünmez olanın alanını nitelemek için 
kullanmıştır. Ancak Kant için, böylesi bir alanı duyuları sınırlı olan, duyu organlarıyla eli kolu bağlanmış 
olan insanın algılaması mümkün değildir; noumenon insan tarafından olsa olsa düşünülebilir ya da 
kavranılabilir. Nitekim Kant’a göre noumenon, herhangi bir algılayan özneye ihtiyaç duymayan, tek başına 
var olan gerçeklerin dünyasıdır. Ayrıca bkz. görüngü; kendinde şey.” (Güçlü vd., 2008, s. 1046). 
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tözlerdirler. İdelerin yeri ikincil türden daha aşağı olan nesneler alanı değildir; onun yeri 

ideal olan zihindir. İde’nin kendinden başka yeri yoktur; o Demokritos’un atomları gibi, 

boş mekân sayesinde değil, kendiliğinden vardır. Platon, bu yol ile materyalizme meydan 

okuyor ve realitenin bir şartı sayılan zaman ve mekânı, zayıflık ve güçsüzlük olarak 

nitelendiriyordu. Platon için gerçek olan, değişim ve dönüşüme tabi olmayan, yer 

kaplamayan, güçlü ve kudretli olan ideler olabilirdi ancak. Tıpkı geometri ve matematiğin 

ana ilkeleri gibi kaynak konumunda olan bir şeyler olmalı diğer her şey ise onlardan 

türemeliydi. Dünya gelip geçici, rölatif (göreceli) ve mutlak değildi; öyleyse asıl ve hakiki 

olan, gölge konumundaki maddi dünya değil; soyut konumdaki zihinsel idealar alanı idi 

(Weber, 2015, ss. 67, 68). 

 Platon’a göre asıl bilgi idelerin bilgisidir. Dünya üzerinde var olan maddi 

nesnelerin bilgisi ise ikincil türden ve daha alt bir bilgi türüdür. İde’lere has olan bilgiye 

ulaşmak için maddi duyum yerine, zihinsel ve deneyden bağımsız olan a priori hatırlama 

yöntemi kullanılmalıdır. Duyu yolları ile dış dünyadan alınan bilgiler bize, dış dünyadaki 

varlık alanının kopyalarını göstererek, ruhumuzun içinde saklı ve gizil halde bulunan asıl 

bilgiyi, yani idelerin bilgisini hatırlatırlar (anamnesis30). Duyu yollarından elde edilen 

duyumsal bilgi, ideleri uyandırsa da asla onların gerçek bilgisini gösteremez. Duyumun 

görevi sadece bize ide’leri hatırlatmaktır. Platon’a göre hakikatin bilgisi, doğrudan 

doğruya saf ide’nin kendisi olan ve mutlak hakikat konumundaki Tanrı’ya özgüdür ve 

ondadır. Dünyadaki maddi şeylerin bilgisine kendisini kaptırmış olan kültürsüz kişi, bu 

saf halde bulunan mutlak hakikate ulaşamaz; gerçeğin ise sadece çevresindekilerden 

ibaret olan maddi nesneler dünyası olduğunu sanır. Ancak, hakikatin araştırılması 

anlamına gelen philosophia; yukarıdan gelen ışıkla aydınlanmış özel kişinin ayırt edici 

özelliğidir (Weber, 2015, ss. 69, 70).  

                                                 
30 “Anamnesis: [Tr. anımsama] [Fr. réminiscence] [İng. reminiscence] [Yun. anamnesis]: Platon 
felsefesinin çekirdek kavramı olarak, ruhun bedene girmeden önceki varlığında görmüş olduğu ideaların 
bilince dönüşü. Bu anlamda, bilgi öğretisi bakımından anımsama, ruhbilimsel anımsama ile eşanlamlı 
değildir. Platon’da anımsama, her türlü deneyden bağımsız bir ilk-bilgi olarak ruhta baştan beri bulunan 
bilgiyi yukarı çekip çıkarmaktır. Anımsama, bilgide önsel olan için Platon’un ortaya koyduğu bir 
kavramdır.” (Akarsu, 2016, s. 22).  
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 Weber’e göre Platon’un, ide’lerden varlığa, soyuttan somuta geçişinin açıklaması 

kolay olmamıştır. Eğer İde kendi kendine yetiyorsa, o zaman anlaşılır maddi alandan 

oluşan bu varlık alanına neden ihtiyaç duyulmuştur?  Mükemmel olan İde’ler alanından 

mükemmel olmayan bu duyulur alana [Horaton] geçiş neden vardır? Tanrısal 

saflıklarında aslı varken, neden kopyaları türemiştir? Madde alanının varlığını kabul 

etmek demek, aynı zamanda ide’ler alanının mutlak ve zorunlu monizminden31 

vazgeçmek anlamına da gelmez mi? İde’lerin hakikatin ancak bir yarısını teşkil ettiğini 

söylemek, sansüalizme ve materyalizme bir imtiyaz vermek anlamına da gelir ki; bu 

düşünce, Platon gibi bir idealist için hiç de hoş bir durum olmasa gerektir. Üstelik maddi 

alandaki düzen ve ahenklilik durumu hem idealist için hem de bir materyalist için henüz 

çözülemeyen ve şaşkınlık veren bir sanat eseri gibi ortada duruyor. Platon, tüm bu 

soruların cevabını Tanrısal iyilik fikrinde buluyor, en yüksek iyi ide’si olan Tanrı da 

yaratmadan duramayacağı için; maddi varlık alanını, sürekli bir döngüsellik içerisinde 

yaratan ve bunu kendi kendisini açıklayan zorunlu bir edimi olarak ortaya çıkan, zorunlu 

bir sonuç olarak görüyor (2015, ss. 70, 71). 

“TİMAİOS: (…) Başlangıcın bir zamanı var mıdır? Yoksa bir başlangıç 
hiçbir zaman var olmadı mı? Bir şeyi gözümüzle görüp, elimizle tutarak 
kavrayabiliyorsak o şey doğmuştur. Böylesine şeyleri duyularımızla 
kavrayabiliriz, yine duyu organlarıyla kavranabilenlerin doğuma uygun 
olduklarını da söyleyelim. (…) Evren hakkındaki bir diğer soru  evreni 
ortaya çıkaranın hangi örneğe göre hareket ettiğidir. Her zaman aynı 
kalana göre mi doğmuş olana göre mi? Evreni oluşturan iyiyse ve evren 
güzelse değişmeyen ilk örnekten yola çıkılmıştır. Diğer türlü ise 
doğmuş olandan yola çıkılmış demektir. Ancak evreni oluşturanın 
değişmeyenden yola çıktığı malumdur. 

(…)   

Tamam, o zaman öncelikle evreni yaratanın neden bunu yaptığını 
açıklamakla işe başlayalım. Yaratan iyiydi ve iyi olanda hırs yoktur. 
Hırsı olmadığı için her şeyin mümkün olduğunca kendisine 
benzemesini istedi. (…) Tanrı her şeyin en iyi şekilde olmasını ya da 
kötü olmamasını istediği için hareket halindedir ve ancak bu hareketi 
kurallı olmayan ve görülebilir şeylerin bütününü, en kötü düzen 
düzensizlikten iyidir düşüncesiyle düzenledi. (…) Herhangi bir varlıkta 
ruh olmadığında aklın da olmayacağını görünce, aklı ruhun içine, ruhu 

                                                 
31 Monizm: a. Fr. monisme fel. Tekçilik. (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 1695). 
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da bedenin içine hapsetti. Ardından da evreni adeta öz bakımından en 
iyisini yaratırcasına şekillendirdi.” (Platon, 2015, ss. 37-39). 

 Platon’a göre madde, potansiyel olarak bulunan bir olasılık oluyor; İde ise ona 

şekil verip maddi dünyada görünür kılarak cisim haline dönüşmesini sağlıyor. Cisim, 

belirli, sınırlandırılmış ve nitelendirilebilen ‘o şey’ oluyor, madde ise belirsiz (to aperion) 

ve nitelikten yoksun, ifade edilemez, tanımlanamayan (aoriston), şekilsiz (amorfon) ve 

görülemeyen (aoraton) şey oluyor. İde, içinde taşıdığı mümkün haldeki bütün şekil ve 

nitelikleri (pandekhes), potansiyel halde bulunan maddenin içine gömdüğünde ise 

uzamdaki şekli, biçim ve formu ortaya çıkararak var olup görünüyor. Platon’a göre madde 

yokluktur (me on), yaratıcı güce sahip olan ise ide’dir. Ancak bu yokluk, hiçlik 

anlamındaki bir yokluk değildir; ide’nin yaratıcı faaliyetinin olması için gerekli olan gizil 

bir güç ve potansiyel halindeki bir olanak olarak maddenin (synaition) kendisidir. Bu 

olanak, Tanrı kadar ezelidir, maddenin ezeli olması ide’nin yüksek alametinden bir şey 

kaybettirmez (basileia), bundan dolayı İde, en yüksek varlık olmaktan çıkmaz; oysa 

maddenin ezeli varlığı, ezeli yokluğa denktir (Weber, 2015, ss. 71, 72). 

 Platon’a göre, potansiyel bir güç halinde bulunan ezeli madde, ide’ye karşı bir 

direnme halindedir. Madde şekilsiz ve sınırsız olduğundan ezeli ve ebedi sanatçı olan 

Tanrı’nın, ona vermek istediği şekilden ve sınırdan nefret eder ve buna karşı direnir; bu 

direnme ise maddeler alanı olan dünyada, atalet, ağırlık, orantısızlık, çirkinlik, budalalık, 

şeklinde kendisini gösterir. Maddenin asıl formu yokluk olduğundan, ide’nin içine girerek 

var olan oluşturulmuş forma karşı direnir, bu ise Tanrının yarattığı eserinin yıkılarak 

sürekli bir dönüşüm halinde kendini gösteren tabiat kanunları olarak tezahür eder. 

Eşyanın mükemmel olmaması, maddi ve manevi kötülüğün asıl sebebiyse, işte bu, 

maddenin direnerek ilk ve asıl hali olan yokluğa doğru geri gitmek istemesinden 

kaynaklanmaktadır (Weber, 2015, s. 72). 

 Platon’un tabiat görüşünde, yaratıcı ide, en yüksek ide olan iyi idesinin bir alt 

tezahürü olarak, Nous olarak tanımladığı evrenin ruhu olarak maddeyi; mümkün 

olduğunca en iyi ve tam olarak şekillendirmek onunla diyalektik bir çatışmaya girer. 

Nihayet, Varlığın ruhu, karmakarışık haldeki maddeyi ahenk ve oranın (anologia) 

kanunları olan matematiğe göre şekillendirir (Weber, 2015, s. 73): 
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“Oysa bu gövde katı olmalıdır ve tüm katılar her zaman bir yerine iki 
orta erimle birbirine bağlanır. Tanrı da bu nedenle iki uçtaki ateş ve 
toprak arasında hava ve suyu orta terimler olarak mümkün olduğunca 
aynı oranları kullanıp onları birbirine bağlamıştır. Bu sayede hava ve 
ateş, su ve hava arasındaki ilişki, su ve hava ile toprak ve suyla aynı 
olmuştur. Hepsinin birleşmesiyle de gözle görülebilir ve somut olarak 
kavranabilir bir gökyüzü elde edildi. Evrenin gövdesi bu saydığımız 
dört öğeden elde edilmiştir. Evren kendi içindeki uyumu orantıya 
borçludur ve içindeki dostluk da bu orantıyla ilgilidir. Sonuç olarak, 
tam bir bütünlük elde ettikten sonra sadece kendisini oluşturan güç 
dışında başka hiçbir şey tarafından bölünemez hale gelmiştir.” (Platon, 
2015, s. 41). 

 Platon’a göre insan vücudu, tıpkı makro kozmos halindeki evrenin daha küçük bir 

minyatürü konumundadır. Kafa, yuvarlaktır, çünkü bütün şekillerin içerisinde en 

mükemmel şekil olan daireye benzer ve bu yönüyle aklı temsil eder. İnsan vücudu, ruhun 

ahlakça iyileşmesi için kurulmuş ve düzenlenmiş bir ıslah ve terbiye evidir. Platon, 

erkeği, kadından daha üstün tutar. Kadın, dünyanın ilk çocuğu olan erkeğin daha aşağı 

bir şeklidir. İnsan, madde ve ide’nin belirli oranlarda birleştiği yegâne varlıktır. İde, ruhta; 

madde ise bedende temsillerini bulur. Zekâ yahut akıl (to logistikon meros); esas itibariyle 

beden hayatına bağlı olduğu için ölümlü olan elaman, organik iştihalardır (to 

epithymetikon); tam anlamıyla ruhu ve onun bireyselliğini oluşturan bu iki elaman 

arasındaki bağ, irade, enerji, cesarettir (to thymoeides). Zeki ruhun (l’âme intelligente) 

ölmezliği: 1) her türlü bozulmayı imkânsız kılan basitliğinin; 2) yaratıcının iyiliğinin; 3) 

bizzat hayatın prensibi olması ve varlıktan yokluğa geçişin imkânsız olmasının 

sonucudur. Görülmektedir ki; Platon’da, gerek doğanın varlığını, gerekse insan vücudu 

ve onun akılsal varlığından hareketle ortaya koyduğu gayesel nedenler teorisi, onda 

idealist bir hakikat teorisi oluşturmakta, ancak doğa olaylarındaki olguların gözlenmesi 

yerine ardılındaki bu gayenin araştırılması suretiyle yüzyıllar boyunca fizik bilimlerinin 

ilerlemesine engel olmuştur (Weber, 2015, s. 74). 

 Platon, ruhun ölmezliği fikri kendinden sonraki felsefe geleneğini ve özellikle 

Hristiyan ve Müslüman toplumların kültürlerinin şekillendirilmesi ile onları etkilemiştir. 

Platon’a göre, bedensel tutkular yerine, aklının ve ruhunun hizmetine göre erdemli olarak 

yaşayan bir filozof, vücuttan ve ruhunu tutan vücudunun bağlarından kurtulmak için derin 

bir istek duyacaktır. Ölüm bedensel bir son iken, ruh daima özgür kalmak ve ebediyen 

var olmak isteyecektir. Anamnesis teorisiyle kanıtladığını iddia ettiği gibi ruh eğer 
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bedenin içine girmeden önce de var idiyse, nihayet bedenin ölümünden (maddenin 

bozulması) sonra da niye var olmasın? Ruh, ide’lere belirli bir cinsten akraba olduğundan, 

İde’ler gibi ölümsüz olmalıdır. Üstelik bedene hükmeden akıldır ve akıl ise bazı 

Pythagorasçı’ların iddia ettikleri gibi bedensel fonksiyonların yalnızca bir bileşkesi 

durumunda da değildir. Çünkü ölmezlik esasen aklın bir imtiyazıdır (Weber, 2015, s. 75). 

“SOKRATES: (…) İşte böylece kendisine aşık olduğumuzu 
söylediğimiz bilgeliğe ulaşabiliriz. Ancak buna aklın da gösterdiği gibi 
yaşarken değil, öldükten sonra varabiliriz. Eğer bedenle birlikteyken 
şeylerin özünü kavramamız mümkün değilse, iki durumdan birinin 
olması kaçınılmazdır. Ya gerçek bilgiyi elde etmek diye bir şey söz 
konusu değildir ya da bunu ancak öldükten sonra elde edebileceğiz. 
Çünkü ancak öldükten sonra, ruh bedenden ayrılacak ve kendi başına 
kalacaktır. Bu durum gerçekleşmeden de şeylerin özünü kavramaya 
imkân yoktur. Yaşarken ise  bedenden mümkün olduğunca 
uzaklaştığımız, zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak dışında kendisiyle 
ilgilenmediğimiz, onun bizi kandırmasına olanak tanımadığımız ve 
tanrının bizi kendisinden kurtarmasını beklediğimiz sürece hakikate 
yaklaşmış oluruz.” (Platon, 2017a, s. 56). 

 Ruh sorunu esasen gelip geçici olan fiziğin değil, asıl ve kesin bilim olan ide’lerin 

bilimi içinde cevaplamalıdır, çünkü yalnız onlar ezeli, ebedi ve zorunludurlar. Fizik 

alanında ihtimallerle (le probable) yetinmek gerekir; bilim (episteme) bulunmadığına 

göre, onun yerine burada yalnızca inanca (pistis) dayanmak zorunludur. Tabiatın gayesi 

insan, insanın gayesi ise ide’dir. Mutlak iyi olan Tanrıya ise bu dünyada ancak adalet ile 

varılabilir. Kötülüğün ortadan kalkması mümkün olmasa bile kötülükten kaçarak, 

Tanrısallığa yaklaşmalı ve mümkün olduğu kadarıyla da adaleti tesis etmeye uğraşmalıdır 

(Weber, 2015, s. 75). 

 Platon’da adalet ve erdem kavramlarının çok büyük öneme sahip oldukları 

görülüyor. İnsanın mutluluğa ulaşabilmesi için ruhun kendi erdemine uygun yaşaması 

gerektiğini söylüyor. Platon’a göre, bedenin sağlığı bile, bedeni yöneten ruhun kendi iç 

düzenini sağlamasından geçmekte ve bu ise ruhun her bir bölümünün kendi üzerine düşen 

görevi yapmasının doğal bir sonucu olmaktadır. Bu durum bir toplumdaki iş bölümüne 

benzer. Bir toplumda da toplumu oluşturan farklı gruplar kendilerine özgü işi (iyi) yapıp 

başkalarının işlerine karışmadıklarında, bu sağlıklı organizasyon toplumu sağlıklı kılar 

ve erdemler hayata geçirilmiş olur. İnsan da yaradılış itibariyle birbirlerine 

benzemediklerinden ve dünya üzerinde sürekli eksik bir varlık olduklarından 
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yaşayabilmek için başka insanlarla yardımlaşma ve iş bölümü ortaklığı ilişkisine girmek 

zorundadırlar. Doğruluk ve adalet ise toplumda herkesin kendi üzerine düşen ödevini 

layıkıyla yerine getirmesidir (M. Özcan, 2016, ss. 66, 68). 

 Başlangıçta temel olarak arkhe sorununun şekillendirdiği Antik Yunan felsefe 

geleneği içerisinde yer alan bir filozof olan Platon’un “hakikat” görüşü de doğal olarak 

bu köklerden beslenir. Bu bağlamda Platon’da ontoloji ve epistemoloji iç içe bir yapıyla 

birbirlerini açıklar. Aletheia’yı yani hakikati, asıl var olan ideaların bir unutuluşu ve 

dolayısıyla saklı kalması olarak gören Platon, bu saklı olanın matematik ve felsefe eğitimi 

ile yeniden hatırlanabileceğini, yani “anamnesis”e ulaşılabileceğini söyler. Parmenides 

ve Platon’un bu ‘saklı’, ‘üstü örtük’ ve ‘unutulmuş’ olan hakikat görüşleri, felsefe 

tarihinde bir kopuş gibi gözüken uzun bir aradan sonra, 20. yy’da ‘Heidegger’ 

felsefesinde farklı bir biçimde ve yeniden karşımıza çıkar. Hakikati, Varlığın üstünün 

örtülmesi ve bir unutulmuşluk hali olarak gören Heidegger, kökeni Antik Yunan’a 

dayanan bu düşünceden hareketle, hakikatin, Dasein’ın fenomenolojisi ile aydınlanarak 

açığa çıkartılabileceğini söyler (Heidegger, 2011a, ss. 36, 37). Heidegger’in bu yaklaşımı 

çalışmamızın ileriki bölümlerinde daha ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 Aristoteles 

 Hakikat kavramına yüklenen anlamların düşünce tarihi içerisinde araştırılması 

yapılırken, temelde ana iki ekol olan idealist-rasyonalist ve materyalist-empirist 

geleneğin başlatıcısı olarak, Platon ve Aristoteles’ten başlanmasının gerekli bir akademik 

zorunluluk olduğu ortadadır. Bu iki Antik Yunan filozofunun, kavramlara yükledikleri 

anlamları görebilmek için öncelikle ontolojik ve epistemolojik tanımlamalarına bakmak 

gerekir. Kuçuradi, bu noktada, özellikle Aristoteles’in ontolojisinde geniş bir yer tutan 
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ousia32 kavramına, tarih boyunca bilerek ya da bilmeden, sürekli olarak yanlış anlamların 

yüklendiğini söylemektedir (Kuçuradi, 2016a, s. 150)33. 

 Kuçuradi, Aristoteles’in ousia kavramının, cevher veya töz olarak çevrilmesinin 

yanlış olduğunu savunur: 

“İşte dikkati çekmeye değer yanlışlardan biri, Aristoteles’teki ousia 
sözcüğünün, çoğu zaman substans (:cevher, töz) olarak çevrilmesidir. 
Bu karşılama, bugün de Aristoteles’e Ortaçağın gözlükleriyle 
bakılmasına, özellikle de onun felsefeye bilinçli olarak getirdiği bakışın 
gözden kaçırılmasına neden oluyor. (…) substantia kavramının, 
dolayısıyla sözcüğünün Aristoteles’in ousia’sını karşılayamadığını; 
olsa olsa bir anlamını ve ancak bir anlamını karşılayabildiğini 
göstermektedir.” (Kuçuradi, 2016a, s. 151). 

 Kuçuradi’ye göre, Aristoteles’teki ousia sözcüğünün anlamına bakmak için, 

Yunancadaki varolmayı bildiren fiil ve olmayı bağlaç hallerindeki kullanımlarına bakmak 

gereklidir. “Ti esti”, ne vardır? ve “ti esti to”, nedir? Birinci soru varolmayla, ikincisi ise 

nesne edinilenin ne olduğunu soran, bilmeye ilişkin bir sorudur. Yunancadaki ousia 

sözcüğü bu iki ana kullanılışı olan eimi fiilinden türetilmiş bir isimdir. Aristoteles’te ousia 

sözcüğü, eimi fiilinin kullanıldığı gibi aynı kökten geldiğinden, varlık ve nelik 

anlamlarında kullanılmaktadır. Varlık anlamında ousia, varolma ve varolanlar 

anlamında kullanılır ve nesne edindiği varlığı bir şey olarak ne olduğuyla ilgilenir ve “bir 

                                                 
32 “Ousia: (Yun.) İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Aristoteles’te, yer yer “öz”, yer yer de “töz” 
anlamında kullanılan terim. Ousia kimi zaman da özellikle Platon’da, “varlık” ya da “kendilik” anlamı taşır. 
(…) Aristoteles Kategoriler’de ousia’yı varlığın on kategorisinden ilk, “töz” olarak tanımlar. Tüm diğer 
kategorilerin temeline bulunan töz kategorisi, mantıkta birincil töz ve ikincil töz ayırımına gidilerek, cins 
(genos) ile türü (eidos) ayırt etmek için de kullanılır. Aristoteles’in töz anlayışı yalnızca metafiziğini ya da 
varlıkbilgisini değil, aslında tüm felsefesini biçimlendirmiştir. (…) Varlık’ın ne olduğu sorusunun, aslında 
“tözün ne olduğu” sorusu olduğunu savunmuştur. Çünkü birincileyin töz dışında diğer hiçbir kategori kendi 
başına var olamaz. İkincileyin, tanım açısından bakıldığında da töz önce gelir: her bir varlığın tanımına 
ulaşmak için, zorunlu olarak onun tözünün tanımından yola çıkmak durumundayızdır. Üçüncüleyin ve son 
olarak da bir şeyi, bir varlığı en doğru, en tam bir biçimde bilmek için onun “ne olduğunu”, özünü bilmek 
zorundayızdır; yoksa tek başına onun niteliğini, niceliğini, durumunu ya da yerini bilmek bizi doğruya 
götürmez. (…) Aristoteles’in töz kategorisi de tıpkı hypokeimenon’da olduğu gibi Stoacılık tarafından 
maddeye indirgenerek varlıkbilimsel açıdan onunla aynı anlamda kullanılmıştır. Plotinos ise onun 
Aristoteles’in töz çözümlemesini kıyasıya eleştirmiş ve duyulur bir töz olduğu yollu görüşüne tümüyle 
karşı çıkmıştır.” (Güçlü vd., 2008, ss. 1082, 1083). 

33 Kuçuradi’nin “Aristoteles’in Ousia’sı ve Substans Kavramı” adlı önemli makalesi, Türkiye Felsefe 
Kurumu Yayınlarından çıkan “Çağın Olayları Arasında” isimli kitap ile Çizgi Kitabevi Yayınlarından 
çıkan “Özne” Felsefe, Bilim ve Sanat Dergisinin, 2016 Yılı, Aristoteles Özel Sayısında yayınlanmıştır.  
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şeyi o şey yapan şey”, bir şeyin esas yapısı demektir. Buna göre bir varlığı bilmek demek 

Aristoteles’e göre onun ousia’sını bilmek, o şeyi kendisi yapan şeyi bilmek demektir 

(Kuçuradi, 2016a, s. 152). 

 Kuçuradi, Aristoteles’teki ousia kavramını genişletmek için başlıca iki sorunun 

sorulması gerektiğini söylüyor: “1. Aristoteles’te a) varolma ne demektir? b) bir şeyin 

varolması (ousia olması) ne demektir? 2. Aristoteles’e göre a) varolanın o varolan olması 

(bilinme bakımından ousia) nedir? (2016a, s. 152)” Aristoteles, varolanları daha sonra 

varlık modaliteleri bakımından birbirinden ayırır. Aristoteles’te üç tipte var olan tipi 

vardır: a) dynamei: olanak halinde varlık, b) entelegkheia: amacını kendi içinde taşıyan 

varlık, c) energeia: etkin halde olan varlık. Bu üç varolma hali, maddenin üç varolma 

tarzı şeklinde karşımıza çıkar: a) hyle34: biçim, b) eidos35: tür c) synolon: nelik. Madde, 

bu üç varolma tarzı şeklinde tek tek dünya üzerinde ortaya çıkar (Kuçuradi, 2016a, s. 

152). 

“Madde ile eidos, aynı zamanda varolanın varolan olarak yapısını (: ten 
ousian tou ontos) meydana getirirler. Bilinme bakımından ilki, bir 
anlamda hypokeimenon36, diğeri to ti einai’dir. Belirli şeyler -tekler- 
ise ouisa’lardır, varlıklardır; yani belirli bir şey olarak varolmak, (bir) 
ousia olmak demektir.” (Kuçuradi, 2016a, s. 152). 

                                                 
34 Hyle: (Yun.) İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Aristoteles’te, “madde” (özdek) için kullanılan 
terim. Genel olarak bir şeyin yapıldığı, ondan oluştuğu madde. Kendisinde gizilgüç olarak bulunan form 
(biçim) edimselleşinceye kadar tüm şeylerde var olan “ortak madde”ye karşılık gelmektedir. Aristoteles’in 
“değişim” çözümlemesine göre, hyle burada değişimin ana dayanağı, taşıyıcısı olarak geçer. (Güçlü vd., 
2008, s. 699).   

35 Eidos: (Yun.) Platon’a gelinceye dek, görünüş, oluşturucu doğa, tür, kavram, ayırıcı özellik türünden 
birçok anlamda kullanılan eidos, İlkçağ Yunan felsefesinin en çetrefil terimlerinden biri olmuştur. Terimin 
ilk kullanımı Homeros’a ait olup, görünüş, biçim, cismin olağan hali anlamında, bir şeyin nasıl 
göründüğüyle ilgilidir. Platon’da ise eidos, görünüşlerin ötesinde ilkörnek olarak duran İdeaları niteler. 
Ayrıca bkz. biçim (form); idea. (Güçlü vd., 2008, s. 460).  

36 Hypokeimenon: (Yun.) İlkçağ Yunan felsefesinde özellikle Aristoteles’te “dayanak” ya da “taşıyıcı” 
anlamında kullanılan terim. Aristoteles bu değişimi maddi değişim bağlamında; değişmenin ilk ve temel 
koşulu, değişmenin ana dayanağı, taşıyıcısı anlamında kullandığından, kimi zaman doğrudan hyle’nin 
(madde) yerine geçtiği de olmuştur. Değişmenin onun aracılığıyla varlığını sürdürdüğü, oluşun (genesis) 
onda gerçekleştiği hypokeimenon, yüklemlerin ona dayandığı töz olarak adını mantıksal işlevine borçludur. 
Stoacılar için dört kategoriden ilki; Platinos içinse maddeyle aynı şey olarak işlev görmüştür. (Güçlü vd., 
2008, s. 700).   
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 Kuçuradi’ye göre Aristoteles’teki ousia’ların da çeşitleri vardır. Bunlar a) 

aisthetai: duyu yolları ile algılanabilir olanlar, b) noetai: düşünülür olanlar. Duyular ile 

algılanabilen ousia’ların hep maddesi vardır ve hareket ederler; ya kendi kendilerine 

hareket ederler ya da başka bir etken güç tarafından hareket ettirilirler. Düşünülür olanlar 

ise maddesizdir ve hareketsizdir; ayrıca nedenler (aitia) gibi hareketsiz olanlar da vardır. 

Aristoteles, birincil tür duyulur ousia’ların fiziğin konusu, ikincil tür olan düşünülür 

ousia’ların ise “ilk felsefe”"

37 ve matematiğin konusudur. 

“Bir varolanın ousia’sına -yapısına, neliğine- gelince: bu ya a) bir 
synolon’dur, bir aisthete ousia’dır ve adı vardır; ya b) bir eidos’tur. (: 
bir tür-kavramı, bir tasarım, bir entelegkheia’dır), yani bir şeyin ousia 
(to ti einai)’sıdır ve tanımlanabilen kendi ousia (to ti en einai)sı vardır 
ya da c) yalnızca ousia’sı vardır, yani bir genos (cins) veya bir 
katholou’dur (genel kavramdır) ve yalnızca tanımlanabilir. (…) 
Varolan iki türlüdür: biri türü kendi varolma amacını kendinde taşır, bir 
türü ise maddesel olarak vardır.” (Kuçuradi, 2016a, s. 153). 

 Aristoteles, Meta ta Physika’nın A bölümünde nelere ousia denildiğini açıklar: a) 

Ousia, toprak, ateş, şu ve bu gibi yalın cisimlere, genellikle cisimlere ve bunlardan 

meydana gelen canlılara ve bunların parça[cık]larına denir. b) Bir hypokeimenon’a 

(maddeye) yüklenemeyen şeylerde bulunarak, onların varolma nedenini meydana getiren 

şeye de (sözgelişi canlıdaki ruha) ousia denir. c)  Ayrıca, böyle şeylerde parça (öğe) 

olarak bulunup onarı belirleyen ve belirli bir şeye işaret edenlere de ousia denir. Bazı 

öğeler ortadan kalktıklarında bütün de ortadan kalkar. Örneğin düzlem ortadan kalkınca 

cismin; çizginin ortadan kalkınca da düzlemin ortadan kalkması gibi. d) Bir şeyi o şey 

yapan, dile getirildiğinde tanım olan şeye de ousia denilir. Sonuç olarak iki tip ousia’dan 

bahsetmek mümkündür; başka bir şeye yüklenemeyecek olan en son hypokeimenon 

(madde) olarak ve söz konusu olan belirli bir şey olunca, ayrılabilir olan anlamında olunca 

bir şeyin biçimi ve eidos olarak (Kuçuradi, 2016a, s. 154). 

 Canlı olma olanağı taşıyan doğal bir cismin eidos’u olarak ruhun ousia olması 

zorunludur, ousia ise kendi varlık amacını kendi içinde taşır (Kuçuradi, 2016a, s. 154): 

                                                 
37 Aristoteles burada felsefenin bir alt disiplin dalı olan “ontoloji”yi kastediyor. Aristoteles’te ontik 
varolanların dışındaki ikincil tür ousia, “ruh bilimi” adını verdiği ve kendisinden sonra “metafizik” adını 
alacak olan alanın, kapsamı altına girecektir. 
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“Doğal cisimlerden bazıları canlı ve diğerleri cansızdır; “hayat”tan 
beslenme, büyüme ve yaşlanma olgusunu anlamaktayız. Buradan şöyle 
sonuç çıkar: Her doğal canlı cismin bir tözü, bileşik töz anlamında tözü 
olacaktır. Ve bundan başka canlıda, belli bir niteliği olan cisim, yani 
hayata sahip bir beden söz konusu olduğundan, beden ruha özdeş 
olmayacaktır; çünkü canlı beden bir süjenin yüklemi değil; fakat daha 
çok, bizzat dayanak ve maddedir. Ardından ruh, zorunlu olarak tözdür; 
bu, şu anlamdadır: Ruh, bilkuvve (güç halinde) hayata sahip doğal 
cismin biçimidir. Fakat biçimsel olarak töz entelekheia’dır (yetkin fiil); 
o halde ruh, bu tür bir cismin entelekheia’sıdır. Fakat entelekheia’nın 
iki anlamı vardır: O bazen bilim, bazen de bilimin uygulaması gibidir. 
Böylece ruhun, bilim gibi bir entelekheia olduğu açıktır; çünkü uyku 
da, uyanıklık da ruhun (bedende ç.n.) varlığını gerektirir.” (Aristoteles, 
2014, ss. 70, 71). 

 “Demek ki, Aristoteles’in yaptığı ikili ayrıma göre, birinci anlamda ousia 

hypokeimenon oluyor; diğer üç anlamda ousia’ya girenler, kendileri de ousia’lardır, 

varlıklardır, diğer üç anlamda ousia ise hep bir şeyin ousia’sı anlamındadır (Kuçuradi, 

2016a, s. 155).” 

 Buraya kadar yapılan açıklamalara göre presokratik dönem filozoflarının ve de 

özellikle Parmenides’in etkisiyle idealar kuramına ulaşan Platon ile Aristoteles’in 

görüşleri arasında yöntemsel köken bakımından farklılık olduğu görülüyor. Kesin bilgiye 

nasıl ulaşılabileceğini sorgulayan Parmenides şu sonuca varmıştı; eğer devinip değişen 

bir şeyler var ise bunların saltık bilgisine ulaşılamaz idi, varlık hakkında bir bilgiye sahip 

olduğumuza göre öyleyse varlığın kendisi devinip değişmiyor, değişim olarak 

gördüklerimiz ise bir yanılgıdan ibaretti. Platon bu yöntemi bir adım daha ileri götürerek 

devinip değişmeyen bir idealar alanının varlığından bahsetti ve görünür dünyadaki her 

şeyin asıl var olan idealardan aldığı pay ölçüsünde aslına benzeyebileceğini ve asıl saltık 

bilginin de ideaların bilgisinin olduğunu söyledi. Gerek Parmenides’in ve gerekse 

Platon’un kullandığı yöntemin epistemolojiden hareketle ontolojiye ulaşmak olduğu 

görülüyor; Aristoteles’te ise bu yöntemin tam tersine çevrildiğini görmekteyiz; o var 

olanın yapısından hareketle yine kendi sınırları içerisinde kalarak devinip değişmeyenin 

bilgisine ulaşmaya çalıştı, yani ontolojiden hareketle epistemolojiye ulaştı bunları ise 

daha sonra farklı gruplara ayırarak ousia adını verdi. Aristoteles’e göre varolanların 
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bilgisi, ancak ontik olarak var olan şeylerin içinde taşıdığı ruhta; psykhe38 de aranmalı 

idi.  

 “Hemen hemen bütün Aristoteles uzmanları “Kategoriler”i 
Aristoteles’in en erken çalışmaları arasında saymakta hem fikirdirler. 
Buradan hareketle Aristoteles’in Akademi’deki ilk yıllarından itibaren 
Platon’un felsefesine karşı olduğu söylenebilir. Kategoriler’in 5. 
kitabının ilk satırları neredeyse Aristoteles’in bütün çalışmaları içinde 
Platoncu felsefeye karşı yöneltilen en açık ve kesin eleştiridir. Posterior 
Analitik’te Platon’un düalist ontolojisini alaycı bir tarzda ele alan 
Aristoteles’in Kategoriler’deki eleştirisi oldukça derin ve 
çözümleyicidir.  Posterior Analitik’te Form öğretisini cırcır böceğinin 
vızıltısına benzeten Aristoteles Kategoriler’de gerçek anlamda var olan 
şeylerin yalnızca somut varlıklar olduğunu kesin bir dille ifade eder. 
“Gerçek anlamda ousia ne herhangi bir özne hakkında tasdik edilebilen 
ve ne de herhangi bir öznede içerilendir; örneğin bir insan ya da at.” 
(Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, dergi makalesi: Erkızan ve Günay, 2016, 
s. 11). 

 Aristoteles’in ontoloji ve epistemoloji arasındaki bağın öncelikle bilinebilir ve 

üzerine söz söylenebilir varlıkların (göreliler), kurulabilir ilineklerinden hareketle 

başlatılması gerektiğini söylediği kendi empirist yaklaşımını şu sözleriyle betimler: 

“Nitekim köle “insanın kölesi”, kanat “kuşun kanadı” diye alınmışsa, 
insanın ‘efendi olmak’ niteliği kaldırıldığında, artık köle ‘insan’ için 
söylenmeyecektir -çünkü efendi olmayınca köle de yok-. Kuşun 
‘kanatlı olmak’ niteliği kaldırıldığında bu da böyle, çünkü kanat artık 
görelilerden olmayacak, kanatlı olmayınca da bir nesnenin kanadı 
olmayacak. Demek ki uygun olarak söylendiği nesneye göre almak 
gerekir. (…) Ancak görelilerin hepsinde doğal olarak zamandaşlık 
olduğu pek doğru gelmiyor, çünkü bilinebilir olanın bilgiden önce var 
olduğu görünüyor, çünkü pek çok durumda bilgileri daha önce olan 
nesnelerden ediniyoruz. (…) Öte yandan bilinebilir olan yoksa bilgiyi 

                                                 
38 Psykhe: (Yun.) Sözcük anlamı “nefes”, “soluk”, “üfleme “, “soluma” olan psykhe, İlkçağ Yunan 
felsefesinde tüm yaşamın temel ilkesi olarak “ruh”; bilincin merkezi olarak da “zihin” anlamında kullanılır. 
Bu iki ana anlamıyla bağlantılı olarak, terim “can”, bedene can veren yaşama gücü, yaşam ya da canlılık 
ilkesi; “yaşam soluğu” anlamında da kullanılmıştır. (…) Ruhu düşüncenin evi olarak gören ve “ölümsüz” 
sayan Platon için beden, ruhun içine kapatıldığı bir hapishaneden, ruhun mezarından başka bir şey değildir. 
Ruhun bedenle “zorunlu” gibi görünen beraberliği gelip geçici bir yakınlıktan ibarettir. Aristoteles ise 
Platon’un ruh/beden ayrılığını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar. Birbirlerinin olmazsa olmazı 
diye düşündüğü ruh ile bedeni tek bir tözün iki ayrı parçası olarak kavrar.  Nasıl ki ruhun gücü olmaksızın 
bedenin kendiliğinden eylemesi olanaklı değilse, bedenin varlığı olmaksızın da ruhun gücünden söz 
edilemez. Beden hiç de Platon’un savunduğu gibi ruhun mezarı falan değildir; tam tersine beden ile uyumlu 
bir birliktelik ruhun yetilerini ortaya çıkarması açısından vazgeçilmez bir güvencedir. Sonuç olarak 
Aristoteles için ruh bedeni harekete geçiren, onu canlandıran ilkedir; başka bir deyişle bedenin 
entelekhia’sıdır. (Güçlü vd., 2008, ss. 1187, 1188). 
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de yok eder ama bilgi olmayınca bilinebiliri yok etmez, nitekim 
bilinebilir olmayınca bilgi de yok -çünkü hiçbir şeyin bilgisi 
olmayacaktır-; oysa bilgi olmadığında bilinebilirin olmasına engel yok” 
(paragraf 7b: 5, 10, 15, 20, 25 Aristoteles, 2016, s. 45). 

  Aristoteles’in, henüz daha 18 yaşındayken girmiş olduğu “Akademia” okulunda, 

hocası Platon’un idealist felsefesinin etkisi altında kaldığı bir gerçek olmakla beraber, 

ona atfedilen idealist ya da özcü olduğuna dair görüşler ise pek doğru değildir (Ross, 

2014, s. 18)39. Aristoteles’in aslında yapmaya çalıştığı, ontik olarak tek tek var olanlardan 

hareketle, var olanın yapısını, özünü ve ona dair gerçek bilgiye ulaşmak adına tanımlama 

ve kategorizasyon işlemleri yaparak bilginin sınıflandırılması işlemidir. Nitekim, Platon 

ile Aristoteles arasındaki bu “tümeller tartışması”40nın Hristiyanlık ile birlikte ortaçağ 

skolastik felsefesinde sıkça tartışıldığı görülmektedir (Güçlü vd., 2008, s. 13). 

“Buna göre yargıda varlığın örneği çıkarılır, dolayısıyla da yargının 
formları aynı zamanda varlığın da biçimleridir; yani, “varolan” ya bir 
tözdür, ya da bir nicelik, bir nitelik, bir bağıntı, uzaydaki, zamandaki 
bir yer, bir etme, bir edilme vb. dir. Ama bu son kategoriler hep bir 
tözün belirlenimi olduğu için, gerçeğin, varlığın asıl özü de töz 
(hypokeimenon) dür, ya da tözlerin bir toplamıdır. Kendileri için bir 
şeyler denen tözler de, hep tek tek varlıklardır, tekil olanlardır: Tek 
insan, ya da tek ağaçtır. Tümel ise (genel olarak insan, genel olarak 
ağaç) mutlak olan, son olan konu (hypokeimenon, subiectum) değildir, 
sadece, tek tek varlıklar için denen bir yüklemdir (kategorema, 
praedicatum). Bu anlayış, Platon ile Aristoteles’i birbirinden ayıran 
başlıca noktalardan biridir: Platon için tümel, yani idea bilginin 
amacıdır ve tekil de (tek tek görünüşler -fenomenler-) aracılığıyla 
tümel’in bilindiği şeydir. Tümel son konudur, doğru olan yardı da, 
tümel üzerindeki yargıdır; tekil’in doğruluğu, ancak tümelden pay 
aldığı (methexein) ölçüdedir. Aristoteles’te ise, tersine olarak tekil 
tümel’in aracılığıyla bilinir. Platon’da asıl gerçek, idealar dünyasını 
bilmeye yol açarlar. Aristoteles’te ise, asıl gerçek tek tek nesnelerin 
dünyasıdır, bunlarda da tümel’i öz’ü bir soyutlama ile ayırırız; bunu da 
varlıkların nitelik ve davranışlarını açıklamak için yaparız.” (Gökberk, 
2014, ss. 71, 72). 

                                                 
39 Çev. Ahmet Arslan’ın, a.e. “Önsöz” yazısından. 

40 Adcılık [İng. nominalizm; Fr. nominlisme; Alm. nominaliismus; es.t. ismiyye]. Kavramların gerçek 
anlamda bir varlık olduğu düşüncesini bütünüyle yadsıyan, bütün tümel kavramların tek tek şeylerin 
aralarındaki ortaklıklar üzerinden gidilerek oluşturulmuş genel adlardan, göstergelerden ya da sözcüklerden 
öte bir anlamı olmadığını savunan felsefe anlayışı. (Güçlü vd., 2008, s. 12). 
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 Aristoteles’in, insanda, insanın ruhunda (psykhe) ve tüm bunlarla beraber oluşan 

insansal dünyada, düşünülür olarak var olanların tek tek tasnifini yapmak; özcülük, 

erekselcilik ya da kökeni belirsiz olan idealist-metafizik bir felsefe yaptığını iddia etmek 

Aristoteles’e yapılabilecek büyük bir haksızlıktır. Bu çalışmanın ileriki bölümlerinde de 

ele alınacak olan “şiirsel gerçeklik” ya da “şiirsel alan” olarak nitelendirilen insana dair 

olan bu düşünülür alanın da hareket noktası, ontik varlık alanından hareketle başlatıldığı 

ve postülat önermelerle inşa edilen metafizik bir bilgi türü olmadığı savunusudur. 

 Aydınlanma Hareketi ve Hakikat 

 Kant, “Aydınlanma nedir?” sorusuna; “insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir 

ergin olmama durumundan kurtulmasıdır (Kant, 2015a, s. 311)” olarak yanıt verir. 

Öyleyse “Aydınlanma Hareketinin” genel karakteristiğini, aklın yeniden keşfi ile aklın 

önünde duran, onu engelleyen, insanın kendi aklını kullanmamasının sonucunda ortaya 

çıkabilecek olası sonuçlarıyla yüzleşmesini sağlayarak, aklın önünde duran tüm tabuları 

yıkarak yerleşik kavramları eleştiren ve bu eleştiriye ilk önce kendinden başlayarak; “akıl 

nedir?”, “bilgi nedir?”, “bu nedir”, “nasıl bilebilirim?” ve “bildiğim şeyin 

doğruluğundan nasıl emin olabilirim?” gibi insanlık tarihinin en kadim sorularından 

hareket ederek, Antik Yunan’dan beri unutmuş olduğu logosun ışığında yeniden, olanı 

olduğu gibi kabul ederek ve bunu da ispatsız metafizik söylenceler yerine, kendi halinde 

olan şeyin gerçek doğasındaki hakiki bilgisine yönelerek yapılması gerektiğini savunan 

bir eleştiri hamlesidir, şeklinde özetlemek mümkün gözükmektedir. 

 Kant’a göre insan, bu “ergin olmayış” durumuna kendi suçu ile düşmüştür. Bunun 

başlıca nedeni ise aklın kendi yapısını anlamak ve onun mantıksal doğasına uygun olarak 

davranmak yerine, aklını, kendisinin kullanma kararlılığını ve yürekliliğini gösteremediği 

için, aklı başkasının kılavuzluğuna emanet ederek sorumluluktan kaçmış olan 

insanoğlunun düştüğü doğal bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır. Bu yüzden, insan, 

hayal gücünün kendisini düşürdüğü bu durumdan bir an önce kurtulmak için öncelikle 

aklını çalıştırmalı ve fazla geç olmadan bir an önce; “Sapere aude!”41 diyerek bilmeye 

                                                 
41 “Sapere aude!”: İlk kez Romalı ozan Horatius tarafından kullanılan, fakat esas Kant tarafından meşhur 
edilen ünlü söz: “Bilme cesareti göster!” veya “Bilgiye erişmeye kalkışacak kadar cesur ol!” Kant, deyimi 
Aydınlanma’nın ruhunu çok iyi yansıttığı ifade ettiğini düşündüğü için kullanmıştır. Çünkü kendisi aklını 
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cesaret etmeli; ve aklını, başkasına emanet etmeden bu sorumluluğu kendisi alarak, 

bilmek için aklını kendisi kullanma cesaretini göstermelidir (Kant, 2015a, s. 311). 

 Kant’a göre doğa, insanları yabancı bir yönlendirmeye bağlı kalmadan, kendi 

yapısına uygun olarak ve kendi başına hareket ederek doğru sonuçlara götürmeye 

mümkün ve müsait olmasına rağmen; insanların çoğu ne yazıktır ki; tembellik ve 

korkaklık nedeniyle, kendi rızalarıyla akıllarını başka erklere emanet etmiştir. Bunun 

doğal bir sonucu olarak da erginleşememişlerdir ve iradelerini teslim ettikleri erklerin 

boyunduruklarından kurtulamamışlardır. Çünkü bu ergin olmama durumu çok rahattır, 

düşünme ve karar alma sorumluluğu ve riskleri ortadan kalkmıştır; ancak bunun 

karşılığında ise özgürlük elden gitmiştir. Bir din adamı, ya da kutsal bir kitap, vicdanın 

tüm sorumluluğunu almıştır. Sorumluluktan kurtulmak adına yapılan bu aklın 

devredilmesi eylemi, zamanla, yönetici kitlenin devredenler üzerinde onları 

sersemleştirip aptallaştırdıktan sonra, insan doğasına uygun olmadığı halde zamanla 

türeyen çeşitli dogmatik kurallar ile baskı ve zulme dönüşmüştür. Görüleceği gibi bu pek 

de kârlı bir alışveriş değildir (Kant, 2015a, ss. 311, 312). 

 İnsanın bu aklını kullanmama durumu, gerçek olmayan ve tıpkı ikincil bir doğa 

durumu gibi, zamanla öyle kanıksanmıştır ki; zamanla doğal hakikatin yerine geçmiş ve 

insanlığı bir uykudaymışçasına esaret altına almıştır.  Oysa fizik kurallarının bir sonucu 

olan doğanın içinde var olan insanın yapması gereken, kökenini yine fizik-doğadan alan 

ve ona uyumlu olan akıl yetisini kullanmak ve asıl olması gereken logosa dayalı epistemik 

gerçekliğe uygun davranmak olmalıydı (Kant, 2015a, s. 312). 

 Aydınlanma Hareketi ile birlikte özellikle kendisinden önceki aşkın ve teolojik-

ereksel bir anlayışa sahip olan “tarih anlayışının” da değiştiğini görmekteyiz. “Tarih 

tasarımı”, “ilerlemeci tarih” ya da günümüzdeki daha sık kullanımıyla “tarih felsefesi” 

anlayışının, kökleri “Rönesans Hareketi”ne dayanmakla beraber, transsendet 

düşünceden immanent düşünceye; dini bir kültürden, seküler-dünyevi ve özne merkezli 

bir düşünce kültürüne dönüştüğü görülmektedir (Işık, 2018, s. 19). İlerlemeci tarih 

                                                 
kullanma imkanından yoksun bırakılmış, bunun yerine otoriteye sığınmış, duygularının kölesi olmuş insan 
için Aydınlanma, başkaca şeyler yanında esas onun bilgiye erişmek için aklını kullanma cesareti 
göstermesini ifade eder. (Cevizci, 2005, s. 1453). 
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anlayışının sonucunda, kartezyen düşünce felsefesinin ve sonrasında fenomenoloji 

geleneğinin bir sonucu olarak 19. yy.’ın sonlarında doğan “dil felsefesi” ile birlikte 

hakikat tasavvurunun da değiştiği görülmektedir. Aşkın bir hakikatin peşinde koşan 

metafizik aklın değil; mantığın ve saf aklın sınırları dahilindeki yöntemsel aklın 

kullanılarak, en sonunda kökeni antropolojiye dayanan ve tarih boyunca süregelerek 

devam eden bir anlam bütünsel varlık alanı olan dil’de yapılan bir uzlaşı da karşılığını 

bulduğu ve “dil felsefesinde” de bunun kökenlerinin araştırıldığı görülmektedir. 

 Düşünce tarihi içerisinde hakikat’in, önceden belirlenmiş, mutlak (saltık), ereksel 

ve de herkes için aynı anlama gelebilecek nesnel ve genel geçer bir yapısının olduğu 

düşüncesinin zamanla terk edilerek dil’e bağlı, değişken, mutlak olmayan ve hatta yer yer 

“iktidarın söylemine” göre de şekillenebilen öznel bir olgu olduğu yönündeki görüşe 

doğru evrildiğini söylemek mümkün gözükmektedir. Burada asıl soruşturulması gereken 

konu, Tarkovski sinemasının bu kavramlar arasında nerede durduğudur? Özellikle bazı 

çevrelerce Tarkovski sineması için sıkça söylenen; gelenekçi, ereksel ve saltık olduğu 

söylenen teolojik-dinsel bir hakikat tasavvurunun resmini mi çizmektedir; yoksa “şiirsel 

sinema” olarak da nitelendirilen Tarkovski sinemasının bunların ötesinde insana dair, 

Aristoteles’in deyimiyle “insansal dünya” içerisinde bir ide konumunda olan ousia 

alanlarından birinde midir? Böyle bir “şiirsel-düşünsel” ousia alanı var ise bu durum 

klasik mantık ile nasıl açıklanabilir? Hakikat burada mıdır, yoksa tam tersi tarihin kültürel 

yığıntısı ve kötü bir mirası ile devredilen “dil ve söylem” ile aslında (hakikatin) üstü mü 

örtülmüştür? 

 Bu çalışmanın asıl sorgulamak istediği sorunsal alan da buradadır ve ileriki 

bölümlerde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen/ulaşılan bilgilerle bu sorun 

serimlenmeye çalışılacaktır. Konunun ana eksende ise; “Tarih tasarımı”, “fenomenoloji” 

ve “dil” kavramları ile sinema ve daha özelde “şiirsel sinema” kavramlarının olduğu 

görülmektedir. Bu kavramlar arasında sıkı bir araştırma yapılması ve eleştirel (kritik) 

düşünce ile konunun sınırlarının çizilerek sorgulamasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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 John Locke 

  İngiliz empirist (deneycilik) geleneği içerisinde yer alan John Locke’ın (1632-

1704) varlık ve bilgi felsefesi, insanın doğuştan herhangi bir bilgisinin var olmadığı, tüm 

bilgimizin deneyimle elde edildiği ve tıpkı boş bir levha (tabula rasa) üzerine yazılan 

yazılar gibi, tüm bilgimizin de deneyim sonucunda zamanla kazanıldığı yönündeki 

savlarıyla kurulmuştur. Bu yönüyle Locke, kendi varlık görüşünü, epistemolojisinden 

hareketle açıklamaktadır (Çüçen, Zafer ve Esenyel, 2014, s. 307). Locke, varlığı 

tanımlamak için öncelikle neyi bilebilirim? ve bildiğim şeyin kesin ve doğru olduğundan 

nasıl emin olabilirim? sorularına yanıt aramış,  töz (cevher) tartışmalarından başlayarak, 

tözün nesnede mi, yoksa özne de mi olduğu sorularından hareketle, nesnede bulunan 

birincil tözler ve öznenin yüklediği ikincil tözler olarak adlandırdığı, iki türlü töz 

anlayışını, 1690 yılında yayımladığı en ünlü ve temel eseri olan; “İnsan Anlığı42 Üzerine 

Bir Deneme”43 adlı kitabında genişçe serimleyerek açıklamış ve kendi kuramını 

oluşturmuştur. Genel epistemoloji sorularını töz, ilinek ve ideler yöntemiyle 

cevaplandırdığı, deneyim, insanın anlama yetisi (anlak), aklın birleştirme ve soyutlama 

yetileri gibi felsefe tarihinde kendisinden sonra da sıkça kullanılacak özgün kavramlar 

türettiği görülmektedir.  

 Locke, insanı diğer varlıklardan ayıran ve onlar üzerinde egemenlik kurmasını 

sağlayan yegâne gücün; “anlama yetisi” olduğunu söyler. Anlama yetisi de, tıpkı görme 

yetisi gibi, insanda bulunan ve kendi kendisinin farkında olmadan sürekli olarak çalışan 

bir mekanizmadır. Bu yetinin kendisi hakkındaki farkındalığı, ayrı bir çalışma alanı ve 

zaman gerektirmesine rağmen bu anlama yetisinin kendisi hakkında edinilecek kesin 

bilgi, diğer nesnelerin araştırılmasında elde edilecek; sanıya dayalı ve yanıltıcı olmayan 

                                                 
42 Anlak: Zekâ, anlama yetisi. [İng. intelligence; Fr. intelligence; Alm. intelligenz; Lat. intelligentia] En 
genel anlamıyla pratik ve kuramsal sorunlar üzerine esnek ve etkin biçimde düşünme, bunları kavrayıp 
yargılama yetisi. (Güçlü vd., 2008, s. 66). 

43 Türkiye’de “Kabalcı Yayınları” tarafından ilk kez 1996 tarihinde; “İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme” 
adıyla özet (kısaltılmış) çeviri olarak yayınlanan aynı eser; “Öteki Yayınları” tarafından, “İnsanın Anlama 
Yetisi Üzerine Bir Deneme” adıyla, tam metin çevirisi olarak 1999 tarihinde yayımlanmıştır. 
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gerçek bilgiye ulaşmada çok büyük yarar sağlayacaktır (Locke, 2007, ss. 31, 32). Öyleyse 

araştırmaya ilk önce anlama yetisinin kendisinden başlanmalıdır: 

 “Sanı ve bilgi arasındaki sınırları aramak, şu durumda, zaman 
ayırmaya değer bir çabadır ve hakkında kesin bilgimiz olmayan 
şeylerde hangi ölçülere göre onay vereceğimizi ve inanışımızı 
irdelemek de bu çerçevede önem taşımaktadır. Buradan hareketle 
izleyeceğim yol şudur:  

Öncelikle, bir insanın gözlemlediği, zihinde taşıdığının bilinci olduğu 
ideler, kavramlar ya da sizin adlandırdığınız biçimiyle yer alan şeylerin 
kökenini ve anlama yetisinin onları edinme yollarını araştıracağım. 

Sonra, anlama yetisinin o idelerle hangi bilgiye ulaştığını ve bu bilginin 
düzey, apaçıklık ile kesinliğini sergilemeye çalışacağım.” (Locke, 
2007, s. 33). 

 Rasyonalist-idealist geleneğin karşısında, empirist bir tavır ile duracak olan 

Locke, doğuştan idelerin olamayacağını, bunların, zihnin deneyden almış olduğu verilerle 

üretmiş olduğu ürünler olduğunu savunacak ve kitabının ilk bölümünü tamamen bu ideler 

öğretisine ayıracaktır. Locke, Descartes’ten almış olduğu kartezyen sorgulama metodunu 

burada da kullanır, ancak, Descartes’in söylediği, zihnin özünün düşünme ve cismin 

özünün ise yer kaplama olduğu yönündeki iki temel ilkesine karşı çıkar. Ayrıca 

Descartes’in, matematiğin, bilginin tümü için bir ideal sağladığı yönündeki 

tümdengelimsel görüşüne de karşı çıkar (Locke, 2013, s. 11). 

 Locke, ilgili eserinde “ide” sözcüğünü sıklıkla kullanır. Ancak Locke’ın buradaki 

sözcüğe yüklediği anlam Platon’un duyular üstü idealar evreninden içerisinde 

yaşadığımız duyulur evrene gönderilen ilk örnekler olarak ya da Kant’ın fenomenal 

bilginin ötesinde ve ulaşılamaz olarak noumenal alanda yer alan “aşkın akıl ideleri” 

değildir; en yakın anlamıyla, tek tek var olan her bir nesnede bulunan ve öznenin aklında 

tuttuğu “görünüş” anlamındaki kavrama karşılık geldiği söylenebilir (32 no’lu dipnot: 

Locke, 2007, ss. 38, 39). Bu açıdan bakıldığında, Locke’da, Aristoteles’in sözünü ettiği 

ousia terimine benzer bir yaklaşımın olduğu söylenebilir. “Öyleyse, araştıracağımız ilk 

şey, -ideler zihne nasıl girer?- Yani, hangi koşullarda ve ne zaman bir insan zihni bir şeyi 

düşünür ya da bir şeyin bilincine varır?  (Locke, 2007, s. 39)” 
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 “Locke için insan zihni, üzerinde yazılar yazılan boş bir yazı 
tahtasına benzer. Doğuştan hiçbir bilginin bulunmadığı zihin ancak 
deneyimle bilgi kazanır. Bilginin malzemesi olarak nitelendirdiği ideler 
ise varlığın temsili olmak durumundadır. Tüm ideler deneyimden 
kazanılmaktadır. Locke’a göre ideler, bir şey düşündüğümüzde anlama 
yetisinin nesnesinin yerine geçen dolayısıyla nesneyi temsil eden 
terimlerdir. Duyum ve düşünüm olmak üzere deneyimin iki türlü 
bulunduğunu belirten filozof göre, duyum, dış dünyadaki şeyler ve 
süreçler hakkındayken, düşünüm ise kendi zihnimizde gerçekleşen 
işlemler hakkındadır. (…) Bazı ideler yalnızca duyumdan edinilirken, 
bazıları sadece düşünümden, bazıları ise hem duyumdan hem de 
düşünümden edinilirler.” (Çüçen vd., 2014, s. 307). 

 Locke, kitabının ilk bölümüne, “Doğuştan Kurgusal İlke Yoktur (Locke, 2007, s. 

45)” başlığını atarak başlar. Onun hesaplaşmak istediği, insanın bilme yetisinin kaynağını 

ve bilme sürecini açıklayarak, kendisinden önce genel olarak kabul gören rasyonalist 

(usçu/ akılcı) gelenek ile hesaplaşarak bu kanıyı yıkmaktır. Locke’a göre insanlar, bilgi 

ve varoluşun temel yapıtaşlarını duyu verileriyle ve reel dünyada olduğu gibi fiziksel 

özellikleriyle açıklamak daha zor olduğu için, bunun yerine; doğaüstü, sonsuz, Tanrısal 

bağlantılar yükleyerek aslında deneyimle edinilen birtakım tinsel (zihinsel) öğeleri, 

doğuştan olduğu ya da zihinle birlikte doğduğu ve sonrasında ise bunları hatırlama 

yoluyla yeniden bu bilgilere eriştiği yönündeki rasyonalist varsayıma karşı çıkar (Locke, 

2007, s. 45)44. 

“Bazı insanlar arasında, anlama yetisinde belli doğuştan ilkeler olduğu 
yolunda; kimi birincil kavramlar ve harflerin bir biçimde insan zihnine 
damgalanmış oldukları ve ruhun bunları varoluşunun en başında edinip 
kendisiyle birlikte dünyaya getirdiği biçiminde yerleşik bir sanı vardır. 
İnsanların tek başına doğal yetilerini kullanarak, herhangi bir doğuştan 
izlenimin yardımı olmadan sahip oldukları tüm bilgiye nasıl ulaştıkları 
ve böylesi doğuştan kavram ya da ilkeler olmaksızın nasıl kesinliğe 
varabildiklerini gösterebilirsem (ki bu denemenin ilerleyen 
kısımlarında bunu başarmayı umuyorum), bu varsayımın yanlışlığı 
konusunda, önyargısız okuyucuları ikna edebilirim. Çünkü Tanrı’nın 
görüş yeteneği ve dışımızdaki nesnelerden gözler yardımıyla ideleri 
edinme gücü verdiği bir canlıda renk idelerinin doğuştanlığını kabul 
etmenin saçmalığının kolayca sezileceği kanısıyla, ayrıca, 
doğrulukların kesin bilgisine sanki başta zihne yazılmışlar gibi kolayca 
ulaşmaya elverişli yetilerimizin olduğunu gözlemlediğimizde de onları 
doğanın bıraktığı izlenimler ve doğuştan yazılmış harflere 

                                                 
44 Çev. Meral Delikara Topçu’nun, a.e. “Dipnot” yazısından. 
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dayandırmanın aynı ölçüde akılsızlık olduğunu düşünüyorum.” (Locke, 
2007, ss. 45, 46).  

 Locke’ın duyumcu (sansüalist) ideler teorisi, bir bakıma atom parçacıklarının bir 

araya gelerek fiziksel nesneleri, onların da daha karmaşık olan objeleri oluşturması gibi, 

en temeldeki ve artık bölünemeyen saf (basit) haldeki idelerin bir araya gelerek bilgiyi 

oluşturduğu görüşüdür (Çüçen vd., 2014, s. 308).  Tabi burada bölünemeyen idenin 

kaynağı da yine duyu verilerinden kaynaklı tecrübeden elde edilen dış dünya olacaktır 

(Störig, 2013, s. 330). Locke, ideleri basit ve karmaşık olmak üzere ikiye ayırır, 

deneyimle kazanılan basit ideler, zamanla yine zihin tarafından birleştirilerek daha 

karmaşık idelere ulaşılır, buradan da daha da karmaşık olan idelere ulaşılır ve bu şekilde 

devam eder. Öyleyse daha önce duyumdan geçmemiş, ya da ne kadar karmaşık olursa 

olsun kökeninde duyum olmayan tek ide yoktur (Çüçen vd., 2014, s. 308). 

 Lock’a göre, idelerin nasıl oluştuğunu anlamak için birincil ve ikincil olarak 

adlandırdığı niteliklerin ayırımını kavramak gereklidir. Birincil nitelikler, dış dünyada var 

olan nesnelerin kendilerinden ayrılamayan, özsel ve temel nitelikleri olan; yer kaplama, 

şekil, hacim, hareket vb. gibi temel özellikleridir. İkincil nitelikler ise bu nesnelerin 

duyular aracılığıyla algılayan öznede bıraktığı etkilerdir. Cisimlerin özsel ya da nesnel 

nitelikleri olmayan bu tür ikincil nitelikler, nesnede değil algılayan öznededir, dolayısıyla 

her algılayan kişide farklı bir etki bırakacağından özneldirler. İkincil nitelikler 

varlıklarını, dış dünyadaki birincil niteliklere dolayısıyla duyuma borçludurlar. Tat, renk, 

koku, ses gibi ikincil türden olan nitelikler, cisimlerin duyu organlarımız üzerinde 

(zihinde) bıraktığı etkidirler (Çüçen vd., 2014, s. 308). 

 Locke’ın töz anlayışında Kant’ın kine benzer bir fikir olduğu görülür. Lock’a 

göre, bir nesnenin tözü, niteliklerinin dayanağı ve taşıyıcısı olan fakat tam olarak 

bilinemeyen şeydir. Deneyimle edinilen bilgi, doğrudan edinilmediği, kesintili ve dolaylı 

olarak edinildiği, tüm bilginin de deneyimden türetildiği düşünüldüğünde tözün 

noumenal yapısının ne olduğu hakkında bilgisine tam olarak ve kesin bir bilgiye 

erişilemez.  Duyular aracılığıyla töz hakkında varılan yargı, sadece olduğu yönünde var 

sayılmak durumunda olacaktır. Ancak bu yargı; bir dayanağı olmaksızın kendi başına 

hiçbir özelliğin ya da niteliğin bulunamayacağı için, töz ile nitelikler ve de buradan 
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türetilen ideler arasında hiçbir yakınsal bağın olmadığı anlamına da gelmez. Çünkü töz, 

duyuma neden olan duyusal bilginin konusunu ve nesnesini kurar, bu nedenle töz, 

zihindeki idelere neden olan, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç 

duymayan ve bir şeyi o şey yapan şeydir (Çüçen vd., 2014, s. 309; Aristoteles, 2017, s. 

14). 

 Descartes ile başlayan beden-zihin ayırımı düşüncesinin, Locke ile giderek 

derinleştiği görülmekte, bu düşüncenin Kant sonrasında da devam ederek, 20. yy. filozofu 

Husserl’de “fenomenoloji” adıyla anılan araştırma alanlarının doğmasına ve sonrasında 

ise “dil felsefesinde” yerini bulacak olan yeni hakikat teorilerinin oluşmasına zemin 

sağlayacaktır.  Tarkovski sinemasının kökeni olan ve dil’de kendini bulan bu hakikat 

midir, yoksa kimi teoloji kökenli din tandanslı çevrelerin iddia ettiği gibi göklerden gelen 

ilahi etkilerle oluşan, doğruluğu sabit, etik ve de buyurgan olan metafizik bir hakikat midir 

(Gülşen, 2015, ss. 83-85)? Ya da söz konusu olan ve Tarkovski sinemasına da “şiirsel 

sinema” adıyla etki ettiği belli olan bu “metafizik” tam olarak nedir? Bu tez çalışmasının 

aradığı temel sorunsal işte bu soru çerçevesinde oluşan ana izlek olup, ileriki bölümlerde 

araştırılmaya ve serimlenmeye çalışılacaktır.   

 David Hume 

 Aydınlanma döneminin önemli filozoflarından olan David Hume (1711-1776), 

fikirlerini erken yaşlarında geliştirdi. İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme, (1739) adlı eseri 

28 yaşında iken yayımlandı. John Locke, George Berkeley ile birlikte David Hume, 

İngiliz empirist (deneycilik) felsefesinin önemli filozoflarından biridir (Skirbekk ve Gilje, 

2017, s. 298). 

 Hume, doğa bilimlerinin hızla yükseldiği bir çağda insanın kendisine bilgi konusu 

yaptığı şeylerin güvenilirliği için sağlam bir temel arayışıyla, kesin bir bilgi türüne 

ulaşmak istiyordu (Störig, 2013, s. 335). Hume’un bilgi, ahlak ve din konularında ortaya 

koyduğu düşünceler bir bütün olarak karşımıza çıkmasına rağmen genellikle sadece onun 

bilgi teorisi incelenmekte ve daha çok nedensellik kavramına getirdiği yeni açıklamaları 

üzerinde durulmaktadır. Ancak Hume’un, yalnızca epistemoloji hakkındaki görüşlerinin 

dışında din, ahlak ve siyaset felsefesi hakkındaki görüşleri de felsefe çevrelerince fazla 
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üzerinde durulmadığı için bu büyük filozofa yeteri değeri verilmediği için haksızlık 

yapıldığı kanaati oluşmaktadır (Öymen, 2010, s. 9). Aynı empirist gelenekten gelmesine 

karşın Berkeley (1685-1783); Locke’ın kendi epistemolojisinde ifade ettiği ve maddede 

bulunan, yer kaplama, şekil ve hareket gibi birincil; koku, renk, tat alma gibi ikincil 

nitelikler ayırımına karşı çıkmış; maddi cevher yerine, ruhsal cevher fikri ile felsefesini, 

maddenin inkarına varacak kadar ileri götürmüş ve bu niteliklerden birincil olanlarını da 

özneye indirgeyerek onların da ikincil türden nitelikler olduğunu söyleyerek nitelikler 

ayırımını spiritüalist45 idealizm adına ortadan kaldırmıştı (Weber, 2015, s. 292). 

 20. yy. Analitik Felsefenin önemli filozoflarından olan A.J. Ayer, David Hume 

üzerine yazdığı “Past Masters Hume; (1980)”46 adlı eserinde, Hume’un felsefesini 

açıklarken öncelikle İngiliz empirist felsefesi geleneğinden ve dolayısıyla Locke’tan 

başlar ve onun nitelikler ayrımını şöyle açıklar: 

“Locke’un, verileri ya da onun deyimiyle “yalın düşünceler”i iki 
kategoriye bölen bir algılama teorisine başvurmasına dayanıyordu; 
yalnızca fiziksel nesnelerin zihnimizdeki edimlerinin sonuçları 
olmayıp, aynı zamanda, nitelik bakımından da bu nesnelere benzeyen 
katılık, biçim ve büyüklük gibi düşünceler ile birer sonuçtan başka bir 
şey olmayan renk ve koku gibi düşünceler. Bunlar sırasıyla birincil 
nitelikte düşünceler ve ikincil nitelikte düşünceler olarak 
kavramlaştırılmıştı. Her iki durumda da, nitelikler nesnelerin doğa 
içindeki üstünlüğünü ve onların “küçük parçacıkları”nı arttırmış, ancak 
birincil nitelikler nesneleri karakterize ederken, ikincil nitelikler 
sadece, nesnelerin, elverişli koşullar altında, bizde düşünce üretmelerini 
sağlayan güçlerdi.” (Ayer, 2002, s. 30). 

                                                 
45 “Tinselcilik: [İng. spiritualism; Fr. spiritualisme; Alm. spiritualismus] Tinin bağımsız bir gerçekliği 
olduğunu benimseyen; bütün gerçekliğin özünü oluşturanın tin olduğunu, gerçek olan her şeyin tinsel 
olduğunu, fiziksel dünyada varolan nesnelerin tinsel gerçekliğin görünüşleri olduğunu, bu görünüşlerin de 
salt bir tasarım olmaktan öte bir değeri olmadığını savunan felsefe anlayışı. Zihinsel etkinliklerin salt 
fizyolojik işlevlerle, zihnin de fizyolojik terimlerle açıklanamayacağı düşüncesi üzerine kurulan tinselcilik, 
zihnin ancak tinsellik doğrultusunda anlaşılacağını ileri sürmektedir. (…) Tini bedenden de maddeden de 
daha üstün görmektedirler. (…) idealizme oldukça yakın bir felsefe konumundadır. (…) Tanrı’nın varlığını 
kabul etmeye ve bir takım yüce değerlerin bulunduğuna inanmaya karşılık gelmektedir.” (Güçlü vd., 2008, 
s. 1429). 

46 İlgili eser, Türkiye’de, Altın Kitaplar Yayınevi tarafından, 2002 yılında; “Düşüncenin Ustaları Hume” 
adıyla Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır.  
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 Ayer, Locke’un kategoriler ayrımını yukarıdaki alıntıdaki gibi açıkladıktan sonra, 

Berkeley’de bu ayırımın nasıl ortadan kaldırıldığını ve bunun Hume üzerindeki etkisini 

aşağıdaki alıntı metindeki şekliyle açıklıyor: 

“Üzerinde durduğumuz yaklaşımdan hareketle, Berkeley’in, algılama 
teorisini geçersiz hale getirerek Locke’u çürüttüğü kabul edilmektedir. 
Berkeley, yalnızca Locke’un, birincil ve ikincil nitelikteki düşünceler 
arasında yaptığı önemli ayırım bakımından yanıldığını göstermekle 
kalmamış, ama çok daha tahripkâr bir şekilde, fiziksel nesnelerin 
varlığına hiçbir suretle inanmaması, yani Newton ile Locke’un algılayış 
tarzından hareketle, fiziksel nesnelerin yalnızca düşüncelerden ya da 
“hissedilir nitelikler”den oluşmayıp, bizim onları algılayışımızdan 
bağımsız olarak var oldukları hususunda, Locke’un herhangi bir 
dayanak noktası veya güvence vermediğini ileri sürmüştür; ve Berkeley 
bu yaklaşımın çok daha sağduyulu olduğunu iddia etmekte epeyce 
aceleci davranmıştır. Düşüncelerin olması için zihin olması 
gerekiyordu ve düşüncelerimizin yalnızca küçük bir azınlığı bizim 
kendi imgelemimizin ürünü olduğu için, söz konusu düşüncelerin bir 
bütün olarak dışsal bir nedeni olmalıydı. Ancak bunun için herhangi bir 
nedene, dayanağa ihtiyaç olmadığı gibi, Berkeley’in de muhakeme 
ettiği üzere, maddenin yardımına başvurma gibi tutarlı bir olasılığa bile 
gerek yoktu. Yalnızca düşüncelerimizin sebebini teşkil etmesi 
bakımından değil, aynı zamanda insanların algı alanına girmeyen 
şeylerin düzenini sağlaması anlamında da Tanrı’nın varlığı yeterliydi.” 
(Ayer, 2002, s. 30). 

 Ayer’in de yukarıdaki metinde sözünü ettiği gibi, Berkeley’in empirist gelenek 

içerisinde bulunmasına rağmen, empirist düşünce sitemini kendi spiritualist felsefesine 

ve sonuç olarak da teolojiye dayandırdığı hakikat görüşüne ulaşmak için ara bir basamak 

ve yöntem olarak kullandığı görülmektedir. Hume ise Berkeley’in bu görüşüne tamamen 

karşı çıkacak ve Locke’ın açmış olduğu empirist düşünce geleneğini, birincil ve ikincil 

türden ideler adını verdiği epistemolojik görüşüyle, tekrar normal seyrine geri 

döndürecek ve bulunduğu istikametinde ilerlemesini sağlayarak; daha sonrasında ise; 

“İtiraf ederim ki, beni yıllar önce dogmatik uykularımdan ilk defa 
uyandıran ve araştırmalarıma kurgusal felsefe alanında bambaşka bir 
yön vermemi sağlayan, David Hume’un bu hatırlatması olmuştur.” 
(Kant, 2000, s. 8).  

 Yukarıdaki sözleriyle de ifade ettiği gibi, Kant’ı dogmatik uykularından 

uyanmasını sağlayacak olan neden sonuç ilişkisinin dış dünyada değil; saf olarak zihnin 

içinde olan ve anlama yetisinin kendiliğinden yaptığı bir edim olduğu görüşüyle de 
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kendisinden sonraki felsefe geleneğini kökünden etkileyecektir. Ayer, Hume felsefesi ile 

ilgili olarak, aynı eserinde şöyle devam eder: 

“Burada Hume’a verilen paye, onun, Berkeley’in düşüncelerini, tam da 
Berkeley’in Locke’u çürüttüğü biçimde çürütmüş olmasıdır. Berkeley 
maddeyi, en azından fizikçilerin maddeyi algıladığı tarzda, safdışı 
bırakmış, ancak akıla dokunmamıştı. Aleni bir şüpheci olan Hume, 
Berkeley’in bu tarafgirliğinin herhangi bir dayanaktan yoksun 
olduğunu gösteriyordu. Kimliklerini zaman aracılığıyla sürdüren 
zihinerin varlığına inanmamız için nasıl az nedene ihtiyacımız varsa, 
maddi cisimlerin varlığına inanmak için de aynı derecede rasyonel olan 
bir gerekçeye ihtiyaç vardı.  Ne var ki, Hume şüpheciliğini çok daha 
ileri taşıyordu. Gerek Locke gerekse de Berkeley, dayanak noktası 
olarak nedensellik kavramını almışlardı. Aralarındaki biricik fark 
şuydu; Locke, fiziksel parçacıklar arasında zorunlu bağlantılar 
kurarken, Berkeley nedensel etkinlik tekelini zihne veriyordu. Hume 
ise, sebep ile sonuç arasındaki ilişkiyi analiz ederek işe başlamış ve bu 
analizinden çıkan sonuca göre, zorunluluk veya bilinen anlamıyla, 
nedensel ekinlik düşüncesi bir uydurmadan ibaretti. Farklı olaylar 
arasında hiçbir zorunlu bağlantı olamazdı. Öyleyse geriye, ait 
olabilecekleri dışsal bir nesneye ya da istikrarlı bir özneye sahip 
olmayan ve hatta kendi aralarında bile bir bağ bulunmayan bir kısa 
süreli “algılar” dizisi kalıyordu.” (Ayer, 2002, ss. 31, 32). 

 Hume, öncelikle anlama yetisinin saf yapısından hareket ederek, insanın neleri 

bilip neleri bilemeyeceğini, dolayısıyla anlama yetisinin sınırlarını öğrenmek istiyordu. 

Ona göre metafizik batıl bir inançtan kaynaklanan boş bir uğraştan ve insanın kendi 

eksikliklerini gidermeye çalıştığı, boş gururunu tatminden öte bir şey değildi: 

“Fakat derin ve soyut felsefedeki bu belirsizliğe, acı verici ve yorucu 
olduğundan değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir kararsızlık ve hata 
kaynağı olduğundan dolayı itiraz edilir. Bu, metafiziğin oldukça büyük 
bir bölümüne karşı en haklı ve dayanaklı itirazdır gerçekten. Bu itiraz 
da, onun tam anlamıyla bir bilim olmadığı; insanın, anlama yetisinin 
ulaşamayacağı, alanlara girmeye yeltenen boş gururunun verimsiz 
çabalarından ya da kendilerini açıklık yerde savunamayan, 
güçsüzlüklerini saklayıp korumak için sık çalılıkların ardına gizlenen 
yaygın batıl inançların hilelerinden doğduğudur. Ovalık yerden kovulan 
bu eşkıya, ormana kaçar ve zihnin korunmayan yollarında pusu kurarak, 
onu, dinsel korkular ve önyargılarla ele geçirmeye çalışır.” (Hume, 
2017, s. 17). 

 Hume göre, insanlığın ilerlemesi ve aklın kendi çalışma alanını bulması için her 

türlü metafizik düşünce ile savaşılmalıdır: 
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“Ama bu, filozofların böyle araştırmalardan el etek çekerek, batıl 
inançlara hâlâ saklanacak yerler bırakmalarına yeter bir sebep midir? 
Bu durumdan karşıt bir sonuç çıkarmak ve savaşı düşmanın gizlendiği 
en kuytu köşelere dek götürmek zorunluluğunu görmek daha yerinde 
olmaz mı? İnsanların, hayal kırıklığına uğraya uğraya, sonunda, 
böylesine bir havada kalan bilimleri47 terk edeceklerini ve insan aklının 
asıl alanını bulacaklarını boşuna umuyoruz. Çünkü birçok kişinin böyle 
konuları sürekli olarak yeniden ortaya sürmeye aşırı bir ilgi duymaları 
bir yana, ayrıca, körü körüne umutsuzluğun doğurduğu güdüyle 
bilimlerde yer vermesi hiçbir zaman akla yakın görülemez. 

(…) 

Bilgi edinmeyi bu karışık sorulardan kökünden kurtarmanın tek yolu, 
insanın anlama yetisinin doğal yapısına ciddi bir soruşturma ile girmek, 
gücünün ve yeteneklerinin kesin bir analizi ile onun böyle belirsiz 
konulara hiç uygun olmadığını göstermektir. Sonradan hep rahat 
yaşamak için bu yorgunluğa katlanmamız; sahte ve yozlaşmış olanını 
yok etmek için sahici metafiziği48 özenle geliştirmemiz gereklidir.” 
(Hume, 2017, ss. 17, 18). 

 Hume’un yapmış olduğu akla sınır çizme, metafiziğin gerçek yapısının ortaya 

konularak, anlama yetisinin neleri bilebileceğini gösterme çabasının, Kant’ta da devam 

ettiği görülecektir. Bu yönelimin, Aydınlanma Hareketi’nin genel karakteristik yapısını 

oluşturduğu söylenebilir (Damme, 2018, s. 65). 

“Mutlak şüpheci olsa idi Hume, Immanuel Kant’ı meydana 
getiremezdi. Buna göre bu iki düşünürün elde ettikleri sonuçlar arasında 
ne kadar fark olursa olsun, şüphe yoktur ki teorik felsefelerinin ruhu, 
araştırmalarının ana fikri, birinin ve ötekinin varmak istedikleri hedef 
tamamıyla aynıdır: bu zihniyet, eleştiri zihniyetidir; bu hedef pozitif 
bilgidir. Eleştiriciliği kurmuş olma şerefini yalnız Kant’a ait olduğunu 
söylemek İngiliz felsefesinin incelenmesinin gittikçe çürütmekte 
olduğu bir hatadır.” (Weber, 2015, ss. 312, 313).  

 Hume’a göre, töz yoktur (Hume, 2015, s. 25). İnsan bilgisinin temeli ise 

“izlenimler” ve “ideler” olmak üzere iki bölümden oluşur. 

“İnsan zihninin tüm algıları, İZLENİM ve TASARIM olarak 
adlandıracağım, iki ayrı türe ayrılırlar. Bu ikisi arasındaki fark, hem 
insan zihnine girişlerindeki hem de düşünce veya bilincimizde iz 
bırakmalarındaki güçlülük ve canlılık derecelerindedir. Zihnimize 

                                                 
47 Metafizik. 

48 Metafizikten arındırılmış, bir bilim olarak gerçek “felsefe”. 
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büyük bir güç ve şiddetle giren algılara izlenim diyebiliriz (…). Tasarım 
ile ise bunların düşünme ve akıl yürütmedeki soluk imgelerini 
kastediyorum (…). İkisinden biri bir şekilde diğerinin yansıması gibi 
görünüyor; bu durumda zihnimizdeki tüm algılar çift olur ve hem 
izlenim hem de tasarım olarak görünürler. Gözlerimi kapatıp odamı 
düşündüğümde, oluşturduğum tasarımlar hissettiğim izlenimlerin 
birebir temsilidir; ayrıca bir tanesinde olup ötekinde olmayan hiçbir 
ayrıntı yoktur.” (Hume, 2015, ss. 17, 18). 

 İnsanın anlama yetisi dış dünyadan elde ettiği izlenimleri birleştirme, bunlarda bir 

neden-sonuç ilişkisi arayarak hep arkasında sanki bir şey varmış gibi sebebini görmeye 

çalışır.  

“Tüm yalın tasarımlarımız ilk ortaya çıkışlarında, karşılıkları olan ve 
birebir temsil ettikleri yalın izlenimlerden meydana gelirler. (…) Her 
yalın izlenime onun karşılığı bir tasarım ve her yalın tasarıma onun 
karşılığı olan bir izlenim eşlik eder. (…) Benzeyen algılarımızın sürekli 
birlikteliği birinin diğerinin nedeni olduğuna dair ikna edici bir kanıttır; 
izlenimlerin bu önceliği de tasarımlarımızın nedeni olduğunun yine 
güçlü bir kanıtıdır.” (Hume, 2015, s. 19). 

 Hume izlenimlerden elde edilen imgelere birincil tasarımlar der; bu birincil olan 

tasarımlardan ilse daha karmaşık olan ikincil tasarımlar elde etmek mümkündür. Ancak 

bir tasarım her ne kadar karmaşık olursa olsun; en temelinde Locke’ın dediği gibi doğadan 

elde edilen ilk izlenimlere ulaşılacağı sonucudur. 

“Tasarımlarımız izlenimlerimizin imgeleri olduğu için, tasarımlardan 
birincillerin imgesi olan ikincil tasarımlar da oluşturabiliriz. Bu, açık 
söylemek gerekirse, kuralın istisnası olmaktansa açıklamasıdır.  
Tasarımlar kendi imgelerini yeni tasarımlarda üretirler; ancak ilk 
tasarımların izlenimlerden türemesi gerektiğinden, tüm tasarımların 
doğrudan veya dolaylı olarak, karşılıkları olan izlenimlerden meydana 
geldiği vargısı doğruluğunu korur.” (Hume, 2015, s. 20). 

 Anlama yetisi tarafından izlenimlerin tasarıma dönüştürüldüğü konusunu 

açıkladıktan sonra, Hume kendinden önce de sorulan şu soruyu sorar: “Doğuştan 

tasarımlar var mıdır?”: 

“Şimdi bizi ilgilendiren, izlenimlerin mi yoksa tasarımların mı önce 
geldiği sorusunun, doğuştan tasarımlar var mıdır veya tüm tasarımlar 
dış ve iç duyumlardan mı doğar gibi başka zamanlarda çokça fırtınalar 
koparmış sorularla aynı olması oldukça dikkat çekicidir. (…) Eğer bu 
kanıtlamaları dikkatli bir şekilde incelersek bunların yalnızca, 
tasarımların, kendilerinden türeyip temsil ettikleri daha canlı algılar 
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tarafından öncelendikleri vargısını ispatladıklarını görürüz. (Hume, 
2015, s. 20) 

 Doğuştan tasarımlar konusunda Hume’un vardığı sonuç, doğuştan tasarımların 

olmadığı ve tasarımların kaynağının da yine doğadan alınan deneyim ve canlı algıların 

bunların kaynağını oluşturduğu yönündedir. 

“İzlenimler, DIŞ DUYUM izlenimleri ve İÇ DUYUM izlenimleri 
olarak iki türe ayrılabilirler. Dış duyum izlenimleri, bilinmeyen 
nedenlerden dolayı ilk olarak ruhta ortaya çıkar. İç duyum izlenimleri 
ise büyük ölçüde tasarımlardan türetilir ve şu sırayı takip ederler: Bir 
izlenim öncelikle duyulara çarpar ve sıcağı soğuğu, susuzluğu açlığı, 
bir çeşit zevki ya da acıyı algılamamızı sağlar. Zihin bu izlenimlerin, 
izlenimler kaybolduktan sonra zihinde kalan ve bizim tasarım diye 
adlandıracağımız bir suretini çıkarır. Zevk veya acı tasarımı ruha 
döndüğünde yeni yeni arzu ve tiksinti, ümit ve korku izlenimleri olarak 
adlandırmak doğru olacaktır. Bunlar bellek ve imgelem tarafından 
tekrar kopyalanır ve tasarım olurlar; bu tasarımlar da, belki, sırayla 
başka izlenimleri ve tasarımları meydana getirir. Bu durumda iç duyum 
izlenimleri bir tek onların karşılığı olan tasarımların öncülüdürler; 
nitekim dış duyum izlenimlerinin ardılı olup onlardan türerler.” (Hume, 
2015, s. 21). 

 Aklın kendi kendine yaptığı bu birleştirme ve bir bilgi olarak sonuca ulaşmasına 

“nedensellik idesi” sebep olur. Hume’a göre öyleyse bilgiyi “ide ilişkileri” (örneğin 

matematik gibi) ile olgu sorunları (fiziki dünya) olmak üzere iki gruba indirgemek 

mümkündür. İde ilişkilerinde önermenin başından itibaren verilen öncüller ile sonucunda 

elde edilen zorunlu sonuç dolayısıyla kesin bilgiye ulaşmak mümkünken; olgu 

sorunlarında, kesin bilgiye ulaşılamaz ve ancak yüksek ihtimalle, olabilirliğine 

yaklaşılabilinir.  

“Hakiki gezegenler sistemini bize çizmek, bu uzak cisimlerin 
durumlarını ve uydukları düzeni belirlemek için bir bilginin sarf ettiği 
zamanın yerinde kullanılmış olduğunu kabul ederiz: müdrikemizin 
bölgelerini göstermeyi ve bizi bu kadar yakından ilgilendiren şeyleri 
tasvir etmeyi başaran kimselere daha çok değer vermemiz gerekir. (…) 
Hume her ne kadar kendisine şüpheci demekten hoşlanıyor olsa da ve 
dogmatik metafiziğe karşı gerçekten şüpheci ise de, felsefesi gerçekte 
sadece eleştiriciliktir (criticisme). Onun düşüncesine göre, felsefeden 
hatta metafizikten vazgeçmek söz konusu olmayıp, bu bilime başka bir 
yön ve başka bir konu vermek, onu sonu gelmeyen teorilerden çevirmek 
ve deneyin sağlam ve pozitif alanı üzerinde kurmak lazımdır.” (Weber, 
2015, s. 312). 
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 Bu çeşit pozitif bilgi ise fiziki dünyadaki doğa bilimleri için geçerlidir. A ve B 

olayları arasındaki neden-sonuç ilişkisi, Hume’a göre doğada değil ancak aklın ardışıklık 

ve çağrışım yasalarıyla zihnin kendi kendine yaptığı bir tamamlama ve birleştirme 

edimidir. A ile B olayları arasındaki neden-sonuç ilişkisi her ne kadar zorunluymuş gibi 

gözükse de aslında doğada böyle bir zorunluluk yoktur. “Duman tütüyorsa, kesin 

(zorunlu) olarak ateş yanıyordur” önermesi, doğru bir önerme değildir; zihnin 

alışkanlıkları ve “hayalgücü”49 bu birleştirmeyi yapar.  

“Düşüncelerimizin kumaşı tamamıyla dış duyulardan yahut iç 
duygudan alınmıştır; ruhun fonksiyonu bunları sıraya koymak ve 
birleştirmekten ibarettir50 yahut başka deyişle, fikirler izlenimlerin 
kopyalarıdır ve gücünü kaybetmiş her algı da şiddetli bir algının 
zayıflamasıdır. Bizzat Tanrı fikri, ruhun işlemleri üzerinde düşünmek 
ve kendimizde gördüğümüz bilgelik ve iyilik etme sıfatlarına sınırsız 
bir genişlik vermek sonucunda bizde doğar.” (Weber, 2015, s. 313). 

 Fiziki dünyada bile nedensellik gibi kesin bir zorunluluk yok iken; metafizik ise, 

deneyime dayanmayan, akılla da temellendirilemeyen, Tanrı, töz, özgürlük, ruhun 

ölümsüzlüğü gibi ideler hakkında hiçbir bilgi veremeyeceğinden, metafizik ile elde 

edildiği öne sürülen aşkın bilgi ise birer safsatadan ibaret olacaktır. 

 “Bir nedenin zorunluluğu için üretilmiş olan her tanıtlama bir 
aldatmaca ve safsatadır. (…) Her şeyin bir nedeni olmalıdır, denir; 
çünkü herhangi bir şey nedenden bir nedenden yoksunsa, kendi kendini 
meydana getirecektir; diğer bir ifadeyle var olmadan önce var olacaktır; 
ki bu olanaksızdır. Ancak bu akıl yürütme açık bir şekilde sonuçsuzdur; 
çünkü bir nedeni yadsırken, açıkça yadsıdığımız şeyi hala kabul 
ettiğimizi varsayar; yani bir neden olmalı ve böylece nesnenin kendisi 
yerine geçmeli deriz; bu da, şüphesiz, açık bir çelişkidir. Oysa herhangi 
bir şeyin bir neden olmadan getirildiğini, ya da daha doğru bir ifadeyle, 
varolmaya başladığını söylemek onun kendi kendisinin nedeni 
olduğunu ileri sürmek demek değildir; aksine, tüm dışsal nedenleri 
dışlarken, yaratılan her şeyin kendisini a fortiori  dışlar. Mutlak olarak 
hiçbir neden olmaksızın varolan bir nesne, kuşkusuz kendi kendinin 
nedeni değildir; nitekim birinin ötekinden geldiğini ileri sürdüğünüz 
zaman, sorulan şeyin kendisini varsaymış ve bir neden olmaksızın 
varolmaya başlamasının bütünüyle olanaksız olduğunu ama bir üretici 

                                                 
49 Imagination: Hayal gücü, imgelem yetisi. 

50 “Bu şimdiden, kelimesi kelimesine, Kant’ın doktrinleridir, yalnız o buna, bu sıraya koymanın ve 
birleştirmenin, düşüncede içkin a priori formlara göre yapıldığını ilave edecektir. Hume da bunların bazı 
prensiplere göre yapıldığını kabul eder, ama, mutlak sansüalist (duyumculuk) olduğundan, bu prensipleri 
de duyumdan, deneyden ve alışkanlıklardan çıkarır.” (Weber, 2015, s. 313).  
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gücü dışladıktan sonra bu sefer de bir başka üretici güce 
başvurabileceğimizi sorgusuz sualsiz kabul etmiş olursunuz. 

 Her sonucun bir nedeni olmalıdır, çünkü sonuç tasarımının kendisi 
bunu içerir diyenler daha da ciddiyetsizdirler. her sonuç bir nedeni 
zorunlu olarak baştan varsayar; çünkü sonuç, bağlılaşığı neden olan 
göreceli bir terimdir. Ancak her varlıktan önce bir neden gelmesi 
gerektiğini ispatlamaz; tıpkı her kocanın bir karısı olması gerektiği 
gerçeğinden her erkek evli olmalıdır sonucunun çıkarılamayacağı gibi. 
Sorunun esası, varolmaya başlayan her nesnenin varoluşunu bir nedene 
borçlu olmasının gerekip gerekmediğidir; bunun ne sezgisel ne de 
tanıtlı olarak kesin olmadığını ileri sürüyor ve bunu önceki akıl 
yürütmeler yoluyla yeterince ispatladığımı umuyorum.” (Hume, 2015, 
ss. 66, 67). 

 Hume’a göre insanda kabul gören yanlış bir yargı olan nedensellik ilkesi 

dayanaksızdır. 

“Her yeni üretim için bir nedenin zorunluluğu görüşünü bilgiden ya da 
herhangi bir bilimsel akıl yürütmeden türetemediğimiz için, bu görüş 
zorunlu olarak gözlem ve deneyimden doğuyor olmalıdır. O zaman 
sonraki soru doğal olarak şu olmalıdır: Deneyim böyle bir ilkeyi nasıl 
ortaya çıkarır? Ancak bu soruyu niçin belirli tikel nedenlerin zorunlu 
olarak belirli tikel sonuçları olur vargısını çıkarır ve niçin birinden 
ötekine bir çıkarsama yaparız sorusuna katmayı daha uygun 
gördüğümden, bunu gelecek soruşturmalarımızın konusu yapacağız. 
(…) Neden ve sonuç ile ilgili tüm akı yürütmeler kökensel olarak belli 
bir izlenimden türetilmişlerdir; tıpkı tanıtlamanın inancasının, her 
zaman tasarımların karşılaştırılmasından sonra ortaya çıkmasını ve 
bunu karşılaştırma unutulduktan sonra da varlığını devam ettirebilmesi 
gibi.” (Hume, 2015, ss. 68, 69). 

 Kendisini dogmatik uykularından uyandırdığını söyleyen Kant için Hume’un 

felsefeye getirdiği asıl yenilik de işte buradadır. Nedensellik bağlantısı dış dünyada değil, 

insan zihninin dış dünyadan edindiği ardışıklık ve izlenimlerinden doğan bir 

yanılsamadır: 

“HUME herşeyden önce Metafiziğin bir tek ama önemli bir 
kavramından, yani neden ve etkinin bağlantılılığı kavramından 
(dolayısıyla bunun sonucu olarak ortaya çıkan kuvvet ve eylem gibi 
kavramları da gözönünde bulundurarak) yola çıktı ve bu kavramı 
kucağında büyüttüğünü ileri süren aklı, kendisine hesap vermeye ve şu 
soruyu yanıtlamaya çağırdı: akıl hangi hakla bir şeyin öyle bir yapıda 
olabileceğini düşünebilir ki, bu şey konduğu takdirde bununla başka bir 
şey de zorunlu olarak konsun; çünkü neden kavramı bunu söylüyor. 
HUME, aklın a priori olarak ve kavramlardan hareket ederek böyle bir 
bağlantılılığı düşünebilmesinin tamamen olanaksız olduğunu karşı 
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çıkılamayacak şekilde kanıtladı; çünkü bu bağlantılılık zorunluluk 
içerir, ama bir şey olduğu için başka bir şeyin de zorunlu olarak 
olmasının gerektiği, dolayısıyla böyle bir bağlantılılık kavramının a 
priori olarak nasıl getirileceği bilinemez. Bundan şu sonuca vardı ki, 
akıl bu kavramla kendi kendisini tamamıyla aldatmakta, onu yanlış yere 
kendi çocuğu saymaktadır; çünkü bu kavram, deney tarafından hamile 
bırakılarak, bazı tasarımları çağrışım yasası altında toplayan ve buradan 
çıkan öznel zorunluluğu, yani alışkanlığı, kavrayıştan çıkan nesnel 
zorunluluk yerine süren hayal gücünün gayrimeşru çocuğundan başka 
bir şey değildir.” (Kant, 2000, ss. 5, 6). 

 Hume'a göre deney, ancak belli sayıda sonuç gösterdiğinden; zorunlu, evrensel, genel 

geçer ve de değişmez olan kesin bilgiyi (bilimsel bilgiyi) gösteremez. Neden-sonuç ilkesi dışarıda 

(dış dünyada) değil; içeride yani zihnin kendisindedir. Birleştirmeyi zihin yapar. 

““Sıcaklık genişletir.” (…) Fakat bu önermenin zorunlu, evrensel, 
bütün hallerde doğru olduğunu hangi hakla söyleyeceğim? Deney bana 
bütün halleri gösteriyor mu ve bizim gözlemimiz dışında sıcaklığın her 
zaman genişlettiği cisimleri genişletmemesinin mümkün olduğu haller 
yok mudur? Bu noktada Hume haklıdır. Deney ancak belli sayıda haller 
gösterdiğinden, zorunluyu ve evrenseli veremez.” (Weber, 2015, s. 
325). 

 Hume’un açmış olduğu katı empirist/sensualist görüşü ile hesaplaşmak görevi ise 

Kant’a düşecektir. Nitekim Kant, idealizm ile empirizm arasında bir çizgide oluşturacağı 

kendi felsefesine de bu yüzden “kritisizm (eleştiri) felsefesi” diyecektir. Hume’un 

özellikle neden-sonuç hakkındaki özne merkezli epistemik görüşü, Kant’ı etkileyecek ve 

daha sonra bu bakış açısı 20. yy.’da “fenomenoloji”nin doğuşuna zemin hazırlayacaktır.  

 Immanuel Kant 

 Immanuel Kant (1724-1904) ilk döneminde Leibniz ve Wolff’un etkisi altında 

idealist bir yönelimde olduğu görülmekle beraber, Hume’un fikirlerini öğrenip ondan 

etkilendikten sonra ise (1770-1804 yılları), bu ekolden uzaklaşarak kendi felsefesini 

oluşturduğu bilinmektedir (Weber, 2015, s. 323). 

 Newton’un fizik kuramı üzerine getirdiği mekanik doğa temelli yeni görüşleri 

(Kuehn, 2017, s. 72) ile Hume’un empirist felsefesin de etkileri, Kant’ı, bilimsel ve kesin 

olan bilgi arayışı ile insan bilgisinin neliği ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla tüm 

bunların kritik (eleştiri) edildiği felsefi araştırmalara yöneltti (Weber, 2015, s. 323). 
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Kant’ın asıl amacı aklın var olan yetileriyle insanın neleri bilebileceğini öğrenmek, bu 

amaçla kendisine kadar bir bilim olarak kabul edilen metafiziğe bir sınır çizmek olacaktır. 

 Kant’ın felsefe tarihine yaptığı asıl katkının insanın kendi varlığı ile dış dünya 

arasındaki ayırımın keskin çizgilerle sınırlarını çizmek, idealizmde olduğu gibi ne tüm 

varlığın fikirlerden; ne de empirizm de iddia edildiği gibi insana ve onun bilme alanına 

ait olan tüm bilginin de dış dünyanın etkileri sonucu oluşan doğal bir sonuç olduğuydu. 

Kant’a göre bilgi bu ikisinin birleşmesiyle oluşan tümleşik bir alandı, felsefe de işte bu 

birleştirme ve sınır çizerek ayırma işi ise bu görev, kendisinin kurarak adını koyduğu 

“kritik (eleştiri) felsefe”nin alanına giriyordu: 

“Bizim çağımız, birçok kez eleştiri çağıdır diyor Kant ve bu kelime ile 
onaylamadan önce tartan ve bilme iddiasında bulunmadan önce bilginin 
şartlarını öğrenmeye çalışan felsefeyi kastediyor. Eğer Kant’ın felsefesi 
genel anlamıyla eleştiricilik ise, fikirler teorisi özel bakımdan da gene 
böyledir. Fikirlerin oluşumunda duyumdan gelenle aklın kendiliğinden 
(spontanée) olan faaliyetinden geleni birbirinden ayırmak (krinein, 
discerner) itibariyle iki uçta bulunan Leibniz’in ve Locke’un teorilerine 
zıt olarak eleştiri’dir. Sansüalizm ile birlikte fikirlerimizin madde’sinin 
yahut kumaşının bize duyular tarafından verildiğinin kabul ediyor; 
idealizm ile birlikte onların form yahut şekillerinin aklın eseri 
olduğunu, duyumun verilerini kendine özgü kanunlarıyla, fikirler 
haline getirenin akıl olduğunu görüyor.” (Weber, 2015, ss. 323, 324). 

 Görüldüğü gibi Locke’da nesnede olan uzam ve zamana dayalı birincil tözler ile 

öznede bulunan duyuma dayalı öznel ikincil töz ayırımının Kant’ta tamamen ortadan 

kalktığı; birincil ya da ikincil türden tüm tözlerin; uzam ve zaman da dahil olmak üzere, 

tamamının öznede bulunduğu ve bunun bilmeye dayalı bir görü formu olduğu görüşü ve 

yeniliği getirilmiştir. Nitekim Kant, “Saf Aklın Eleştirisi” isimli eserinden sonra yazdığı 

ikinci epistemoloji çalışması olan ünlü “Prolegomena”51 isimli eserinde, metafizik 

                                                 
51 Kant’ın “Prolegomena” isimli eserinin uzun adı: “Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her 
Metafiziğe (Felsefeye): Prolegomena (1783)”dır. Prolegomena ise ‘önsöz’ demektir. Kant’ın, “insanın 
anlama yetisi, metafizik ve bilimsel bilginin olanaklılığı” konularını derinlemesine inceleyerek ele aldığı 
ilk ‘Bilgi Felsefesi (epistemoloji)’ eseri; “Saf Aklın Eleştirisi (ilk baskı: 1781; genişletilmiş 2. basım: 
1787)” isimli kitabıdır. “Prolegomena” ise; bilgi felsefesi sorunlarını özet olarak anlattığı ikinci 
epistemoloji kitabıdır (Çev. İoanna Kuçuradi’nin a.e. “Çeviri Üzerine Not” yazısından: Kant, 2000, s. 4). 
“Prolegomena”, epistemoloji ile birlikte, “Pratik Aklın Eleştirisi (1788)” isimli eserinde incelediği “etik” 
ile; “Yargı Yetisinin Eleştirisi (1790)” isimli eserinde incelediği “estetik” konularını da içeren [ileriki iki 
kitabı haber veren] birer özet/”önsöz” niteliğini taşıyan eserdir. 
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bilginin temelinde deney olamayacağını söyledikten sonra bu konunun üzerinde önemle 

durur: 

“Demek ki, şeyleri a priori görmemizi sağlayan, sadece duyusal 
görünün biçimidir; ama bu sayede nesneleri kendi başlarına oldukları 
gibi değil, bize (duyularımıza) göründükleri gibi bilebiliriz; eğer 
sintetik a priori önermelerin olanaklı olduklarına evet denecekse veya 
gerçekten bulundukları taktirde onların olanağı kavranacak ve önceden 
belirlenecekse, bu kabul kesinlikle zorunludur. 

Şimdi, uzam ve zaman, Saf Matematiğin, aynı zamanda zorunlu ve 
zorunlu olan tüm bilgilerinin ve yargılarının temeline koyduğu 
görülerdir. Çünkü Matematik bütün kavramlarını önce görüde ve Saf 
Matematik saf görüde serimlemek, yani onları kurmak zorundadır; bu 
görü olmadan (çünkü o, analitik olarak, yani kavramları öğelerine 
ayırarak değil, sadece sintetik yoldan ilerleyebilir), yani sintetik a priori 
yargılar için malzemenin verilebilmesini sağlayan saf görü eksik 
olduğu sürece, Matematiğin bir adım bile atması olanaksızdır.” (Kant, 
2000, s. 32). 

 Kant’ın epistemolojisindeki yenilik işte buradaki uzam ve zaman dediği saf görü 

formlarının öznenin bilgi oluşturmada kullandığı ve yine öznede bulunan (Locke’a göre 

özneden bağımsız ve öznenin dışında idi) temel bir kategori konumunda olmasıdır. Yani 

aslında çok bilinen bir yanlış olarak, bilgi, dış dünyanın etkisiyle/baskısıyla insanda 

oluşan bir etki değil; dış dünya etkileri ile birlikte insandaki bilmeyi olanaklı kılan saf 

görü formları olan, uzam ve zamanın birleşerek oluşturduğu ikili bir yapıdır. Bilme 

edimini yapan/sağlayan ise bu kalıpları kullanarak bilgiyi oluşturan öznenin kendisidir. 

Dışarıdan duyu verileri ile aldığı verileri saf görünün kategorilerine göre düzenleyip 

şekillendiren ve onu kendine göre, önermesinin içeriğinde verilmeyen yeni bir sintetik 

bilgi konumuna getiren/yükselten öznedir. Kant, özne merkezli bu bilme edimine 

“Anschauung”52 der. Kapsayıcı olan ve bilgiyi üreten insanın aklıdır. Kant’taki kritik 

felsefenin özünde yatan ise bu ikili yapıdır, dış duyudan alınan veriler empirik olmasına 

                                                 
52 Anschauung (Alm): “Almancada, 1. weltanschaung [dünya görüşü] örneklerinde olduğu gibi, görüş, 
bakış açısı, nokta, nazar anlamına gelen sözcük. 2. Sezgi, dolayımsız idrak, doğrudan algı. Doğrudan ve 
aracısız olma özelliğine sahip bulunan görü. Kant’ın felsefesinde, zihne, zaman ve mekan formları 
aracılığıyla, duyusal malzeme sağlayan algı ya da sezgi türü (Cevizci, 2005, s. 116).” Kant’ın bu terim ile 
ifade etmek istediği şey; “özne tarafından, özne merkezli ve öznel olarak algılanılan dış dünyadaki 
şey/nesne” anlamındadır. Klasik empirik görüşün ifade ettiği gibi, nesnenin zihindeki zorunlu bir izdüşümü 
değil; öznenin aldığı/alabildiği ve uzam ve zaman formlarından dolayı öznenin aktif olduğu öznel epistemik 
bilgi türü. 
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rağmen, ona bilgi formunu kazandıran ise saf halde bulunan ve aklın doğal yapısında 

kendiliğinden ve duyu verilerini aşan yapısıyla transsendent olarak var olan kategorilerin 

birleşimi ile mümkün kılınmasıdır. Aklın kategorilerinin bu transsendent yapısının 

bulunması metafizik bilginin mümkün olduğu anlamına gelmez, çünkü tıpkı bir fırın 

ustasının hamuru şekillendirmesi benzetmesinden yola çıkılır ise elde edilen yine üç 

boyutlu ve ontik anlamda var olan ekmeğin kendisi olacaktır. Dolayısıyla, kaynak duyu 

verileri olduğu için elde edilen bilgi de deneyle sınırlı ve deneyi aşamayan fenomenal bir 

bilgi türü olacaktır ve metafizik bilgi ise kesinlikle olanaklı değildir (Kant, 2000, ss. 13-

32). 

 Kant, metafizik bilginin olanağı konusunda, Prolegomena’da “Tüm Metafizik 

Bilgiye Özgü Olan Hakkında Hatırlatma” bölümünde şöyle bahseder: 

“Herşeyden önce, metafizik bilginin kaynaklarının deneysel 
olamayacağı, zaten onun kavramında vardır. O halde bu bilginin ilkeleri 
(ki bu ilkelere sırf temel önermeler değil, aynı zamanda temel 
kavramlar da girer) hiçbir zaman deneyden alınmamalıdır: çünkü p, 
fizik değil, metafizik, yani deneyin ötesinde kalan bilgi olmak 
zorundadır. O halde ne asıl Fiziğin kaynağını oluşturan dış deney, ne de 
deneysel Psikolojinin esasını oluşturan iç deney, bu bilginin temelini 
oluşturabilir. Demek ki, o, a priori bilgi veya saf anlama yetisi ve saf 
akıl bilgisidir.” (Kant, 2000, s. 14). 

 Kant’ın burada teolojinin temel konuları olan; Tanrı, ruh ve ruhun ölümsüzlüğü 

gibi konuları zaten bilme alanının dışına ittiği, metafizik bilgi olarak ise aklın deneyden 

bağımsız olarak ürettiği matematiğin ve geometrinin bilgisini kastettiği anlaşılmaktadır. 

“Metafizik denebilecek tek bilgi türü üzerine 

a) Genel Olarak Sintetik ve Analitik Yargılar Arasındaki Fark Üzerine. 

Metafizik bilgi sadece a priori yargıları içermelidir; onun kaynaklarına 
özgü olan, bunu böyle gerektirir. Yargılar hangi kaynaktan gelirlerse 
gelsinler ya da mantıksal biçimler bakımından nasıl olurlarsa olsunlar, 
içerik bakımından aralarında fark vardır; bu içerik bakımından ya sırf 
açıklayıcıdırlar ve bilginin içeriğine hiçbir şey eklemezler, ya da 
genişleticidirler ve eldeki bilgiyi artırırlar; birincilere analitik, ikincilere 
ise sintetik yargılar adı verilebilir.” (Kant, 2000, s. 14). 

 Kant, olası tek metafizik bilgi türü olarak nitelendirdiği aklın rasyonel bilgi türünü 

ikiye ayırmakta ve buradan “analitik” ve “sintetik” yargı türü olmak üzere, toplamda iki 



65 

 

alt türden bilginin olduğunu söylemektedir. Analitik yargılar, yüklemde, öznenin 

kavramında zaten var olan ve bilgiyi genişletmeyen yargılardır (Kant, 2000, s. 14). 

Örneğin; “Tüm evliler, bekar değildir” önermesinde olduğu gibi, evli olmak zaten bekar 

olmamak anlamına geldiğinden ve önermede verilen bilgiyi genişletip yeni bir bilgi 

vermediğinden, bu önerme, analitik yargı içeren bir önermedir denilebilir. Ancak sintetik 

önermeler, önermenin öncülleri içerisinde var olmayan yeni bir bilgiye ulaşmamızı 

sağlarlar (Kant, 2000, s. 15). Örneğin, Matematikteki 5+2=7 önermesi, 5’te ve 2’de 7’nin 

bilgisini içermemesinden ve ancak 5 ile 2’yi toplama işleminden geçirdikten sonra 7’nin 

bilgisine ulaşmış olmamdan dolayı, bu önerme ve dolayısıyla da deney yargıları ile 

matematik ve geometrinin yargılarının tamamı sintetiktir (Kant, 2000, s. 16). 

 Kant’ın, Hume’dan farklı olan düşüncesi ise buradaki transsendent yani aşkın ve 

deneyden bağımsız olan a apriori bilgi dediği epistemik kavramdır. Her ne kadar bu 

transsendent bilginin kaynağı, doğa ve duyu yoları ile edinilen deney bilgisi olsa da, bu 

bilginin kendisini doğada saf halde bulamayacağımızdan; örneğin “1” kavramı gibi, bu 

türden bilgiler Kant’a göre transsendent özelliğini taşırlar: 

“Bütün analitik yargılar tamamıyla çelişme ilkesine dayanırlar ve 
onların malzeme olarak kullandıkları kavramlar deneysel olsa da 
olmasa da, doğal yapıları gereği a priori bilgilerdir. Çünkü evetleyici 
analitik bir yargının yüklemi zaten önceden öznenin kavramında 
düşünüldüğünden ötürü, o özne hakkında değillenmek zorundadır. “Her 
cisim yer kaplar” ve “yer kaplamayan cisim yoktur” gibi (yalın) 
önermelerde bu böyledir. 

İşte bu nedenle bütün analitik önermeler, kavramları deneysel olsa da, 
a priori yargılardır, örneğin “altın, sarı bir metaldir” önermesi; çünkü 
bunu bilmek için benim bu cismin sarı ve metal olduğunu içeren altın 
kavramından başka birşeye ihtiyacım yoktur. Bu, benim kafamdaki 
altın kavramını oluşturmaktaydı ve bana onu -başka yerlerde aramama 
gerek kalmadan- öğelerine ayırmaktan başka yapacak bir şey 
kalmıyordu.” (Kant, 2000, s. 15). 

 Kant, sintetik bilgi türünü kendi içerisinde, deney yargıları ile matematik yargılar 

olmak üzere ikiye ayırır. Bilimsel bilgiyi ise deney yargılarının içinde gösterir.  

“Herşeyden önce sintetik yargıları sınıflara ayırmak istiyorum: 

1) Deney yargıları her zaman sintetiktirler. Yargıda bulunmak için 
kavramımın dılına çıkamayacağımdan ötürü, analitik bir yargıyı deney 
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üzerine temellendirmek uygun olmaz, dolayısıyla deneyin tanıklığına 
ihtiyacım yoktur. Bir cismin yer kaplamasına ilişkin önerme a priori 
olarak kesin olan bir önermedir ve deney yargısı değildir. Çünkü deneye 
yönelmeden önce, kavramda yargımın tüm koşullarına sahibim; bu 
kavramdan çelişme ilkesine göre yüklemi çıkarabilirim ve busayede 
derhal yargının zorunluluğunun bilincine varabilirim, ki bunu bana 
deney hiçbir zaman öğretemez. 

2) Matematik yargıların tamamı sintetiktir.” (Kant, 2000, s. 16). 

 Kant’ta yeni bir bilgi türü olarak karşımıza çıkan bu yeni epistemolojik 

yaklaşımın, dış dünyadaki reel gerçekliği yadsıyarak özneyi bir çeşit solipsizme 

yaklaştırdığı yargısı ise tam olarak doğru değildir. Burada ise ön kabule dayalı bir çeşit 

sağduyu devreye girer ve dış gerçeklik yadsınmaz, ancak bu alan, özne için sadece 

bilinemez olan “noumena”dır. Kant’ın “Trancendandal İdealizm” olarak adlandırdığı bu 

konu hakkında Tuğcu şu ifadelerde bulunur:  

“Bu receptivite formlarının dışında, duyu verileri ile algıladığımız 
'şey'lerin elbetteki bir gerçeklikleri vardır. Ama bu gerçeklik, duyu 
verileriyle algılanan bu emprik gerçeklik, genelliğinin ve 
gerekirliliğinin temellerini akılda bulunan bir 'koşullar sistemi'nde 
bulur. İşte Kant idealizmi budur. Kant bu idealizmi, 'Saf Aklın 
Eleştirisi'nin Transendental Estetik bölümünde 'Transentental İdealizm' 
diye adlandırır. Emprik gerçeklik bir 'görünüş dünyası'dır; bizim 
kavrayışımızın kavradığı bir dünyanın ve var olanın tümünün emprik 
gerçeklikten ibaret olduğunu ileri süremeyiz; empirik gerçeklik 
'görünüşün' karşısında bir 'kendi başına var olan'ın, onun algısına sahip 
olmadığımız için var olmadığını göstermez. Çünkü biz yalnızca zaman 
ve uzam, a priori formları içerisinde yer alanı bilebiliriz; ama bu, var 
olanın tümünün zaman ve uzam içerisinde olmasını gerektirmez. 
Kant'ın Transendentel İdealizmi hiçbir zaman doğa bilimlerinin 
araştırma alanı olan emprik gerçekliği yadsımaz." (2001, s. 51).  

 Kant’ın ortaya çıkardığı bu yeni bilgiden sonra dokunulmaz ve bilinemez bir alan 

olarak ortaya çıkan; “noumenal” yani “kendinde şey” ile, akıl sahibi bir varlık olarak 

insanın, var olan duyu ve akıl yetileriyle kendi başına ve kendi çapında elde ettiği 

“fenomenal” bilgi türünün ayrımının yapılmasıyla görecelilik ve kesinlik problemleri 

ortaya çıkmaktadır. Eğer bilimsel bilgi dahil her şey fenomenal bilgi türüne giriyorsa; 

gerçeğin kendisini yansıtmıyor ve sadece ondan elde edilen, üzerine getirilen birer 

yorumdan ibaretse; öyleyse doğruluk, gerçeklik ve hakikat kavramları nasıl ve nerede 

konumlandırılmalıdır? Bu insanı derin bir şüpheciliğe ve solipsizme götürmez mi? 

Kant’tan yıllar sonra, 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Thomas S. Kuhn tarafından ortaya 
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atılan “paradigma53 (Kuhn, 2015, ss. 120-130)” kavramının yapısında da ifade edilen 

bilimsel bilginin bile, bir kesinliğinin olmadan tarihten devraldığı mirası sürekli 

ilerleterek devam ettirdiği ve dolayısıyla da kesinlik ve mutlaklık içermemesi ve son 

tahlilde de fenomenal göreceliliğe bağlı olsa bile dünyayı açıklayıp anlamlandırmak için 

kullanacağımız elimizdeki tek yöntem olduğu sonucu çıkmaktadır. Genel olarak 

“hakikat” sorunu olarak adlandırılan bu sorunsal daha ileriki bölümlerde ele alınacak ve 

hakikatin içeriği irdelenecektir, buradan da Tarkovski sineması ile kurulabilecek etik 

bağlantıları araştırılacaktır. Kant’tan sonra “fenomen” kavramı ile ortaya çıkan görecelilik 

sorunu ve mutlak bir hakikatin belirlenemeyeceği gerçeği; ileride “fenomenoloji” ve “dil 

felsefesi”nin gelişmesine neden olmuş ve hakikat problemi, düşünce tarihinde büyük 

filozoflar tarafından bu alanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Özellikle, Kant’tan sonra 

felsefenin genel bütünleyici ve her şeyi açıklayıcı idealist-tasvirci ve her şeyin harmonik 

uyum içerisinde var olduğunu söyleyen metafizik ve teolojik yönlerinden ayrılarak, daha 

çok görecelilik tabanında bir özne felsefesine doğru geçiş yaptığı savının haklılık payı 

bulunmaktadır. Nitekim, Altuğ’a göre; 

“Çünkü bu “önceden tesis edilmiş harmoni” düşüncesi metafiziksel bir 
varsayımdı ve bilimsel bir felsefe dizgesini destekleyecek bir kanıt 
olamazdı. Böylece ne ampirizmin ne de rasyonalizmin temel soruyu 
çözümlememiş olduğu ortaya çıkıyordu: bilginin, nesnesi ile ilişkisi -
neden oluşur ve neye dayanır? 

Kant’ın bu soruyu konu edinen eleştirisi, sentetik a priori yargıların üç 
teorik bilimdeki -matematik, salt doğa bilimleri ve metafizik- edimsel 
mevcudiyeti olgusundan çıkar. Böylece soru şu biçime bürünür: 
Sentetik a priori yargılar mümkün müdür?” (Deleuze, 1995, s. 11)54. 

 Nitekim Kant, “Prolegomena”da yargı türlerini açıkladıktan sonra, şu dört 

sorunun peşine düşer: “1) Saf matematik nasıl olanaklıdır? 2) Saf Doğa Bilimi nasıl 

olanaklıdır? 3) Metafizik genellikle nasıl olanaklıdır? 4) Bilim olarak Metafizik nasıl 

olanaklıdır?” (Kant, 2000, s. 29). Altuğ, bu konuda şöyle devam ediyor: 

““Sentetik a priori yargı düşüncesi” örtük olarak iki temel içerme 
barındırmaktadır kendinde. Birincisi, sentetik nitelemesinin işaret 

                                                 
53 Thomas S. Kuhn; “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”, (1962). 

54 Çev. Taylan Altuğ'un a.e. “Ön Yazı” bölümünden. 
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ettiği, yargıda ortaya çıkan sentez edimi. İkincisi, a priori nitelemenin 
işaret ettiği, zihnin deneyime katkısı. 

İşte birbiriyle yakından bağlantılı bu iki etmen, Kant’ın özne felsefesini 
anlama/anlamlandırma yönünde birtakım ipuçları vermeyi amaçlayan 
bu denemenin izleğini ve sınırlarını belirlemektedir.  

Genelde, Eleştirel Felsefe, insan zihninin güçlerinin, eğilimlerinin ve 
tasavvurlarının dizgesel bir keşfi ve yetkilendirmesidir. Düşünce, 
eylem ve duygu’nun her alanında, Kant, ilkin zihin tarafından yapılan 
katkı’yı araştırır ve sonra da bu katkının eleştirel bir değerlendirmesine 
girişir. Farklı deneyim alanlarında, bilgide, ahlakta ve estetikte ortaya 
konan ürünün ya da sonucun bir bölümü, daima öznenin ya da 
eyleyicinin etkinliğinde atfedilebilir. Felsefe de, Kant açısından, işte bu 
öznel katkı’nın eleştirisidir. Bu bakımdan Kant felsefesi, özellikle bir 
özne felsefesi olarak görülebilir. Bu bağlamda Kant’çı felsefeyi 
nitelemede kullanılan “Transcendental İdealizm”in ne anlama 
geldiğine bakacak olursak; bu özne’nin öz doğasına ilişkin bir özelliği 
bulgulayabiliriz. Transcendendal İdealizm’in dilegetirimi 
(formulasyonu) şudur: duyularla algıladığımız gerçeklik, kendi 
tümellik ve zorunluluk temellerini (nesnel geçerlilik temellerini), bilen 
öznede mevcut bilme koşullarında bulur.” (Deleuze, 1995, ss. 11, 12)55. 

 Bu çalışmanın amaçlarından biri de Kant ile başlayan özne felsefesi temelli bu 

derin fenomenolojik ayırımın, özellikle 20. yy’daki sonuçlarına bakmak ve buradan da, 

günümüzde halen daha var olan teoloji kökenli ve postulat konumundaki metafizik 

içerikli bir takım yanlış bilinen hakikat yaklaşımlarını eleştirmektir. Nitekim Tarkovski 

sinemasına birtakım çevrelerce sıkça referansı yapılan hakikat ile; dini ve ideolojik 

kökenli “normatif-mutlak etik” kavramlarının metafizikten bağımsız ve Kant’ın 

gösterdiği gibi a priori kökende var olan “değerler etiği” olduğu yönündeki savımız 

ileriki bölümlerde serimlenecektir. Öyleyse bu çalışmada yapılması gereken Kant’ın 

epistemolojisindeki noumen ve fenomen kavramları ile, etik felsefesindeki “ahlak yasası” 

kavramının açıklanmasının gerekliliğidir. 

 Kant, kendi epistemolojisini kurarken bilginin yapısına, o bilgi türünü 

diğerlerinden ayıran temel özelliklerin ne olduğuna göre tasnif edip sınıflandırmak 

gerektiğini söyler. Bu ayırımın ise bilgi edinilen şeyin nesnesine bakmaktan geçmektedir. 

Burada ise deneyden kaynaklanan bilgi ile metafizik olan iki bilgiye rastlarız. Metafizik 

                                                 
55 Çev. Taylan Altuğ'un a.e. "Ön Yazı" bölümünden. 
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bilginin ise zaten deneyden kaynaklanmadığı onun kendi kavramının içinde vardır (Kant, 

2000, s. 23). 

“Çünkü o, fizik değil, metafizik, yani deneyin ötesinde kalan bilgi 
olmak zorundadır. O halde asıl fiziğin kaynağını oluşturan dış deney, 
ne de deneysel Psikolojinin esasını oluşturan iç deney, bu bilginin 
temelini oluşturabilir. Demek ki, o, a priori bilgi veya saf anlama yetisi 
ve saf akıl bilgisidir.” (Kant, 2000, s. 24). 

 Kant’ın metafizik ile deneyden kaynaklı bilimsel-sintetik bilgi türlerini 

birbirinden ayırırken asıl ulaşmak istediği, onun rastlantısal olmayan ve bütün hallerde 

doğru olması, yüklemle konu arsında kurduğu bağlılığın  rastlantısal değil, her durumda 

ve her seferinde aynı sonucu verecek zorunluluğun olduğu kesin bilgiye ulaşmak idi 

(Weber, 2015, s. 325). Bu ise tamamen bilimsel bilgi türünün tanımını oluşturmaktadır. 

İleride de görüleceği üzere, Kant’ın deneyden elde edilen bilimsel bilgi, özgürlükten ve 

onun uygulanması zorunluluğundan kaynaklanan pratik alandaki etik bilgi ve yine insanın 

yüce duygusuna karşı duyduğu saygıdan oluşan estetik bilgi dışında başka bir bilgi türünü 

kabul etmediği, metafiziği tamamen reddederek bu alandaki her türlü bilgiyi (Hume gibi) 

tarihsel birer söylence/safsata konumuna indirgeyecek; Tanrı, ruhun ölümsüzlüğü ya da 

evrenin sınırları gibi konuların ise deney alanının dışına taştığı için bunların bilinemez 

olduğunu söyleyecektir. Görülmektedir ki Kant bilgi denlince, sadece saf aklın deneyle 

elde ettiği bilimsel bilgiyi anlamakta ve bir bakıma bir şeyin özüne ait olanı bilme 

anlamındaki felsefi bilgiyi bile metafizik sayıp dışlamaktadır. 

 Kant'ın, aklın duyumdan önce a priori olarak bildiği ve duyumdan gelen verileri 

biçimlendirerek bilgiye dönüştürdüğü "zaman" ve "mekân" kavramları da; aslında 

dikkatle incelendiğinde onlar da yine duyumdan gelir. Akıl bu kavramları tekrar 

soyutlaştırarak birer kategoriye dönüştürür. Tıpkı, elmasların içinden bir elmasın 

alınarak, sivriltip bıçak formuna getirildikten sonra tekrar elmas kesmek için kullanılan 

bir alete dönüştürülmesi [elmas kesen elmaslar] analojisinde olduğu gibi. Kant'ın eleştirel 

felsefesiyle ortaya koyduğu görüşü çok önemlidir: Tek tek her düşünen insan, zihninde a 

priori olarak bulunan zaman ve mekân kalıplarıyla dünyayı algılar. Duyu verilerinden 

bağımsız tek bilgi yoktur (burada Hume’un sensualist fikirlerini devam ettirir). İnsan 

bilgisi, maddi olan dış dünyaya (duyuma) mahkumdur. Ancak yine de tüm bilgimizin 

kaynağı duyum olsa da ona tıpkı bir çimento gibi son şeklini veren akıldır. “Bu, diyor 
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Kant, duyuların bir hükmün malzemesini ve aklın onları birleştirmeye yarayacak 

çimentoyu vermeleri şartıyla mümkündür (Weber, 2015, s. 326).” Aklı bölümlere 

ayırarak56 onun ulaşabileceği sınırlarını çizmeyi amaçlayan Kant, bu yolla kendisinden 

sonraki düşünce tarihine derin bir çizgi çizerek; felsefeyi özne temelli bir düşünce 

etkinliği haline getirmek suretiyle, modern felsefeyi, bilim ve sanat felsefesini de 

kökünden değiştirmiş oluyordu.  

“Şu hâlde eğer duyarlık içgüdüsel ve önüne geçilmez bir alışkanlık 
sonucunda eşyayı bize zamanda ve mekânda gösteriyorsa, bu onları 
kendilerinde oldukları gibi değil, camlarından biri zaman ve öteki 
mekan denilen gözlükleri arkasından ona nasıl gözüküyorlarsa öyle 
gösteriyor demektir. Ona göründükleri gibi! Yani o, bize görünüşleri 
veya hiç olmazsa phainomena’yı veriyor ama kendinde şeyi (chose en 
soi), noumena’yı vermeye muktedir değildir. Ve madem ki müdrike 57 
ihtiyacı olan malzemeyi ancak duyarlıktan alıyor, madem ki bu 
malzemenin ona gelebileceği başka yol yoktur, öyleyse apaçıktır ki o 
daima ve mukadder olarak fenomenler üzerinde iş görmektedir ve 
fenomenin altına gizlenen sırlara ve duyulara sonuna kadar gizli kaldığı 
gibi, ona da sonuna kadar gizli kalmaktadır.” (Weber, 2015, s. 329)  

 Dolayısıyla öznel algı kalıplarıyla elde edilen bilgi ise sonuç itibariyle subjektif 

yargılar olacak ve eşyayı doğada olduğu gibi (hakikat) değil; özneye nasıl gözüküyorsa 

öyle algılanacaktır. Sonuçta verilen yargı hakikati (noumen) değil; onun hakkında 

yapılmış bir niteleme (fenoumen) olacaktır. Hakikat ise kendinde şey olarak, özne için 

hep bilinemez kalacaktır (Weber, 2015, ss. 328, 329). 

 Kant, ikinci Kopernik devrimi dediği yöntem ile uzam ve zamanı da öznenin bir 

bilme formuna dönüştürmüş; bu formlardan geçtikten sonra aklın a priori kategorileri 

aracılığıyla öznenin bir edimi olarak bilgiye dönüştürmüştür. Kant’tan sonra buradaki 

etkin olarak faal olan dış dünya değil, özne; dolayısıyla da elde edilen bilgi, bu sürecin 

sonucunda öznel bir fenomen olacaktır. Kendi kendisinin farkında olan özne 

(apperception); Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilen bilmenin trancendental a priori koşulları 

                                                 
56 Verstand: Zekada hüküm vermek yani sezgileri a priori kanunlara göre birbirine bağlamak. Vernunft: 
Hükümlerimizi evrensel fikirler dizisi altında toplamak melekesi. Şu hâlde ona göre müdrikenin 
incelenmesi hüküm verme melekesinin (vesrtand) eleştirisiyle, asıl aklın (vernunft) eleştirisi veya kendi 
deyimiyle transandantal analitik ve transandantal diyalektik diye tekrar ikiye ayırmaktadır. (Weber, 2015, 
s. 329). 

57 Anlama yetisi. 
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bağlamında diğer özneler ile aynı olan iş bu ortak koşullara tabi oldukları için; bu 

bağlamda birbirlerine bağlanmaktadırlar. Kesinlik dış dünyadaki nesnelerde aranmamalı 

-çünkü onlar Kant’a göre noumen’dirler ve kendinle şey oldukları için bilinemezdirler-; 

bilmeyi mümkün kılan uzay ve zaman ile bu kategorilerde aranmalıdır.  

“Uzay Kavramının Aşkınsal Açıklaması: Bir aşkınsal açıklama ile bir 
kavramın başka sentetik bir ilke olarak açıklanmasını anlıyorum. Bu 
amaçla gerçekten bu tür bilgilerin verili kavramdan doğmaları, ve bu 
bilgilerin ancak bu kavram için verili bir açıklama kipinin varsayımı 
üzerine olanaklı olmaları gerekir. Geometri uzayın özelliklerini sentetik 
olarak ve gene de a priori belirleyen bilimdir. O zaman uzay 
tasarımımız onun böyle bir bilgisinin olanaklı olması için ne olmalıdır? 
Kökensel olarak sezgi olmalıdır.” (Kant, 2015b, s. 61). 

“Nasıl sezgi melekesi her şeyi zamanda ve mekanda algılıyorsa, bunun 
gibi akıl da hükümlerini Aristoteles’ten beri felsefenin kategorileri 
dediği bazı formlara yahut genel kavramlar kalıbına dökmektedir. Kant, 
kategorilerin hükümdarı olan ve iki fenomen arasında zorunlu ilişki gibi 
düşünülen neden fikrinin, bize deney tarafından verilmediği noktasında 
Hume’la aynı fikirdedir ama bunun da bazı olayların daima aynı sırada 
birbirlerini izlediklerini görme alışkanlığının sonucunu görecek ve 
dolayısıyla bunu bilime yararlı ama metafizik değeri olmayan bir 
önyargı yapacağı yerde onu bütün önemiyle muhafaza ediyor ve onun 
deneyden çıkarılmasının imkânsız olmasından, a priori olduğu 
sonucuna varıyor. Eleştiri yazarına göre neden fikri ve diğer kategoriler 
zekanın a priori fonksiyonudur. Bilgi objeleri değil bilme vasıtası’dır; 
aynı şekilde zaman ve mekan da sezginin objeleri değil, görme 
(intuendi) şekilleri’dir.” (Weber, 2015, s. 329). 

Tablo 1: Kant'a Göre: “Anlama Yetisi Kavramlarının Transsendental Çizelgesi.”58  

1. Niceliğe Göre 
Birlik (ölçü) 

Çokluk (büyüklük) 
Tümlük (bütün) 

2. Niteliğe Göre 
Gerçeklik 

Olumsuzlama 
Sınırlandırma 

3. İlişkiye Göre 
Töz 

Neden 
Birliktelik 

4. Kipliğe Göre 
Olanak 
Varoluş 

Zorunluluk 
                                                 
58 Kaynak: (Kant, 2000, s. 54). 
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Tablo 2: Kant'a Göre: “Doğa Biliminin Genel İlkelerinin Saf Fiziolojik 
Çizelgesi.”59 

1. Görünün Aksiyomları 

2. Algının  
Beklentileri 

3. Deneyin  
Analojileri 

4. Genel Olarak 
Deneysel Düşünmenin 

Koyutları 

 “Algısız (duyu/görü/deney) kavramlar60 boş, kavramsız algılar 

(duyu/görü/deney) ise kördür.”61 Aziz Yardımlı ise Kant’ın “Critique of Pure Reason”62 

eserindeki bu ifadeyi şu şekilde çevirmiş: “Duyarlık olmaksızın bize hiçbir nesne 

verilemez, ve anlak olmaksızın hiçbiri düşünülemez. İçerik olmaksızın düşünceler boş, ve 

kavramlar olmaksızın sezgiler kördür (Kant, 2015b, s. 77).” 

“Bunun özeti şudur: Duyuların işi görmek, anlama yetisininki 
düşünmektir. Düşünme ise, tasarımları bir bilinçte birleştirmektir. Bu 
birleştirme ya sırf özneyle ilgili olarak ortaya çıkar, o zaman da 
rastlantısal ve özneldir, ya da nasıl oluyorsa olup biter, o zaman da 
zorunlu ve nesneldir. Tasarımların bir bilinçte birleştirilmesi yargı olur. 
Demek ki düşünmek, yargıda bulunmaktan veya genel olarak 
tasarımları yargılarla ilgi içine sokmaktan başka bir şey değildir. 
Böylece yargılarda özneldirler -: tasarımlar yalnızca bir öznedeki bir 
bilinçle bağlantı içine sokulduğu ve onda birleştirildiği zaman; ya da 
nesneldirler- genel olarak bir bilinçte, yani onda zorunlu olarak 
birleştirildiği zaman.” (Kant, 2000, s. 56). 

 Yukarıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilen kategorilerin keşfi ve 

sınıflandırılması için Kant, mantığın hüküm teorisini kullanır. Kant’a göre zihnin asıl 

                                                 
59 Kaynak: (Kant, 2000, s. 54). 

60 Kant’a göre, dışarıda “uzam” ve içeride “zaman” ile bilmeyi olanaklı kılan ve toplam 12 adet olan Anlama 
Yetisi Kavramlarının Transsendental kategorileri (bkz. Tablo 1). 

61 “Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind.” ((CPR; [B75], [A51]) Kant, 
1998, ss. 193, 194). 

62 German: “Kritik der Reinen Vernunft”, (KrV); English: “Critique of Pure Reason” (CPR); Türkçe: “Saf 
Aklın Eleştirisi” ya da “Arı Usun Eleştirisi”; Kant’ın ilk eleştiri (kritik) kitabı. 
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işlevi ya da görevi hüküm vermektir. Kategoriler ise hükmün bir çeşit 

sınıflandırılmasından başka bir şey değildir (Weber, 2015, s. 330). Weber’in 

sınıflandırdığı şekilde ifade edilen mantıksal hükmün sınıflandırmaları, aşağıdaki tabloda 

görselleştirilmiştir. 

Tablo 3: Mantık Bilimine Göre Hüküm Çeşitleri.63 

Hüküm çeşitleri 
(sınıfları): 

Örnek: Kategori: 

1. Evrensel hüküm Bütün insanlar ölür. Nicelik: topluluk 
(totalité), çokluk 
(pluralité), birlik 
(unité). 

2. Tikel hüküm Birçokları filozoftur. 

3. Bireysel hüküm A matematikçidir. 

4. Olumlu hüküm İnsan ölümlüdür. Nitelik: realite, inkâr, 
sınırlama. 

5. Olumsuz hüküm Ruh ölümlü değildir. 

6. Sınırlayıcı 
(limitatif) hüküm 

Ruh ölmezdir. 

7. Kategorik hüküm Tanrı adildir. Bağlantı: cevher 
(substantialité), 
zorunlu bağlılık 
(inhérence), 
nedensellik ve bağlılık, 
karşılıklık 
(réciprocité). 

8. Hipotetik hüküm Eğer Tanrı adilse 
kötüleri cezalandırır. 

9. Disjoncif hüküm Yunanlılar ve 
Romalılar eskiçağın 
birinci kavimleridir. 

10. Problematik 
hüküm 

Gezegenlerde belki 
oturanlar vardır. 

Modalite: imkan 
(possibilité), 
imkansızlık, varlık, 
yokluk, zorunluluk, 
olanaklılık. 

11. Assertorik (yalın) 
hüküm 

Dünya yuvarlaktır. 

12. Apodiktik 
(zorunlu) hüküm 

Tanrının adil olması 
gerekir. 

 Nitekim 20. yy.’ın başlarında Edmund Husserl’i de Fenomenoloji’yi kurma 

yoluna iten buradaki, öznenin bilme yollarının herkeste kesinliğe ulaştıracak yöntemin 

                                                 
63 Kaynak: (Weber, 2015, s. 330). 
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bulunması ile öznenin elde ettiği bilginin, kesin bilgi olmasının yollarının araştırılması 

olduğu söylenebilir.  

“Bilen öznenin kendisine yönelerek, kendi edimlerini nesne 
edinmesinin, öznenin kendi saf bilincini, kendi oluşturan bilgi 
edimlerini çözümlemesinin, bilen özneyi kimi güçlüklerle karşı karşıya 
bırakacağı açıktır.” (Husserl, 2015, s. 7)64. 

 Hakikat algısının Kant’tan sonra mutlaklıktan uzaklaşarak tek tek her öznede 

farklılık göstermesi ise felsefenin giderek büyük hükümler veren yapısından uzaklaşarak 

tarihi süreç içerisinde daha çok bir özne felsefesine doğru yönelerek, buradaki bilme 

yapılarını ve elde edilen bilginin ön koşullarını çözümlemeye doğru evrildiği söylenebilir. 

Bu ise Kant’tan sonra kesin hüküm veren, mutlak, değişmez ve sabit halde duran teoloji 

kökenli hakikat görüşlerinden uzaklaşarak her öznede var olan ve dünyanın ontik 

yapısından dolayı özneler arası uzlaşıma dayalı görüşlerin benimsenerek arayışların bu 

yönde geliştiği gözlemlenebilmektedir. Kant’a kadar genel insan görüşünün, bütünlükçü 

ve kapsayıcı yapısı tarihte birçok olayların da şekillenmesine yol açmış; insanı büyük 

sistemin bir parçası olarak görüşü yerini artık bireye ve (Kant’ın da ortaya koyduğu gibi) 

onun kendi tarihselliğiyle oluşturduğu öznel yargılarını doğaya dikta etmesinin 

sonucunda buna "bu hakikattir" ya da "benim için hakikat olan budur" yargısına 

ulaşıldığı; bireyselci ve daha özgür bir dünyaya geçildiği de söylenebilir. Hakikatin ise 

aranacağı yer bir takım metafizik kuruntularda değil; yine bu dikta edimindeki, her ne 

kadar öznel olsa da; kökeninde herkes için aynı olan ve yine doğadan alınan izlenimlerin 

bulunduğu bu ortak alanda bulunmasıdır. Nitekim Kant, metafizik bilginin insanın saf 

akılla bilemeyeceğini söyledikten sonra, metafiziğe dayalı olmayan dünyaya içkin bir etik 

kurmanın yollarını “Pratik Aklın Eleştirisi’nde arar. 

“Eğer kendisinin bilim olduğunu iddia eden Metafizik gerçek olsaydı, 
eğer “İşte Metafizik! Sizin yapacağınız onu görmektir ve o, kendi 
hakikati konusunda, karşı konulmaz ve değiştirilmez biçimde sizi 
inandıracaktır” denebilseydi, o zaman bu soru gereksiz olurdu ve geriye 
sadece, şeyin kendisinin varlığının kanıtından çok, kendi kesin 
görüşlülüğümüzün sınanmasına ilişkin ilkel soru, yani onun nasıl 

                                                 
64 Çev. Harun Tepe'nin a.e. "Giriş" bölümünden. 
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olanaklı olduğu ve ona erişebilmek için aklın nereden başlaması 
gerektiği sorusu kalırdı.” (Kant, 2000, ss. 21, 22). 

 Kant, metafiziğin olanaksız olduğunu “Prolegomena” isimli eserinde şu sözleriyle 

ifade eder: 

“Bir Euklides kitabı gösterir gibi bir tek kitap göstererek denemez ki: 
bu Metafiziktir; burada bu bilimin en soylu amacını, en yüce varlığın 
ve ötedünyanın bilgisini saf aklın ilkeleriyle kanıtlanmış olarak 
bulacaksınız. (…) Ama görevinizin gerektirdiği gibi, hiçbir zaman saf 
akıldan yola çıkarak a priori olarak kanıtlayamadığınız, oysa bunu 
yaptığınız söylenen sintetik önermeleri (örneğin, yeter neden ilkesini) 
gösterseniz de, onları asıl kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanmak 
istediğiniz zaman öylesine kabul edilemez, şüpheli iddialara 
giriyorsunuz ki, hep Metafiziğin biri diğerine -ya iddiaları ya da 
kanıtları bakımından- karşı gelmiştir, böylece de sürekli alkışlanma 
konusunda kendi hak iddiasını kendisi yok etmiştir. Hatta böyle bir 
bilimi yaratma denemeleri, çok erken ortaya çıkmış -aklın onda kendi 
kendisine karşı o denli zorbaca davrandığı ve en önemli amaçları 
bakımından, tatmin olma konusunda tamamıyla umutsuzluğa kapıldığı 
bir düşünce biçimi olan, -skeptisizmin hiç şüphesiz ilk nedeni olmuştur. 
Çünkü doğa hakkında metodik olarak soru sormaya başlamadan çok 
önce insan, sıradan deneyle biraz olsun alıştırma yapmış olan sırf kendi 
soyutlanmış aklı hakkında soru sormaya başladı; çünkü akıl bizim için 
hep vardır, oysa doğa yasaları genellikle zahmetle aranıp bulunmak 
zorundadır. Ve böylece Metafizik, köpük gibi suyun üstüne çıktı, ama 
öyle bir şekilde çıktı ki, biri tüketilip köpük erir erimez bir başkası su 
üstünde göründü, onu da hep bazıları hemen toplayıverdi; buna karşılık 
başkaları bu görüntünün nedenini derinlerde aramak yerine, ötekilerin 
boşuna zahmetleriyle alay etmekle, kendilerinin bilgin görüneceğini 
sandılar.” (Kant, 2000, s. 22). 

 Tarkovski sineması bu noktada, Kant’ın da yukarıdaki paragrafta belirttiği gibi 

metafiziğin köpüklerini toplayan dinsel bir sinema değil; bundan çok daha ötede ve 

evrensel değerler taşıyan ve hayata dair sorgulamalar yapan, bunu da dil’in sınırlarını 

aşarak, insana ait ortak ve varoluşsal kavramlar dünyasına girme iddiasıyla ve şiirsel bir 

duyarlılıkta yapmaya çalışan bir sinemadır. 

“Saf aklın bütün aşkın yargılardan kaçınma yasağını, bununla görünüşe 
göre çatışan içkin (deneysel) kullanış algının dışında bulunan 
kavramlara kadar gitme buyruğuyla bağlantı içine sokarsak, farkına 
varırız ki, her ikisi de birlikte ayakta kalabilirler, ama ancak ve ancak 
aklın izin verilen her kullanılışının tam sınırı üzerinde; çünkü bu sınır, 
deney alanının sınırı olduğu kadar düşünce varlığının da sınırdır. 
Bundan aynı zamanda, bu dikkate değer idelerin yalnızca insan aklının 
sınırlarını belirlemeye -yani bir yandan deney bilgisini, dünyadan başka 
bileceğim bir şey kalmayacak şekilde sınırsızca yaymamağa, diğer 
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yandansa, buna rağmen deneyin ötesine gitmemeğe ve kendi başına 
şeyler olarak deneyin dışında kalan şeyler konusunda yargıda 
bulunmaya girişmemeğe- nasıl yaradıklarını görürüz.” (Kant, 2000, s. 
111). 

 İşte hakikat; tarihin, insanlık üzerindeki kötü bir mirası olarak varlığını dikta 

ederek sürdüren metafiziğin iktidarında değil; doğadan alınan ve özneler arası 

intersubjektif kurulumu mümkün kılan, etik, estetik ya da uzlaşımsal olan dil’de ve bunun 

gibi burada bulunan ortak alanlarda aranmalıdır. Metafiziğin meşruiyet kaynağı olan 

Tanrı ise, insan aklının soyutlanmış bir idesi ve varlığı hakkında duyu alanını aştığı için 

hakkında bilgi sahibi olamayacağımız bir noumen ve bir postülat varsayım olarak kabul 

edilmesi düşüncesinin gerekliliğidir. Bu vesileyle metafizik hak ettiği değeri alarak 

tarihten çekilecek ve yerini aklın sınırları dahilinde elde edilen bilimsel ve fenomenal 

bilgiye bırakacaktır. 

“Dünyanın, kavramı bu dünyanın içinde edinebileceğimiz tüm bilginin 
dışında olan bir varlıkla yalnızca ilgisi konusunda yargıda bulunmakla 
yetinirsek, bu sınırda duruyoruz demektir. Çünkü o zaman, en yüce 
varlığa, deney nesnelerini düşünmemizi sağlayan kendi başına 
niteliklerden hiçbir yüklenmiş olmaz. Böylece de dogmatik 
antropomorfismden kaçınmış oluruz; ama bu nitelikler, yine de bu 
varlığın dünya ile olan bağlantısına yükleriz ve kendimiz için, nesnenin 
kendisiyle ilgili olmayıp aslında sadece dille ilgili olan simgesel 
antropomorfisme izin veririz.” (Kant, 2000, s. 112). 

 Nitekim 19. yy.’dan sonraki metafiziğin görevi ise bu ortak alandaki idelerin 

araştırılması olmuştur. Tam da bu noktada Kant, evrenin ontik yapısından dolayı, ona tabi 

olan ve onun içinde edilgen bir canlı varlık olarak yaşayan her akıl sahibi ve özgür olan 

insanın, evrensel olarak uyması gerektiğini söylediği “ahlak yasası”na dayalı etik 

görüşünün açıklanmasında fayda vardır. Kant’ın etik görüşü bu noktada metafizik ve 

aşkın değil; dünyaya içkin, tercihe bağlı ve uzlaşımsaldır. 

 Kant, kendi etik sisteminin temeli olarak saydığı “koşulsuz buyruğun”65 “ahlak 

yasasının” birinci buyruğunu şu kısa cümle ile ifade eder:  

“Saf Pratik Aklın Temel Yasası 

                                                 
65 Kategorik imperatif. 
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Öyle eyle ki, her defasında senin istemenin maksimi aynı zamanda 
genel bir yasamanın ilkesi olarak da geçerli olabilsin.” (Kant, 2014, s. 
35). 

  Kant’a göre özgür ve akıl sahibi olan her insanın doğal olarak uyması gereken ve 

ahlaki olması için eyleminin temeline yerleştirilmesi gereken ana ilke, yukarıdaki 

paragrafta yasa şeklinde ifade edilen ve kendisini buyruk olarak dayatan kurallar 

bütünüdür. Örneğin ‘insan öldürmek iyi midir, yoksa kötü müdür?’ şeklindeki bir soruyu, 

ahlak yasasına göre değerlendirdiğimizde, karşımıza şu sonuç çıkar: İnsan öldürme 

eylemini dünya üzerindeki her insan ve tüm zamanlarda uygulansaydı, her insan öteki her 

insanı öldürmek durumunda kalacaktı. Dolayısıyla herkes, herkesin düşmanı olacaktı. 

Öyleyse böylesi tedirgin ve istenmeyen bir dünyada yaşamamak için; tüm insanlığın ortak 

kanısı ve genel yönelimi, başka bir insanın kendisini öldürmemesi ve dolayısıyla da 

kendisinin de başka bir insanı öldürmemesi yönünde olacaktır. Tüm zamanlarda yaşayan 

ve yeryüzündeki her insan için bu eylem (insan öldürme eylemi), kökeninde tek kişi için 

öznel olarak iyi niyet taşısa bile, bir maksim oluşturamayacağından, ahlak yasasına uygun 

değildir. 

 Görüldüğü üzere, eyleminin temeline ahlak yasasını ve ahlak yasasının temeline 

de iyi niyeti yerleştiren bir insan, Kant’a göre ahlaklı davranmış olur. Ahlaklılığı sağlayan 

kategorik imperatif”in ikinci yasası ise Kant’a göre ahlakın merkezinde olan insanı bir 

araç olarak değil, bir amaç olarak saymaktan geçmektedir: 

“İşte eğer en yüksek bir pratik ilkenin ve insanın istemesi bakımından 
bir kesin buyruğun olması gerekiyorsa, bu, kendisi amaç olduğundan, 
zorunlu olarak herkes için amaç olanın tasarımından istemesinin nesnel 
bir ilkesini oluşturan, dolayısıyla genel pratik yasa işini görebilen bir 
ilke ya da buyruk olmalı. Bu ilkenin temeli şudur: akıl sahibi doğa, 
kendisi ama olarak vardır. İnsan kendi öz varoluşunu zorunlu olarak 
böyle tasarımlar; bu bakımdan sa bu ilke insan eylemlerinin öznel 
ilkesidir. Ama başka her akıl sahibi varlık da, benim için de geçerli olan 
tam bu akıl nedeni sonucu varoluşunu böyle tasarımlar dolayısıyla da 
o, aynı zamanda nesnel bir ilkedir, ki bundan, en yüksek pratik temel 
olarak, istemenin bütün yasaları çıkarılabilmelidir. Öyleyse pratik 
buyruk şu olacak: her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar 
başka herkesin kişisinde de, sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç 
olarak davranacak biçimde eylemde bulun.” (Kant, 2015c, s. 46).  

 Görülmektedir ki; Kant, kategorik imperatifin birinci yasasında, tüm insanlığın 

ortak olarak kabul edeceği ahlaki erdemliliğe göre davranma ilkesini; ikinci yasa ile de 
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insanı odağına alarak, onu özgürlükten kaynaklanan ve ahlak yasası ile karşı karşıya 

kalması bakımından, varoluşu itibariyle yücelterek, bir araç olarak değil, her defasında 

bir amaç olarak görmektedir. Ayrıca bu her iki yasanın temeline de en yüksek iyiye 

ulaşabilmeyi amaçlayan “iyi niyeti” yerleştirerek özetle etik sistemini tamamlamaktadır. 

Ancak buradaki kritik ifade, tüm bunları uygulayabilmek için kişinin akıl sahibi ve özgür 

olmasıdır. Aklın ve özgürlüğün olmadığı bir yerde ahlak yasası yerine doğa mekanizmi 

vardır. Hayvanlar doğa mekanizmine göre davrandığından hiç kimse onlardan ahlaklı 

davranmalarını beklemez. Ancak insanın özgür olduğundan nasıl emin olabiliriz; 

özgürlük nasıl olanaklıdır? Kant, özgürlük idesinden başlayarak kendi etik sistemini, 

buradan da “Tanrı” ve “ruhun ölümsüzlüğü” gibi metafizik idelerin olanaklılığını 

sorgular ve bunların ise ancak doğru olarak kabul edilmesi gereken birer koyut66 

olabileceği sonucuna varır. 

“Özgürlük kavramı, pratik aklın zorunlu bir yasasıyla gerçekleştiği 
kanıtlandığı kadarıyla, şimdi saf aklın -hatta teorik aklın- sisteminde 
bütün yapının kilit taşını meydana getirir; sırf ideler olarak teorik akılda 
desteksiz kalan bütün öbür kavramlar (Tanrı ve ölümsüzlük kavramları) 
da, şimdi özgürlük kavramına bağlanır, onunla birlikte ve onun 
aracılığıyla dayanak bulur, nesnel geçerlik kazanır, yan, bunların 
olanaklılığı, özgürlüğün gerçek olmasıyla kanıtlanır; çünkü bu ide, 
ahlak yasası yoluyla kendini ortaya koyar.” (Kant, 2014, ss. 3, 4). 

 Kant'tan önce, insanlık tarihinin evrimsel süreci sonucunda doğal ortaya çıkan 

dinin (metafizik) ve onun kutsal kitaplarındaki ayetlerine karşı duyulan sarsılmaz doğru 

ve kesin (hakikat) gözüyle bakılan Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi inançların (cennet, 

cehennem, öte dünya, ahiret yaşamı vb.) temelinden sarsıldığı ve artık aşkın değil, 

dünyaya içkin, kutsal kitaplarda ifade edildiği gibi baştan sona doğru hedefine doğru 

ereksel olarak uzanan teolojik bir süreç yerine; ancak ve sadece sonuçtan başa doğru 

getirilen seküler bir çıkarım olabileceği görüşü ağırlık kazanır. Bu vesileyle parçalı halde 

bulunan tüm insanlık, kendi inandığı dinin dogmatik emirleri yerine; Tarkovski 

sinemasında da ulaşılmak istenilen ana hedef gibi; ahlak yasası, akıl ve vicdan gibi tüm 

                                                 
66 Koyut: isim, mantık, matematik, ön doğru. (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 1493). Kanıtlanamayan, ancak 
buna rağmen, doğru olduğu kabul edilen önerme; ‘postulat’. 
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insanlığı ilgilendiren evrensel değerler etrafında ve tek çatı altında, (insanlık çatısı) teorik 

olarak birleştirilmiş olur. 

“Aynı şekilde, başka başka felsefe okullarındaki pratik yetkinliğin 
ahlak idelerini karşı karşıya getirdiğim notta, kendim ikisinin de aslında 
ve nesnel olarak aynı şey olduğunu söyledimse de, bilgelik idesini 
kutsallık idesinden ayırt etim. Ancak, orada yalnızca insanın (Stoalının) 
kendisi için kabul ettiği, yani öznel, insana bir özellik olarak yüklenen 
bilgeliği anlıyorum. (Stoalının sözünü bunca ettiği erdem sözü, beki 
okulunun daha iyi bir karakteristiği olabilir.) Ama saf pratik aklın bir 
koyutunun dile getirilişi, saf matematiğin, zorunlu kesinlik taşıyan 
koyutlarının anlamıyla karşılaştırılırsa, birçok yanlış anlamalara yol 
açabilir. Matematiğin koyutları, nesnesi teorik olarak a priori tam 
kesinlikle önceden olanaklı olarak bilinen bir eylemin olanaklılığını 
koyarlar. Saf pratik aklın koyutu ise bir nesnenin kendisinin (Tanrının 
ve ruhun ölümsüzlüğünün) olanaklılığını, zorunlu pratik yasalara 
dayanarak, yani yalnızca pratik bir aklın yararı için koyar. Çünkü konan 
bu olanaklılığın kesinliği, teorik, dolayısıyla zorunluklu, yani nesne 
açısından bilinen zorunluluk değil; nesnel ama özne bakımından pratik 
yasalarına uyması için zorunlu bir kabul, dolayısıyla yalnızca zorunlu 
bir varsayımdır. Bu öznel ama yine de doğru ve koşulsuz akıl 
zorunluluğu için daha iyi bir deyiş düşünemedim.” (Kant, 2014, s. 12). 

 Görülmektedir ki, Descartes’ın açmış olduğu ikili yapıdaki, algılayan özne ve 

algılanan nesne ayırımı anlamındaki, kartezyen felsefe düşünce yapısı; düşünce tarihi 

içerisindeki özellikle Batı Felsefesinde, Kant ile birlikte artık özne temelli olan ve geri 

dönülemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu felsefenin özellikle maddeye ve onun uzantısı olan 

sensualist yapıdaki empirist düşünce geleneği ile Kant’ın deyimiyle (ve Kant’tan sonra) 

transsendental idealizm’in bir sentezi durumuna dönüştüğü gözlemlenmektedir. Artık 

işin içerisinde sadece dış dünya olarak nesne yoktur, nesneyi algılayan özne ve onun 

algılayış yollarını da hesaba katmak gerekmektedir. Bununla beraber hakikat anlayışında 

da ciddi kırılmalar yaşanmış, mutlakçılıktan, özneliğe; tekilcilikten, çoğulculuğa ve sonuç 

olarak da genellemecilikten, göreceliliğe doğru bir geçişin düşünce tarihi içerisinde 

yaşandığı görülmektedir. Özellikle 20. yy modern felsefesindeki bu arayış, göreceli 

yapıdaki dağınık ve çoksesli durumda olan bu genel düşünce atmosferinde, ortak bir yapı 

bulmak ve buradan da bilgi, etik ve estetik felsefeleri vb. gibi alanlarda kesin bilgiye, 

kesin bir sonuca ve de tüm bunları açıklayabilecek ortak bir yapıyı kurarak ortak bir 

metoda ulaşmak arayışı olduğu görülmektedir. Kant sonrasında özellikle kabul gören ve 

sekülerden, metafiziğe ulaşmayı hedefleyen ya da en azından kökensel olarak bunları 

tamamen reddetmeyen kategorik imperatif (koşulsuz kesin buyruk) kökenli etik ve 
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hakikat anlayışı ile modern dönem öncesindeki bu geçiş döneminin izleri özellikle Henri 

Bergson’un sezgilicik felsefesinde açıkça görülmekte ve kendisinden sonraki modern ve 

post modern düşünce ekolleri arasında köprü görevi görme özelliklerini taşımaktadır. 

Tarkovski sinemasında da sürekli atıf yapılan insanın varlık yapısındaki ortak alanların 

hakikatinin incelenmesi için ve bir süreç dahilinde tarihin ilerlemesiyle birlikte hakikat 

anlayışının giderek nasıl değiştiğinin de açıkça görülebilmesi için, bu çalışmada Henri 

Bergson’un ortaya koyduğu ve yaşamın içinde bir varlık alanı olan sezgi’ye dayalı felsefi 

düşünce yapılarının incelenmesinde yarar görülmektedir. 

 Modern Felsefe ve Hakikat 

 Bu başlıkta; bir 17. yy. filozofu olan Descartes’ın düşünce tarihinde açmış olduğu 

düalist yapısıyla “kartezyen felsefe”nin getirdiği doğal bir sonuç olan “dil felsefesi” konu 

edinilecek ve “hakikat” kavramı Henri Bergson ve Martin Heidegger’in kendi felsefeleri 

bağlamında “dil ve anlam” üzerindeki, ortaya koydukları görüşlerinden hareketle 

incelenmeye çalışılacaktır. Zira ulaşmayı hedeflediğimiz amacımız; hakikat’in mutlak, 

kalıcı, aşkın, teolojik ya da metafizik bir kavram olmadığı; tarihin belirli bir döneminde 

dil’de açığa çıkan ve ortak bir uzlaşım ile kabul edilen/ kabul gören bir olgu olduğu 

yönündeki savımızdır. Hakikat kavramı, modern felsefe açısından da incelenip 

kavramının neliği, niteliği ve yapısı açığa çıkartılmalıdır ki; 20. yy.’da modern dönemde 

yaşayan bir yönetmen olan Andrey Tarkovski’nin sinemasındaki hakikat kavramı da 

yeterli düzeyde anlaşılıp açığa kavuşturulsun.  

 İnsan topluluklarının, içerisinde bulunduğu dönemin, koşulsuz, şartsız bir ön 

kabulle ve sorgulamaksızın hakikat olarak kabul ettiği birçok norm’u; Foucault, tarihsel 

koşullara ve iktidar ilişkilerine bağlı olarak gelişen “söylem” olarak nitelendirir. Her 

çağda olduğu gibi günümüzde de söylem ve hakikat iç içe geçmiş ve bu durum bir anlam 

kirliliğine yol açmıştır. Söylem’i oluşturan iktidar; dili ve dolayısıyla da zamanın akışında 

hakikati de [çoğu zaman kendi lehinde ve çarpıtarak] şekillendirmiştir (Foucault, 2014, 

s. 63). Bunun yanı sıra dil’in kendisi, gösterilenle [hakikat] düzensiz ve rastgele bir 

gösteren bağı ile bağlandığından, dil çoğu zaman, kurulumdaki yerel “dil oyunlarından” 

dolayı, hakikate ulaşmada bir araç olmaktan çok bir engel de oluşturur (Wittgenstein, 
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2011, s. 20). Tarkovski sinemasında da doğal olarak konu edinilen bir takım hakikat’lerin, 

söylem’den ayıklanması gereklidir. Bu amaçla göstergebilime de bakmak gerekecek. 

“İlk olarak olumsuz bir işin sona erdirilmesi gerekiyor: Süreklilik 
temasını her biri kendi tarzında çeşitlendiren bütün bir kavramlar 
oyunundan kurtulmak. Hiç kuşkusuz, çok sağlam kavramsal yapıları 
yoktur; ama işlevleri açıktır. Gelenek kavramı böyledir: Bu kavram, 
hem ardışık hem aynı fenomenlerin birliğine belirli bir zamansal statü 
vermeyi amaçlar. (…) Yapılmış olan bütün bu sentezleri, (…) kabul 
edilen bu gruplandırmaları, oyunun başlangıcı hakkında geçerliliği 
bilinen bu bağları yeniden gözden geçirmek gerekiyor; kendileriyle 
insanların söylemlerini birbirine bağlama alışkanlığına sahip 
olduğumuz bu biçimleri ve bu belirsiz güçleri dışarı atmak gerekiyor. 
(…) Bilim, edebiyat, felsefe, din, tarih varsayım vb. birbirine zıt olan 
ve onlardan büyük tarihsel bireysellik çeşitlerini oluşturan büyük 
söylem tipleri ayırımını ya da biçimler veya türler ayrımını olduğu gibi 
kabul edebilir miyiz?” (Foucault, 2016, ss. 34, 35). 

 Henri Bergson 

 Henri Bergson (1859-1941) tarihinde dünyaya geldi. Charles Darwin’in evrim 

teorisinden oldukça etkilendi. Sönmek üzere olan metafizik üzerine geliştirdiği yeni 

düşünce sistematiği ile dünya çapında oldukça tanındı (Trombley, 2015, ss. 141, 142).  

 “Yaşadığı dönemin egemen felsefi yaklaşımı olan pozitivizm karşısında 

spiritüalizm ve vitalist bir pozisyon alan Bergson “içgörü/sezgi” konusundaki 

düşünceleriyle adını felsefe tarihinin “büyük filozoflar” kervanına yazdırır (Bergson, 

2013, s. 6)67.” Kıta Avrupa’sında giderek yükselen materyalist dünya görüşünün getirdiği 

doğal bir sonuç olarak, akla verilen önemle birlikte gelişen pozitivist düşünceye karşı 

metafiziği; süreç felsefesi adı ile insani ve manevi değerlerin çatısı altında geliştirdiği 

sezgicilik görüşünün önemini savundu. Özellikle 20. yy. da gelişen akla karşı 

başkaldırının önemli temsilcilerinden biri oldu  (Cevizci, 2015, s. 880). 

 Bergson, diskürsif (gidimli68) düşüncenin ve dolayısıyla da bilimin bulgularının, 

yöntemsel yapısı ve özü itibariyle hakikati tümden bilemeyeceğini savunmuş, yaşam 

                                                 
67 Çev. Atakan Altınörs'ün a.e. “Biyografi” yazısından. 

68 Gidimli (Tr): [Fr. discursif, discursive; Latin scolastique: discursivus; De. discursus, discours]; sf. mantık. 
Bir tasarımdan ötekine geçerek, çıkarımlar yaparak, bir önermeden ötekine mantıksal bir yolla ilerleyip 
parçalardan bütünlüğü olan bir düşünce kuran (düşünce yolu). (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 945).  
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fenomeni, bilinç ve özgürlük gibi kavramların sadece bir süreç dahilinde ve sezgi ile 

anlaşılabileceğini/sezinlenebileceğini savunmuştur (Cevizci, 2015, s. 880). Bergson’a 

göre dışarıda reel olarak “akan zaman” ile insanın içindeki “yaşanılan zaman” 

anlamındaki “sürem” farklı şeylerdir. Dış dünyada kendi seyri halinde bağımsız 

saniyeler, dakikalar serisi olarak akan “saat zamanı”nından farklı olarak, onu bir akış 

olarak deneyimleyen insanın sürem’i “sezgi”69 ile ifade edilebilir. Sezgi, burada hakikate 

ulaşmada insan için bir yöntemdir. Bergson’a göre sezgi; “Tarafsızlaşan, özbilince sahip, 

kendi nesnesi üzerine derinlemesine düşünebilme ve onu sınırsızca genişletebilme 

kapasitesine sahip içgüdü.” Algılayan özne olarak insan, kendi içinde bu süreçleri sezgi 

ile yaşarken kendisi dışında ise “oluş”u devam ettiren “yaşamsal dürtü (élan vital)” 

dediği ve determinizm ve evrimle tam olarak açıklanamayan metafizik bir dürtü ise bu 

devamlılığı sağlamaktadır (Trombley, 2015, ss. 143, 144). 

 Bergson’a göre hakikat (gerçeklik) sürekli oluş halinde devam eden bir “süreç”tir. 

İnsan ise yaşamsal dürtü sonucunda doğanın içinde gerçekleşen evrimle birlikte paralel 

bir süreç dahilinde kazandığı “zekâ (anlak)” ve “sezgi” yetenekleri ile hakikati kavrar, 

dönüştürür ve bizzat onu kendi içsel zamanında “sürem” ile deneyimler. Anlak ve sezgi 

şeklinde insanda bulunan bu iki yeti, iki ayrı bilgi türünü ortaya çıkartır. Zekâ ile bilimsel 

bilgi ve sezgi ile de felsefi ya da metafizik bilgiyi üretir. Evrimin ilk başlarında “homo 

faber (alet yapan insan)” olarak ortaya çıkan insan bu yetisiyle, doğanın tekinsiz şartları 

karşısında alet üreterek hayatta kalabilmeyi başarabilmiştir. İnsan, evrimin bir ileri 

aşaması olan “homo sapiens” döneminde ise sezgi yetisini kazanmıştır (Güçlü vd., 2008, 

s. 206). 

“Zekâ dünyayı katı nesnelerden oluşan, belirlenimci nedensel yasalara 
göre işleyen cansız bir madde olarak betimler. Değişmeyi ve süreci de 
sinematografik olarak, birbirinden kopuk, saatle ölçülebilir farklı 
durumları olarak betimler. Böylelikle de ister istemez zamanı uzamla 
özdeşleştirmiş olan zekâ (yani bilim), gerçekliği ancak dışarıdan 
kavrayabilir. Kuşkusuz cansız madde dünyası söz konusu olduğunda 
zekanın sağladığı bu bilgi, gerçekliği maddi görünümünü esasen doğru 

                                                 
69 İçgörü, bkz: (Çev. Atakan Altınörs’ün, a.e. “Yeni Basıma Önsöz” yazısından: Bergson, 2013, s. 11). 
Altınörs’e göre Bergson’un genellikle “sezgi” olarak çevrilen bu terimini, “içgörü” olarak çevirmek daha 
doğru. 
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olarak betimler ve başarılı uygulamaya da olanak tanır.” (Güçlü vd., 
2008, s. 206). 

 Ancak Bergson’a göre, maddi gerçeklikten ötede var olan metafizik bir alan daha 

vardır. Bu alan biricik, alanlara bölünemez, niteliksel, yoğun ve sürekli, dinamik, 

akış/oluş/atılım halinde, saf süre olan yaşam ve bilinç alanıdır. Zekâ bu alanda iş göremez 

ve onu kavrayamaz. Bu alan, ancak sezgi ile kavranabilir. İnsanın evrimsel süreçte 

diyalektik bir süreç dahilinde kazandığı ve kısmi olarak ve ilkel bir şekli de halen 

hayvanlarda da bulunan sezgi yetisi, felsefenin (metafiziğin) bu alandaki biricik bilme 

yetisidir. Sezgi, bu alandaki hakikati, zekâya göre daha dolaysız bir şekilde kavrayabilir. 

Sezgi yoluyla elde edilen bilgi ise açık, tam ve kesin biçimde ifade edilemez, ancak 

imgelerle anlatılabilir (Güçlü vd., 2008, s. 206). 

“Bergson bilimlerin “analiz” yöntemini kullandığını, oysa konusu 
“mutlak” olan metafiziğin “sezgi” yöntemini esas aldığını kaydeder 
(1969: 100). Bilimlerin analiz yöntemi, Bergson’a göre bitmek bilmez 
bir tercüme etme çalışması ve semboller geliştirme faaliyetidir (1969: 
100). Bütün bilimler, Bergson’un nazarında “izafî” bilgiler ortaya 
koyar. Buna mukabil metafizik, realiteyi “mutlak” olarak bilmeye, onu 
analiz etmek yerine sezmeye yönelir (1969: 100). Bergson realiteyi; 
dile getirme, tercüme etme, yahut sembollerle temsil etme dışında 
kavramanın tek yolunun metafizik olduğuna kanidir (1969: 100-101). 
Bu bakımdan da metafizik, “sembollerden yakasını kurtarma iddiasında 
olan bilimdir” (1969: 101). (Altınörs, 2010, s. 356). 

 Bu noktada dil’in70 ve onun yapısına değinmekte fayda vardır. Bu tez çalışmasının 

ana savunularından birisi de; Tarkovski sinemasının etik anlayışının, insanlığın yaşamsal 

tecrübeler sonucu kendiliğinden yaratmış olduğu bu dil alanı içerisinde bulunduğudur. 

Nesnel mantık alanını aşarak şiirsel bir düzlemde ele alınan Tarkovski sineması, bu 

yönüyle metafiziğin sınırlarında gezer. Tarkovski sinemasındaki etik ise bu dünyaya içkin 

değildir; dil alanında karşılıklı ve uzlaşımsal olarak yapılan, hukuki-zorunluklu tarihsel 

bir akittir. Zira, ontik alanda bir taşın düşmesi ile bir bıçağın bedene girmesi (cinayet) 

aynı şeydir (Wittgenstein, 1993, s. 37). Algılayan özne için de aynı şey söz konusudur; 

                                                 
70 Buradaki “dil” ifadesinden kasıt, kavramların bir ifade aracı ve bir temsili olmak bağlamındaki 
kullanımıyla "dil felsefesi" anlamındadır; yoksa dilin "lengüistik" ile olan ifadesi olarak değil; ancak 
lengüistik de yine dil felsefesi bağlamında ve onun bir alt dalı olarak göstergesel bir dizge biçimindeki 
"semiyotik" kullanımı olarak da ele alınabilir. Ancak bu çalışmada ele alınacak dil’den kasıt; “dilin 
doğasını, kökenini, yapısını ve anlam problemini felsefi analiz yöntemiyle ele alan bağımsız bir araştırma 
(Cevizci, 2005, s. 488)”ve ayrı bir disiplin dalı olarak kullanılması amaçlanmıştır.  
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bedenim bu ontik dünyada bulunmasına rağmen; ben bir özne olarak sadece bu dünyada 

var değilimdir. Var olan bu ayrı dünyanın adı ise ortaklaşa bir anlam alanı içerisinde 

yaşadığımız dil’dir. Wittgeinstein'in ünlü Tractatus’undaki 1'ci aforizma (ve alt 

bölümleri) şöyledir: 

"1. Dünya, olduğu gibi olan herşeydir. 

1.1. Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil. 

1.11 Dünya olgular yoluyla belirlenir, ve şu yolla ki, bu, bütün 
olgulardır.  

1.12 Çünkü, olguların toplamı, neyin olduğu gibi olduğunu, aynı 
zamanda da bütün nelerin olduğu gibi olmadığını belirler.. 

1.13 Mantıksal olgular içerisindeki olgular, dünyadır. 

1. 2 Dünya olgulara ayrılır.” (Wittgenstein, 2016, s. 15). 

 Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi, Bergson da dünyayı, dil ve reel gerçeklik 

olmak üzere iki alanda görüyor; insani varoluşu bu alanlarda arıyor. Dünya, 

pozitivistlerin savunduğu gibi sadece reel olarak var olan bir uzam-zaman mekânı değil; 

aynı zamanda öznenin bir süreç dahilinde yaşayarak var ettiği “otantik” bir varoluşsal 

alandır ve bu dünyada olanlar ile bu dünyaya aşkın olarak var olanların (dil'in) toplamıdır. 

Hocası Bertrand Russell gibi kendisi de bir analitik felsefeci olan Wittgeinstein’e göre 

dil'in sınırları da, kaynağı ontik dünya olduğu için burayı aşan yerlerde (önermelerde) 

susulmalıdır (metafizik, olanaksız olduğu için yapılmamalıdır) (Wittgenstein, 2016, s. 

173)71. Ancak Bergson’a göre durum böyle değildir. Metafizik gerçeklik ise tam da 

burada aranmalı, mantıksal pozitivist bir yaklaşımın ileri sürdüğü gibi sadece duyu 

verileri ile empirik dünyada karşılığı bulunan önermelerde değil; sezgiye dayalı olan bu 

metafizik alanda, insani varoluşun sınırlarının nerelere varacağı görülmelidir (Altınörs, 

2010, ss. 356, 358). 

“Bergson’da Bir “İmkân” Olarak Dil 

                                                 
71 “7. Üzerine konuşulamayan konusunda susmalı.” (Wittgenstein, 2016, s. 173). 
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(…) İnsanın [1] dil melekesi/yetisi [le langage] ile [2] tek tek diller [les 
langues] arasında yerinde bir ayrım gözeten Bergson’un nezdin-de, 
birincinin kaynağı tabiî/doğal, ikincinin kaynağı içtimaî/sosyaldir. 

(…) Bergson’a göre içgüdünün âletlerinin organik olması itibariyle, 
hayvanların işaretleri organik ve tamamen tabiî bir dil meydana getirir. 
Hayvanların diliyle insanın dil melekesinin/yetisinin [le langage] 
kaynağı aynıdır: içgüdü (1932: 16). Dilin kaynağı, bir arada yaşama 
içgüdüsüdür. Buna karşılık, zekânın diğer bütün âletleri gibi -Türkçe, 
Fransızca, vb.- tek tek diller de icat edilmiş, dolayısıyla “yapay” 
âletlerdir.  

(…) Bergson dilin, zekânın özgürleşmesine katkısının büyük 
olduğunun altını çizer. Ona göre kelimeler, sadece bir şeyden ötekine 
yol almayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda algılanmış olan şeyden 
onun hatırasına, temsiline [représentation], yani ideasına geçmeye 
imkân tanır (Bergson 1907: 99). Böylece dil, duyumları idealar haline 
getirerek “soyutlama” yapmaya imkân verir. Bu itibarla tek tek 
şeylerden, onların genel idealarına, yani kavramlara geçiş dil sayesinde 
mümkün olmaktadır. Bergson kelimenin ve ideanın kökeninin [origine] 
aynı olduğunu belirtir (1969: 49). Bu köken, Bergson için 
“soyutlama”dan veya aynı anlama gelmek üzere “genelleştirme”den 
başka bir şey değildir.” (Altınörs, 2010, ss. 357, 358). 

 Bergson’a göre metafiziğin asıl görevi ise sezgi alanındaki bu kavrayışın dolaysız 

olarak idrak edilecek şekilde yöntemlerin keşfedilmesidir. Bu noktada 

“kavramlar/semboller” zekanın alanına girmektedir ve dar anlamıyla, kapsayıcı olmayan 

yönüyle hep bir yeri işaret ederek bilimsel bilginin (izafi bilginin) üretilmesini sağlar. “Bu 

bakımdan da metafizik, sembollerden yakasını kurtarma iddiasında olan bilimdir 

(Altınörs, 2010, s. 356)”. Ancak sezgi yoluyla keşif bu kavramların da aşılarak mutlak 

olanı bütüncül olarak kavramaya yönelik olarak yapılan bir atılımdır (Bergson, 2013, s. 

40). Kavramların seslerde simgeleştirilerek soyutlaştırılması anlamına gelen “dil” de 

insanlar arasında işlevsel bir kullanım kolaylığı sağlamasına rağmen esasında anlamı 

kısırlaştıran bir engel olma özelliğini de beraberinde getirir. 

“Bergson’da Bir “Engel” Olarak Dil 

Bergson için dil, bir imkân olduğu kadar bir engeldir de: “En canlı 
düşünce, onu dile getiren ifadede donar” (1907: 81). Bergson’a göre dil, 
realiteyi sabitler ve bu suretle onun özünü meydana getiren hareketi ve 
değişimi görmemizi engel- ler. Kavramsallaştırma, sevke tabi 
[discursive] düşünceye imkân vermekle birlikte, “soyutlarken aynı 
zamanda genelleştirir, tek bir özelliği ancak sonsuz sayıdaki şey ile 
ortak kılarak simgeleyebilir» (1969: 103). Demek ki Bergson’un 
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nezdinde kavramlar, şeylerin özel yanlarını dışarıda bırakmakla onların 
aslını da tahrif etmektedir.” (Altınörs, 2010, s. 360). 

 Bergson, dilin, kavramları soyutlarken genelleştirmesi olgusundan yola çıkar ve 

onun bu yapısından dolayı tek tek var olanları tam olarak ve olduğu haliyle ifade 

edemeyeceğini savunur: 

“Bergson’a göre hayattaki her şey gibi duygular da açılan, gelişen ve 
biteviye değişen şeyler olduğu halde onları adlandıran kelimeler 
durağan ve sabittir (1969: 16). Sosyal hayat, duygularımızı da 
kelimelere tercüme etmemizi gerektirir. Ne var ki Bergson açısından, 
bu tercüme işleminin “müsavî/upuygun” [adéquate] olmadığı açıktır. 
Ona göre içsel hayat tahayyüllerle/imgelerle temsil edilemez. Hele hele 
kavramlarla, yani soyut idealarla temsili bundan daha az kabildir (1969: 
102). Kelimeler “içsel hayatımızı” temsil etmekte kifayetsiz 
vasıtalardır: “Ruhumuzun hissettiklerini tamamen tercüme etmekte 
başarısızlığa uğrarız: düşünce, dil ile aynı ölçüye vurulamaz 
[incommensurable]” (1888: 101). Bergson böylece, dilin “bireysel 
olan”ı ihata edemediğini; kelimelerin, teessürlerimiz ve düşüncelerimiz 
arasındaki kişisel farklılıkları ifade etmeye imkân verememesinden 
dolayı onları âdeta “kişisizleştirdiğini” vurgulamaktadır. Dil bu açıdan 
bireysel olanın ifade edilmesinin önünde engeldir. 

(…) Bergson dili, hem dışsal hayatın hem de içsel hayatın ifadesi 
bakımından bir engel olarak görür. Duyulur dünya daimî akış ve hareket 
halinde olduğu halde onu sabit kelimelerle ifade etmek, durağan 
kavramlarla anlamaya çalışmak, düşüncenin önünde bir engeldir. Aynı 
şekilde, sürekli değişen ve biricik olan içsel hayatı da statik kavramlarla 
anlamaya ve sabit kelimelerle anlatmaya çalışmak, özü icabı “dile 
gelmeyen” içsel hayatın bozuk ve müsavî/upuygun olmayan 
[inadéquate] bir tercümesinden ileriye gitmeyecektir.” (Altınörs, 2010, 
s. 361). 

 Bergson felsefesinde buraya kadar görüldüğü üzere insana ait asıl varoluşsal alana 

ulaşmak için zekaya karşılık sezgiyi kullanarak varlığın bir oluş halinde aktığı tinsel alana 

ulaşmak için metafizik ön plana çıkartılmalı, dilden bağımsız olarak ve onu yer yer aşan 

yeni yöntemler geliştirmelidir. 

“Zekâya karşılık sezgi ise, menfaat gözetmeyen, kendisinin bilincinde 
olan ve konu edindiği şey hakkında derinlemesine düşünen içgüdüdür 
(1907: 108). Bergson Düşünce ve Hareket Eden’in girişinin ikinci alt 
başlığında “sezgi”yi, “akıllı ruhun/tinin, akıllı ruh ile doğrudan doğruya 
görülmesi” şeklinde tanımlar (1969: 19). Bergson aynı bölümün 
ilerleyen sayfalarında da sezgiyle ilgili benzer tanımlar verir: “Akıllı 
ruhun, akıllı ruhla doğrudan doğruya görülmesi, bizim anladığımız 
haliyle sezginin başlıca işlevidir” (1969: 27).” (Altınörs, 2010, s. 355). 
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 Buraya kadar ki bölümlerde, çeşitli başlıklar altında inceleyerek ulaşmış 

olduğumuz sonuç:  hakikat’in  dil’de açığa çıkan bir kavram olduğu; insan ve 

hakikat ilişkisi bağlamında,  sinema sanatında hakikate bir yaklaşma aracı olarak 

[Bergson’un kendi felsefesinde de ifade etiği gibi] sezgisel alana hizmet edecek yeni 

sinema dilleri ve anlatı üsluplarının geliştirilmesi gerektiğidir. Tarkovski sineması işte 

tam da burada konumlanmakta ve sinema estetiğine yeni yaklaşımlar ve açılımlar 

getirmek istemektedir. 

“Dil kavramların, kalıpların ve kuralların alanıyken, Bergson’un kendi 
felsefî söyleminin de en mânidar örneklerinden biri olduğu gibi, bir 
yandan da yerleşik kalıpları kırmaya ve yeni üsluplar yaratmaya imkân 
tanımaktadır. Böylece dil, muhafaza etmek kadar yaratmanın da 
aracıdır.” (Altınörs, 2010, s. 363). 

 Dilin mevcut yapısında var olan bu kısıtlayıcı özelliğinden kurtulmak için bir üst 

aşamaya ancak sanat’ta geliştirerek yeni üsluplar ile aşılacağı sonucu ortaya çıkar. 

İnsanın üretmiş olduğu teknik, onun sezgi yoluyla tinsel alandan alacağı bilginin önüne 

geçmemelidir. Nitekim Bergson’a göre evrimsel süreç, insanoğlunu bedensel alandan 

tinsel alana doğru sürükleyecektir (Bergson, 2017, s. 264).  

“Kapalı toplumdan açık topluma, siteden insanlığa, hiçbir zaman 
genişleme yoluyla geçilmez. Bunlar aynı özelliğe sahip değillerdir. 
Açık toplum ilke olarak büsbütün insanlığı kucaklayacak bir 
toplumdur. Seçkin ruhlar tarafından her seferinde yaratımlarda 
kendinden bir şey gerçekleştirir ve her bir yaratım insanın az veya çok 
derin bir değişimiyle o âna kadar aşılamaz olan zorlukların aşılmasını 
sağlar (Bergson, 2017, s. 224). 

(…) 

Gerçek şu ki, psişik bilimin bize sunduğu sonuçlar arasında bir seçim 
yapmak gerekmektedir; kendisi bile hepsini aynı düzeye koymaktan 
uzaktır; o da kendisine kesin görünen ile sadece muhtemel olan veya en 
fazla mümkün olan arasında ayırım yapmaktadır. Ama, kesin olarak 
ileri sürdüğü şeyin bir kısmı bile kabul edilse, onun keşfetmeye 
başladığı terra incognita’72nın devasalığını fark etmemiz için geriye 

                                                 
72 Terra incognita (Lat.): [terra: (Eng)  earth, ground, land, country, soil.]; [incognitus: (Eng) unknown, 
unexamined, unrecognized, unclaimed]; (Tr) Keşfedilmemiş topraklar (Alova, 2017, ss. 291, 292, 595). 
Bergson’un burada “keşfedilmemiş topraklar” ifadesiyle işaret ettiği ve özellikle tinsel basamakta bir ileri 
aşama olarak gördüğü psişik alan; Tarkovski sinemasında, (“Stalker”; Tarkovski, 1979) filminde, filmin 
ana konusu olarak işlendiği ve de ayrıca (“Zerkalo”; Tarkovski, 1974) filminin açılış sahnesinde, kekeme 
bir çocuğun psişik yöntemle tedavi edildiği sahnesinde ele alınmıştır. Bu açılardan Tarkovski sineması ile 
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çok şey kalıyor. Bu bilinemez dünyadan, bedenin gözleriyle görülebilir 
ölgün bir ışık geldiğini varsayalım. Ne derse desin genel olarak yalnızca 
gördüğü ve dokunduğu şeyleri var olarak kabul etmeye alışmış bir 
insanlıkta, ne kadar büyük bir değişim olurdu! Bu şekilde bize gelecek 
bilgi belki de ruhlardaki en aşağı şeyin, tinselliğin son derecesinin 
bilgisi olurdu (Bergson, 2017, s. 264).” 

 Nitekim gerek yazınsal sanatlarda, şiir ve edebiyatın her alanında ve de diğer 

plastik ve görsel sanatlarda 19. yy.’ın sonu ve 20. yy.’ın başlarında giderek soyutlamaya 

ve hatta soyuta doğru bir yönelişin başladığı görülmektedir. Tarkovski sinemasındaki ele 

alınan hakikat kavramının ise sezgisel alanın metafizik bir ifade aracı olarak temsil 

edilmesiyle, şiirsel sinema üslubunun dili aşan ve metafizik alana girmeye teşebbüs eden 

ve bu yolla, sezgi ile kavranılması hedeflenerek, insana ait ortak varoluşsal alanlara 

ulaşmak için geliştirilen sinematografik bir yöntem olduğu sonucuna ulaşmak 

mümkündür. Ancak konu sadece bu kadarlığıyla sınırlı değildir; bu çalışmanın ileriki 

bölümlerinde ana başlıklar halinde ele alınacak olan ve “Varlığı, uzam ve zamanda bir 

oluş ve “hareket halinde bir açığa çıkış (ifşa)” olarak gören “Martin Heidegger”in 

görüşlerinden hareketle hakikat kavramı tanımlanmaya çalışılacak; ve genel bir yanlış bir 

algı sonucu kabul gören ve Tarkovski sinemasındaki hakikatin mistik, teolojik ya da 

dinsel yönünden ziyade, var olan bir hakikat tasavvuru olduğu sonucuna varılmaya 

çalışılacaktır. Bu amaçla Martin Heidegger’in “Varlık” görüşü incelenmeli, filozofun bu 

bağlamdaki hakikat kavramına yüklediği anlam araştırılmalıdır. 

 Martin Heidegger 

 Husserl’in açtığı fenomenoloji geleneği içerisinde bulunan Martin Heidegger 

(1889-1976); varlık sorunuyla fenomenolojiyi birleştirerek varlık ve özne ilişkisine 

indirgediği kendisine has metafizik bir felsefe oluşturdu. Varlığın anlamının ne olduğunu 

sorgulayan Heidegger; Antik Yunan döneminde sıkça sorulan ancak Aristoteles ile 

birlikte artık unutulan ve de üstü örtülen ancak esasında en temel soru olan “Varlık 

nedir?” sorusundan hareketle yola çıkar. Varlık sorunsalını, varlığın önünde hazır 

bulunan, varlığı algılayan özne olmak bağlamındaki insan kavramı anlamındaki 

                                                 
Bergson felsefesi, sezgi, sinematografi, şiirsel sinema vb. gibi birbirine oldukça yakın terimlerle ulaşmak 
istedikleri noumenal alana yönelim bağlamında birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 
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“Dasein”73üzerinden temel başyapıt eseri olan ve 1927 tarihinde yayınlanan “Varlık ve 

Zaman (Sein und Zeit)” eserinde açıklar (Cevizci, 2015, s. 1012; Güçlü vd., 2008, s. 658).  

“§ 1. Varlık Sorusunu Açık Biçimde tekrar Etme Zorunluğu 

Her ne kadar çağımızda “metafiziği” tasvip etmek bir ilerleme kabul 
edilse de, varlık sorusu günümüzde artık unutulmuştur. Buna karşın, bir 
kez daha bir gigantomakhia peri tes ousşas’a girişmekten kendimizi 
muaf saymaya devam edip duruyoruz. Oysa temas edilen bu soru, öyle 
herhangi bir soru değildir. Nitekim Platon ile Aristoteles’in 
araştırmalarına can katan bu soru olmuştur. Ama onlardan sonra artık 
varlık sorusu, sahici bir araştırmanın tematik sorusu olmak anlamında 
sessizliğe bürünmüştür.” (Heidegger, 2011a, s. 1). 

 Varlık, nesnelleştirilemediği, en genel ve en tabii şekilde kabul edilerek ve tarih 

içerisinde varolanı, varolan yapan asıl sorunun ne olduğuna dair düşüncenin 

kavramsallaşarak Tanrı adını alarak bir ideye dönüştüğü için, Varlık sorusu hep 

unutulmuş ve göz ardı edilmiştir. Varlık ve var olanlar arasındaki farklılık göz ardı 

edilerek hep var olanlar üzerinden ve zamanla da özne merkezinden bakan bir düşünce 

geleneği gelişmiştir. Heidegger için bu farklılık varlıkbilimsel farklılıktır. Varlığa 

ulaşmak için ise bir yöntem olarak insan varlığı üzerinden ilerlemek gereklidir, çünkü 

tüm var olanlar arasında insan, varlığı anlaması bakımından özeldir ve bu yönüyle 

Heidegger’in felsefesinde varlık ve onu anlayan insan anlamındaki bir terim olan Dasein 

olarak karşımıza çıkar (Störig, 2013, s. 568). 

 Heidegger’e göre varoluş, öz olarak “dünyada olmak”tır. Dasein’in bu yapısı özne 

ve nesne arasındaki ilişki bağlamındaki uzamda içinde olmak anlamında değil; onun 

varlığının bir koşulu olmak anlamındadır. Dünyada olmak, varoluşunun bir temel 

yapısıdır. İnsan, içinde belirdiği bu dünyada önceden belirlenmemiş, kendi isteğine bağlı 

olmayan bir bulunuş, bir uyanış olarak “oraya bırakılmıştır”. İnsanın temel tecrübesi ve 

                                                 
73 Dasein [Alm.]: Almancada ‘varoluş’ için kullanılan ve lâfzen ‘burada olma’, ‘orada-olma’ anlamına 
gelen terim. (…) Heidegger dasein’i, belirli bir türden varoluşu, insan bireylerinin varolma tarzını 
tanımlamak amacıyla kullanır. Bu türden bir varoluşun temel ve ayırt edici özelliği, onun varlığın kendisi 
için bir problem olduğu, varolmanın ne anlama geldiği sorusunu soran bireyin varoluşu olmasıdır. (…) 
Modern dönemin insanı bilinç varlığı olarak merkeze koyan özne felsefesine alternatif bir felsefenin temel 
kavramı olarak önermiştir. Ona göre insan kendi bilincinin ekseni etrafında dönmez; o her şeye kendi 
bilincinden hareketle nüfuz edip, onu manipüle edebilme gücüne sahip değildir. İnsan ya da insani varoluş 
olarak dasein, ancak varlıkla ilişkisi içerisinde tanınıp belirlenebilir. (Cevizci, 2005, s. 427). 
Dasein, ‘dünya-daki-Varlık’ (Being –in-the-world) (Heidegger, 2015, s. 39). 
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onu harekete geçiren yegâne güç kaygıdır (Störig, 2013, s. 569). Heidegger için, insani 

varoluş, dünyada olma, insanın kendisini çevreleyen nesnelerle ve içinde bulunduğu 

toplumun üyeleriyle, başka Dasein’lerle girdiği ilişki ile belirlenir; Dasein burada kurmuş 

olduğu ilişki biçimiyle kendisini var eder (Cevizci, 2005, s. 427). Kökensel olan varlık 

ise Dasein aracılığıyla parçalanarak bir bölümünü ifşa eder ve açığa çıkar. Bu bakımdan 

varlık ile Dasein arasında sıkı bir ilişki vardır. Husser’in fenomenoloji görüşünü Dasein 

ile birleştirdi. 

“Onu fenomenolojik gelenek içine oturtan şey de işte bu durumdu. 
Başka bir deyişle onun düşüncesi veya yaklaşımını bütünüyle yeni ve 
özgün hale getiren şey, fenomenolojik yöntemi varlık problemine 
uygulamasıydı. Buna göre Husserl transandantal olarak indirgenmiş 
deneyimin, yani paranteze alma süreci sonunda kendisine erişilen saf 
tecrübenin nesnelerin kendilerini bilince açımlamalarından, 
göstermeleri ve serimlenmelerinden meydana geldiğini, 
fenomenolojinin en temel tezlerinden biri olarak öne sürmüştür. (…) 
Oysa Heidegger, tek tek bireysel varlıklardan değil, fakat Varlığın da 
kendisini, Husserl’den öğrenmiş olduğu “fenomenolojik görü” veya 
sezgiye verdiğini ileri sürdü.” (Cevizci, 2015, s. 1012). 

 Heidegger, insana (Dasein) bağlı bir ontoloji geliştirme gayretindedir. İnsanın 

ölümlü olması, onu hiçlikle karşı karşıya getirmiş ve Varlığı anlamaya doğru “Dasein”i 

zorunlu olarak yönlendirmiştir. İnsan ölümle birlikte karışacağı hiçliğin dehşeti 

karşısında kendisini tanımlamak zorunda kalarak, bir oluşa doğru yönelir ve varlık ile 

ilişki içerisine girerek tercihlerde bulunarak zaman içerisinde bir süreç dahilinde kendi 

varlığını inşa eder. İnsanın bu yönelimi ile Varlık’ta Dasein üzerinden kendisini açığa 

çıkartarak ifşa olur (Trombley, 2015, s. 208).  

“Dünyadaki varoluş, üzülmenin ya da Heidegger’in dediği gibi, 
üzüntünün varlık türüne sahiptir; endişeli olmanın, endişenin varlık 
türüne sahiptir. İnsanın bu endişesi, (her ne kadar) etrafında var olan 
başka şeylere, “şeye” (“varolana”) ve “eşyaya” veya “elinin 
altındakilere” geçse de özünde hep aynı varlık şeklinde kalır. İnsan önce 
“olmak” zorundadır; görevi “olmak”tır. Sadece olan değil, daima kendi 
varoluşunu da düşünen varoluştur. Kendini gerçekleştirmesi gereken 
varlık olarak varoluş, bir “taslaktır”; bu yüzden de formülü, bırakılmış 
taslak olarak varoluştur.” (Störig, 2013, s. 569).  

 Störig’e göre, Heidegger’in felsefesinde Varlık ile hiçlik, birbirinin zıttı değil, 

tamamlayıcısı konumundadır. Dasein ile hiçliğin uzamdaki karşılığı olan ölüm sayesinde 

varlığı tecrübe eder: 
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“Hegel bir defasında şöyle söylemiştir: “Saf varlık ve saf hiçlik aynı 
şeydir.” Heidegger ise şöyle der: “Hegel’in bu önermesi haklı olarak 
vardır.” (…) Bu dönüm noktası ile insan, “hiçliğin yer tutucusundan” 
varlığın koruyucusu ve bekçisi haline getirilir. İnsan, hiçlikte, hiçlik 
aracılığıyla varlığı tecrübe eder. Hiçlik, “olana giden hiçliktir”, yani 
tüm varolanın karşısındaki radikal karşı taraftır. Hiçlik, “varlığın 
örtüsüdür”.(Störig, 2013, s. 570). 

 Descartes’tan beri Kıta Avrupa’sında hüküm süren, özne merkezli felsefe 

geleneğinin bir devamı olan Yeni Kantçılık’tan kaçınan Heidegger, Alman idealist 

geleneğini reddederek başlangıç noktası olarak Aristoteles’e döndü ve ontoloji görüşünü 

bu temelden hareketle kurdu. Varlık ve Zaman isimli eserinde Heidegger, varlığın tüm 

görünme [açığa çıkma] biçimlerini aktarır, nesnelerin ve insan varoluşunun doğası ile 

bunların ilişkiye geçme biçimleri üzerinden bir ontoloji kurar. Varlığın kendisi, 

potansiyel halindeki kökensel olan asıl hakikat, Dasein ile birlikte açığa çıkan bir yönü 

ise ikincil türden bir hakikat olacaktır. İnsan her zaman geçmişinden gelerek, geleceğe 

doğru yönelim halindedir; bu yönelim ise sürekli bir oluşu ve Dasein’in geçmişinde 

[tarihselliğinde] var olan durgun yapısının bozularak sürekli ve yeniden bir inşa halinde 

bir tasarımın kurulduğunu bize gösterir. Dasein’in hiçlikten bu kaçışı ve Heidegger’in 

söylemi ile; “dünyaya atılmışlığı [fırlatılmışlığı] (Geworfenheit)” durumu ile yüzleşerek 

harekete geçmesi, olgusallık ile yani zaman içerisinde, önce ve sonra şeklinde devam 

eden bir devinim ile gerçekleşir (Trombley, 2015, ss. 211, 212). 

 Martin Heidegger, “Hümanizm Üzerine” isimli eserinde; “Dil Varlığın evidir. 

(2015, s. 5)” der. Bu yönüyle dil, Heidegger’e göre; Dasein’in varlıkla kurduğu ilişki 

sonucunda oluşturduğu anlamsal kümedir. Varlık, dil’de yansır ve hakikat orada ifşa 

olarak Varlık kendini dil’de açığa çıkarır: 

“Eylemek sadece bir etkinin etkilemesi olarak bilinegelir. Gerçekliği 
de, sağladığı faydayla ölçülür. Oysa eylemenin özü, yerine getirmektir. 
Yerine getirmek, bir şeyi kendi özünün dolgunluğuna erdirmek, 
tamamlamak, producere anlamına gelir. O nedenle, aslında ancak olan 
bir şey yerine getirilebilir. Fakat "olan" ise her şeyden önce Varlıktır. 
Düşünme, Varlığın insanın özüyle olan bağını yerine getirir. Bu ilişkiyi 
kurmaz ve etkilemez. Düşünme, kendine Varlık tarafından verilmiş bir 
şey olarak bu bağı yalnızca Varlığa sunmakla yetinir. Bu sunuş, 
Varlığın Düşünmede dile gelmesiyle gerçekleşir. Dil Varlığın evidir. 
Dilin meskeninde insan ikamet eder. Düşünenler ve şiir yazanlar bu 
meskenin koruyucularıdır. Onlar bunu söylemleriyle dile getirdikleri ve 
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dilde sakladıkları için, düşünenlerin ve şiir yazanların koruması, 
Varlığın Açılımının yerine getirilmesidir.” (Heidegger, 2015, s. 5). 

 Takiyettin Mengüşoğlu’na göre dil; insanın, insan olarak var olmasının biricik 

koşulu ve taşıyıcısıdır (Mengüşoğlu, 2017, s. 343). İnsan, içerisinde bulunduğu ontik 

gerçeklik dünyasında çevresindeki her bir maddi varlığa bir isim vererek onu fenomene 

dönüştürür. Daha sonra bu isimler bir üst düzeyde kurulan mantıksal bağlar ile kendi 

kavramsal gerçeklik dünyasına dönüşürler ve temsilin de temsili olarak tamamen 

bağımsız bir alan “dil alanını” oluştururlar. 

“Bütün insan fenomenleri, insanın yapıp-etmelerinin ürünleri olan 
başarılar, ifadesini dilde bulmakta ve dil sayesinde betimlenmekte ve 
saptanmakta, başkalarına, bildirilmektedir. İnsan fenomenleriyle öteki 
fenomenleri temellendiren bir varlık-alanı olarak dil, insan için, insan 
dünyası için taşıyıcı bir rol oynar. Bundan dolayı Wilhelm von 
Humboldt “İnsanın ancak dili sayesinde insan olduğunu” söyler. Çünkü 
şimdiye kadar incelenen fenomenler, anlamlarını ancak dilin temeli 
üzerinde gerçekleştirebilirler. Bu fenomenlerin, insandan insana, 
kuşaktan kuşağa, insan topluluklarından insan topluluklarına 
aktarılmaları için önce dil tarafından saptanmaları, saklanmaları 
gerekir.” (Mengüşoğlu, 2017, s. 334). 

 Dil, insansal dünya içerisinde gerek iletişimi sağlaması ve gerekse de fenomenal 

kavramsal alanın oluşturularak insan yaşamını kuşatarak, kuşaktan kuşağa sürekli 

dönüşerek aktarılan, sürekli ilerleyen ayrı bir kavramsal varlık alanı olarak varlığını 

sürdürür. Eşyanın teknik üretim ve kullanım bilgisi, insanın yapıp etmeleri ile yaşamına 

dair değer taşıyan ne varsa dil ile anlam kazanır; dil’de karşılığını bulur. Dil olmasaydı, 

düşünmenin ve öteki yeteneklerin eksikliği de beraberinde gelecekti; insanın dünyayı 

şekillendirip dönüştürmesi sekteye uğrayacak ve gelişimi de duracaktı. Dil olmadan, 

düşüncede gelişen “soyut” bir bilgi; “kavramlara dayanan bir bilgi” türü de olmayacak; 

sadece insanla hayvan arasında ortak olan “somut”, “duyulara dayanan” bir bilgi olacaktı. 

Dil olmadan, insansal olan da ortadan kalkar; çünkü dil, insan olmanın bir temel 

fenomenidir; insan ise fenomenlerin taşıyıcısıdır (Mengüşoğlu, 2017, ss. 334-336).  

 Dilin işlevleri, insani başarının ve gelişiminin de ön koşuludur. Bu yüzden 

Antropoloji araştırmaları, ağırlıkla dil ve dilin gelişimi üzerinde yapılan çalışmalara 

dayanır. Antropoloji dili, bütün insan fenomenlerinin, başarılarının taşıyıcısı olarak görür: 
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çünkü insanla ilgili olan her şey anlamını dil ile gerçekleştirir. Dil’de var olan yapıların74 

deşifre edilerek açığa çıkartılması, insanın varlığını da derinden anlamak anlamına 

gelecektir. Yapılan çalışmalarda görülmektedir ki; dilin içerisindeki bu fenomenal yapılar 

hep birbirine bağlanmakta zamanla gelişerek özel bir varlık alanı oluşturmaktadır 

(Mengüşoğlu, 2017, ss. 336, 337). 

“Dünya hakkındaki bilgiye, onu anlayabilecek herkesin sahip 
olabilmesi için, bu bilginin ortak kavramlarla dile getirilmesi gerekir. 
Ortak düşünce dünyası gerçi soyut kavramlarla kurulur, fakat bundan 
dolayı kavramların boş ve her türlü içten yoksun olması gerekmez. 
Gerçekten insan bilgisi ancak kavram dili sayesinde ortak bir sefer, 
genel ve insanlar arası bir sefer meydana getirir. Dilin bu işlevi olmadan 
ne bir araştırma, ne bilim ve felsefe, ne de bir ilerleme olabilirdi. 
Bilginin hayata uygulanması da ortadan kalkardı. 

(…) 

Eğer kavramlar bir bilginin taşıyıcısı iseler, o zaman onlar somut bir içe 
sahiptirler; çünkü algıya dayanmayan, içsiz olan kavramlar, Kant’ın 
çok yerinde söylediği gibi boşturlar. Felsefi-bilimsel bilgi, içi dolu 
kavramlarla çalışır.” (Mengüşoğlu, 2017, s. 342). 

 Dil, dünya içinde zamana bağlı olarak eksistansiyal olarak var olan Dasein’ın 

varlık hakkında, kendisini açığa vurduğu kadarıyla, kısmi bir bilgisine erişidir. Dil, 

Varlığın etkisi sonucu Dasein’ın içinde uyanan duygulanımların imgelerle 

kavramsallaştırılarak ve bir gösterge dizgesi şeklinde ortaya çıkartılmasıdır.  Varlığın bir 

yönü hakkında elde edilen bir seziş, bir niteleme ve bir duyuşun temsilidir. Diğerleriyle 

[başka Dasein’ler ve nesneler] hep birlikte dünya içinde var olmanın imleyicisi dil’dir. 

Dil’in imlediği şeyin arkasında bizatihi Varlık (onun açığa çıktığı kadarıyla bir yönü) 

bulunur (Heidegger, 2011a, ss. 170, 171). Dasein’daki bir yeti olan düşünme edimi; 

kendisine yine Varlık tarafından verilen bir şey olarak, Dasein’ın dünya ile kurduğu bu 

bağı dil vasıtasıyla yine Varlığa geri sunmasıdır. Varlık, Dasein’ın düşüncesinde 

                                                 
74 Yapısalcılık: [İng. structuralism; Fr. structuralisme; Alm. strukturalismus] Yapısalcılığın temel çıkış 
noktasına göre yapının öğeleri hem birbirine hem de yapının kendisine ayrılmaz bir biçimde bağlıdırlar. 
Gerçekliğin yapısını kavramaya çalışırken ilkece dili kendisine örnek alan yapısalcılık, dilde bulguladığı 
yapıları, başta toplumsal olaylar olmak üzere insanın işin içinde olduğu bütün alanlara uygulama düşüncesi 
üstüne kurulmuştur. Yapısalcı yaklaşım ele aldığı konuyu önce temel aldığı belli bir yapı içine yerleştirip 
sonra da bu yapıyı daha geniş yapılara taşıyarak konuyu açıklığa kavuşturmayı amaçlar. Önceleri dilbilimi 
alanında etkinlik kazanan bu anlayış zamanla bütün toplum bilimleri için önemli olanaklar sunan özgün ve 
üretken bir yaklaşım konumuna yükselmiştir. (Güçlü vd., 2008, s. 1571). 
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kavramsallaşarak dil’e dönüşür. “Dil Varlığın evidir. Dilin meskeninde insan ikamet 

eder. Düşünenler ve şiir yazanlar bu meskenin koruyucularıdır (Heidegger, 2015, s. 5).” 

Heidegger, var olanları anlamlandırmak için tersten düşünme, geriye doğru götürme 

yöntemini kullanmakta ve de var olanları tek tek açıklamakla uğraşmak yerine; varlığı bir 

bütün olarak kabul edip, tek tek var olanları, onun bir serilimi şeklinde düşünerek; [var 

olanların varlığını, geriye doğru götürerek] kökensel olanı anlama gayretindendir; bu 

onun asıl hakikat dediği ve varlığın kendisini anlama yolundaki bir gayretidir. “Dasein’ın 

hep onun-uğruna varolduğu varlık-imkanımızı öyle bir açımlamaktadır ki, bu sayede 

Dasein, kendinin ne durumda olduğunu şu veya bu şekilde anlamsal olarak hep bilir hale 

gelir (Heidegger, 2011a, s. 356).” 

 Dil, Mantık ve Hakikat 

 20. yy.’da felsefi düşün dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte, düşünce 

dünyasının içine giren; fenomenoloji, dil ve varlık gibi kavramlar ile birlikte yaşanan 

köklü değişiklikler incelendiğinde görülmektedir ki, hakikat kavramı, bu yy.’da artık dil 

ile iç içe geçmiştir. Husserl’in geliştirdiği fenomenoloji yöntemiyle birlikte aklın, saf 

olana, öz’e ulaşabilmek ve her türlü fiziksel, psikolojik, tinsel ya da tarihsel 

koşullanmışlıktan arınarak, kesin olarak bilginin kendisine [kesin bilgiye] ulaşmak için 

aklın kendisini bile dışarıda bırakarak, sadece bilgiyi paranteze alarak indirgeme 

yöntemiyle işlem yapması (Husserl, 2015, s. 19) ile Heidegger felsefesinde ifade edilen, 

Varlığın kendini Dasein üzerinde açarak, “dil varlığın evidir” ifadesiyle de anlamın, 

dil’de kendini göstermesi, kökene doğru geri gidilerek, buradaki yapıların incelenmesi 

gibi epistemik yöntemler ile felsefi yeni düşünme biçimlerinin geliştirilmesini sağladı. 

Bu gelişmeler, 20. yy. felsefesinde; dil felsefesi, varlık ve varoluş, yapısalcılık, post 

yapısalcılık, yapıbozumu, hermeneutik75 vb. gibi birçok kavramsal düşünce ekolünün 

                                                 
75 “Hermeneutik [Alm] [Tr. yorumsama] [Fr. herméneutique] [İng. hermeneutics] [Yun. 
hermeneutike<hermeneuein = yorumlamak, tekhne = sanat]: 1- Açıklama, yorumlama sanatı. 2- Bir metni 
anlamaya yönelen, metin yorumlamasını konu olarak alan öğreti. 3- Yorumlayıcı bilimler olarak tarihsel-
tinsel bilimlerin yöntem öğretisi. 4- Günümüzde bir felsefe kavramı olarak: a. İnsanın tarihselliği içinde 
felsefe açısından kendini anlaması. (Anlama yöntemi. Dilthey) b. İnsanın, varoluşuna yönelerek felsefe 
yoluyla açıklanması ve yorumlanması yöntemi. (Ör. Heidegger’in varoluş felsefesinde.)” (Akarsu, 2016, 
ss. 200, 201).  
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gelişmesine ve buna bağlı olarak da birçok yorum ve analiz yönteminin doğal bir sonuç 

olarak oluştuğu görülmektedir. 

“Felsefe hakikati arıyorsa, bu “doğruluk” veya varolan ile mutabakat 
anlamında hakikat olamaz. Hakikat daha ziyade “gizli olmayış”tır. 
Kendini gizleyen ve tekrar açığa çıkartan varlıktır. Akıl böylece 
“sorgulamaya” geri götürülür. “Düşünmek, basitçe söylemek gerekirse, 
varlığın düşünmesidir.”” (Störig, 2013, s. 571). 

 Heidegger’in burada hakikat olarak bizlere sunduğu ve yeni olan şey, pozitivizmin 

maddi var olan nesnel dünyadaki “gerçeklik” ve de idealist felsefe geleneğindeki 

“doğruluk” ile olan uygunluğu bağlamındaki belirlenişi (Buhr ve Kosing, 1999, ss. 177-

179) değildir; Heidegger, var olanla, açığa çıkanla ilgilenmektedir ve kökendeki asıl 

hakikat olan Varlık sayesinde gerek dil’de ve dil’in çeşitli alt biçimleri olan her türlü 

metinde, gerekse bir sanat eserinde ya da bir yaşanan herhangi bir olguda hakikat 

bulunmaktadır.  

 Hakikat’in neliği hakkında düşünülünce görülmektedir ki, bir önermenin hakikat 

unsuru içerip içermediği, önermesindeki bilgi konusunun, konu edindiği bilgisi ile 

uygunluğunun aranmasıdır; özetle “önerme ile gerçeklik örtüştüğünde, doğruluk olur” 

şeklinde ifade edilebilecek mantıksal yöntemdir (Buhr ve Kosing, 1999, s. 177). Örneğin, 

“-Şu anda dışarıda yağmur yağıyor” şeklindeki bir önermenin doğru [hakiki] olup 

olmadığı; önermesindeki ele aldığı bilgi konusunun gerçekliğinin nesnel dünyada 

karşılığının var olup olmadığının [tutarlılık/uygunluk] kontrol edilmesiyle anlaşılabilir; 

ve dışarı bakıldığında eğer gerçekten yağmur yağıyorsa, bu önerme gerçektir; önerme ile 

gerçeklik örtüştüğünden, bu önerme “doğrudur”, yargısına ulaşılabilir (Tepe, 2016, ss. 

28, 29).  

“Hakikat sorunu, felsefi düşüncenin tarihi boyunca idealizm ile 
maddecilik arasındaki mücadelenin odak noktası olmuştur. (…) 
Nesnel-idealist görüşte, kendi başına buyruk, bağımsız, fikirel (ideal) 
bir varlık durumuna gelen hakikate, yer yer ahlâksal değerler de 
yakıştırılmıştır. (Platon ve Husserl), ya da hakikate, fikirsel nesnelerin 
bir özelliği gözüyle bakılmıştır (Balzano’ya göre «kendinde 
önermeler»; Hegel’e göre mutlak idea»). Öznel -idealist anlayış ise, 
hakikati özne’nin alanına kaydırır ve onu bilinç içeriklerinin uyumu 
diye açıklar. (Berkeley, Hume ve bu geleneğin bir devamı olan −> 
pozitivizm). 
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(…) Diyalektik maddecilik açısından hakikat, (…) edinilen bilginin, 
bilgi-konusuyla uygunluk halinde olması, bilgi-konusu ile bilginin 
çatışmasıdır [örtüşmesi]. (…) Aslına uygunluk sorunu, imgelerin çeşitli 
oluşma biçimlerine göre, değişik biçimlere bürünür: Duyumsal 
imgeleşme biçimleri (−> duyum, −> algı) dolaysız karakterleriyle ve 
oluşumlarındaki yasaya uygunluklarıyla; koşullanmış olup, doğları 
gereği, yansıttıkları bilgi konusuyla her zaman uygunluk gösterirler; 
bunlar, nesnel gerçekliğin nispeten aslına uygun yansımalarıdırlar.” 
(Buhr ve Kosing, 1999, ss. 177, 178). 

 Hakikati, temelde özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin “doğruluğu” ya da 

“doğru yansısı” olarak kabul edilen Hançerlioğlu’na göre: 

“Nesnel gerçeğin düşüncedeki yansısı. Hakikat kavramı, her ne kadar 
gerçek kavramıyla özleştirilmekteyse de, gerçek kavramının asıl 
anlamıyla karıştırmamak için felsefesel kullanımda yeğlenmelidir. 
Gerçek nesnel gerçekliği, hakikat’sa bu nesnel gerçekliğin 
zihnimizdeki öznel yansısını dile getirir. Örneğin elimizde tuttuğumuz 
bir kalem gerçek, onun zihnimizdeki yansısı ise hakikattir. Her iki 
kavramın da gerçek deyimiyle dile getirilmesi birçok karışıklılara 
neden olur. Hakikat, gerçeğin kendisi değil, yansısıdır ve düşünceyle 
arasındaki uygunluğu dilegetirir.” (Hançerlioğlu, 2016, s. 150). 

 Algıdan duyum ile elde edilen bilginin aslına uygun olup olmadığı sorunu, 

beraberinde bilgi türlerini de ayırt etmeyi gerektirir. Zihinsel (rasyonel) bilgi düzeyinde 

elde edilen bilgi ilk kez nesnel olan ile doğrudan bağlantısını koparır, aracıyla, araçla elde 

edilmiş bilgiye dönüşür, doğrudanlık niteliğini yitirir ve tam bu aşamada ise zihinde 

bulunan rasyonel bilginin hakikati ile nesnel dünyanın gerçek olup olmadığının hakikati, 

doğru eylem vb. gibi hakikat sorunu karşımıza çıkar (Buhr ve Kosing, 1999, s. 178). 

“Rasyonel bilginin araçlı, dolaylı karakteri, anlama yeteneğinin, 
soyutlama ve genelleme faaliyetlerinin sonuçlarından yararlanarak ve 
duyum verilerinden elde edilen malzemeye dayanarak meydana 
getirilen −> kavramlarla işlem yapıp, bu kavramları birbirleriyle çeşitli 
biçimlerde bağlamak suretiyle −> önermeler ortaya koyabilmesinde 
dile gelir; ve bu dolaylı karakteri yüzünden, önermeler biçiminde ortaya 
çıkan bilgilerin, hem gerçeğe uygun olmaları hem de olmamaları 
mümkündür.” (Buhr ve Kosing, 1999, s. 178).  

 Metafiziğin giderek sorgulanmasıyla, Descartes’tan beri yapılagelen ve beden-

zihin, fizik-metafizik, ideal-maddi gibi ikiliklerden kaynaklanan problematik alana 

girmemek için izlenmesi gereken yöntem ise zihnin ortaya koyduğu temel a priori mantık 

kuralları olan, özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı ilkelerine göre göre 
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işlem yaparak, tarafsız olmak ve sadece hakikate ulaşmak adına artık kabul gören bir 

yöntem olmuştur (Özlem, 2016, ss. 21-23).  

“İşte bu aşamada, aslına uygun önermelerle aslına uygun olmayan 
önermeler arasında net bir ayırım yapmak kaçınılmaz olduğu kadar, bu 
önermelerden yapılan önerme bağları (−> teori) arasında da ayırım 
gözetmek gerekir; bu ise, onların doğruluk ve yanlışlıklarının 
saptanmasıyla mümkündür. Algıların tersine, önermeler doğru veya 
yanlış olabilirler; bu nedenle hakikat (doğruluk) kavramı burada açık 
ve net bir anlam kazanır; ve doğruluk ile yanlışlık ilişkileri, bilgi teorisi 
tabanı üstünde formel mantık tarafından araştırılabilir. Sonuç olarak 
hakikat (doğruluk), bilgi’nin, yansıtılan gerçeğe genel uygunluğunun 
özel bir biçimi olarak belirmektedir. Bu uygunluk, önermeler ve bunlar 
üzerinde kurulan bilgi biçimleri için de geçerli olup, bu önermelerin, 
ifade edilen nesnel olguyla çakışması diye tanımlanır.”(Buhr ve 
Kosing, 1999, ss. 178, 179).  

 Kaynağı nesnel dünya olan bilginin mantık ile işlenmesi sonucunda üç tip hakikat 

olgusuyla karşılaştığımız söylenebilir. Bunlar;  

 a) Geçmişte vuku bulan [ve artık değiştirilemeyecek olan] ontik olarak yaşanmış 

ya da şu an yaşanan nesnel olay, gerçeklik anlamındaki hakikat. “Şu anda dışarıda 

yağmur yağıyor” önermesinde görüldüğü gibi yağmurun yağdığı [ya da test edildiğinde 

yağmadığı] durumu gerçektir; nesnel dünyadaki bu olay nesnel olarak vuku bulmuştur ve 

artık değiştirilemez olan nesnel gerçekliği olan bir hakikattir. 

 b) İdealist felsefe geleneğinin savunmuş olduğu ve daha önceki bölümlerde 

Kant’ın etik felsefesinde kuramsallaştırdığı; özgürlükten ve dünyanın ontik-fizyolojik 

yapıdaki varlığından kaynaklanan, ve Kant’ın sentetik a priori zorunluluk olarak 

gördüğü, ahlak yasasının bağlayıcılığı sonucunda karşımıza “koşulsuz kesin buyruk” 

(kategorik imperatif) olarak çıkan başka bir hakikat türüdür ki; bu, etik felsefesi içerisinde 

incelenen bir alan olarak; kesinliği, bağlayıcılığı ve mutlaklığı sorunu, felsefe tarihi 

boyunca araştırıldığı gibi halen daha tam olarak cevaplanamayan kadim bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Son tahlilde etiğin bağlayıcılığı, aşkın bir hakikatin peşinde koşan 

metafizik ve kökeni belirsiz olan aklın değil; mantığın ve saf aklın sınırları dahilindeki 

yöntemsel aklın belirlediği karşılıklı hukuka dayalı uzlaşımdır. Bu bağlamda bizim bu 

çalışmamızda kabul ettiğimiz ve Tarkovski sinemasında ifade edilen etik hakikatin, 

metafizik değil; varoluştan kaynaklanan hukuksal bir etik hakikat olduğu savıdır. Bu 
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bağlamda Kant’ın etik anlayışı da kökeni itibariyle metafiziğe dayanmadığı için, bizim 

de bu çalışmada kabul edeceğimiz etik görüş olmaktadır ve kısaca, kategorik imperatifin 

birinci ve ikinci yasalarını da dahil ederek şu cümle ile özetlemek mümkündür: 

“Başkasının maddi varlık ve tinsel varoluş alanının ötesine geçmemek olan ana 

düşünceyi; kendi kendine sınır çizebilen; ötekinin nesnel varlık ve yaşamsal varoluş 

alanının sınırı; benim için de [ve aynı zamanda], özgürlük alanımın sınırını belirler” 

şeklinde özetlenebilecek bu düşüncenin metafizik olmadan ve en azından her insanın, 

karşılıklı olarak huzur ve güven ortamında yaşayarak kendi varoluşunu 

gerçekleştirebilmesi için, hukuk zeminindeki karşılıklı bir uzlaşıma dayalı etik bir hakikat 

görüşü olarak tanımlamak mümkündür. 

 c) Son olarak da başka bir hakikat türü olarak karşımıza çıkan ve özellikle 

Heidegger’den sonra dil ve anlam bağlamlarında incelenen, göstergesel dizgelere dayalı 

[ve çoğunlukla, tarihin içinde ve tarihle birlikte sürekli değişen yapısıyla dil içerisinde 

ayrı ve üretilen bir varlık alanı olarak karşımıza çıkan] göstergelere dayalı yapılarla 

kurulan uzlaşımsal türdeki hakikat.  

 Hakikat keşif midir, yoksa icat mıdır? Bu soruyu cevaplamak için keşif ve icat 

kelimelerinin tanımlarına bakmak gerekir. Keşif ve icat farklı şeylerdir; keşif, var olan 

fakat var olduğu bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 1402); 

icat ise var olanlardan yola çıkarak ilk kez yeni bir şey yaratmak (TDK Türkçe Sözlük, 

2011, s. 1139); dolayısıyla yeni bir kavram üretmektir. Felsefe ise, kavramlar üretmek, 

icat etmek ve bunlar üzerinde düşünerek çözümleme yapma sanatıdır (Deleuze ve 

Guattari, 2017, s. 12). İcat edilen kavramlar ise tarihin ilerlemesiyle birlikte sürekli 

değişir ve gelişir. Yeni kavramlar, zamanla eski kavramların yerini alır ve böylece eski 

olan unutulur. Hakikat ise aranılıp sonunda bulunan bir keşif değil; dil üzerinde sürekli 

dönüşüp-değişen ve icat edilen bir kavramdır. 

“Romantik hermenoytik analizimizde, daha önce, anlamanın kişinin 
kendisini diğer kişiye taşımasına değil, kişinin bir başka kişiye 
doğrudan iştirakine dayandığını görmüştük. Gördüğümüz üzere, bir 
kişinin söylediği şey diğer kişinin içine girmek ve tecrübelerini 
(Erlennisse) yaşamak değil, bir anlamaya/anlaşmaya varmaktır. 
Anlamada gerçekleşen tecrübenin (Efrahrung) daima uygulamayı 
içerdiğini vurgulamıştık. Şimdi, bu sürecin tümünün sözel bir süreç 
olduğuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Özel anlama problematiğinin ve 
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onu bir sanat olarak uygulama teşebbüsünün -hermenoytiğin ilgisi- 
geleneksel olarak gramer ve retorik alanına ait olması boşuna değildir. 
Dil, hakiki anlamanın ve uzlaşmanın iki insan arasında gerçekleştiği 
ortamdır (Mitte).” (Gadamer, 2009, ss. 169, 170). 

 Hakikat, nesnel ya da mutlak olan, değişmeden kalan, metafizik ve aşkın bir 

teleolojik erek değil; aynı tarihsel kökenden gelen ve aynı düşünce iklimi içinde bulunan 

insan topluluğundaki düşünce geleneğinin doğal bir sonucu olarak üzerinde uzlaşım 

sağlanan ortak bir “kanı”lar kümesidir. Tarihin bir döneminde “hakiki” olarak kabul 

edilip, kutsanılan birçok kavramın, tarihin ilerleyişiyle birlikte yüklenen anlamından 

arınarak başka anlamlar kazandığı ve zamanla da unutulduğu bir gerçektir. Tarihin içinde 

oluşmuş fenomenal bir kavramın/hakikatin, hangi anlama geldiğini araştırmak ise doğa 

bilimlerinden ayrı olarak anlambilimin araştırma alanına girmektedir (Gadamer, 2008, s. 

5).  Özneyi kuran, tarihin mirası olan iktidardır (Foucault, 2014, s. 63), dolayısıyla 

öznenin hakikat kaygısı da [hakikat olarak kabul ettiği] tarihin dayattığı zorunlu bir 

sonuçtur: “Düşüncenin de aynı ölçüde bir tarihi vardır; düşünce, tarihsel olanın dışında 

bir sürü boyuta sahip olsa bile, tarihsel bir olgudur (Foucault, 2014, s. 85). Dil, 

hakikatlerin doğduğu ve zamanla da öldüğü yerdir. Dil, hakikatlere ev sahipliği yapan ve 

onların varlık kazanarak açığa çıkmasını sağlayan yegâne ortamdır. Heidegger’in 

deyimiyle “Dil Varlığın evidir (2015, s. 5).” 

“Söyleşiyi “yürüttüğümüzü” söyleriz; fakat bir söyleşi ne kadar hakiki 
söyleşi ise, söyleşide her partnerin söyleşiyi yürütme iradesinin payı da 
o kadar azdır. Bu yüzden, hakiki söyleşi asla yürütmek istemediğimiz 
söyleşi değildir. Aksine, genel olarak söyleşiye daldığımızı ya da hatta 
söyleşinin bir parçası olduğumuzu söylemek daha doğrudur. Söyleşinin 
kendine has dönüşler yapması ve kendine ait sonuçlara ulaşmasıyla 
birlikte, bir kelimenin diğerini izleme tarzı, bir biçimde pekala 
yürütülebilir/ idare edilebilir; fakat, söyleşen partnerler söyleşinin 
yöneticileri olmaktan çok yönetilenleridir. Kimse söyleşinin neyi 
“ortaya çıkaracağını” önceden bilemez. Anlama ya da anlama 
başarısızlığı başımıza gelen herhangi bir olay gibidir. Bu yüzden, bir 
söyleşinin iyi bir söyleşi olduğunu ya da talihsiz bir söyleşi olduğunu 
söyleyebiliriz. Bütün bunlar söyleşinin kendine has bir ruhu (Geist) 
olduğunu ve söyleşinin içinde gerçekleştiği dilin söyleşiye kendi 
hakikatini taşıdığını -yani, dilin bundan böyle var olacak bir şeye 
“doğma” imkânı verdiğini- gösteriyor.” (Gadamer, 2009, s. 169). 
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 Brian Morris, “Antropoloji, Ekoloji ve Anarşizm” isimli eserinde, “dil ve dünya”; 

“hakikat ve gerçeklik”; “metafizik ve nihilizm” konuları etrafında, aşağıdaki analizi 

yapar: 

“Kartezyen metafiziğe ve pozitivizme (…) postmodernistlerin verdiği 
aşırı tepki bizi kısır bir kamplaşmaya götürür. Öyle ki artık iki uç 
arasında bir seçim yapmak zorunda kalırız: mutlakiyetçilik ya da 
nihilizm. 

1. Dünyaya dair “tasvirlerden” bağımsız bir bilgimiz olmayacağından, 
“gerçek” yalnızca söylemin “sonucu” olarak algılanabilir. Derrida’nın 
dediği gibi “Metnin dışında hiçbir şey yoktur.” Gerçeklik böylece 
reddedilir. 

2. Bilinç (veya dil) ve dış dünya arasında dolayımsız bir ilişki 
düşünülemeyeceğinden -birebir örtüşme durumu “sözmerkezcilik”, 
“mevcudiyetin metafiziği” veya bilginin “ayna” kavrayışı olarak geçer- 
postmodernistler diğer uca yönelir ve dille dünya arasında hiçbir ilişki 
olmadığını, varsa da bunun tamamıyla belirsiz bir ilişki olduğunu 
savunurlar. Bu nedenle hakikat ya tümden reddedilir, ya basitçe yerel 
kültürel söylemlerin bir “sonucu” olarak alınır ya da seçkin 
akademisyenlerin şiirsel çağrışımlarla “ortaya çıkardığı” (örneğin 
Heidegger) bir şey olarak görülür. Mütekabiliyet veya temsil olarak 
hakikat böylece reddedilir. 

3. Kartezyen rasyonalizmin aşkın ben’i (veya Husserl’in 
fenomenolojisi) -ki bu epistemik özne hem tarihin hem de doğanın 
dışında durur- postmodernistlerce inkâr edilir. Postmodernistler, 
yapısalcılarla birlikte öteki uca giderek insan öznelliğinin bir fail olarak 
insanın tümden çöktüğünü ilan ederler. Böylece benlik reddedilir. 

4. Kesin doğrulardan söz edilemeyeceği için (zira ne aşkın ben ne de 
deneysel duyu verileri bizi güvenilir epistemolojik “kesinliğe” 
götürebilir) (…): “Bilgi” bütünü öznel, bölük, pörçük, bağlama bağlı ve 
kesinliğine karar verilemez niteliktedir. Hem nesnel bilgi hem de 
deneysel bilim böylece reddedilir.” (2018, ss. 62, 63). 

 Felsefede hakikat arayışının, Aydınlanma dönemi ile birlikte “özne merkezli 

bilgi” görüşüne; daha sonra da özellikle Heidegger sonrası, “özne merkezli ontoloji”76 

görüşüne dönüştüğü; buradan ise “Viyana Çevresi” olarak anılan mantıksal 

pozitivistlerin ve özellikle Wittgenstein’in katkılarıyla “dil felsefesine” geçildiği 

                                                 
76 Kaynak ve taşıyıcı olan “Varlık” ile karşılaşan Dasein’in, kendi içinde kendini kapatan kaynağa dair 
yüzleşmesiyle, kuşatan varlık ile kendisini tanımlaması. Varlık taşıyıcı temeldir; her şeyi yöneten Varlık’tır 
(Störig, 2013, s. 570). 
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görülmektedir. 20. yy.’ın ikinci yarısından itibaren de postmodernist düşünürler, sert ve 

kesin bir ifadeyle doğrunun, mantığın, tarihin, doğanın, benliğin, bilimin ve felsefenin 

“çöküşünü”, bu kavramların aşkın ve mutlakiyetçi olduğu gerekçesiyle artık sona erdiğini 

ilan ederler. 

“Postmodernist filozoflar varlığın tarihselliği, insan (kültür) ve doğa 
arasındaki ayırımın yanlışlığı, yorumbilgisel anlayışın önemi, dil (veya 
bilinç) ile gerçek dünyanın birbirleri üzerinde etkileri olduğu, tüm 
kuramsal konumların temelini ve arkaplanını toplumsal tecrübenin 
(yaşam dünyasının) oluşturduğu (yani insanların hem pratik hem de 
düşünen varlıklar olduğu), araçsal düşüncenin sorunları ve hakikatle 
bilimin özdeşleştirilmesinin yanlışlığı üzerinde dururlar.” (Morris, 
2018, s. 61). 

 Postmodernistlere göre artık bu çağda Tanrısal, aşkın, zaman ve mekân ötesi olan 

önverilmiş hiçbir kavram yoktur, tüm varolanlar yerelde bağlama dayalı süreçler 

sonucunda gelişen söylemlerden ibarettir. Ancak bu postmodernist tavrın, varolan tüm 

kavramları yıkıcı reddedişi, beraberinde Husserl’in tüm insanlarda ortak olduğunu 

söylediği “yaşama dünyası”77 adını verdiği, insana ait üretilmiş tüm hakikatlerin de 

reddedilişini beraberinde getirdi (Morris, 2018, s. 63). Tarkovski’nin kendi sinemasında 

da işaret ettiği ve de kimi çevrelerce Tarkovski sinemasının bu bağlamından kopartılarak, 

taraflı ve yanlış bir şekilde dine dayandırılmak istenilen işte bu alan: “yaşama dünyası” 

alanıdır. Dil’i de kapsayan bu alan içerisinde insanlığın üretmiş olduğu; ortak insanlık 

algısı, insanlık halleri, tarihin kendiliğinden getirdiği “demokrasi”, “insan hakları”, 

“hoşgörü” gibi kazanımlar ile; “etik değer”, “sanat ve estetik” ile “tekniğe” dair insani 

üretim değerlerinin, aşkınlık veya metafizik bir köken arayışına kapılmadan da var olan 

                                                 
77 Lebenswelt [Alm.]; Yaşama Dünyası [Tr]: [Bu kavram Husserl’den önce esasen Wilhelm Dilthey’e aittir 
ve Edmund Husserl’i etkilemiştir.] “Fenomenolojinin kurucusu ünlü Alman filozofu Edmund Huserl’in 
felsefesinin en temel kavramlarından biri: Yaşama dünyası. Gündelik yaşanmış deneyimlerin, en yüksek 
derecede teorik ve soyut olan bilimsel kavramlarımızın bile nihai ve en yüksek ve temelini meydana getiren, 
bilim öncesi dünyası. Husserl’e göre, yaşama dünyasının iki temel özelliği vardır. Bu dünya, her şeyden 
önce var olan her gerçekliği somut bir biçimde içermek anlamında, tamdır. Yaşam dünyası, ikinci olarak, 
her tür anlam ve hakikatin nihai ve en yüksek kaynağı olmak anlamında temeldir. Husserl’e göre geri kalan 
her şey, başta bilim olmak üzere, tamlıktan oksun olup, yaşama dünyasıyla ilişkili olarak ele alındığında, 
ikincil ya da türetimseldir. Bu, örneğin bilim yaşama dünyasının yalnızca bazı yönlerini (çoğunlukla 
matematiksel analize elverişli yönlerini) seçtiği ve kendi anlam ve hakikat dünyasını, seçilen yönleri 
yalıtlamak ve idealize etmek suretiyle yarattığı için böyledir. Öte yandan somut yaşam düzeyinde gerçeklik, 
Husserl’e göre, algılayan özne ve akgılanılan nesne olarak ikiye bölünmemiş durumdadır. Aynı özne ve 
nesne kavramları, Descartes’ın düşünen tözle yer kaplayan tözleri, canlı soyutlamalar olduğu için, temel 
geröeklik özne ve nesnenin birliğidir, yani dünya-içindeki-varlıktır.” (Cevizci, 2005, s. 1070). 
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bir hakikat olarak kabul edilebilirliğinin reddini de beraberinde getirmemelidir. 20. yy.’da 

ardı ardına patlak veren iki büyük dünya savaşı ile kapitalizmin ve faşizmin önlenemez 

yükselişi; özcülüğün reddedilmesini ve beraberinde ise gerçeklik ve doğruluk 

anlamındaki ontik hakikatlere bağlı bu tür değerlerin de yok sayılmasını beraberinde 

getirmemelidir.  Tarkovski’nin hemen her filminde etik bir yaklaşım olarak göstermeye 

çalıştığı hakikat; “yaşama dünyası”nın bir değer olarak kabulü ve onun hoşgörü 

temelinde geliştirilerek insanlığın ileriki kuşaklarına aktarılması çağrısıdır. Aksi halde 

burada uygulanacak her türlü [postmodernistlerin yaptığı gibi] nihilist tavır, insanlık 

adına ileriki dönemlerde tam bir yıkım olacak ve geri dönülemez sonuçları da beraberinde 

getirecektir. Bu çağrıya metafizik bir köken aramak ya da belirli bir dinsel görüşe 

bağlamak ayrımcılık getireceğinden, kendi söylemine ters bir hareket oluşturacak ve 

anlamını yitirmesine sebep olacaktır. Marx’ın, Kant’tan hareketle söylediği gibi “şeylerin 

dış görünüşü ve özleri birebir örtüşseydi bilim fuzuli olurdu (Marx’tan aktaran: Morris, 

2018, s. 70).” sözünde de ifade edildiği gibi görünüşler [fenomenler dünyası ve 

fenomenal bilgi] özneye bağlı olarak sürekli değişmektedir. Öyleyse hakikati sabit, 

mutlak, değişmez bir erek olarak kabul etmek yerine, onun bu değişken yapısını güncel 

olarak kabul edip, tüm insanlığın ortak bir kazanımı olarak görmek ve insanlığın üretmiş 

olduğu tüm bu değerleri aşkın hiçbir müdahale olmadan, tarih sahnesinde bizzat 

yaşayarak tecrübe ettiğini kabul etmek, hakikat sorununa bakış açsında, çok kültürlülüğü 

ve çoğulculuğu esas alan paradigmal bir dönüşümü de beraberinde getirecektir. Bu 

gerçekliğin tecrübe ile elde edilmesi ve hakikat algısının kendisini yenileyerek, hoşgörü 

ve uzlaşım temelinde sürekli ilerletilmesi ise en genel kapsamda insanlığın pragmatik 

olarak yararına olacak bir kazanımını da beraberinde getirecektir. Bu bağlamda “hakikat 

ve idealist aşkınlık” yerine, “hakikat ve pragmatik kazanım”; kanımızca daha geçerli bir 

düşünce zeminini oluşturmaktadır. 

“Ancak postmodernistler, kahince açıklamalardan, kuramsal çıkarımlar 
yapmaktan kaçınırlar. Aynı kararlılık da “kuramlarının” yazınsal 
(kültürel) idealizm veya görecelilikle ilgili olmadığını savunurlar. 
Başka şansları da yoktur çünkü üniversitelerin ve kendi indirgenmiş 
“akademik” söylemlerinin dışında, doğal ve toplumsal dünyayı 
gerçeklik olarak tecrübe ederiz. Yine yerel kültürlerin parçalı 
söylemlerine indirgenemeyecek ortak insanlık algısıyla karşı karşıya 
kalırız.” (Morris, 2018, ss. 63, 64). 
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 Görülmektedir ki, hakikat sorunu genel olarak, düşünce, dil, mantık, önerme, 

doğruluk, yaşam dünyası, uygunluk gibi kimi kavramların etrafında dönmektedir. Kant’ın 

18. yy.'da akla sınır çizme çabasının; 20. yy.’da özellikle “Viyana Çevresi” olarak 

adlandırılan mantıkçı pozitivist düşünce ekolü ile de bu sefer “düşünceye” sınır çizme 

çabası haline dönüştüğü görülmektedir. Viyana Çevresi içerisinde yer alan ve pozitivist-

deneyci ekolün başlatıcısı sayılan Ludwig Wittgenstein’da doğruluk ve hakikat arayışının 

kendi felsefesinin ana odağında olduğu söylenebilir. Doğruluk nedir? Nerede söz 

konusudur? Doğrudan ya da dolaylı doğruluk nedir vb. soruları temel eseri satılan 

Tractatuc, Tagebücher (Günlükler), Philosophische Untersuchungen (Felsefi 

Soruşturmalar), The Blue Book, Brown Book (Mavi ve Kahverengi Kitap) isimli 

eserlerinde araştırmıştır. Tractatus’ta şöyle der: ”düşünceye bir sınır çizmek, ya da daha 

ziyade düşünmeye değil, düşüncelerin dile getirilişine sınır çizmek” (Önsöz: 

Wittgenstein, 2016, s. 11). Ona göre esas mesele, “Tümcelerle -yani dille- söylenebilen 

(ve tümcelerle düşünülebilen) ve tümcelerle ifade edilemeyen, yalnızca gösterilebilen 

şeyler”dir. Dilin sınırlarını sorgulamak, doğru ve yanlış olanı ayıklamak, dilin yapıtaşı ile 

düşünce arasında kurulan mantıksal ilişkinin çözümlenmesine bağlıdır.  Bu yüzden 

mantıkçı-pozitivist görüşe göre deney alanında kalan ve dilde doğrudan bir karşılığı 

olmayan [yaşam dünyasından kaynaklanmayan ve bu alanda bir karşılığı olmayan] 

kavramlar metafizik olacağından bu tip alanlarda Wittgenstein’in ünlü sözüyle 

“susulmalıdır”. Wittgeinstein, dili, dil ile dünya ilişkisini, bu ilişkinin dilde karşılığını 

bulduğu tümceleri, bu tümcelerin dünya ile bağlantısının bir niteliği olarak, doğruluk-

yanlışlık düzleminde tartışarak, “nasıl yaşamalıyız?” sorusu bağlamında felsefi cevaplar 

arar.  (Tepe, 2016, ss. 66-69; Wittgenstein, 2016, s. 11). 

“Mantıksal olmayan tümcelerin doğruluk ve yanlışlıkları [ise yalnız] 
tümceye bakılarak görülemez (Tractatus, 6.113). Kısaca mantıksal 
doğruluk, mantık tümcelerine ilişkindir, bu da gerçeklikle hiçbir 
karşılaştırma gerektirmeksizinsimgede ortaya çıkabilmektedir. 
“Mantıksal tümceler nasıl deneyimle çürütülemezlerse, deneyimle 
pekiştirilemezler de” (Tractatus, 6.1222); çünkü mantıksal tümcelerin 
deneysel olanla hiçbir ilişkisi yoktur; onlar dünyaya ilişkin hiçbir şey 
söylemezler; bu nedenle tüm mantık tümcelerinin doğruluğu 
totolojiktir, yanlışlığı çelişmelidir. 

Mantık tümceleri dünyaya ilişkin hiçbir bildirimde bulunmasalar da, 
Wittgenstein’a göre, anlamlıdırlar; çünkü bu tümcelerde bir şey 
açıklanmakta, bir şey gösterilmektedir. 
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Mantıksal tümcelerin bu özelliğine karşılık asıl tümceler doğru ya da 
yanlış olurlar. Doğruluk ve yanlışlık bu tümcelerin rastlantısal 
özelliklerinden biri de değildir. Tam tersine bir tümce için anlamı 
olmak, doğru ya da yanlış olmak demektir. Doğru veya yanlış olma 
aslında tümcenin gerçeklikle ilişkisinde ortaya çıkar. 
Doğruluk/yanlışlık bu bağlantıda varlık kazanır. Doğruluk dil ve dünya 
arasındaki uygunluk ilişkisi olarak anlaşılır. Bu ise geleneksel uygunluk 
kuramıdır. Doğruluk, bir ifadenin hakkında olduğu şeye uygunluğudur. 
Bir ifade dile getirdiği durumu olduğu gibi veriyorsa doğru demektir.” 
(Tepe, 2016, s. 69). 

 Sanat eserindeki hakikat: “gösterdiği şey”; dünya ile kurduğu bağlantı sonucunda 

konu edindiği “ide”yi olduğu gibi ifade edebilmiş ise buradaki örtüşmeden dolayı bir 

“doğruluk” olduğu söylenebilir. Doğruluk ve hakikat sorunsalı bağlamında, Tarkovski 

sineması ile ilişkisi değerlendirilecek olursa; Tarkovski’nin ele aldığı ve tüm insanlığın 

ürettiği ortak insansal dünyada ifade edilen ve ilgilendiren; çocukluk, teknoloji, savaş, 

yıkım, insanın açgözlülüğü ve daha birçok psişik alandaki benzer konuların, hangi 

sinematografik yöntemlerle ve sinema diliyle ifade edildiği, çalışmamızın ileriki 

bölümlerinin konusu olacaktır. Ancak bundan sonraki bölümde, kendisini bir ifade aracı 

olarak “dil”de bulan sanat eserindeki hakikat konusunun, göstergebilim çerçevesinde 

incelenmesi gerekmektedir.  

 Heidegger’in Sanat Eserindeki Hakikat Görüşü 

 Heidegger’in sanat eserindeki hakikat görüşü de onun “Varlık” hakkındaki temel 

ontoloji görüşüyle yakından ilişkilidir. Varlığın açıldığı yer olan dil, sanat eserine de ev 

sahipliği yapacaktır. Heidegger’e göre sanat yapıtının kökeni yine sanattır. Sanat ise sanat 

yapıtının içindedir, eserle birlikte ortaya çıkar, varolur, zuhur eder, vücut bulur, huzura 

gelir. Sanat yapıtındaki maddi varlık tabakası olarak anılan şeysellik, eserin konu edindiği 

hakikati taşıyıcısı olduğundan, araç-gereçlerdeki şeysellikten ayrılır. Sanatçı, geçici bir 

süre için yapıtın şeyselliğiyle ve hakikat ile birlikte olur, iç içe geçer. Ancak yapıt 

bittiğinde ise o artık kendi başına bir varolandır. Sanatçı öyle bir geçit meydana getirir ki, 

sanatçının kendisi bir artık yapıtın yanında yok olup gider. Sanat yapıtındaki hakikatin 

tadına varmak, estetik olanı alımlayıp hazzına ulaşmak isteyen seyircinin, bunu 

yapabilmesi için artık sanatçının orada bulunmasına gerek yoktur.  Yapıt olup bitmiştir, 

hakikat, Varlığın kendisinden ifşa olup açığa çıkmıştır (Yıldız, 2017, ss. 104, 105). 

Heidegger’e göre, bu açığa çıkmanın kaynağını ve koşulunu Varlık oluşturur. 
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“Mantığa dayalı pozitivizm78 ve Heidegger’in dil felsefesi arasında 
dünyalar kadar büyük uçurum vardır. Heidegger için dil, “varlığın 
kendini açarak dile geldiği” ortamdır. Dil, “varlığın evidir”, 
(Heidegger’in anlamındaki varlık) “ve insan varlığın meskenidir”. (…) 
“Biz dile değil, dil bize sahiptir.” (…) Düşünmenin özü, dilin özünden 
anlaşılmalıdır; dilin özü ise şiirin özünden.” (Störig, 2013, ss. 571, 577). 

 Özetle, hakikati; varlığın zaman içerisinde kendini açması, açılan şey; daha 

derinde, kökende olan şey olarak ifade eden Heidegger’e göre her sanat eseri, beraberinde 

bir hakikati de [maddi şeyselliği dolayısıyla] kendi üstünde taşır. 

“Varlık, nesnel olmayacağı ve tasarlanmış, varolanı zorlayan düşünme 
ile anlaşılamayacağından, Heidegger için bu noktaya gelen felsefenin 
asla (bireysel varolan ile ilgilendiği için) bir bilim olamayacağı açıktır. 
Felsefe daha ziyade bu varlığın “hatırasıdır” Varlığın emrinde bir 
düşünmedir. “Düşünmek nedir? “sorusu bu yüzden Heidegger’in elleri 
altında emir anlamındaki “(Bizi) düşünmek nedir? Sorusuna dönüşür. 
Felsefe hakikati arıyorsa, bu “doğruluk” veya varolan ile mutabakat 
anlamındaki hakikat olamaz. Hakikat daha ziyade “gizli olmayış”tır. 
Kendini gizleyen ve tekrar açığa çıkartan varlıktır. Akıl böylece 
“sorgulamaya, geri götürülür. “Düşünmek, basitçe söylemek gerekirse, 
varlığın düşünmesidir. Varlığı dinlediğinde düşünmek aynı zamanda 
varlığın düşünmesidir.” (Brief über den Humanismus, Hümanizm 
Üzerine Mektup, 1947)” (Störig, 2013, s. 571). 

 Sanat eserindeki hakikat, kendi zamanı içerisinde olup-bitmiştir. Halihazırdaki 

sanat eseri üzerinde varolan şey ise bir zamanlar kendi bağlamı içerisinde açığa çıkmış 

olan asıl hakikatin bir temsilidir. Asıl ve öz konumunda olan hakikat, varlığın kendisi 

olduğu için bu “varlığın hakikati”dir; Varlık özgür olduğu için, Dasein’de özgürdür ve 

özgürlükten kaynaklanan bir isteme ile zamanda ifşa olur ve varlığın hakikatinin üstüne 

yerleşir; böylece, varlığın bir yönünü açığa çıkartan [sanat eserinde olduğu gibi] bu 

hakikat ise “varolanın hakikati”dir (Eren, 2006, s. 49). Heidegger, bu hakikat türlerini 

“Sanat Eserinin Kökeni” isimli eserinde; “Nesne ve Eser”, “Eser ve Hakikat”, “Hakikat 

ve Sanat” adlarını taşıyan toplam üç bölümde incelemiştir. 

“Köken kelimesi burada, bir şeyin nereden, ne sayesinde, ne ve nasıl 
olduğu anlamında kullanılmaktadır. Oluş ve nasıl oluşa, şeyin varlığı 
diyoruz. Bir şeyin kökeni, onun varlığının kaynağıdır. Sanat eserinin 

                                                 
78 Viyana Çevresi’nin ve Wittgenstein’in felsefi görüşleri kastediliyor. 
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kökeni sorusu, onun özünün kökeni sorusunu da içerir.” (Heidegger, 
2011b, s. 9). 

 Heidegger’e göre sanatın ne olduğu, sanat eserinin kendisinden hareketle 

açıklanmalıdır. Eserin ne olduğu ise sanatın özünden çıkarılır. Sanatın özü, var olan 

eserlerin özelliklerini bir araya getirerek değil, yüksek kavramlardan çıkarımlarla elde 

edilebilir. Eserde, gerçekte yatan sanatın özünü bulabilmek için, gerçek eseri arıyoruz ve 

eserin ne ve nasıl olduğu, yine eserin kendisine sorulmalıdır. Eserler de tıpkı duvarda asılı 

olan bir nesne gibi, örneğin bir av tüfeği gibi maddi/nesnesel olarak vardırlar. Mimaride 

taş veya ağaç, heykelcilikte mermer, resimde ise boya ve kumaş, şiirde ise ses ve alfabe, 

eserin maddi varlık yönünü oluştururlar (Heidegger, 2011b, ss. 10, 11). Eserdeki maddi 

varlık tabakasının, kendi sanat tekniğine göre belirli bir form, ritim ve üslup özelliklerine 

göre oluşturularak ortaya bir hakikat’in çıkartılması [ifşa edilmesi] işlemini ise sanatçı, 

belirli bir sıra ile ve tekniğe uygun olarak ve de birleştirerek oluşturur. Bu, Platon’un 

tekhne79 olarak ifade ettiği ve sanatçının henüz dehasını ortaya koymadan sadece 

ustalığını [yapılan işin tekniğine yönelik olarak uygulanması gereken ustalık bilgisini] 

kullanarak yaptığı bir üretimdir. 

 Sanat eserinde “maddi şeysellik” ve “tinsel” olarak katmanlı halde bulunan varlık 

tabakalarının özü yine “Varlık”a aittir. Varlık, insan zihninin bir ürünü/üretimi değil 

[Hediegger’e göre bu, bir yönüyle, yine Varlığın içinde bulunan dil’dir]; tam tersine tüm 

varolanların özü, varlığın kendisidir. O kendi kendisidir ve düşünme de onun özüne aittir, 

ondan kaynaklıdır (Heidegger, 2011b, s. 50). 

 Dasein, “Varlığın hakikati”ni anlamak istiyorsa, “Hölderlin’in şiirlerinde olduğu 

gibi”80 şiirsel bir dil keşfetmelidir. Çünkü Dasein, dünyada bulunuşuyla zaten Varlık’tan 

kopmuş, onu unutmuş ve bir şekilde kendisini dünyada bulmuştur. Dünyada bu bulunma 

                                                 
79 Tekhne (Yun.): “Sözcük anlamı el becerisi gerektiren bir işi ustalıkla yapmak, belli bir amacı gözeterek 
ortaya yeni bir şey çıkarmak olan tekhne, ilkçağ Yunan felsefesinde biricik ereği üretmek ya da yaratmak 
olan “sanat” için kullanılmıştır. Platon’a göre gerçek tekhne çalıştığı alanı enine boyuna bilen, içinde yer 
aldığı etkinliğin akılcı bir açıklamasını yapabilen sanatçıların işidir. (…) Aristoteles’e göre ise tekhne “bir 
şeyi en iyi nasıl yapacağını bilme”ye karşılık gelir.” (Güçlü vd., 2008, s. 1406). 

80 Heidegger’e göre, Hölderlin’in şiirlerinde Varlık, aracısız bir şekilde direkt olarak konuşur. Varlığın 
hakikatine ulaşmak için dilin sınırlarını da aşarak, şiirsel sezgi ile ulaşabilir, Varlığın hakikatini 
hissedebiliriz (Kıratlıoğlu, 2014, s. 50). 
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hali bir çeşit hakikatten kopuştur; düşüş ve fırlatılmışlık (Geworfenheit) halidir. 

Heidegger’e göre metafizik, Kant’çı ifadeyle klasik anlamda duyu deneyimini aşan 

alanlarla uğraşmak değil; Dasein’in, bu unutuluş halinden sıyrılarak tekrar Varlık’a doğru 

yaptığı bir sıçrama ve bir yönelimidir. Metafizik, şiir dilinin yeniden keşfidir. Dasein, 

Varlığın hakikatini söyleme olanağını verecek şiirsel dili bulup çıkartmalı, onu yeniden 

keşfetmelidir, bu dil ise var olan dil dünyasını aşarak, Antik Yunan düşünürlerinden olan 

Herakleitos ve Parmenides’in yaptığı gibi logos’tan physis’e geçişle, kökendeki varlığın 

kendisini anlamaya yönelik olarak düşüncede yapılacak bir geri dönüşle mümkündür 

(Kıratlıoğlu, 2014, ss. 49, 50). 

 Heidegger’in “şiirselliği”, Varlığın hakikatine ulaşmak için bir yöntem ve bir dil 

olarak tanımlaması, bizim de bu çalışmamızda Tarkovski’nin, “Şiirsel Sinema” olarak 

adlandırdığı ve görsel bir sinema dili olarak uyguladığı üslubunun; tıpkı Heidegger’in 

sözünü ettiği gibi, hakikate doğru bir yönelim, sinema eseri ile onun bir “varolan hakikat” 

olarak temsili hakkındaki savımızdır. Buradaki örtüşme, varlığın şiirsel hakikatinin 

metaforik anlatımı ile izleyici üzerinde oluşan mistik ve şiirsel ve hatta etik bir yönelim 

olarak açığa çıkan “hakikatin sineması” olarak adlandırılabilecek sinema görüşüdür. 

Tarkovski sinemasında “hakikat”, “öz”, “örtüşme”, “denk düşme”, “indirgeme ve temsil” 

vb. gibi kavramlar etrafına geliştirilen bir sinema yaklaşımının kurulduğu görülmektedir. 

“Hakikat” ve “sanat eseri” ile kurulan temsili ilişki bağlamında, konunun genel 

çerçevesi çizilmesi gerekirse, Çınar’a göre: 

“Sanat eserinin, özellikle anlamaya dayalı sanat disiplinlerinde üretilen 
sanat eserinin ‘hakikat’ ile olan ilişkisini anlama çabalarındaki genel 
eğilim eserin dış dünya ile ilişkisini, alışverişini veya ne ölçüde 
belirlenebildiğini soruşturmak suretiyle bir sonuca varmaya çalışma 
şeklinde olmuştur. Bu eğilim doğal olarak birbirine karşıt iki ayrı 
fikirsel yapı üretmiştir. İlkinin iddiaları şu şekilde özetlenebilir: Sanat 
eseri kendine özgü yasallıkları olan bir iç dünyaya sahiptir. 
Malzemesini her nereden alırsa alsın, ki bu sanatçının kendi iç dünyası, 
imgelemi yahut bizatihi dış gerçeklik olabilir ve nereye bakarak üretirse 
üretsin, bu yine kendi iç dünyası ya da dış gerçeklik veya bu ikisinin 
birliği olabilir; sonuç olarak bitmiş bir sanat eseri kurmaca bir yapıdır, 
indirgenmiştir ve kendi içinde anlaşılabilir. Karşıt görüş ise sanat 
eserinin genel bir kontekst olarak dünyanın ürünü ve parçası olduğunu 
ileri sürer ve ancak bu kontekst dahilinde anlaşılabileceğini savunur. Bu 
iki görüşten ilki için ‘hakikat’ eserin ‘öz’üdür, ihtiva ettiği asıl anlam 
bütünüdür. İkinci görüş ise ‘hakikati’ ontolojik dayanakları aktüel 
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dünyada, doğru yansımasının ise sanat yapıtında olması gereken bir 
çeşit denk düşme olarak tanımlar.” (Çınar, 2014, s. 148). 

 Heidegger, kendi felsefesinde, hemen her tür epistemik ve ontik gerçekliği, Varlık 

düşüncesinden; “Varlık”tan hareketle açıklar. Kaynak olarak hep Varlığı görür. 

Dolayısıyla Heidegger’in sanat eserindeki hakikat hakkındaki görüşleri de Varlık’tan 

hareketledir. 

 “Nitekim Heidegger’e göre gerçekleşmesi beklenen düşünme insan 
ait değil, varlığa ait bir düşünmedir ve onun, yani varlığın düşünme 
olarak olagelmesi için, insanın kendini buna açık kılması gerekir. 
Varlığa ait olan düşünme Heidegger’in terminolojisinde “özlü 
düşünme”dir. Özlü düşünme, “varlığın düşünmesi”dir ve bu, varlığın 
bir “olagelmesi”dir.” (Eren, 2006, ss. 50, 51). 

 Heidegger’e göre, insan, özü ve doğası gereği Varlık’la ilişki kurmak zorundadır. 

Çünkü insan, özünde varlıkla olan bağlantısı dışında başka bir şey değildir.  İnsan, 

Varlığın “açıldığı” yerde bulunur, insan [Heidegger’in terimiyle Dasein]’ın varlıkla 

girdiği ilişki sonucunda da bu açılan yerden bir “aydınlanma” olur, Heidegger buna 

“dünya” der. Dil, sanat eseri, şiirsel alan vb. gibi varlık alanlarının tümü bu “dünya” 

içerisinde varlığını sürdürür. Bu “dünya”da Sanat eseri üzerinden Varlık’la bir tür ilişkiye 

girilir ve gerek yaratım sürecinde ve gerekse de bitmiş eser üzerinde Varlık, bir yönünü 

ifşa eder ve açığa bir hakikat81 çıkar. Varolanın varlığın hakikati içinde aydınlanmasının 

birçok tarzı vardır. Bu tarzlardan biri de sanattır. Sanat eseri üretimi ile insan, Varlık’la 

kurduğu bağlantı sonucunda hem ortaya bir sanat eseri ürünü çıkarır hem de “kendi 

özünün gereğini yaparak ‘kendi özünü’ de oluşturur”82.  (Eren, 2006, ss. 53, 54). Sanat 

eserindeki üslup, eserin okunma dilini oluşturur ve üslubun üretimi ise sanatçının 

dehasından kaynaklanır. “Kişi yaşar, sanatçı da yapıtlarıyla ölümsüz olur. Çünkü varlığın 

                                                 
81 Burada, “hakikat” olarak ifade edilen kavram yanlış anlaşılmamalıdır; kastedilen, iyi, kötü, doğru, yanlış 
ya da olması gerekeni ifade eden “etik” bir değer olarak hakikat değildir. Var olan, açığa çıkan “şey”; 
taşıdığı ve Varlıkla kurulduğu bağlamındaki “anlam”, anlamındaki hakikattir. Heidegger’e göre hakikat, 
Varlığın açığa çıkarttığı “şey”dir, varolanın hakikatidir. Sanat eserindeki maddi varlık tabakası [“Hakikat, 
kendini bir varolana yerleştirerek ortaya çıkar (Eren, 2006, s. 55)”] ile, eser üzerinden taşınan anlam, her 
biri farklı hakikatleri ve varlık katmanlarını oluşturur (Heidegger, 2011b, ss. 46-51). 

82 Heidegger’in ortaya koyduğu bu temel düşünce, daha sonra, J. P. Sartre tarafından, “Varoluş özden önce 
gelir” mottosuyla; “Varoluşçuluk” adlı bir düşünce ekolünün de doğmasına neden olacaktır (Sartre, 2016, 
s. 8). 
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görünür, dokunulur bir duruma gelmesi, sanat yapıtlarıyla, var olanın simgeleri olan 

sanat yapıtlarıyla olur (Kuçuradi, 2016b, s. 27).” 

 Heidegger’e göre hakikat tarihseldir. Hakikatin açıldığı ve aydınlanarak açığa 

çıktığı şartlar ile dünyanın o anki hazır bulunuşluğu, daha sonra değişeceğinden/ve sürekli 

değiştiğinden (“pantha rhei” 83 her şey akar), aynı hakikate bir daha ulaşmak mümkün 

değildir. Bu yüzden eserdeki hakikat, onu üreten Dasein’in belirli bir geleneğin doğurdu 

zorunlu alan içerisinde kendini tarihsel bir varlık olarak bulmasından dolayı, varoluşsallık 

ve biriciklik özelliklerini de beraberinde taşır (Heidegger, 2011a, s. 411).84 

“İnsan özünde varlığın aydınlığında düşünen, dili olan ve korku içinde 
olandır. Bu imkanları gerçekleştirdiğinde insan kendi tecrübesini ve 
varlığın aydınlığı içinde kaldığı bir varolanı bütününün tecrübesini 
edinebilir. Böyle bir tecrübeden sonra ise o, varolanla ilişkisini ve onu 
bilme çabasını yeniden oluşturmak durumundadır. Çünkü o, artık 
varolan olarak tanıdığının gizlenmiş bir varolan olduğunu bilir. İşte 
böyle bir tecrübe, insana sanat etkinliğini gerçekleştirme yolunu açar. 
Sanatçı, varlığın açıklığında duran olarak, kendini ve varolanla bağını 
gerçekleştirir. Sanatçı bu temel tecrübeyi yaşamış biridir. Böyle birinin 
bir sanat eseri yaratmasıyla hakikat kendini açığa çıkarır. (…) Sanatçı 
ile hakikat birlikte yaratmayı gerçekleştirir. Sanatçı olagelen hakikat ile 
birlikte sanatsal bir yaratmayı gerçekleştirir. Eseriyle ortaya konulan bu 
hakikat varolanın bir hakikatidir.” (Eren, 2006, s. 57). 

 Varolanın aslında bir kapalılık olduğunu sanat eseri gösterir. Tam olan Varlık’tır, 

parça olan ise varolandır. Sanat eseri de tıpkı Dasein gibi bir varolandır.  Varlığın kendisi 

gizlenmiş ve hatta unutulmuştur. Varlık ile, sanat eseri aracılığıyla kurulan bağlantılar 

yolu ile ancak bu unutulmuşluk görülüp anlaşılabilir. Sanat eseri, bütüne ve kökene doğru 

götürür. Sanat eserinin hakikati ile karşılaşan Dasein ise bu durumda bir iç sıkıntısı yaşar. 

İç sıkıntısı durumu, unutulmuş olan Varlığın hakikati ile bir yüzleşmedir. Uygun 

                                                 
83 “Panta rhei” (Yun.): “Her şey akar” anlamında gelen bu söz, Herakleitos’un fragmanlarında geçmese 
bile (muhtemelen ona  ait değildir); onun temel düşüncesi olan “sürekli değişim” fikrini yansıtmaktadır 
(Herakleitos, 2016, s. 6). 

84 Tarihin bir döneminde, kendi tarihsel bağlamı içerisinde sanat eseri üzerinde açığa çıkan bir hakikati 
(metin veya plastik türdeki eser), günümüze taşıyarak açığa çıkartmada, aslına (hakikatine) en yakın çeviri 
için ‘Hermeneuik’ bir yorum yöntemi olarak, Heidegger’den hareketle varlığın kendisinin esas alınmasıyla 
ve ayrıca Husserl’den hareketle de fenomenolojik indirgeme ve refleksiyonlu anlama yöntemlerinin 
kullanılmasıyla, Heidegger’in öğrencisi H.G. Gadamer’in “yaşama deneyimi” kavramı etrafında geliştirdiği 
“Ontolojik Hermenutik” yöntemi hakkında daha geniş bilgi için “Hakikat ve Yöntem” isimli eser ayrıca 
incelenebilir (Fırıncıoğulları, 2016, ss. 286-293). 
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düşünme sonucunda ortaya bir eser konulduğunda, bu, Varlığın kendisini düşünme ve dil 

olarak kendi hakikatini göstermesi/olagelmesidir. Sanat eserinin kökeninde Varlık’ın 

hakikati olduğu unutulmamalıdır, eser kendisini değil, esasında varlığı işaret eder. Eser 

Varlığı talep etmektir, ona dönüş için yapılan bir hamledir. Ancak Varlığı talep eden ve 

bu yüzden de varolanın hakikatini nesne edinen bir etkinlik, sanat etkinliği olabilir, ürün 

ise sanat eseri olabilir. Heidegger’e göre, Varlığın hakikatine ulaşabilmek için, sadece 

sanat alanında değil; bilim ve felsefe alanında da, Varlığın talebini duymaya odaklanmalı 

ve varolanın varlığı [nesnel şeyselliği/ maddi varlığı] üzerinden, onu amaç olarak değil, 

nesne edinerek bu etkinlikler yapılmalıdır. Her bilim ve sanat alanı, Varlığın hakikatini 

olagetirmeyi kendi tarzlarında gerçekleştirseler de yönelim sadece Varlığın kendisine 

olmalıdır (Eren, 2006, s. 58). 

 Heidegger, nesne ve hakikati taşıyıcılığı konusunda, ünlü ressam Van Gogh’un, 

1886 yılında Paris’te yaptığı ve “Ayakkabılar Serisi” olarak adlandırılan önemli 

çalışmasını örnek verir: 

 

Şekil 1: “Shoes (1886)”, Vincent Van Gogh. Tual üzerine yağlıboya, 38,1 cm. x 
45,3 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation).85 

                                                 
85 Kaynak: (“Web Site: ‘https://vangoghmuseum.nl’; Van Gogh Museum, Amsterdam”, 2018). 
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“Örnek olarak bilinen bir aracı yani çiftçi ayakkabılarını ele alalım. (…) 
Böyle bir yardım için imgesel bir anlatım yeter. Bu tür ayakkabıların 
defalarca resmini yapmış olan Van Gogh’un ünlü bir resmini ele alalım. 
Resimde fazladan ne var? Ayakkabının ne olduğunu herkes bilir. Eğer 
bunlar ağaç ve kenevirden değilse, deri tabanlıdır ve iğne, biz ve sicimle 
dikilmiştir. Bu tür araçlar ayakları örtmeye yarar. İster tarlada ister 
dansta, olsun hizmetine göre kullanılan malzeme ve biçimler farklıdır. 
(…) Derinin üzerinde nem ve toprağın çukurları var. Tabanlarda, çöken 
akşamdan dolayı tarla yolunun yalnızlığı karışır. Ayakkabıda toprağın 
sessiz çığlığı, olgun başakların sessiz ödülü ve kışı yaşayan tarlanın, 
nadasa bırakılmış tenha tarlanın açıklanmamış başarısızlığını fısıldar. 
Bu araç yardımıyla ekmeğin güveni, sıkıntıyı atmanın verdiği dile 
getirilemez sevinci, doğumun verdiği çalkantı ve ölüm tehdidindeki 
titremenin şikâyetsiz korkusunu hissederiz. Bu araç toprağa aittir ve 
köylü kadının dünyasında yurt tutar. Araç bu yurt tutmuş aitlikten kendi 
içindeki dinginliğini yaratır. (…) Kadın ağır ancak sağlıklı denecek 
yorgunlukta, ayakkabıları acaba kaç kere çıkarmış ve sabahın erken 
saatlerinde onları tekrar giymiştir.” (Heidegger, 2011b, ss. 26, 27). 

 Heidegger, yukarıda gösterilen alıntıda ve metnin devamındaki ilerleyen 

bölümlerinde, Van Gogh’un “Ayakkabılar” eseri üzerinden yaptığı betimleme ile, bir 

Dasein varolanları olarak, köylü insanların kendi hakikatlerinin, eser üzerinde nasıl 

yansıtıldığını ve eserin kendisinin de bu özelliğinden dolayı son aşamada kendisinin de 

nasıl bir hakikate dönüştüğünü, tartışmaya yer bırakmayacak kesinlikte ve teknik bir 

üslup ile anlatır. 

“Biz eserin yanında iken, olduğumuz yerden başka bir yerde oluruz. 
Sanat eseri ayakkabı aracının hakikatte ne olduğunu bize ima eder. (…) 
Gözüktüğü gibi eser yalnızca bir aracın ne olduğunu sergilemeye 
hizmet etmez. Bu, bilakis eser ile ve sadece aracın araç varlığının 
eserdeki görünümüyle ortaya çıkar. Burada ne oluyor? Eserde işbaşında 
olan nedir? Van Gogh’un resmi hakikatte aracın yani çift çiftçi 
ayakkabısının açılımıdır. Bu var-olan, onun varlığının mahremiyetine 
girer. (…) Biz buna hakikat deriz. (…) Burada var-olanın ne ve nasıla 
girmesi, açılımı varsa hakikatin eserde vuku bulması söz konusudur. 

Var-olanın hakikati sanat eserinde kendini esere koyar. “Koyma” 
durdurma anlamındadır. Bir var-olan, yani çiftçi ayakkabıları eserde 
varlığın ışığına durur. Var-olanın varlığı onun görünümünün 
sürekliliğine geçer. (…) Hakikat mantığa, güzellik ise estetiğe aittir. 

Sanat eseri, var-olanın varlığını kendince açar. Bu açılma, yani dışa 
çıkma yani var-olanın hakikati eserde gerçekleşir. Var-olanın hakikati 
kendini eserinde koyar. Sanat kendini hakikate koyar.” (Heidegger, 
2011b, ss. 29, 30, 32). 
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 Sanat eserinin yaratılması, bir süreç dahilinde ve sanatçı aracılığıyla olur. Hakikat, 

açığa çıkmak için mutlaka ontik bir varolana yerleşmek ve onun üzerinden kendini 

göstermek zorundadır. Bu ise hakikatin, geçici olarak ontik varolanın üzerine 

yerleşmesidir. Aynı hakikat başka varolanların da üzerine yerleşebilir. Ancak sonucunda 

açığa çıkan, üstü örtülü durumdan sıyrılarak görünür duruma gelen “O” hakikattir. Her 

“O” hakikatin/hakikatlerin ise kaynağı yine Varlık’tır (Eren, 2006, s. 59). Hakikatin, 

varolan üzerinde kendini hangi tarz, teknik ve üsluplarda açtığı ise estetiğin bilgi ve 

araştırma konusudur. “Bir eser nereye aittir? Eser, eser olarak kendisi aracılığıyla açılan 

alana aittir. Eserin eser varlığı yalnızca bu alanda bulunur.  (Heidegger, 2011b, s. 36).” 

 Heidegger, “Sanat Eserinin Kökeni” isimli eserinde, hakikatin açılımı konusunda 

başka bir örnek daha verir. Bu kez verdiği örnek ise mimarlık alanına aittir. 

“Bir mimari eser olarak Yunan tapınağı hiçbir şeyi kopyalayamaz. 
Kayaların oluşturduğu vadide öylesine durur. Mimari eser Tanrı’nın bir 
görünümünü kapsar ve bunu, bu gizlilikte, açık sütunlarla kutsal 
alanlara götürür. Tanrı tapınak sayesinde tapınakta mevcut olur. 
Tanrı’nın bu mevcudiyeti, kendi içinde kutsal bir alan olarak, alanın 
genişliği ve sınırıdır. Tapınak ve alanı, belirsizliğe dönüşmez. Tapınak, 
doğum ve ölüm, felaket ve kutsallık, ihtişam ve sefalet, yükselme ve 
çöküşün ve insan varlığı için onun yazgısının biçim kazandığı ilişkilerin 
birliğini toplayıp bir araya getirir. Bu açık ilişkilerin hâkim genişliği 
tarihsel bir halkın dünyasıdır. O bundan ve onda, kendi belirleniminin 
temellerine uzanır.” (Heidegger, 2011b, s. 37). 

 Heidegger’in yukarıdaki alıntıda Tanrı’nın gözükmesi olarak ifade ettiği şey, 

gerçeklik anlamında Tanrı’nın yeryüzünde belirerek insanlığa kendisini göstermesi olayı 

değildir. O, bu tarihsel olayın, tarihin belirli bir diliminde yaşayan insan topluluğunun 

düşünce dünyasının yani “hakikatin”; mevcuttaki ontik ve fiziksel bir varolan olarak 

duran, gerçek taş ve çimento olarak şekillendirilen “tapınak duvarları” aracılığıyla temsil 

edilmesini kastetmektedir. Buradaki hakikat, belirli bir insan topluluğunun zihinsel 

dünyalarındaki bir ide konumunda olarak açığa çıkan Tanrı algısıdır. Bu algı tarihseldir, 

kendi yapısal koşulları içerisinde Varlık’la girilen ilişki sonucunda belirip tezahür etmiştir 

ve tabi ki her hakikat gibi zamanı gelince de unutulup yeryüzünden silinmiştir. Belirli 

çevrelerce, Tarkovski sinemasına dinsel bir anlam içerecek şekilde “hakikatin sineması” 

olarak yakıştırılan ifade ise burada netlik kazanır. 
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“Nitekim çok kötü kullanıldı da! İlk başta Batı’nın Batı’dan daha 
ikiyüzlü kiliselerinin Tarkovski’yi ödüllere boğup onu aziz ilan 
etmedikleri kalmıştı. Ayrıca, büyük Rus dâhisi Lev Nikolayeviç 
Tolstoy’un Müslümanlığı gizliden gizliye kabul ettiği ve ‘gizli bir 
Müslüman’ olduğunun bir kesim tarafından iddia edildiği ülkemizde, 
Tarkovski’nin de bir Müslümanlığının ilan edilmediği kalmıştır. 
Özellikle din ticareti yapan kurumlar ve televizyon kanalları hidayete 
eren eski solcuların sunumlarıyla bir dönem neredeyse her gün 
Tarkovski programları yapıp onun filmlerini göstermişlerdir.” (Önsöz: 
Aslanyürek, 2012, s. 11). 

 Tezimiz odur ki; Tarkovski sineması, gökyüzünden yeryüzüne indirildiği iddia 

edilen teolojik ve teleolojik bir yaklaşımı değil; yeryüzünden ve yeryüzünün kendi 

yapısal ve tarihsel hakikatlerinden hareketle, etik ve vicdani bir yaklaşımı merkezine 

alarak, Varlığa doğru yapılan bir ilerleyiş; düşünsel ve yer yer varoluşçu yönelimleri de 

olan, sinematografik dili bu nedenle de sanatçının kendi ifadesiyle “şiirsel sinema 

(Tarkovski, 2017, ss. 59, 62)” olarak da adlandırılan bağlamda seçilmiş göstergesel 

kodlarla oluşturulan sembolik bir sinemadır. 

“Mühürlenmiş Zaman adlı eserini ancak Türkiye’ye döndükten sonra 
okuduğumda, Sovyetler Birliği’nde olduğum zamanlardan daha fazla 
ilgimi çekmeye başlamıştı. Uzun yıllar sonra Tarkovski’nin asla ve asla 
bir karşı-devrimci olmadığına kanaat getirdim. O, Sovyetler’e karşı 
değildi. Fakat son yıllarda türemiş olan bürokrasiye karşıydı. Tarkovski 
belki dindar biriydi. Ama asla ve asla bir din taciri değildi. Hatta 
Mühürlenmiş Zaman kitabındaki şu sözlerinden dine nasıl yaklaştığını 
çok iyi anlayabiliriz: ‘Bilim geliştikçe tanrıyı yadsır, sanat ise bunun 
farkında olduğu halde tanrıyla bir arada yaşamını sürdürebilir. 

Kısaca sanat onun gözünde bir maneviyat işiydi. Eğer sadece insanın 
vicdanıyla ilgiliyse (yani dini istismar eden, din bezirgânlığı yapan 
kurumlar yoksa) din de öyledir. 

Bir gün Altyazı dergisinden genç bir arkadaş, Türkiye’deki 
yönetmenlerin fotoğrafını çekip her birinin fotoğrafının altına o 
yönetmenin gözünde sanatın ne ifade ettiğini anlatan bir cümle yazıp, 
fotoğrafları Beyoğlu Sineması’nın fuayesinde sergileyeceklerini 
söyledi ve benim de fotoğrafımı çekti. Ben o zaman, “Sanatçı gerçeğin 
tapınağının rahibidir. Sanatçı içinde yaşadığı toplumun vicdanının 
sesidir,” şeklinde bir cümlenin fotoğrafın altına yazılmasını istemiştim. 
Şayet Tarkovski’nin Mühürlenmiş Zaman kitabını okumasaydım böyle 
bir cümle kurmak aklıma gelmezdi. Tarkovski de dinden bahsettiğinde, 
“Ve tanrı Adem’i cennetten kovduğunda, bundan sonra ekmeğini 
alnının terine banarak yiyeceksin!” şeklinde Mukaddes Kitap’tan bir 
alıntıyla sözlerine başlar. Benim kanaatimce, Tarkovski’nin dindarlığı 
daha çok insanın alın teriyle ve vicdanıyla ilgilidir. Din bundan ibaretse 
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dindar olmanın bence hiçbir sakıncası yoktur!” (Önsöz: Aslanyürek, 
2012, ss. 12, 13). 

 Yönetmen ve Akademisyen Semir Aslanyürek’in de yukarıdaki alıntı metninden 

de anlaşılacağı üzere, aynı konuda hissettiği haklı rahatsızlığının; belirli çevrelerce, 

Tarkovski sinemasını, kendi dini görüşlerine bir meşruiyet zemini kazandırmak adına, 

dayanaksız ve kasıtlı olarak yapılan bu yakıştırmanın, ayrıca sanat eserini kendi 

bağlamından kopartmak suretiyle değerini düşürerek, bu tür yaklaşımların sanatçıya karşı 

yapılacak bir haksızlık olduğu kanısındayız. Tarkovski sinemasına yüklenen bu farklı 

anlamlar, Begson’un “psişik alan”, Heidegger’in “şiirsel dil” ve nihayetinde ise 

Tarkovski’nin “şiirsel sinema” ya da “mühürlenmiş zaman” olarak adlandırdığı ve insanı 

egemenliğine alan tekniğe karşı bir başkaldırı niteliğinde postmodern bir tavır olarak 

uyguladığı, yer yer “metafizik” metaforlara dayalı göstergesel kodlar barındıran sinema 

dilinden kaynaklanmaktadır. Bunu aşmanın yolu, sanatçının gerek senaryo ve sinema 

tekniğini ve gerekse de görsel plan ve kurguya dayalı sinematografik unsurları nasıl 

kullandığının anlaşılmasından geçtiği kanısındayız.  

““Sinematografik figür yalnızca planı içinde varolur.” Ama bu belki de 
yalnızca bir görünüştür -hiç değilse Tarkovski’nin ilerlediği daha derin 
bir katman, bir “zaman-imaj” katmanı da var gibidir: çünkü hem 
filmlerinde hem de yazılarından anlaşıldığı kadarıyla zaman planın 
sınırlarını aşmaktadır; zamanın sanki kendine ait bir gücü ve basıncı 
vardır. (…) İkinci nokta, Tarkovski’nin “sinematografik figür” 
teriminden ne anladığıdır: figür ona göre “tipik” olanı ifade edendir; 
ama onu biricik, tekil kılarak. Unutmayalım, Pierce’nin tekilleştirici 
şeye “gösterge” (sign) adını veriyordu. Tarkovski: “sinematograf 
zamanı duyularla algılanabilen işaretlerinde (razplot= endeks) (yani 
“göstergelerinde”) tespit etmeye (fikse etmeye) varır.”” (Baker, 2017, 
ss. 105, 106). 

 Amerikalı düşünür Charles Sanders Peirce’in “gösterge (sign)” adını verdiği ve 

sembol ve metaforların sıkça kullanıldığı, göstergebilimsel bir “temsil sineması” olarak 

da ifade edilebilecek Tarkovski’nin sinema dilini çözümleyebilmek için, temelde 

“gösterge”, “gösterilen” ve “gösteren” kavramları etrafında ifade edilen, 

“göstergebilim”in ve özelde ise “sinema göstergebilimi”nin hangi anlamlara geldiğinin 

incelenmesinin fayda vardır. Bunun için çalışmamızın bundan sonraki bölümünde 

“göstergebilim” konusuna değinilecek ve sonrasında ise Tarkovski’nin kendi 
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sinemasında bu “gösterge”leri nasıl uyguladığı araştırılarak, “Offret, (1986)” filmi etik, 

hakikat ve sembol kavramları bağlamları etrafında çözümlenmeye çalışılacaktır. 

 İletişim ve Genel Göstergebilim 

 Kökeni fotoğraf çözümlemesine dayanan ve daha sonraları da sinemada 

yapısökümcü bir yöntem olarak kullanılan göstergebilim çalışmaları, özellikle son 

yıllarda daha fazla önem kazandı. Sinema tarihi içerisinde kendiliğinden bir gelişim 

çizgisi gösteren sanat sineması ve gerçeklik ilişkisi bu alanda bir sinema dilinin de 

oluşmasına zemin hazırladı. 19. yy.’ın sonlarına doğru, özellikle C. S. Pierce ve F. 

Saussure gibi bilim insanlarının dilbilimi alanında yaptığı çözümleyici çalışmalar, 

göstergebilimin R. Barthes gibi yapısalcı düşünürlerle fotoğraf ve sinema alanına da 

yansımasını sağladı. Saussure’nin verdiği derslerden öğrencileri tarafından oluşturulan 

ders notlarından derlenerek yazarın ölümünden sonra 1915 yılında yayınlanan “Genel 

Dilbilim Dersleri” isimli çalışma bu alanda ortaya konulan ilk eserlerden biridir (Wollen, 

2014, s. 104). 

 Filmleri; “fotoğraf”, “fotografik sinema”, “fotoğrafa yaklaşan sinema”, 

“mühürlenmiş zaman”, “şiirsel sinema” gibi nitelemelerle anılan Tarkovski’nin sinema 

anlayışının; henüz yeni kurduğu, yaparken öğrendiği ve her yeni filmi ile giderek 

ustalaştığı bu kendine özgü ‘şiirsel sinema dilinin’ yapısı ve özellikleri, göstergebilim 

yaklaşımı altında incelenebilir. Bu bölümde, “göstergebilim” alanında yaptığı çalışmalar 

ile tanınan Roland Barthes’ın “Camera Lucida” çalışması merkeze alınarak, fotoğraf 

sanatı ve fotoğrafın göstergebilimsel açıdan “tıpkı evrensel bir dil gibi” okunmasının 

yolları araştırılacak, buradan elde edilen verilerle Tarkovski sineması “sinema 

göstergebilimi” olanaklarından yararlanarak çözümlenmeye çalışılacaktır. 

 Sanat sineması olarak nitelendirilen bu tür filmlerin, genel izleyici kitlesi 

tarafından, psikoloji ile iç içe olan bu “göstergebilimsel” kodlarının (aslında okunmaya 

açık bir yapısının bulunmasına rağmen) tam olarak bilinememesinden dolayı, filmlerin 

çözümlenemediği ve sonucunda ise anlaşılamadığı için; “sıkıcı”, “yorucu”, “festival 

filmi” vb. gibi olumsuz nitelendirmelere maruz kaldığı bir gerçektir. 
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“Temel çıkış noktası yapmak üzere dilbilimin şu veya bu doğrusuna 
(vérité) ayrıcalık tanımak, gerçekten olanaksız gözükmektedir: fakat 
birbirine öyle bağlı beş ya da altı temel doğru vardır ki, birinden veya 
öbüründen aynı biçimde yola çıkılabilir ve mantıksal olarak tüm 
diğerlerine, aralarından herhangi birinden kalkarak aynı sonuçların her 
küçük alt dalına ulaşılabilir.” (Saussure, 2014, s. 33). 

Dil, kavranılan belirten bir göstergeler dizgesidir. Onun için de, yazıyla, 
sağır-dilsiz abecesiyle, simgesel nitelikli kutsal törenlerle, incelik 
belirtisi sayılan davranış biçimleriyle, askerlerin belirtkeleriyle, vb., vb. 
karşılaştırılabilir. Yalnız, dil bu dizgelerin en önemlisidir. Demek ki, 
göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyecek bir bilim 
tasarlanabilir: Toplumsal ruhbilime, bunun sonucu olarak da genel 
ruhbilime bağlanacak bir bilim. Göstergebilim (Fr. sémiologie < Yun. 
sêmeîon ‘gösterge’den) diye adlandıracağız biz bu bilimi. 
Göstergebilim, göstergelerin ne olduğunu, hangi yasalara bağlandığını 
öğretecek bize. Henüz yok böyle bir bilim; onun için, göstergebilimin 
nasıl bir şey olacağını söyleyemeyiz. Ama kurulması gerekli; yeri 
önceden belli. Dilbilim, bu genel nitelikli bilimin bir bölümünden başka 
bir şey değil. Onun için, göstergebilimin bulacağı yasalar dilbilime de 
uygulanabilecek. Böylece, insana ilişkin olgular bütünü içinde dilbilim 
iyice belirlenmiş bir alana bağlanabilecek.” (Saussure, 1998, s. 46). 

 İletişimin Tanımı 

 İnsanın varlığını sürdürebilmesi için doğa ile yaptığı fiziksel etkileşimin yanında, 

yapması gereken etkinliklerden biri de iletişimdir. Latincesi “communicati/o-onis 

[communication] (Alova, 2017, s. 102)” olan sözcük, insan topluluğunun bilerek ve 

isteyerek birbirlerine bir şeyler bildirmesi anlamındaki  “bildirişim” ya da “iletişim” 

terimlerine karşılık gelmektedir. İnsanlararası bildirişimin temel aracı dildir. İnsanlar 

konuşarak ya da yazarak, yani sözlü ya da yazılı olarak bir dil kullanma yoluyla 

birbirleriyle bildirişimde bulunur (Huber, 2013, ss. 17, 18). 

“Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili 
değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran; aynı 
olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden 
kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden 
insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde 
gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimlerine iletişim 
denir.” (Oskay, 2016, s. 23). 

“İletişim, düşünce, bilinç ve dilsel faaliyetlerin üretilmesi, insanların 
üretim faaliyetlerinin bir sonucudur. Bilinç, düşünce dil ve iletişim, 
tarihsel olarak yaşayan ve iletişim faaliyetlerinde bulunan insanın 
dışında varolamaz. İnsanlar, gerçek tarihsel yaşam süreçleri içerisinde 
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vardırlar. Onların doğasını belirleyen de girdikleri toplumsal ilişkilerin 
tamamıdır.” (Yaylagül, 2017, s. 11). 

 İletişimin temel kaynağı dil 86’dir. Dil, insanın temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılan bir araçtır. İnsanın içerisinde yaşadığı doğanın zorlayıcı 

koşullarına karşı ayakta kalmasını sağlayarak, varlığını devam ettirebilmesine imkân 

verir. Dil ve dilyetisi, İnsanın kurduğu toplumsal yaşamın zorunlu bir sonucu olan üretim 

faaliyetlerinden doğmuş, dış etkenlerin gelişimiyle de kendisini ona ayak uydurarak 

sürekli değişip-gelişen ve nihayetinde ise düşüncenin üretilip aktarılmasına hizmet eden, 

insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliğidir. İnsan dil aracılığıyla dış nesnel gerçekliği 

öğrenir, onlara anlam vererek kavramlaştırır, duygu ve düşüncelerini kendi dışındaki 

varlıklara ifade edebilir (Yaylagül, 2017, ss. 14, 15). 

“Dil, düşünme eylemi ve düşünce açısından ele alındığında insanı insan 
yapan her şeyin büyük ölçüde dilde yer aldığı ya da dile yansıdığı 
görülür. Gerçekten de, dil bireyin bilincini oluşturan, benliğini 
biçimlendiren temeldir; bilincin köklerine, bilinçaltının derinliklerine 
uzanan başlıca insansal işlevdir. Düşünce, us, bilgi, buluş insansal 
anlamda ancak dille olanak kazanır. Düşünsel-ruhsal oluşum etkeni 
olan dil, dünyayı anlığımızın egemenliği altına sokan temel araçtır, 
başlıca anlatım yöntemidir. (…) Dünya, ancak düşünce düzlemine 
aktarılarak bilgi konusu olduğunda bir karışıklıklar bütünü olmaktan 
çıkar. Çünkü bilgi, her nesneyi içinde boğulduğu yığından çekip 
çıkartarak bu karışık bütüne düzen getirir, onu anlaşılır kılar.” (Vardar, 
2001, ss. 12, 13) 

 Dilin belli işlevleri vardır. Akerson’a göre bunları genel olarak dört grupta 

toplamak mümkündür: 

“- Bilincimizin bilincine varma, 

- Düşünceyi geliştirme (hatta mümkün kılma), 

- İletişim kurma,  

- Bilgiyi koruma, saklama, aktarma.” (2008, s. 31). 

                                                 
86 Burada, önceki bölümde incelenen “dil felsefesi”nden  farklı olarak “lengüistik” anlamdaki bir yeti olan 
“semiyotik” kastediliyor. 
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 Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak, iletişimin sağlıklı olarak yapılabilmesi için 

en az bir gönderenin (kaynak), bir göndergeyi (mesaj), bir kanal (taşıyıcı nesne) 

aracılığıyla, en az bir alıcıya (hedef) iletmesi ve alıcının da gelen mesajı anlayıp 

yorumlaması süreci olarak da ifade edilebileceği sonucuna ulaşılabilir. 

 

Şekil 2: Temel iletişim süreci. 

 İletişim biliminin tarihi içerisinde, özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın 

başlarından itibaren, dil ve dilin yapısı üzerinde yapılan çalışmaların bir sonucu olarak da 

hızla gelişen ve dilbilimci Ferdinand de Saussure’nin de ifadesiyle, kendisinden sonra 

“göstergebilim” olarak anılan yeni bir araştırma alanı doğurmuştur. Göstergebiliminin 

halen bir bilim dalı olarak kabul edilmesi üzerinde tam bir birliktelik sağlanamamış olsa 

da bu konu üzerindeki araştırmalar halen devam etmektedir. Tartışmaların içeriği, 

göstergelerin çözümlenmesi sürecinde ortaya konulan yöntem ve tekniklerin öznel 

olduğu, genel bir geçerliliğinin bulunmadığı, eserin çözümlenmesinde farklı yorumlara 

yol açabileceği savlarından hareketle, bir bilim dalı olarak kabul edilemeyeceği 

görüşleridir. İnsanın makineler gibi durağan, statik ya da parçalarının birleşiminden 

oluşan mekanik birer yapı olmadığı; daha kompleks bir yapıda olduğu için çözümlenme 

sürecinde de daha fazla değişkenin hesaba katılması gerekliliğidir. İnsana ait bu tür 

değişkenlerin henüz daha tam olarak keşfedilemediği için yapılan açıklamaların asla tam 

bir bütünlük içerisinde gerçeğe karşılık gelemeyeceği görüşleridir. Göstergebilime 

getirilen eleştirilerden de faydalanarak daha sonraki dönemlerde birçok farklı yaklaşım 

biçimi geliştirilmiş olup, bunlardan en bilineni ise eserin içerisinde yer alan dizgelerin 

kurulum şekillerinin çözümlenmesi ve benzer olanlarının gruplandırılıp temel bir yapı 

kazandırabileceği görüşü ile Saussure’den sonra ve onun açtığı çizgiyi daha da 
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geliştirerek yaptıkları çalışmalarıyla tanınan “Prag Dilbilim Çevresinin” de etkisiyle, 

göstergebilimin bir alt disiplini olarak “yapısalcılık” ekolü geliştirilmiştir. 

“Yapısalcılık, 1950’li yıllarda Roland Barthes ve Levi-Strauss’un 
çalışmalarıyla popüler olmaya başlamıştır. Çok çeşitli yapısalcı 
yaklaşımlar vardır. Ancak bütün bu yaklaşımların hepsinin temelinde 
sosyal yaşamın o şekilde oluşmasını sağlayan yapılar olduğu görüşüne 
dayanmaları ortak noktalarıdır. Görünen olay ve olguları anlamak için 
onların altında yatan yapıya bakmak gerektiği düşüncesi egemendir. 
(…) Dilin ve kültürün yapısal sistemler olarak nasıl açıklanabileceği ile 
ilgilenir. Her türlü dilsel süreci bir şifreleme olarak değerlendirir. Bu 
şifrelerin çözümü için de dilin yapısı açığa çıkartılmalıdır.” (Yaylagül, 
2017, s. 119)  

 Göstergebilim 

 Saussure’e göre dil, kavramlar ve düşüncelerle bunları ifade etmeye yarayan 

seslerden oluşur. Dil, düşüncelerin aktarılmasını sağlayan bir göstergeler sistemidir. Bu 

göstergeler de “gösteren” ve “gösterilen”lerden oluşur. Gösteren, işaret ya da seslerden 

oluşurken, gösterilen ise düşünce ya da kavramlardır. Sesler, kelimeler, şekil ya da 

sembollerle bunların ifade ettikleri kavram ve düşünceler arasında zorunlu bir ilişki 

bulunmayabilir. Düşünceyi taşıyan nesneler (gösteren) çoğu zaman ilk anlamsal 

ilişkisinde soyutlanarak ayrışır ve tarih içerisinde zamanla rastgele bir yapıya bürünür. 

Saussure’e göre dili anlamak için taşıyıcı nesne konumundaki gösterene değil daha çok 

sistemin yapısına bakmak gerekir. Dilin artzamanlı ve eşzamanlı analizi o dizilimi 

oluşturan yapıyı açığa çıkartır (Yaylagül, 2017, s. 121). 

“Pierce’ye göre göstergebilim tüm bilgimize ilişkin bir 
biçimselleştirmeden kaynaklanır ve genel anlamıyla mantık, 
göstergesel biçimsel öğretinin bir başka adı, gözlemden bilimsel bilgi 
örneklerine götüren, soyutlama sürecidir. (…) Gösterge bir kimse için 
herhangi bir biçimde ya da herhangi bir bakımdan bir şeyin yerini tutan 
şeydir. Birine seslenir, bir başka deyişle söz konusu kişinin anlığında 
eşdeğer ya da daha gelişmiş bir gösterge yaratır. Yarattığı bu 
göstergeye, ilk göstergenin yorumlayanı denir. Bu gösterge bir şeyin, 
Nesne’sinin yerini tutar: Ama her açıdan değil, bir tür kavrama (bazen 
göstergenin temeli denir buna) gönderme yaparak.” (Pierce’den 
aktaran: Vardar, 2001, s. 86). 

 Göstergebilimin amacı, insanı kuşatan anlamlar evreninde, bildirişim amacıyla 

kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışlar, inanışlar, toplumsal törenler, basın yayın 

ürünleri, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema vb. gibi anlamlı bildirimler olarak tanımlanan 
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göstergelerden (dizgelerden) oluşan sistemleri kavrayabilmek; bu gösterge kodlarının 

dizgesel şifrelerini çözerek verilmek istenilen mesajı yorumlayabilmek için bir 

yapılandırma modeli sunmaktır. Göstergebilim, insanın insan için ve dünyanın insan için 

taşıdığı anlamları araştırır ve bunları yaparken de gelişigüzel olmayan, evrensel olma 

iddiasıyla hareket ederek bilimsel bir tasarı ortaya koymaya çalışır (Rifat, 2014, s. 7). 

 Akarsu’ya göre ise göstergebilim: “[İng. Semiotic]: Göstergeler bilimi. 

Bildirişme amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını ve işleyişini 

inceleyen bilim (2016, s. 90).” Tanımlardan da görüldüğü üzere, göstergebilimin temel 

yapısını; “gösterge”, “gösteren” ve “gösterilen” terimleriyle ifade edilen yapılar 

oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3: Göstergenin oluşumu. 

 Saussure, dil (langue) ve konuşma (parole) arasında da ayırım yapar, ona göre: 

“Konuşma ya da söz insanların bahsettikleri şeydir. Ancak dil, bu 
konuşmanın ya da sözün dayandığı yapıyı dile getirir. Yani dil, 
konuşmanın dayandığı ve anlamların oluşumunu sağlayan bütün bir 
işaret sistemidir.  Saussure, konuşma ya da sözden daha çok dilin 
yapısıyla yani langue ile ilgilenmiştir. Çünkü konuşma ve anlam dilin 
yapısı ile mümkündür. Saussure, işaret ve sembollerin incelediği bilime 
semiyoloji ya da göstergebilim der ve bu sembollerin doğasını ve 
yapısını araştıran bilim de dilbilimidir.” (Yaylagül, 2017, s. 121). 

 Gösterge 

 Cevizci’nin hazırladığı “Paradigma Felsefe Sözlüğü”ne göre gösterge: “Genel 

olarak kendi dışındaki bir şeyi gösteren, kendisinden bağımsız bir gerçekliği yansıtan her 

türlü varlık, nesne, olay, olgu. Bir faaliyeti, bir oluşum ya da anlamı onu anlayan birine 

gösteren, bir bağıntının yerine duran şey (2005, s. 776).” Bir gösterge, gösterildiği şeye 

benziyorsa, gösterildiği şeyle açık bir benzerlik sergiliyorsa, bu göstergeye “temsili 

gösterge” denir.  Buna karşın, anlamı, göstergeyi kullananın özelliklerine ve göstergenin 
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kullanıldığı bağlama göreli, bağlı olan göstergeye ise, “durumsal gösterge” adı verilir 

(Cevizci, 2005, s. 776).” Temsili göstergeler, doğal göstergeler iken; durumsal 

göstergeler de uzlaşımsal göstergeler kategorisinde yer almaktadırlar. Doğal göstergeler 

gösterilen şeye benzeştirilip, fazlalıklarından arındırılıp sadeleştirilirken; uzlaşımsal 

göstergeler anlam bakımından soyutlandırılarak, bulunduğu topluma göre yaşam 

içerisinde doğal yollarla kendiliğinden öğrenilir. 

“ ‘Dünyaya düzen koyanın insan olduğunu, tabiat bilimleri açıkça 
söylemez mi? Her alanda sınıflama, bizim varsayımımızdır, doğanın 
malı değil. İhtiyaç ve ilgimize göre etrafımızdaki eşyayı, davranışları, 
duyguları, vb. adlandırırız.’ 87 (…) Her dil yaşantıyı kendine göre 
örgütler. (…) parçaların birbirlerine bağlanmaları her dilde başkadır, 
orada da eşitlik yoktur. Diyebiliriz ki yeni bir dil öğrenmek nesne ve 
kavramlara yeni adlar takmak olmayıp bildirimlerimizi yeni bir düzene, 
bir şifreye göre ifadeye alışmak, yeni bir sistemi benimsemektir. 
Çağdaş dilbilimi, anlam taşıyan birimlere gösterge adını verir, 
fonemlere [ses birimi] vermez. (…) Gösterge, insanın dışında, 
gerçeklerin, nesnelerin, kaçınılmaz bir düzenin adı olmayıp, dilin 
kurduğu bir düzenin parçalarıdır. Her dile göre değişen bir düzenin.” 
(Bayrav, 1998, ss. 58, 60).  

Tablo 4: Ogden ve Richards'ın ‘semiyotik gösterim’ şeması.88 

 Gösterilen Kavram  

 
 

 

  

Simge, gösteren sesli imge Adlandırılan nesne 

                                                 
87 Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi”nde ortaya koyduğu epistemolojik yaklaşımdan hareketle geliştirilen: 
“Fenomenoloji”.  

88 Kaynak: (Bayrav, 1998, s. 60). 
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Tablo 5: Gottlob Frege'nin, “Aritmetiğin Temelleri” isimli eserinde, kavram ve 
terimlerin nesnelerle kurduğu bağlantıyı gösteren şeması.89 

Tümce Özel ad Kavram-terimi   
     

Tümcenin 
anlamı 

(düşünce) 

Özel adın 
anlamı 

Kavram 
teriminin 
anlamı 

  

     
Tümcenin 
gönderimi 

(Bedeutung) 
(doğruluk 

değeri) 

Özel adın 
gönderimi 

(nesne) 

Kavram 
teriminin 
gönderimi 
(kavram) 

 

Kavramın 
altına düşen 

nesne 

 Bir diğer tanımla gösterge, dilsel bir gösterenle, gösterilenin birleşiminden doğan 

birimdir. Dili, bir göstergeler sistemi olarak düşündüğümüzde, anlamın temel birimi olan 

şey, im veya işarettir (Cevizci, 2005, s. 776). Bu imleri anlamlı bir bütün oluşturacak 

şekilde bir araya getirilmesiyle bir duygu, düşünce, istek, anlatı vb. karşı tarafa iletilmiş 

olur. Harf, şekil, işaret, sembol vb. yapılan yazılı iletişimin yanında, işaret dili ile yapılan 

görsel iletişim dillerinde de yine aynı temel dizgelerin kullanımı metodu 

uygulanmaktadır. Bu metot ve süreci özetle: aktarılmak istenilen anlamın ortak bir 

uzlaşımla oluşturulan “göstergesel kodla” şifrelenerek “gösterene” yüklenmesi; 

sonrasında ise, kullanılan “kanal” vasıtasıyla karşı tarafa iletilmesi ve en son olarak da 

iletiyi alan kişinin önceden öğrendiği/ bildiği bu ortak kodla şifreyi çözerek, gösterenle 

taşınan anlamı yorumlayıp kavraması sistemi üzerinde kuruludur. 

“‘Bildirim’ işlemi şu şekilde tanıtılmıştı: “Bir gönderici tarafından, öte 
yandaki bir alıcı üzerinden belli bir etki yaratmak amacı ile, adına 
‘Gösterge’ denilen, anlam yüklü birimlerden yararlanarak, karşı tarafa, 
belirli bir ‘bildiri’ ulaştırılması eylemi. (…) Gönderilecek bildiri bir 
kere saptandıktan ve aktarılacak oluk da seçildikten sonra, bütün yük, 
ulaştırma işini yerine getirecek olan ‘iletme/almaç’ ikilisine 
binmektedir. Birbirleri ile uyum halinde çalışan bu iki benzer düzenekte 
yapılan işlem ise, “bildirge’ biçiminde verilen bir bildiriyi, ‘bilinti’ 
biçimine dönüştürmek, yani ‘dürümlemek’; sonradan da, ‘bilinti’ olarak 
aktarılan asıl bildiriyi yeni baştan ‘bildirge’ biçimine dönüştürmek, 
yani ‘çözümlemektir’. Hem itemeç hem de almaç bu bakımdan, 
‘dönüştürmeç’ adı ile anılabilirler. ‘Dönüştürme’ işlemi ise, adına 

                                                 
89 Kaynak: (Frege, 2017, s. 47). 
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‘gösterge’ denilen birimlerden oluşan bir ‘göstergeler düzeni’ aracılığı 
ile gerçekleştirilmektedir.” (Başkan, 2003, s. 55).   

 

Şekil 4: Dünyanın ilk, emojilerle yazılmış "Moby Dick" romanı uyarlaması kitabı: 
“Emoji Dick”, (Melville ve Benenson, 2010). 

 Doğal (Temsili) Gösterge 

 Cevizci’ye göre doğal gösterge: 

“Göstergeyle, gösterge tarafından gösterilen, işaretin yerine durduğu 
şey arasındaki ilişkinin, insan tarafından uzlaşıma dayalı olarak 
kurulmuş yapay bir ilişki olmayıp, (bulutların yağmurun, dumanın 
yangının, vücut ateşinin de hastalığın emaresi olması gibi) 
gözlemlenebilen doğal ya da nedensel bir düzeni ortaya koyan bir tasvir 
olması durumunda, söz konusu işarete doğal gösterge adı verilir.” 
(2005, s. 776). 

 Gösterdiği kavrama biçimsel olarak benzeyen, simge, şekil, amblem, emoji vb. ilk 

başta benzerlik gösterdiği varsayılsa da daha sonra zaman içerisinde giderek soyutlaştığı, 

ön kabullerle ve öncesinde uzlaşımsal bir birliktelik sağlandığı için giderek uzlaşımsal 

göstergelere dönüştüğü düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda da ilk çivi 

yazısı ve hiyeroglif yazı örneklerinin kökeninin doğal göstergeler olduğu 

düşünülmektedir. Yapısalcılık ekolünün kurucularından olan Claude Lévi-Strauss’un90 

                                                 
90 Doğal göstergelerden, uzlaşımsal göstergelere geçişin aşamaları hakkında daha geniş bilgi için; 
yapısalcılık ekolünün kurucularından, antropolog Claude Lévi-Strauss’un (1908-2009) çalışmaları 
literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Strauss, dizgelerin kökeninde bulunan anlamların benzerliklerinin, 
zıtlıklarının ve yapı bakımından kurulumundan hareketle ailesel bağlarının kökenine eğilmiş, bunları 
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dünya antropoloji ve göstergebilim literatürü açısından en önemli çalışmalar arasında 

olduğu kabul edilen “Yapısal Antropoloji” eserinde de belirttiği gibi “tümdengelimsel” 

bir yaklaşımla çözümlendiği takdirde, herkes için geçerli, anlaşılması mümkün ve 

evrensel olan yapısal bir bağ kurmak mümkün gözükmektedir. 

“Sesbilimin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu durum altüst olur. Sesbilim, 
yalnızca dilbilimin bakış açılarını değiştirmekle kalmadı: Bu çaptaki bir 
değişim, belli bir bilim koluyla sınırlı değildir. Sesbilim, söz gelimi 
nükleer fiziğin tüm kesin bilimler için oynadığı yenilikçi rolü sosyal 
bilimler konusunda oynamaktan geri kalamaz. En genel sonuçlarıyla 
ele alındığında bu devrim neyden ibarettir? Bu soruya yanıtı, sesbilimin 
ünlü üstadı N. Troubetzkoy verecektir. Bir metninde, sonuç olarak 
sesbilimsel yöntemi dört ayrı temel yönteme indirger: İlkin, sesbilimin 
araştırma konusu, bilinçli dilbilimsel olgulardan bunların bilinçdışı 
altyapılarına kayar; sesbilim, terimleri bağımsız birer birim olarak ele 
almayı reddeder ve tersine, incelemesinde terimler arasındaki ilişkileri 
esas alır; sistem kavramını ilk kez kendisi getirir: “Sesbilim, 
sesbirimlerin (fonem) her zaman bir sistemin öğeleri olduğunu 
açıklamakla yetinmez, ayrıca, somut bir takım sesbilimsel sistemleri 
göstererek onların yapılarını açıklığa kavuşturur”; uzun sözün kısası, 
kâh tümevarım, “kâh onlara mutlak bir nitelik kazandıran mantıksal 
tümdengelim yoluyla” genel yasaları bulma amacını güder.” (Lévi-
Strauss, 2012, s. 60). 

 Uzlaşımsal (Durumsal) Gösterge 

 Cevizci’ye göre uzlaşımsal gösterge: 

“Bir gösterge tıpkı kırmızı renginin, trafik dilinde “dur” anlamına 
gelmesi gibi, belli bir şeyi gösterecek, belli bir anlamı ifade edecek 
şekilde düzenlendiği ya da ayarlandığı zaman, uzlaşımsal gösterge adı 
verilir.” Başka bir deyişle, bir gösterge insanların aynı anlam, düşünce 
ya da nesneyi göstermek üzere, başka bir işareti kullanabilme olanağına 
sahip olmaları anlamında uzlaşımsaldır.” (2005, s. 776). 

 Bu çalışmanın amaçlarından biri de, fotoğraf ve sinema gibi temel dizgeleri doğal 

sayılabilecek temsili görsel öğelerden oluşsa bile, taşıdığı anlamın insanı ilgilendiren ve 

insana dair yaşamsallıktan kaynaklanan psikolojik ve felsefi derinliklerini de ifade eden, 

soyutlamaya dayalı ve uzlaşımsal olabileceği; ve bu yolla da daha ağır anlam yüklerini 

                                                 
açıklayabilecek temel yapıların geliştirilebileceğini savunmuştur. Strauss’a göre, bir kültürün düşünsel 
sınırları o toplumun yapısal kodlarını çözmenin anahtarını oluşturur. Bir kültürün mitleri incelenerek, o 
kültürün ulaştığı soyut değerler analiz edilebilir ve bu yolla kavramlara yüklenilen anlamlar açığa 
çıkartılabilir (Yaylagül, 2017, s. 121). 
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kaldırabileceği yönündeki savdır. Tarihin ilerleyişi içerisinde evrimsel gelişimin 

diyalektik koşulları ile doğadan esinlenerek kendi kavramlarını üreten insanın, zamanla 

dilyetisini kazandığı, bunları soyutlayarak da yazı gibi bir üst anlam ve anlatım durumuna 

eriştiği ve yine başka bir paradigmal dönüşümle yaşanan kırılma ile de doğanın nesnel 

görünümüne bile kendi var olan nesnel anlamının dışında insani öznel anlamın da 

yüklenebileceği ve hatta bu anlamın zamanla diğer insanlar arasında uzlaşımsal birer 

gösterge sayılarak ortak bir anlam bütünlüğü oluşturan kavramlar dünyasının 

yaratılabileceği görüşüdür. Tarkovski sinemasındaki yoğunluk, yönetmenin kullandığı 

göstergelerin belirli bir kontekst91 yapının ustalıkla kurularak açığa çıkardığı anlam 

yüklerinin ağırlığından kaynaklanmaktadır. Senaryo, sinematografi, plan, kurgu ve 

oyunculuk gibi çeşitli öğelerinin, belirli bir ritim ile ve uyumlu birleşiminden oluşturulan 

böylesi ustalıklı bir yaklaşım ile sanatçı, kullandığı metafor ve sembolik anlatımla, çok 

daha kısa bir zaman diliminde daha fazla anlamı izleyiciye aktarmayı hedefler. 

 

Şekil 5: Doğal gösterge ve durumsal gösterge. 

 Gösteren 

 Cevizci’ye göre gösteren: 

“Gösterilenle birlikte, bir gösterge meydana getiren ses ya da sesler 
bütünü, göstergenin maddi boyutunu oluşturan imge. Hep maddi bir 
varlık, yani duyu organlarıyla algılanabilir bir şey olan gösteren ünlü 

                                                 
91 Kontekst: a. Fr. contexte 1. dil. b. bağlam. 2. Olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü, bütünlük. (TDK Türkçe 
Sözlük, 2011, s. 1474). 
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dilbilimci Saussure’nin ifadesiyle, sadece süre içinde gerçekleştiği, 
özelliklerini süreden aldığı ve yayılım gösterdiği için, çizgiseldir.” 
(2005, s. 776). 

 Tanımdan da anlaşılacağı üzere, göstergenin oluşması için gerekli olan ve en 

küçük yapıtaşı konumundaki gösteren, kendisinden sonra gelen diğer gösterenlerle 

birleşerek anlamlı bir yapı oluşturur. 

 Bazin’in de söylediği gibi; “Diğer taraftan sinemanın bir dil olduğu 

unutulmamalıdır (2013, s. 21).” Fotoğraf makinesinin ve ileride sinematografın icadı ile 

başlayan bu yeni görsel dilin olanaklarının neler olduğu, fotoğraf ve sinemada göstergesel 

dizgelerin nasıl kurulduğu, tıpkı yazınsal sanatlarda uygulanan yazarın üslup 

özelliklerinin, film yönetmeninin de kendi yaratıcılığını sergilemesinde bir olanak olarak 

nasıl kullanabileceği vb. sinema tarihi boyunca araştırılmış, bu amaç sinemanın teknik 

olanaklarının geliştirilmesinde önemli bir etken olmuştur.  

 Nihayetinde her biri, birer gösteren olan sinema filmlerinde; gerçekliğin, 

izleyiciye olduğu gibi aktarılması, en azından var olan gerçekliğe yaklaştırılması, bu 

amaçla herhangi bir anlam kaybı olmadan tüm verinin aktarılmasını sağlayacak 

yöntemler, sinema tarihi boyunca sürekli olarak araştırıldı. Sinema estetiği kuramları 

geliştirildi. Yönetmenin kamerasını yönelttiği doğadan elde edeceği ve bir gösteren 

olarak saniyede 24 kare akan fotoğraf karelerinin gerçeği hangi oranda verebileceği ve 

bunun olanakları sonuna kadar sorgulandı. Yönetmen bunu yaparken, doğanın noumenal 

gerçekliğine yaklaşabilir miydi? Kozaliter bağlarla bu dünyaya sıkı sıkıya bağlı olan 

insanın, var olan maddi gerçekliğin içerisinden, insana dair hangi mana ve hakikatleri 

çıkartabileceği; kendi değişken ve öznel fenomenolojik hakikatini, film karelerini 

birleştirerek evrensel bir dille nasıl aktarabileceği sorunu, fotoğraf ve sinema sanatlarının 

başladığı günden itibaren soruldu; cevabı ise görsel sanatlarda ve iletişim bilimlerinde 

halen daha yoğun olarak araştırılan en büyük soruşturma alanlarından birisidir. 

 Gösterilen 

 Cevizci’ye göre gösterilen: 

“Gösterenle birlikte, göstergeyi oluşturan içerik; göstergenin maddi 
değil de, kavramsal boyutu; göstereni anlama ya da yorumlama 
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faaliyetinde kullanılan kavram, göstergenin gönderimde bulunduğu 
zihinsel içerik.” (2005, s. 779). 

 Barthes’a göre ise gösterilen: 

“Ne bilinç edimi, ne de gerçeklik olan gösterilen, ancak anlamlama 
sürecinde, neredeyse eş-sözsel olarak tanımlanabilir: Gösterilen, 
göstergenin iki bağlantısal öğesinden biridir. Onu gösterenin karşıtı 
yapan tek ayrım, göstergenin bir aracı niteliği taşımasıdır. Durumun 
özü bakımından, göstergebilimde de başka türlü olmasına olanak 
yoktur; bu alanda nesneler, görüntüler, el-kol-baş hareketleri, vb. anlam 
aktardıkları ölçüde ancak kendileri aracılığıyla söylenebilir bir şeye 
iletirler.” (2016a, s. 50). 

 Dilbilimde, gösterilenin öz niteliği, özellikle “gerçeklik” konusunda tartışmalara 

yol açmıştır. Gösterilen bir nesne değil de o nesnenin zihindeki tasarımı olduğu 

vurgulanmıştır. 

 Saussure, gösterilenin bu zihinsel özniteliğini “kavram” terimini kullanarak 

açıklar. Eski Yunan felsefesinde yer alan Stoacı’lardan beri bilinen bir gerçek ise, 

“zihinsel tasarım” ile “gerçek nesne” birbirinden çok önceden beri ayrılmakta idi 

(Barthes, 2016a, s. 50). Burada dikkat edilmesi gereken husus ise göstergenin, bir 

gösterenle karşı tarafa aktarmak istenilen gösterilenin sahibinin kim olduğudur? 

Gösterilen kavram her ne kadar ortak bir dil gibi kabul edilse de temel bu “anlamın” 

birinci dereceden sahibi ardışımsal süreci ilk başlatan ve kaynak konumundaki 

“gönderendir”. Gönderen, “el-kol-baş hareketlerinde, ister yazıda, ister seste, ister 

görüntüde olsun, biçimsel açıdan az sayıdaki birimleri birbirine eklemleyerek anlamsal 

açıdan sonsuza açılan, açılabilecek olan bir evren yaratmalıdır (Rifat, 2014, s. 20); 

böylece mesajın iletileceği hedef konumundaki gönderilene ulaştığında; “çözümleme, 

kavrama, yorumlama, açıklama, eleştiri vb. (Rifat, 2014, s. 21)” yaparak mesajı doğru 

anlayabilmesi için ortak dile uygun olarak şifrelemelidir ki sağlıklı ve kayıpsız bir aktarım 

sağlanabilsin. 

 Göstergelerin İşlevi 

 Harfler ve harflerin birleşmesinden oluşan kelimeler ve kelime öbekleri 

(cümleler) ile konuşma dilindeki ses ve seslerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ses 
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öbekleri, günlük hayatta en çok kullandığımız uzlaşımsal göstergelerdir. Budunbilim92 

ve dilbilim93 alanında yapılan çalışmalarla uzlaşımsal gösterge döneminin öncesinde; 

aynı coğrafyada yaşayan ve aynı kaderi paylaşan ilk insanların, doğadan esinlenerek 

oluşturduğu ilkel (arkaik)94 bir takım doğal göstergelerin, hayatın gelişimiyle birlikte 

türeyen yeni kavramlara karşılık gelmesi için zamanla bu ilk örneklerinden soyutlanarak 

çeşitlendiği ve bu çeşitliliğin de kuşaklar boyunca tarihin diyalektiği ve tinsel ilerleyişi 

süreciyle değişerek, dönüşerek ve de gelişerek aktarılmasıyla, genel kabul gören ve 

kültürü yansıtan ortak bir “dil” oluşturduğu düşünülmektedir (Saussure, 2014, ss. 148-

154). 

 Saussure’nin dil olgusuna yaklaşımından da anlaşılacağı üzere, doğanın seslerini 

taklitle başlayan insanoğlu, zamanla dilyetisini de kazanarak bu sesleri giderek 

çeşitlendirmiştir. Öyleyse bir merkezden çıktığı ve tümdengelim yöntemiyle ilerleyen 

dilin kendisine, zamanı tersine çevirerek baktığımızda; tüm kelimelerin aslında geriye 

doğru gidildikçe benzer ailelere karşılık geldiği, bu ailelerin de sesteş özelliklerinin 

benzer kavramları karşıladığı söylenebilir. Dilden yola çıkarak, ilk insanların tarih 

boyunca hangi coğrafyalarda yaşadıkları, hangi farklı topluluklarla karşılaştıkları, 

bunlardan nasıl etkilendikleri, savaşları, gıdaya olan ulaşımları vb. gibi bilimsel 

araştırmalar, halen antropoloji ile filoloji bilimlerinin interdisipliner bir yöntemle kendi 

konuları üzerinde bile birlikte çalışmak durumunda oldukları alanlardandır. 

 Çalışmanın bu bölümündeki savımız odur ki, insanlığın ilk dönemlerinde üretilen 

inançlar ve sanat, korunmasız birer organizma durumunda olan insanın; doğanın tekinsiz 

koşullarına karşı giriştiği ve salt hayatta kalma dürüstüne dayalı olarak verdiği 

mücadelesiyle birlikte atbaşı olarak gelişti. İnsanın hayatta kalabilmek için doğada var 

olana anlam yüklemesi ve onu alet yaparak biçimlendirip geliştirmesi sonucu gelişen 

"dil", kendisi gibi birer fenomenolojik varlık olarak aynı tarihsel, kültürel ve çevre 

koşulları altında birlikte yaşayan aynı insan topluluğunun kurduğu bu "anlamsal dünya"; 

                                                 
92 bkz. Etimoloji, halk bilimi. 

93 bkz. Filoloji. 

94 ‘Arkaik’lik konusunda daha geniş bilgi için ayrıca bkz. (Lévi-Strauss, 2016) 
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kökeni itibariyle, açlık, barınma, cinsel ihtiyaçlar, üreme, güvenlik vb. gibi ihtiyaçlara 

dayalı aynı ontik yapılara dayanır (Arendt, 2016, ss. 28-30). İşte bu yapılar ve onun 

sosyolojik ve psikolojik uzantıları, antropolojik olarak çözümlenip, çıkan sonuçlarla 

cesaretle yüzleşildiği takdirde; günümüz toplumlarının coğrafi özelliklerine göre 

kendisine has bir şekilde geliştirip ardından da koşulsuz olarak "hakikat" dediği birçok 

yapının, aslında insanlığın ilk dönemlerine ait salt hayatta kalma dürtüsünün dayanaksız 

ve içeriği boş bir takım metafizik kuruntular olduğu görülecek ve bunların da tarihin, 

insanlığın üzerine devrettiği ve terk edilmesi gereken birer kötü mirası olduğu sonucuna 

varılacaktır (Arendt, 2016, ss. 50-55). 

 Arendt’in önerisi burada anlam kazanır; bu öneri: hakikati, metafizik kuruntularda 

aramak yerine, çalışmanın önceki bölümlerinde incelediğimiz Aristoteles’in “ousia” 

dediği ve insanın bir biyolojik organizma olarak mevcut doğasında; ve içerisinde yaşadığı 

gerek “dilsel” ve gerekse de “fiziksel” dünyanın reel gerçekliğinde, sanat ve bilim 

üretiminde arayarak, ebediyet yerine ölümsüzlüğe ulaşmayı hedefleyen bir ilerleme 

idealidir (2016, s. 50). Arendt, Eski Yunan tanrılarının ölümlü ve insanlara benzer 

özelliklere sahip olması durumunun; ölümden sonraki öte dünyalarda kendilerine sınırsız 

ve mutlu bir hayat verecek ölümsüz bir tanrı inancı yerine; sınırlı, ölümlü bir tanrı 

anlayışının o bölgenin insanlarının gerçekle yüzleşerek akıllarını açmalarını sağladığını 

ve onları; işleyen, üreten ve dönüştüren manasındaki “Homo Faber” olmaya sevk ettiğini 

söyler (2016, s. 51). Aynı şekilde Batı Aydınlanma hareketinin temellerinin de yine Eski 

Yunan’dan alınarak mevcut dini otoriteyi reddetmesinin bilim ve sanatta ilerleyişi 

başlattığını ve böylece de Batı medeniyetini geliştirdiğini ifade eder. Her ikisinin 

temelinde de “Viva Aktiva”nın, “Viva Contemptlativa”ya üstün olduğu gerçeği yatar. 

Dünyaya yabancılaşma durumu bu gerçeği yadsıyarak, fenomenal alana, var olduğu 

anlamın dışında sürekli ikincil bir “ideal” anlam yükleme çabasının sonucudur. 

 Arendt, “İnsanlık Durumu” isimli eserinin bir bölümünde ela aldığı Sokrates’in 

davasının aslında “Viva Contemptlativa” ile Antik Polis devletinin reel gerçekliği olan 

“Viva Aktiva” arasındaki mücadele olduğunu söyler (2016, s. 53). Her şeye rağmen 

Arendt şunun da farkındadır ki; insanoğlunun eninde sonunda bu dünyada ölümlü olması 

durumu, onu ister istemez Viva Aktiva’nın “eylem”inden Viva Contemplativa’nın 
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“temaşa”sına yöneltmekten alıkoyamayacak ve ölümlü olduğu müddetçe de teoloji 

üretmeye devam edeceği gerçeğinden kaçamayacaktır. Arendt, sanılanın aksine 

Sokrates’i hülyalara dalmak ile suçlamamış bu durumu Planton’a yüklemiş, Aristoteles 

ile de bu sorunun kısmı bir uzlaşıyla sonuçlandığını ifade etmiştir. Tarkovski sinemasında 

mistik’lik olarak ifade edilen bu yönelimin, aslında Arendt’in burada sözünü ettiği, 

“ölümlü olma”, dünya üzerinde sürekli “edilgen” bir varlık olma durumundan 

kaynaklanan, insanın, doğduğu andan itibaren sürekli ölüme ve yok oluşa doğru yaklaşan 

bir varlık olmasından dolayı, bir tür; “melankoli hali” duygusunun dışavurumu olduğunu 

savunuyoruz. 

 Göstergebilimin işlevini ifade etmek için, önceki bölümlerde açıklananları bir kez 

daha toparlamak gerekirse; gösterge, kendisi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla 

da temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. 

olarak tanımlanır. Bu açıdan, sözcükler, simgeler, işaretler vb. gösterge olarak kabul 

edilir. Bu anlam göstergenin en küçük yapıtaşı olan gösterge dizgelerinin lineer bir çizgi 

ile art arda getirilmesiyle oluşturulur. Trafik işaretleri, sağır dilsiz alfabesi, demiryolu 

görevlilerinin işaretleşmeleri vb. gibi gündelik hayatın akışı içinde karşılaştığımız bu 

anlamlı dizgeler, belli bir uzlaşma sonucu uygulanan iletişim sistemidir (Rifat, 2014, s. 

12). 

“Göstergebilim, her şeyin söylenebileceğine değil, her şeyin birbiriyle 
bağıntı içinde bulunduğuna, bu nedenle çözümleyici söylemin de bir 
tutarlılık içinde yaratılabileceğine inanır. Göstergebilim, geniş bir 
anlatımla; insanın, içinde yaşadığı dünyayı anlamasını sağlayacak bir 
model geliştirir. Bu anlamda, çevresini anlamaya çalışan herkes zaten 
bir ölçüde gösterge avcısıdır.” (Rifat, 2014, s. 23). 

 Göstergebilimi anlayabilmek ve gösterge kodlarını yorumlayabilmek için, 

göstergelerin bize nasıl sunulduğunu, ne gibi özellikleri olduğunu ve tümdengelimsel 

olarak temelde ve hangi yasalara bağlı olduğunun bilinmesi gereklidir. Fotoğraf ve 

fotoğrafların ardı arkasına sırasıyla dizilmesinden oluşan ve video olarak bilinen hareketli 

görüntülerin de bir dili olduğunu ve bu dilin de kendine has birtakım göstergelerinin 

olduğunu, bunların ise yine insanla ve onun fenomenolojiik dünyasıyla ilgili olan olgular 

bütünlüğü içindeki işleyişinin nasıl olduğunun araştırılması ve sonuçlarının bilimsel 

olarak ortaya koyulması gereklidir. Bunun için çalışmanın bundan sonraki bölümünde 
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görsel iletişim biçimleri üzerinde durulacak ve buradan hareketle yönetmen Andrey 

Tarkovski’nin, Offret filmi “sinema göstergebilimi” anlatımına uygun olarak 

göstergebilimsel açıdan incelenecektir. Bunun için, her sanat eserinde olduğu gibi sinema 

sanatında da ele alınan konunun asıl ide’sinin bilinmesi gereklidir. Tarkovski 

sinemasında konu edinilen ide’ler genel olarak nelerdir? 

 Sanat eserlerinde verilmek istenilen idenin bilgisi, Schopenhauer’e göre; 

“İde nedir? İde teklerin ilk örneği olan ve sebepler zincirinin dışında 
bulunan görüntüdür. İdeler, genel olarak sayısız tekler ve ayrıntılar 
olarak görünür ve ide ile tekler arasındaki ilgi, ilk örnek ile kopya 
arasındaki ilgiye benzer. Schopenhauer’de ideler, şeylerin değişmez, 
kalıcı ilk örnekleridir; dünyanın bir olan öz yapısının (istemenin) çeşitli 
objeleşme basamaklarını meydana getiren teklerin ilk örnekleridir; bir 
türü o tür yapan şeydir.” (Kuçuradi, 2013, s. 18). 

 İdenin bilgisini ortaya koyan yegâne şey ise insanın bir etkinlik alanı olarak 

sanattır. İstemenin oluşturduğu ve nedensel bağların gerisinde değişmez bir yapı olarak 

duran idelerin saf bilgisine bizler, sanatçı aracılığıyla vakıf oluruz. 

“İdenin bilgisini ortaya koyan insan başarısı alanı sanattır. Sanat, “saf 
bakmayla kavranılmış ebedi ideleri, dünyanın görünüşlerinde öz olanı, 
kalıcı olanı yeniden verir; bunu verirken de kullandığı malzemeye göre 
o, yapı sanatı, yontu sanatı, resim, şiir veya müziktir. Onun tek kaynağı 
idenin bilgisidir; tek hedefi de, bu bilgiyi başkalarına bildirmektir.” 
(Kuçuradi, 2016b, s. 21). 

 Yukarıda verilen tanımlardan hareketle, gerek yazı, şekil, simge, sembol, amblem, 

işaret, hareket, fotoğraf, film veya herhangi başka bir nesne olsun, yeter ki, 

çözümlenmeye açık ve kodları ortak olarak bilinen bir kaynaktan çıkıp bir kanal ile en az 

bir alıcıyı hedef alınarak yöneltilecek bir anlam, kavram ya da daha geniş anlamıyla bir 

ideye ait bir bilgiyi yüklensin; işte burada göstergesel bir iletişim yapılmaktadır yargısını 

ortaya koyabiliriz. Öyleyse, neden başta fotoğraf olmak üzere sinemanın da bu yapının 

içinde kurulabileceğini düşünmeyelim. Sinema tarihi içerisinde bu amaçla yapılan birçok 

çalışma, göstergesel kodlarının yapısı bilinmediği için hak ettiği değeri kendi döneminde 

ve hatta günümüzde bile görememektedir. Bunun için tıpkı nasıl yeni bir dil öğrenmek 

için o dilin gramer yapısını ve alfabesinin biçimsel şekilleri öğreniliyorsa; görsel iletişim 

biçimlerinde de buna benzer bir yapının açık, anlaşılır ve herkes için aynı anlamı 
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taşıyabilecek bir yapının kurularak topluma öğretilmesi; zamanın daha hızlı aktığı 

günümüzün bu iletişim çağındaki gelişmeyi yakılabilmek adına, sözel ya da yazınsal 

iletişime göre daha kısa bir sürede, çok daha fazla anlamı taşıyabilecek bir yapının sürekli 

olarak kurulup-bozulacağı ve bu yöntemle sürekli olarak yeniden inşa edileceği bir 

iletişim evresine doğru hızla ilerliyoruz. Oskay’ın görüşleri bu noktada önem kazanır: 

“İletişim, gerçek iletişim, hayatın özgürlük içinde yaşandığı insansal 
ortamlarda olabilmektedir. İnsanın başka bir insanın ve insanca 
değerlerden uzaklaşmış bir toplumsal sistemin hegemonyası altında 
yaşadığı yerde hayattan değil, onun mistifiye edilmiş bir replikasından 
söz edilebilir. Hayatın ölgünleştirilmiş bir görünümünün yaşandığı 
yerlerde ise, iki tarafın da özgür, bilinçli ve eşit konumda olabildiği 
insanlar arasında gerçekleşebilecek gerçek bir iletişimden değil, hayata 
karşıt bir biçimde oluşturulmuş verili sistemin kendini yeniden üretmesi 
için araçsallaştırılmış sözde bir iletişimden bahsedebiliriz. (…) 
İçlerinde barındırdıkları zengin olanakları hayata aktaramadığımız 
modern iletişim araçlarının özgürleşmesi de, bizim bugüne kadar 
sürdürdüğümüz yanlış insan tarihimizden özgürleşmemizi bekliyor. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları da (…), insanın 
insandan, ulusların başka uluslardan korkmadığı, başkalarına 
düşmanlık duymadığı evrensel bir uygarlığa geçiş sürecini 
dönüştürecektir.” (2016, s. 111). 

 Oskay’ın da ifade ettiği gibi, göstergelerin işlevi; gelişen teknolojiyle birlikte 

oluşan yeni iletişim kanallarını yöneten medyanın, yöneten ve yönetilenler arasında bir 

güç unsuru olduğu, insanların birbirini anlamasında, dostluk köprülerinin kurulup huzur 

ortamının oluşturulmasında da önemli bir rol üstlendiği açıktır. Kitle iletişim araçları ile 

birlikte sanatın da, insanın bu dünya üzerindeki yerinin sorgulanması, toplumla ve 

yönetim katmanları arasında eleştirel bir yapının kurularak, taleplerin karşılıklı olarak 

aktarılabilmesi, eksikliklerin temin edilip hataların giderilebilmesi için, eleştiriye açık 

olma kültürünün yerleştirilerek, iletişim kanallarının olabildiğine açılıp şeffaf hale 

getirilmesi ve sonucunda da toplumsal yapının bir parçası olan bireyin mutluluğunun ve 

huzur ortamının korunmasının temele alınarak kurulan bir kamu düzeninin kurulması için 

uygulanması gerekli görülmektedir. Bu bağlamda günümüzde sıkça tartışılan konulardan 

olan “medya etiği”, “medyanın ekonomi-politiği” ve “medya bağımsızlığı” “medya ve 

iktidar ilişkileri” konularının tartışılmaya açılarak, geniş bir konsensüs ortamında yeniden 

görüşülmesi gerektiği açıktır. “Offret” filminde ele alınan ana temanın ise bu bağlamda 

insanın bir varolan olarak, yaşam hakkına duyulması gereken saygı olduğu söylenebilir. 

Filmde, baş karakter Alexander’in söylediği “gerekli olmayan şey günahtır” mottosuyla, 
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modernite karşıtı, postmodernist bir tutum takınarak, insanlığın tarihsel olarak geldiği bu 

son noktanın iyi bir yer olmadığı, eğer böyle devam ederse insanlığı bir felakete 

götürebileceği yönündeki, ümitsizlik, karamsarlık ve mistikliğe yaklaşan melankolik 

öğelerin kullanıldığı, bir tür insanlığa yakılan bir “ağıt” olduğu söylenebilir. 

“İnsan hep başkalarına karşı savundu kendini. Başka insanlara, doğaya 
karşı. Durmadan doğaya karşı güç kullandı. Sonuç: Güce, şiddete, 
korkuya ve bağımlılığa dayanan bir uygarlıktan başka bir şey değil. 
‘Teknik İlerleme’ dediğimiz şeyin bize getirdiği tek şey konfor oldu. 
Bir tür hayat standardı. Ve bir de gücü korumak için gereken şiddet 
araçları. Vahşiler gibiyiz! Mikroskobu, cop gibi kullanıyoruz. Hayır, 
yanlış.” (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 00:19:38-00:20:13). 

 Roland Barthes’ın “Camera Lucida” Yaklaşımı 

 Çalışmanın bu ve bundan sonraki bölümlerinde, göstergebilimsel alanda yaptığı 

çalışmalarla tanınan Roland Barthes’ın95 “fotoğraf” üzerine yazmış olduğu “Camera 

Lucida” eserinde ifade ettiği görüşlerinden yola çıkılarak; bir gösteren olarak fotoğraf 

nesnesinin dizgesel kurulumları incelenecek; buradan hareketle evrensel olabilecek ve 

fotoğraf için geçerli olabilen yapısal özellikler belirlenmeye çalışılacak, buradan elde 

edilen genel yöntem, aksiyom ve de izlenimler ile de örnek film “Offret” serimlenmeye 

çalışılacaktır. 

 Dil felsefesi üzerinde yaptığı çalışmalarıyla 20. yy. felsefesinin gelişmesinde 

önemli etkilerde bulunmuş olan Wittgenstein’in birinci döneminin temel eseri olan 

Tractatus’ta, dilin kendi fonksiyonunu nasıl gerçekleştirdiğini incelemiş ve dilin anlamı 

temsil sınırlarını ortaya koyabilecek bir teori geliştirmeyi amaçlamıştır. Dil, düşünceyi 

ifade ettiği için onun üstlendiği bu görev, aynı zamanda düşüncenin sınırlarına dair 

yapılan bir araştırma olarak da anlaşılabilir. Dil, düşünceye ne kadar yaklaşabilir? 

Düşünceyi tam olarak temsil edebilir mi? Bir kelime ne kadar büyüklük ve yoğunluklarda 

anlam yükleri taşıyabilir? Düşüncenin, alıcı konumundaki hedefe veya hedeflere kayıpsız 

olarak aktarılmasının yolu var mıdır? İletişimin sınırları ve olanakları nelerdir vb. gibi 

                                                 
95 Roland Barthes (12 Kasım 1915, Cherbourg - 25 Mart 1980, Paris, 64 yaşında), Fransız felsefeci, 
göstergebilimci, edebiyat eleştirmeni, edebiyat ve toplum teorisyeni. 
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konular 20. yy dil felsefecilerini oldukça meşgul etmiştir (Onat ve Yıldırım, 2001, ss. 9-

11)96.  

 Bu tartışmaların arkasından akla hemen şu sorular gelmektedir: peki öyleyse, 

bizler de neden sadece yazı ile yetinelim ki; ağır anlam yüklerini taşıyabilecek yeni bir 

iletişim dilini neden oluşturmayalım? Gittikçe iç içe giren iletişim ve sanat alanlarının 

birleşmesinden türeyen çağdaş iletişim sanatlarından olan, grafik tasarımı ve ikonografi 

gibi alt alanların doğması, giderek küçülen dünyadaki iletişim ihtiyaçlarının karşılanması 

için yeterli miydi? Fotoğraf ve sessiz sinema, ilk günlerinden itibaren tüm yerel ve alt 

kültürlerden bağımsız evrensel bir dil yakalamayı kendisine amaç edinmiş idi. İnsanın 

dünya üzerindeki ontolojik-varlıksal yapısından dolayı, görüntünün tüm insanlar için aynı 

anlamı taşıyan bir yapısının bulunmasıyla elde ettiği bu evrensel gücü, üretilen ürünlerin 

diğer ülkelerde satışının yapılabilmesi için yeni pazarların açılması itkisiyle güç 

kazanarak, yeni kitle iletişim kapılarının açılması, sınırların giderek ortadan kalkarak 

evrensel bir uzlaşım alanının belirlenmesi, insanlık tarihinde belki de ilk defa ortak bir 

anlam bütünlüğünün yakalanarak tüm dünyanın giderek bir çatı altında birleşmesi 

anlamına geliyordu. Fotoğrafın ve sinemanın hızla yayılmasının altında, tüm insanlığı 

ilgilendiren işte bu değişmeyen yapısal kodlar var idi.  

 Fotoğrafın icadının çok daha öncesinde, insanın bilinç yetilerini, evrimsel-

diyalektik süreç içerisinde yeni yeni kazandığı mağara döneminden itibaren uyguladığı 

“resim sanatı”; kimi zaman büyünün, kimi zaman da dinin hizmetinde bulunmuş; ileriki 

dönemlerde ise aristokrasi sınıfının zenginliğini gösteren bir gösteriş malzemesi olarak 

kullanılmış idi. Özellikle fotoğrafın icadı ile betimleyici ve belgeleyici özelliği kalmadığı 

için gelişimi hızlanan resim sanatı, gelenekten kopmuş; doğaya bakan sanatçı, biçimi 

olduğu gibi değil de, doğanın o an için kendi içinde oluşturduğu izlenimlerini aktarması 

anlayışı gelişmiş; zamanla sanatçının önemi ve insan ideali ön plana çıkmış, buradan güç 

alan sanatçı da, reel biçimi ve rengi bozarak, değiştirerek, dönüştürerek ve de 

farklılaştırarak; bireysel kendi gerçekliğine ait öznel anlam dünyasını yaratmayı 

amaçlamıştır.  

                                                 
96 Tahsin Yücel'in, a.e. "Genel Göstergebilim" yazısından. 
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 19. yüzyılın başlarından itibaren özellikle Fransa’da gelişen ve kısa bir süre 

içerisinde hızla yayılan “izlenimcilik” ekolüyle, tüm dünyada kabul edilir hale gelen 

sanattaki bu yeni sıçrayış; hem zihinlerin dönüşümü ve hem de geleneğin mirası 

konumundaki tabu gibi korunan estetik beğeninin bile değişerek, güzellik algısının ve 

tanımının da değişmesi anlamına geliyordu (Gombrich, 2015, ss. 499-501). 

 Sontag’a göre; “Fotoğraf tarafından aslına sadık bir temsili sanat olma 

külfetinden kurtarılan resim, artık daha yüce bir görevin [soyutlamanın} peşine 

düşebilirdi (2011, s. 174).” Fotoğraf da tıpkı hemen hemen diğer tüm sanatlar gibi ilk 

çıkış amacı olan betimleyicilik ve belgelendiricilik özelliğinden arınarak, zamanla kendi 

biçimsel sınırları ölçüsünde sanatın hizmetine girmiştir. 

 Fotoğraftaki bu gelişim 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın başlarındaki iletişim 

araçlarının icadıyla, giderek küçülen dünyada çağın da özellikleriyle diğer sanatlara göre 

çok daha hızlı gerçekleşmiştir. Barthes, fotoğrafa karşı ilgisinin oluşumu hakkında şunları 

söylüyordu: 

“Fotoğraf’ı Sinema’ya karşı sevdiğime karar vermiştim; ancak yine de 
bu ikisini tam anlamıyla birbirinden ayıramıyordum. Bu soru giderek 
daha ısrarlı hale geliyordu. Ontolojik bir tutkuya kapılmıştım: ne 
pahasına olursa olsun Fotoğraf’ın kendi içinde ne olduğunu, görüntüler 
topluluğunda hangi temel özelliklerle ayrıldığını öğrenmek istiyordum. 
Bu tutku (…) fotoğrafın günümüzdeki korkunç yayılışına rağmen, onun 
var olduğundan ve kendine özgü bir dehası olduğundan emin 
olmadığım anlamına geliyordu.” (Barthes, 2016b, s. 15). 

 Fotoğrafın Tümdengelimsel Yapısal Kodları 

 Fotoğrafın sonsuza dek kopyaladığı şey aslında yalnızca bir kez olmuştur. Var 

oluş açısından asla bir kez daha yinelenemeyecek olanı, mekanik olarak zihinlerde yineler 

fotoğraf. Fotoğraf her zaman gösterilenini yanında taşır. Bu onda bir donukluk oluşturur. 

Zamanı dondurmuş ve söyleyeceklerini söylemiştir artık. Fotoğraf onu bir dil olma 

şerefine erdirecek bir gösterge kadar ham, kesin ve soylu olmak için çırpınıyordur. Ancak 

ortada bir gösterge olabilmesi içinde bir belirtinin (gösterilen kavram, anlam) olması 

gerekir. Bir belirtme ilkesinden yoksun olan fotoğraflar sürekli dönen ve sonucunda ise 

bir hedefe varamayan göstergelerdir. Fotoğraftaki dizgesel yapı, yazı ve dildeki gibi 

lineer bir çizgide ardışımsal olarak ilerlemez; kısaca fotoğraftaki gösterge bileşenleri 
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gösteren ile gösterilen birleşiktir ve ayrılmazdır. Bu durum fotoğraf üzerinde 

yoğunlaşmayı çok zorlaştırır. Fotografik göstereni “görmek” için yakından bakmak ve 

tüm parçalarını öncelikle yapıbozumuna97 uğratıp tek tek ayırmak gereklidir (Barthes, 

2016b, ss. 16, 17). Yapıbozumuyla alımlanan her bir göstergesel dizge tekrar tarihi ve 

mekânsal realitesi de göz önünde bulundurularak, anlam bütünlüğü içerisinde yeniden 

lineer bir çizgiye oturtulmalı, kendine özgü bağlantısal yapıları kurularak, hakikatliliği 

açığa çıkartılmalıdır. Bunun için yapıbozumunun nasıl uygulanacağı; hakikatliliğinin 

açığa çıkması için görülmesi gereken kodlarını ve kendini ele veren ipuçlarını iyi görmek, 

verili olan her bir dizgeyi gözden kaçırmamak gereklidir. 

 Camera Obscura 

 Sinema eleştirmeni ve yazarı Rekin Teksoy’a göre: 

“Türkçe’ye “karanlık oda” olarak çevrilen “camera obscura”, [İng. dark 
room, Fr. chambre noire, İt. camera obscura]. Her tarafı kapalı, 
dikdörtgen bir kutu. Çeperlerden birine küçücük bir delik açılır ve 
buraya yerleştirilen mercek sayesinde, kutunun dışındaki ışık ışınlarının 
bu delikten geçerek, deliğin bulunduğu çeperin karşısındaki bölgeye, 
dışarıdaki nesnenin ters görüntüsünü yansıtır.” (2012, s. 136). 

 Camera Obscura çizim ve amatör tiyatrolarda fon amaçlı kullanıldı. Tarih 

boyunca geliştirilerek sistemli olarak ilk kez Rönesans döneminin İtalya’sında kullanıldı. 

Perspektifin bulunmasına ve fotoğrafın gelişmesine öncülük etti. Camera obscura’yı ünlü 

ressam Leonardo Da Vinci’nin de kullandığı bilinmektedir (Monaco, 2010, s. 73).  

                                                 
97 Yapısöküm, yapıbozumu veya dekonstrüksiyon hakkında geniş bilgi için bkz. (Derrida, 2014). 
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Şekil 6: 17. yy da kullanılan ‘Camera Obscura’ tekniğinin fiziksel ilkesi.98 

 

Şekil 7: 19. yy.’da daha da geliştirilen bir ‘Camera Obscura’ odası. Görselde, 
tekniğin, çocuklara çizim öğretiminde kullanıldığı görülüyor.99 

                                                 
98 Kaynak: (“Web Site: ‘https://www.britannica.com’; ‘Camera Obscura’, Photography Media Page”, 
2018). “Illustration of the principle of the camera obscura, (1671).” 

99 Kaynak: (“Web Site: ‘https://www.britannica.com’; ‘Camera Obscura’, Photography Media Page”, 
2018). “Children watching an outdoor scene through a camera obscura, (1887).” 
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 Camera Lucida 

 Camera Lucida; sanatçının aynı çerçeve içinde, resmini yapacağı hem kişiyi veya 

nesneyi, hem de çizim kâğıdını görmesine ve bu sayede kâğıda yansıyan görüntüyü 

kolaylıkla perspektif ve biçim hatası olmadan çizmesine olanak sağlayan bir objektif 

düzeneğidir (Monaco, 2010, s. 73). 

 

Şekil 8: Yaklaşık 1830'lardan itibaren kullanımda olan ‘Camera Lucida’nın bir 
gravürü.100 

 

Şekil 9: Vincent & Charles Chevalier’in geliştirdikleri bir ‘Camera 
Lucida’makinesi; (1834). 101 

                                                 
100 Kaynak: (Monaco, 2010, s. 73). Uluslararası Sanat Müzesi, George Eastman House; Vincent Chevalier", 
Paris, (1834). 

101Kaynak: (“Web Site: ‘http://kadenca.tumblr.com/’; ‘Camera Lucida: Camera & Lens’, Photography 
Media Page”, 2018). 
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 Barthers “camera obscura” ve “camera lucida” terimlerini birbirlerinden ayırarak 

şöyle der: 

“O halde şu kurala boyun eğmeliydim: Ben fotoğraf’ı delip içine 
giremem. Ama düzgün bir yüzeymiş gibi onu bakışımla süpürebilirim. 
Kabul etmeliyim ki fotoğraf düz ve tam anlamıyla yavandır. Fotoğrafı 
teknik kökeni nedeniyle bir karanlık geçit (camera obscura) kavramıyla 
bir tutmak yanlıştır. Aslında fotoğrafa ‘camera lucida’ dememiz 
gerekir. (…) çünkü gözün bakış açısından görüntünün özü, hiçbir 
içtenlik olmaksızın tümüyle dışarıda, ama yine de en içteki varlığın 
düşüncesinden daha ulaşılmaz ve gizemli olmaktır; göstergesiz, ama 
her olası anlamın derinliklerini çağırır biçimde.” (2016a, s. 125). 

 Barthes, aynı eserinin devam eden başka bir bölümünde ise Sartre’den alıntı 

yaparak şu sözleri söyler: 

“Eğer fotoğrafın içine girilemiyorsa, bunun nedeni onun kanıtlama 
gücüdür. Görüntüdeki nesne kendini tümüyle teslim eder, bizim onu 
görüşümüz ise kesindir.” (Sartre’ın “L’Imaginaire, (1940)”, isimli 
eserinden aktaran: Barthes, 2016b, s. 125). 

 Fotoğraf bir varlığın, bir zamanlar var olduğunun kanıtıdır.  Bir şişenin, bir 

zambak çiçeğinin veya bir tavuğun fotoğrafı yalnızca onun gerçekliğini gösterirken; bir 

insan bedeni ve bir yüzün ardında onun hakikatliliğini yani noema’sı saklıdır. Bu, onun 

hem bir zamanlar maddesel olarak var olduğunu hem de özüne dair hikâyesini bize 

anlatır. Fotoğrafın öz’e dair ulaşmayı hedeflediği bu güçlü iddiası, sanatçının da 

omuzlarına büyük bir sorumluluk yükler. Fotoğraf, konu edindiği nesnesinin ruhuna, yani 

noumenon’una ulaşmayı başaramadığı takdirde, beden, fotoğrafta bir gölgesi olmadan 

hareket eder. Geride kalan sadece kısır bir bedendir. Eğer fotoğrafçı, yeteneksizlik ya da 

şanssızlık yüzünden saydam ruha parlak gölgesini veremezse, fotoğraftaki özne sonsuza 

dek ölüme mahkûm olur. Benim binlerce kez fotoğrafım çekildi. Ama fotoğrafçı, eğer 

bunlardan her birinde benim havamı (noume) yakalayamadıysa ya benim gerçekten bir 

ruhum, hikâyem, yaşanmışlığım, havam yoktur; ya da varsa bile fotoğrafçı bunu 

görememiştir. Fotoğraf kâğıdına yansıyan (kâğıdın fiziki ömrü süresince) benim 

özdeşliğimdir. Ve aynı özdeşlikle beraber ben de fotoğraf kâğıdı ile birlikte yaşamaya 

devam ederim (Barthes, 2016b, ss. 127-129). Fotoğrafın, kendi ruhlarını çalıp kâğıda 

hapsettiklerine inanan eski Kızılderili insanlar, bu yüzden fotoğraflarının çekilmesini 

istemezlermiş.  
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 Fotoğraf, kendimin, bir başkası olarak ortaya çıkması, bilincin özdeşlikten 

kurnazca ayrılışıdır. Fotoğraf kime aittir sorusu, hukuki olarak halen çözümlenememiş 

bir konudur. Bir gösteren olarak bana mı aittir? Yoksa benim içimdeki hakikatliliği görüp 

“o an” içerisinde fark edip, görme ve kaydetme yeteneğini de kullanarak “anlağı102” 

yakalayan ve ortaya çıkaran fotoğraf sanatçısına mı? (Barthes, 2016b, ss. 24, 25). 

Fotoğraftaki duygular, ayrıştırılır ve artık en indirgenemez noktaya ulaştığında tanımla 

yapılıp kenara ayrılır. Duygu; görülür, hissedilir, fark edilir, gözlemlenebilir ve düşünülür 

olmalıdır (Barthes, 2016b, ss. 33, 34). Fotoğraf üzerindeki birbiriyle çelişen iki farklı ve 

ayrık duygu; aynı anda orada olmak bakımından fotoğrafta bir gerilim yaratır. Bu 

gerilimden ise açığa bir enerji (devinim) çıkar (Barthes, 2016b, s. 35).  

 

Şekil 10: Fotoğrafçı: Koen Wessing. Nikaragua; 1979.103 

 Fotoğrafçı, K. Wessing’in yukarıdaki fotoğrafının studium’u, aslında insanlık 

onuruna aykırı olduğu halde, bir realite olarak kanıksanmış durum olan savaş iken; 

punctum ise her şeye rağmen yaralı insanları kurtarmak için orada bulunan rahibe 

hemşirelerdir.  

“Resimli bir dergiyi karıştırıyordum. Bir fotoğrafa gelince duraksadım. 
Pek öyle olağanüstü bir şey yoktu: Nikaragua’daki bir ayaklanmanın 

                                                 
102 bkz. “anlak, -ğı a. ruh b. Zekâ.” (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 127). Cümle içerisinde, “sanatçının o an 
içerisinde zamana bağlı olarak kamerasıyla yakaladığı anlam”, manasında kullanılmıştır. 

103 Kaynak: (Barthes, 2016b, s. 37). 
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(Fotoğrafik) bayağılığı: harap bir sokak, devriye gezen iki miğferli 
asker; arkalarında iki rahibe. Bu fotoğraf beni hoşnut mu etmişti? Bana 
ilginç mi gelmişti? Beni büyülemiş miydi? Hiçbiri değil. Yalnızca 
(benim için) var olmuştu. Hemen anladım ki onun varlığı (“serüveni”) 
aynı dünyaya ait olmadığı için heterojen kalan iki süreksiz elamanın 
birlikte var olmasından ileri geliyordu.” (Barthes, 2016b, s. 35). 

 Studium ve Punctum 

 Barthes’a göre ‘studium’: 

“En azından ilk anda “çalışma” anlamında değilse de, bir şeye 
uygulama, insan için bir tat, genel, hevesli, ama tabii ki özel kesinliği 
olmayan bir tür kendini verme anlamına gelir studium. Politik tanıklık 
olarak da alsam, nefis tarihsel sahneler olarak keyfini de çıkarsam, bu 
kadar çok fotoğrafla ilgilenmem ancak studium yoluyla olur: çünkü 
biçimlere, yüzlere, hareketlere, mekânlara ve eylemlere kültürel olarak 
(bu çağrışım studium’da vardır) katılırım.” (2016b, s. 39). 

 Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere studium, fotoğrafın kendisini yasladığı 

tarihsel gerçeklik zemini, zaman ve mekân birlikteliğinin oluşturduğu duygudurum 

atmosferidir. Her fotoğraf bir geleneğe yaslanır.  

 Barthes’a göre ‘punctum’: 

“İkinci öğe studium’u kırar (ya da deler). Bu kez onu arayıp bulan 
(studium alanını egemen bilincimle incelediğim gibi) ben değilimdir. 
Bu öğe sahneden yükselir, bir ok gibi dışarı fırlar ve bana saplanır. Bu 
yarayı, bu diken batmasını, sivri uçlu bir aletle yapılan bu izi anlatan 
Latince bir sözcük var: bu sözcük delme kavramına gönderme yapıyor, 
hem de sözünü ettiğim fotoğraflar aslında delinmiş, hatta bu hassas 
uçlarla delik deşik olmuşlar; bu izler, bu yaralar, kesinlikle birer 
noktadır. O halde studium’u bozacak olan bu ikinci öğeye punctum 
demeliyim; çünkü punctum aynı zamanda ısırık, benek, kesik, küçük 
deliktir – ve aynı zamanda zarın her bir atılışıdır. Bir fotoğrafın 
punctum’u beni delen (aynı zamanda beni bereleyen, bana acı veren) o 
kazadır.” (2016b, s. 40). 

 Punctum, hareketlilik, aykırılık, fotoğrafın kendini yasladığı genelliliğin zıttını 

söyleyen, karşısında duran, farklı olan ve farkındalık yaratan düşünce ya da anlamdır. Her 

fotoğrafta punctum bulunmak zorunda değildir. 
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Şekil 11: Studium ve punctum çizelgesi. 

 Studium tam anlamıyla kaygısız tutkunun, değişken ilginin, tutarsız tadın o geniş 

alanıdır. Studium âşık olma düzeyinde değil, hoşlanma düzeyindedir. Studium 

fotoğrafçının niyetidir. Fotoğrafçı, beni bir tez ile karşı karşıya bırakır, onunla 

hesaplaşırım, sonunda kabul ve reddederim. Kuşkusuz iyi fotoğraflar kendi antitezini de 

yanında taşıyanlardır. En dikkat çekici ve hafızada iz bırakıcı etkiye sahip fotoğraflar, 

studium ve punctum’u birlikte olan fotoğraflardır denilebilir (Barthes, 2016b, ss. 41, 42). 

 Bunun dışında fotoğrafın amaçları arasında, tarihsel belgecilik, bilgi vericilik, 

öğreticilik, şaşırtmak, göstermek, neşe ve tutku duyguları uyandırmak, ayrıntıyı 

göstermek, gizli ve örtük olanı açığa çıkartmak, erotizm, melankoli, zaman, gerçeklik vb. 

gibi insanla ilgili ve evrensel olan tüm konuların üzerine eğildiği söylenebilir. Bu amaçla, 

fotoğrafın ve de bir çeşit hareketli fotoğraf olan videonun (filmin) bir gösterge olarak ne 

söylediği, içerisinde hangi anlam katmanlarını taşıdığı ve derinindeki asıl anlamının ne 

olduğu anlaşılmaya çalışılmalıdır. 

 Fotoğraf Zamanı 

 Roland Barthes, kendisine dek süregelen göstergebilimsel yaklaşımların yetersiz 

olduğundan yakınarak, “neden her nesne için yeni bir bilim olmasın?” diye sorar. Bir 

“mathesis singularis” ten bahseder, bir tekillikten. Fotoğraf için, şu ana dek 

yapılmadığına inandığı tümeli formülleştirmeye çalışacaktır (2016b, s. 20). 

 Barthes; “yapmak, maruz kalmak ve bakmak” tan bahseder. Fotoğrafı çekilen kişi 

veya nesne gösteren iken; gösterilen ise Barthes’a göre fotoğrafçının hayali’dir. 
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Fotoğrafçı, fotoğraf makinesinin küçük deliğinden “stenope” bakarak ışığı amacı için, 

optik düzenek yoluyla yönlendirerek alıcıya yerleştirir (2016b, ss. 21-22). Tıpkı bir 

yazarın kendi düşlerinde kurduğu dünyasını aktarmak için, kalemindeki mürekkebi beyaz 

bir kâğıda geçirmesi gibi. 

 Tanımlardan da anlaşılacağı üzere Barthes, fotoğrafı, üzerinde müdahale imkânı 

bırakmayan, dışarıdan aldığı ışığı olduğu gibi bir yüzey üzerine aktaran mekanik bir 

sistem olarak nitelendirdiği “camera obscura” terimi yerine, her ne kadar da veriyi yani 

görüntünün ana kaynağı olarak ışığı dışarıdan alsa bile onu bir “insan eli” marifetiyle 

çizerek yeniden dönüştüren ve de yaratan “camera lucida” terimi ile tanımlamaktadır. 

“Camera lucida” da ön planda olan fotoğrafçıdır; yönetmendir. Fotoğraf makinesi ise 

sadece bir araçtır. Asıl önemli olan bir sanatçı olarak fotoğrafçının [yönetmenin] bize 

gösterdiği kendi dünyasıdır, yakaladığı anlam, ide veya hakikatliliğinin en nihayetinde 

bir gösteren olan fotoğraf kâğıdı üzerine düşürülen ışığın bize söylediği göstergesel 

kodudur. 

 Örnek Fotoğraf Çözümlemeleri 

 Çalışmanın bu bölümünde, Barthes’ın “Camera Lucida” yapısalcı yaklaşımıyla 

kendisinin yaptığı fotoğraf çözümlemeleri incelenecek, daha sonra da buradaki yapısalcı 

yaklaşımdan hareketle, “Offret” filmi söylem analizi yöntemiyle çözümlenmeye 

çalışılacaktır. Bilindiği gibi gerek fotoğrafta ve gerekse de film çözümlemelerinde birçok 

farklı film kuramının ve yaklaşımının kullanıldığı, bu durumun ise yer yer karmaşaya ve 

birbirinden çok uzak farklı anlamlara getirildiği bilinmektedir. 
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Şekil 12: Fotoğrafçı: James Van der Zee. "Family Portrait", USA: 1926.104 

 James Van der Zee’nin 1926’da fotoğrafladığı zenci bir Amerikan ailesi. Barthes, 

yukarıdaki fotoğraf için “bu fotoğraf konuşuyor” der ve hemen ardından, “konuşabilen 

fotoğraflar iyi fotoğraflardır” diyerek, düşüncesini sürdürür. Fotoğrafta yer alan studium: 

19. yy’da köleliğin resmi olarak kaldırılmasıyla birlikte değişen Amerikan aile yaşamı 

içerisinde, bu duruma direnen beyazların izin verdiği ölçüde, kısıtlı “özgür” bir dünyada 

yaşayabilmek için, isyan etmeyen, ses çıkarmayan, mücadele etmek yerine; 

konformizmi105 tercih ederek, beyaz adamın modern kölesi olmak karşılığında; takım 

elbise, papyon, rugan ayakkabı, gözlük gibi zenginlik alameti ve beyaz insanın kullandığı 

gereçleri kullanan bir aile fotoğrafı. Disiplinli oldukları, geleneklere bağlılıkları annenin 

sert duruşundan anlaşılıyor. Bir din gibi tabulaştırılmış geleneksel kuralları olan ve asla 

beyaz adamın emirleri dışına çık(a)mayan “özgür(!)” bir ailedir bu. 

                                                 
104 Kaynak: (Barthes, 2016b, s. 59). 

105 bkz. “uymacılık, -ğı a top. b. Yürürlükteki kurum, ölçüt veya şartlara, kesin olmayan katı kalıplara, 
eleştirici bir değerlendirme yapmaksızın uyma, konformizm.” (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 2430). 
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 Punctum, delen, karşı koyan bir ayrıntı olarak tanımlanmış idi. Fotoğrafta en 

belirgin punctum ise ayakta duran kadının (ya da kız kardeşin), kölelik dönemlerindeki 

zenci sütninelerin bağladığı gibi kemerini alttan bağlaması ve parlak rugan 

ayakkabılarıdır. Kız, bellidir ki günlük hayatta giy(e)mediği ve önemli bir günde giymek 

için sakladığı bağcıklı ayakkabıları ile belki de bir ev kölesi olan ninesinden yaşarken 

gördüğü gibi belinin altından bağladığı bez kemer, bu fotoğrafın punctum’udur. Kanunlar 

değişse bile insanlar zihinlerinde henüz “özgür olamamışlar ve bu kız, kendi akranı olan 

beyaz genç kadınların yaptığı gibi, kemerini özgürce ve kendisine güven duyarcasına 

belinin üstünden bağlayamamıştır (Barthes, 2016b, s. 58). Bilinçdışındaki bu gizli ve 

saklı olan özgür ve eşit olmadığı bilgisi onun bunu yapmasına engel olmuştur. Fotoğrafın 

bize söylediği işte bu modern kölelik durumunun getirdiği; insani, dokunaklı, melankolik 

ve hüzünlü olan durumdur. Fotoğraf, izleyicisi üzerinde, bu aileye karşı neredeyse şefkat 

duygusu uyandırıyor. 

 

Şekil 13: Fotoğrafçı: William Klein, "Little Italy", New York: 1954.106 

                                                 
106 Kaynak: (Barthes, 2016b, s. 60). 
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 W. Klein’in yukarıdaki görselde yer alan fotoğrafında, Barthes’ın, punctum olarak 

gördüğü şey, kendi ifadesiyle: “Hepsi çok dokunaklı, eğlenceli, ama benim inatla 

gördüğüm şey bir çocuğun bozuk dişleri (2016b, s. 58).” 

 

Şekil 14: Fotoğrafçı: Lewis H. Hine, "Bir Kurumdaki Özürlü Çocuklar", New 
Jersey: 1924.107 

 Barthes; Lewis H. Hine’in yukarıdaki fotoğrafını ise şöyle yorumluyor: 

“New Jersey’deki bir kurumda bulunan iki özürlü çocuğun fotoğrafında 
dev kafaları ve acıklı profilleri (bunlar studium’a aittir) görmüyorum 
hiç; Ombredane’nin zencileri gibi, tek gördüğüm şey kenardaki bir 
ayrıntı, küçük çocuğun kocaman Danton yakası, kızın parmak sargısı; 
ben ilkel bir insan, bir çocuğum –ya da bir manyak; tüm bilgiyi, tüm 
kültürü dışlıyor, kendiminkinden başka bir gözden herhangi bir şey 
miras almayı reddediyorum.” (2016b, s. 64). 

 Fotoğraf üzerinde yaptığı yapısalcı çözümlemeler ile tanınan yazar Susan 

Sontag’a göre: 

“Kendini ifade etme arayışının modern biçimlerinde sık sık 
gözlemlediğimiz gibi, fotoğraf, birbirine kökten karşıt olgular olan 
benlik ile dünyanın geleneksel usullerinden ikisinin de bir özeti gibidir. 
Fotoğraf, bireyselleşmiş ‘ben’in (bunaltıcı bir dünyada yolunu 
kaybetmiş olan evsiz kişinin) çıplak bir dışavurumu olarak görülür, 
ayrıca dünyanın hızla görsel bir seçkisini oluşturarak gerçekliğe hâkim 

                                                 
107 Kaynak: (Barthes, 2016b, s. 66). 
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olma çabasını yansıtır. Ya da fotoğraf, araya belli mesafe koyma imkânı 
yaratarak, benliğin devreye giren, kendini dayatan iddialarını bir tarafa 
koyarak, (hala bunaltıcı, yabancı bir olgu olarak deneyimlenen) 
dünyada bir yer bulmanın bir aracı sayılmıştır.” (2011, s. 142). 

 Fotoğraf ve video (film) da diğer tüm sanatlar gibi insanın, kendini dünyaya 

sererek orada bir yer açması ve en sonunda da varoluşu için verdiği mücadelenin bir 

anlatısı, bir idealidir. Ussal bir ideal olarak var olan her film (ya da sanat eseri), sanatçının, 

dünya üzerinde hiç tanımadığı ama var olduğunu hissettiği kendi ruh ikizine yazdığı gizli 

bir mektup gibidir. Tarkovski, “Zerkalo, (1974)” filmi hakkında, Rusya’da, FİAN108’da 

yazılan bir köşe yazısını “Mühürlenmiş Zaman” isimli kitabına taşır; yazıda şu ifadelere 

yer verilir:  

“Peki ne anlatıyor bu film? İnsanı. Ama tek bir arka plandaki anlatıcı 
sesin sahibi İnnokenti Smoktunovski’yi değil. Bu film seni anlatıyor; 
babanı, dedeni, senden sonra da yaşayacak insanı anlatıyor: Senden 
sonra da yaşasa bile, yine ‘Sen’ olacak insanı. Dünyada yaşayan, 
kendisi dünyanın, dünya da onun bir parçası olmuş insanı anlatıyor. Ve 
nihayet film, insanın geçmişe ve geleceğe cevabının kendi hayatı 
olduğunu anlatıyor. (…) Matematiksel mantık yok bu filmde; insanın 
ve hayatını anlamının ne olduğu sorularına cevap falan da vermiyor.” 
(Önsöz: 2017, s. 12). 

 Tarkovski, kendine özgü ama aynı zamanda evrensel bir sinemasal imge dili 

yaratmada ve de bunu ustalıkla kullanmakta oldukça başarılıdır. Henüz daha tam olarak 

tanınmadığı kariyerinin ilk dönemlerinde bile izleyici tarafından anlaşılmamak ve 

kıyasıya eleştirilmek pahasına olsa bile bu istek ve idealinden vazgeçmez. 

“Sanatsal imge gibi bir kavramı açık, kolay anlaşılır biçimde 
sunabilmek altından kolay kalkılacak bir iş değildir. Burada belki 
yalnızca şu söylenebilir: İmge sonsuza ulaşmaya çalışır ve mutlak’a 
doğru gider. Hatta imgenin düşüncesi diye adlandırabileceğimiz şeyi 
de, çok boyutluluğu ve çok anlamlılığı içinde sözcüklerle anlatabilmek 
ilkesel bakımdan imkansızdır. Bunu pratikte sanat yapar.  Bir fikrin 
sanatsal bir imgeyle ifade edilebilmesi, yazarın düşünce dünyasına ve 
onun ideale ulaşma çabasına en yakın -mümkün olan biricik- ifade 
biçiminin bulunmuş olması demektir.” (Tarkovski, 2017, ss. 103, 104). 

                                                 
108 FİAN: Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü (Önsöz: Tarkovski, 2017, s. 12, Çev. Mazlum 
Beyhan). 



148 

 

 

Şekil 15: Tarkovski’nin 3. uzun metrajlı filmi “Zerkalo”dan bir sahne. 
Yönetmenin kendi hayatından da otobiyografik özellikler taşıyan filmin bu 
sahnesinde, bir sonraki savaş sahnesinden hemen önce uçarak gelen ve bir 
çocuğun başına konan kuş, sanki kötü bir şeylerin olacağını önceden haber verir 
gibidir.109 

 “Zerkalo” filmindeki bir sahneden alınan ve yukarıdaki fotoğrafta gösterilen 

studium olarak beliren imge ise; kasabanın karlar altındaki olağan sıkıcılığı içerisinde bir 

yerden başka bir yere elinde bir çanta ile belki okula giden ya da belki de okuldan eve 

dönen bir çocuk, hallerinden sıkıntı duymayan, hayatın ve zamanın yavaş işlediği bu 

genel yapı içerisinde tıpkı arka planda silik olarak kalmış ve diğerleri gibi kaderinin 

kendisine biçtiği rolü oynamakla görevli sıradan bir insandır. Punctum olarak beliren ise, 

bu sıkıcılığı devam eden hayat düzeninin olağan akışındaki seyri bozarak bir çocuğun 

başına konan “kuş” imgesidir. Rüya zamanında geçen bu olay, muhtemelen 

Tarkovski’nin kendisidir ve çocukluğunda yaşadığı bu olayı birebir deneyimlemiştir. İç 

huzursuzluğu, anayurda dönüş ve çocukluk dönemine duyulan özlem, çocukluğun biterek 

erginliğe ve hayatın gerçekleriyle yüzleşme, varoluşsal olarak içsel zamanda gerçekleşen 

bu duygudurum yaşantısını, yönetmen, “kuş” imgesi sahnesiyle göstergesel bir dil 

kazandırılarak ifade etmiştir. 

                                                 
109 Kaynak: (Zerkalo, 1974, böl. 01:04:36) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 
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 Sinema Göstergebilimi 

 Dilbilimin içerisinde kendisine bir alt alan açan sinema göstergebilimi; 20. yy.’ın 

ikinci yarısından sonra ve özellikle Avrupa’da gelişen “Cahiers du Cinéma”110 dergi 

oluşumları etrafına birleşen sinema eleştirmenleri ile ve ayrıca Roland Barthes, Algirdas 

Julien Greimas, Christian Metz, John Berger, Susan Sontag vb. gibi yapısalcı filozoflar 

tarafından ortaya konulan kuramlar çerçevesinde gelişerek sinema estetiği alanında 

kendisine bir yer buldu. 

“Sinema konusundaki deneyimlerimiz imgenin, en çetrefil anlam 
yoğunluğunu bile ifade edebileceğini gösterir. (…) Christian Metz’i 
sinemanın gerçekten bir dil, fakat kodsuz bir dil olduğunu söylemeye 
yönelten şey, doğal göstergeyi göstergebilimle bütünleştirme isteğidir. 
Sinema bir dildir çünkü metinleri vardır; anlamlı bir söylemi vardır. 
Fakat sözel dilin aksine önceden varolan bir koda bağlanamaz.” 
(Wollen, 2014, s. 108). 

 Fotoğraftaki “dondurulmuş zaman”a karşılık, sinemada “hareket” olgusu ile 

karşılaşırız. Her ikisi de “o an”ın yani gerçekliğin ve bu gerçekliğin taşıdığı anlamı 

mümkün olan en kayıpsız gösteren ile aktarma amacını güderler. Sonuç olarak bu her iki 

sanat alanının odağında “görüntü” vardır.  

“Bir görüntünün renk, biçim, derinlik ve hareket gibi temek görsel 
elamanlarına beyin tepki vermektedir. Ayrıca görüntüler için bir alfabe 
bulmaktaki güçlük, resimlerin sözcüklere göre daha zengin iletişim 
olanaklarına sahip olduğunu gösterir.(…) Görüntüleri bir dil olarak 
düşünen dilbilimcilerin karşılaştıkları diğer büyük problem, resim 
içindeki elemanları görmek için tanınan, bilinen bir sentaksın ya da 
düzenin olmamasıdır. (…) Resimlerin sözel anlamda dil olmadığını, 
lügati ve sentaksı bulunmadığını ancak onların biçimi, yapısı, 
uzlaşımları ve kurallarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Görsel 
iletişime göstergebilimsel yaklaşımda; görüntüler, göstergeler 

                                                 
110 Cahiers du Cinéma: [Tr.: ‘Sinema Defterleri’] 1951 yılından Paris’te yayınlanmaya başlayan sinema 
dergisi. Lo Duca, Jacques Doniol-Valcroze ve André Bazin tarafından kurulan dergi, daha sonra 
yönetmenliğe geçecek olan François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer Jacques 
Rivette gibi yetenekli genç yazarlara da kapılarını açtı. Klasik Fransız sinemasına karşı çıkan bu ekip, daha 
sonra “Fransız Yeni Dalga” olarak bilinen hareketin doğmasına ve “auteur” olarak bilinen yönetmen 
sinemasının doğmasına zemin hazırladı. Bir sinema okulu gibi iş gören dergi etrafında birleşen genç 
yazarlar, dile getirdikleri her türlü özgür ve yenilikçi fikirlerini daha sonra kendi çekecekleri filmlerde 
uygulama şansını yakaladılar. Fransız hükümetinin de desteğiyle oluşan bu sinerji, Fransız sinemasının 
özellikle 1960’lı yıllardan sonra, tüm dünyada Hollywood sineması karşısında yükselmesini sağladı. Dergi 
günümüzde de yayınını sürdürmektedir. (Teksoy, 2012, s. 43). 
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toplamıdır, izleyici tarafından ilişkilendirilmektedir.” (Uluç vd., 2008, 
s. 11). 

 Sinemada anlam yaratmak için kullanılan senaryo, çekim, plan, sekans, kurgu, 

ışık, renk, ses, zaman ve uzam gibi kendisine has çeşitli girdi, yöntem ve teknikler ile 

sinema filminde ulaşılmak istenilen anlam, bu değişkenlerin farklı tercihler etrafında 

uygulanması ile oluşturulur. Zamanda geriye ve ileriye doğru gidiş, mekânda aynı ya da 

farklı zamanlarda olayların gösterimi, telezum (görüntüyü yakınlaştırma), kamera 

hareketleri vb. gibi çeşitli teknik ve olanaklar ile oluşturulmak istenilen sinema dili, bu 

sanatın bir üslup ve dil oluşturmada, gerçeği yakalayarak “hakikati” göstermede 

kendisine has kolaylık ve avantajlı yönlerini oluşturur (Başkan, 2003, ss. 316-322). 

“Görüleceği gibi, gerek kamera hareketi, gerek objektif açısı ve gerekse 
de sahneden sahneye geçiş yardımı ile, sinema sanatı, tiyatro ile 
karşılaştırılamayacak kadar elverişli anlatım olanaklarından 
yararlanabilmektedir. Fakat bütün bunlar, yalnızca, zaten var olan 
hareketi yansıtmakta kullanılırsa, bir ‘beceri gösterisi’ olmaktan öteye 
gidemez. Sinema yordamının bir sanat olabilmesi için, belli bir 
‘amaçlılık’ güderek, sözlü ve hareketli görüntü yolu ile, belli bir 
‘bildiri’ aktarması gerekir. Bu bakımdan sinema anlatımı, genel olarak 
‘bildirişim modeli’ ve özel olarak da ‘insan-dili modeli’ içerisinde 
yorumlanabilir. (…) Bir bildiri, doğrudan doğruya karşıya 
ulaştırılamazsa, ancak o zaman ortadaki aktarım oluğuna uygun 
göstergelere dönüştürülmektedir. Herhangi bir şey ise, ‘kendisinden 
başka bir şeyi belirten birim’ olduğu sürece bir ‘gösterge’ sayılır. Bu 
bakımdan sinemada bir sanatsal bildirişim olması için, görüntüler 
kendilerinden başka şeyleri de gösterme durumunda olmalıdır. 
Göstergeler nasıl ‘benzetge, belirtge, simge’ türlerine ayrılıyorsa, 
görüntüsel göstergeler de bu biçimde yorumlanabilir. (Başkan, 2003, s. 
320). 

 Sinemanın diğer sanatlardan [ya da kitle iletişim araçlarından] farklı olan bir yönü 

daha vardır. Bu ise onun bir iletişim nesnesi olmasının yanı sıra aynı zamanda ticari bir 

tüketim metası da olduğudur. Hollywood sineması olarak da bilinen Amerikan sinema 

endüstrisinin nitelikli film üretmekten daha ziyade belki de ilk amacı, tüm dünya üzerinde 

olabildiğince çok sayıda seyirciye ulaşmak ve azami düzeyde kâr elde etmektir. 

Hollywood’daki yıldız oyuncu sistemine bağlı bir seyirlik ve kaçış sineması olarak 

kurulan bu sisteme ise düşler fabrikası111 ismi verildi (Teksoy, 2009a, ss. 95, 96). 

                                                 
111 Hollywood film endüstrisi sistemine, “Düşler Fabrikası” ismini veren, Sovyet yazar ve gazeteci; İlya 
Ehrenburg (1891-1967) oldu (Teksoy, 2009a, s. 95). 
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Hollywood’un, daha fazla kâr elde edebilmesi için tüm dünya üzerinde olabildiğince fazla 

sayıda kişiye ulaşması gerekiyordu. Bunun için de çoğunluğun rahatlıkla “katharsis” 

yaşayabileceği “kahraman” odaklı bir kaçış sineması sistemini kurmaktan ve hemen 

herkesin anlayabileceği anlamı daha alt düzeyde bulunan göstergesel kodları 

kullanmaktan geri kalmadı. 

“Sizinle iletişime girdiğimde iletimin ne ifade ettiğini az ya da çok 
doğru olarak anlayabilirsiniz. İletişimin gerçekleşmesi için 
göstergelerden bir ileti yaratmam gerekir. Bu ileti sizi, benim ilk anda 
oluşturduğum anlamla şu ya da bu şekilde ilişkisi olan kendinize ait bir 
anlam yaratmaya teşvik eder. Aynı kodları paylaştığımız ve aynı 
gösterge sistemlerini kullandığımız sürece, iletiye ikimizin yüklediği 
“anlamlar” birbirlerine yaklaşacaktır.” (Fiske, 2015, s. 61). 

 Hollywood filmleri, özellikle 1915’lerden itibaren kurulan ve “stüdyo sistemi” 

adı verilen bu yapımcı merkezli kâr endüstrisi düzeniyle artık belirli bir formüle dayalı 

kuralları olan bir fabrika gibi filmler üretiyor ve bunları tüm dünyaya pazarlıyordu 

(Smith, 2008, s. 64). Hollywood’un sinema üzerindeki bu baskın etkisinin, gelişmekte 

olan sanat sinemasının hızını yavaşlattığı söylenebilir. Nitekim bu atılım, 2. Dünya 

Savaşından sonra Avrupa’da gerçekleşecektir.112 Sinema göstergebilimi üzerinde birçok 

çalışma yapılmasının ve sinema dillerinin tüm dünya ülkelerinde hızla gelişerek 

çeşitlenmesinin; sinemanın oldukça kâr getiren bir sektör olması ve ayrıca tüm dünya 

üzerinde bir propaganda aracı olarak kullanılmasının büyük etkenler olduğu söylenebilir. 

Sinema göstergebiliminin oluşumunda ise sinemanın başlangıcından itibaren kendi tarihi 

içerisinde yaşadığı dönüşümler ile ticari ve her şeyden önce onun kitleleri 

şekillendirmekte kullanılan bir kitle iletişim aracı olduğunun da hesaba katılması 

gereklidir.  

“Öykülü bir filmde izleyicinin deneyimini belirleyenin, karakterlerin 
temsili ve anlatının izleyiciye yönelik çağrısı olduğu söylenebilir. 
Karakter ve izleyici arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, 
bir temsil aracı olarak sinema bilhassa özne ve arzu kavramlarıyla 

                                                 
112 2. Dünya Savaşının yıkıcı etkileri, tüm dünyada yükselen ‘Amerikan kapitalizmi’ düşmanlığını ve 
uzantısı konumundaki ‘Amerikan propagandası’ aracı olarak kullanılan ‘Hollywood’ film endüstrisine 
karşı tepkilerin yükselmesini sağladı. Yükselen bu tepkiler, tüm dünyada ülke sinema sanatlarının da 
dönüşmesini sağladı. Öncelikle 1950’lerden itibaren İtalya’da “Yeni Gerçekçilik” olarak adlandırılan ‘sade 
gerçekçi’ sinema dili anlayışını, daha sonrasında ise 1960’lardan itibaren “Cahiers du Cinéma” dergisinin 
de etkisiyle Fransa’da “Yeni Dalga” olarak bilinen sinema akımlarının doğmasını sağladı. 



152 

 

bağlantılıdır. Karakter ve izleyicisini arzulayan özne olarak çağıran bir 
film, salt olarak eğlence vaat etmez, zira arzunun ortaya çıkışı her 
şeyden önce bir eksik ya da kaybı gerektirir. Arzu deneyimine 
odaklanan bir film, izleyiciyi arzular konumda bıraktığı ölçüde aktif bir 
izleme süreci üretir. Bu nedenle sinema özne, arzu ve temsil arasındaki 
organik bağı görebileceğimiz en iyi alanlardan biridir ki, modernist 
Hollywood filmleri bunun açık örneklerini sunarlar.” (Barkot, 2013, s. 
1). 

 

Şekil 16: Bir Amerikan propaganda ikonu olarak: "Superman"113 

 1980 yılı, ABD yapımı olan ve film içi ekran görüntüsü alınarak yukarıdaki 

görselde de gösterilen “Superman 2” yapımlı filmde; Amerikan bayrağının renkleri olan 

“kırmızı ve mavi” renklerde kostüm giyen ve doğaüstü güçleri olan bir kahraman olan 

“Superman”, dünyayı “kötülük” için işgal eden uzaylıları, Amerikan şehrinin tam 

ortasında ve “McDonald’s”, “Marlboro”, “Coca-Cola”, “KFC” vb. gibi tüm dünyada 

faaliyet gösteren ABD şirketlerine ait dükkanların önünde iyilik [!] için savaşarak kötü 

adamları öldürerek dünyayı kurtardıktan [!] sonra, filmin en son final   sahnesinde, kötü 

adamların Beyaz Saray’dan sökerek aldıkları ABD bayrağını, uçarak elinde getirir ve 

tekrar yerine koyar (Superman 2, Lester ve Donner, 1980, böl. 02:02:58. Şekil 16). 

 İdeolojik propagandaya dayalı “gösterge” kullanımını örnek olarak göstermek 

amacıyla seçtiğimiz bu filmde, ABD bayrağının renkleri olan “kırmızı ve mavi” renklere 

sahip pelerin giyen ve doğaüstü güçlere sahip olan, dünyayı kötü adamlardan, 

uzaylılardan ya da doğal felaketlerden kurtaran bir karakterin giymiş olduğu pelerin ve 

kostümü vb. gibi Hollywood filmleri içerisindeki birçok yerde sezgisel olarak kullanılan 

bu tür “göstergeler” ile verilmek istenilen bilinçaltı mesajının, ABD’nin tüm dünya 

                                                 
113 Kaynak: (Superman 2, 1980, böl. 02:02:58) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 
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üzerinde kurmuş olduğu kapitalist ekonomik sisteminin gücüne boyun eğdirmek, 

ABD’nin her alandaki üstünlüğünü kabul ettirmek için propaganda amaçlı kullanılan bir 

“göstergesel kod” olduğu ve bu tür kodların, artık yaşamımızın her alanında istemsizce 

ve fark ettirmeden çoğalarak, tüm dünya insanlığını çepeçevre sardığı bir gerçektir. 

Sermaye kesiminin gücünü arttırarak devleti ele geçirmesi ve tüm dünya üzerinde egemen 

bir sistem kurması sürecini ve burada basın, yayın ve kitle iletişim kanallarını kullanarak 

kitlelerin uyuşturulup sisteme boyun eğmesi konusu üzerine Luis Althusser’in yazmış 

olduğu “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA)” isimli eserinde bu konuyla ilgili 

şu ifadeler geçer: 

“Aşağıdaki şu kurumları şimdilik DİA’lar olarak kabul edebiliriz 
(yaptığımız sırlamanın özel bir anlamı yoktur): 

- Dinsel DİA (farklı Kiliselerin oluşturduğu sistem), - Okul DİA’sı 
(farklı, gerek özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem), - Aile 
DİA’sı, -Hukukî DİA, - Siyasal DİA (değişik partileri de içeren sistem), 
-Sendikal DİA, - Haberleşme DİA’sı (basın, radyo-televizyon vb.), -
Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.) (…) Öğretimsel aygıt 
kapitalist toplumsal formasyonlarda egemen DİA’dır ve nasıl işler? 
Şimdilik şunlarla yetinelim: 

1) Tüm DİA’lar, hangisi olursa olsun, aynı hedefe yönelir: Üretim 
ilişkilerinin yeniden-üretimi, yani kapitalist sömürü ilişkilerinin 
yeniden-üretimi. 

2) Her bir DİA bu tek hedefe kendine özgü yoldan katkıda bulunur: 
Siyasal aygıt, bireyleri devletin siyasal ideolojisine uydurur - dolaylı 
(parlamenter) ya da dolaysız (plebisitçi ve faşist) “demokratik” 
ideolojidir bu. Haberleşme aygıtı, basın, radyo, televizyon ile tüm 
"yurttaşları” günlük milliyetçilik, şovenizm, liberalizm, ahlakçılık vb. 
dozlarıyla besler. Kültürel aygıt da aynı şeyi yapar (şovenizm açısından 
en önemli rolü spor üstlenmiştir), vb. Dinsel aygıt Ölüm, Nikâh ve 
Doğum gibi önemli törenler ya da vaazlarla, insanın bir yanağını 
tokatlayana ötekini sunacak kadar kardeşlerini sevemiyorsa, külden 
başka bir şey olmadığını hatırlatır insana.” (2016, ss. 50, 60, 61). 

 Göstergeler ve kapitalist endüstri arasında bağ kurarak “Kültür Endüstrisi” 

kavramını ortaya atan Adorno’ya göre ise göstergeler, artık günümüzde anlamı taşıyarak 

iletişimi oluşturan birer yapı olmaktan sıyrılarak, kapitalist üretim şeklinin vazgeçilmez 

birer ikonik aracı haline dönüştüler. 
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“Günümüzde kültür her şeye benzerlik bulaştırır. Filmler, radyo ve 
dergiler bir sistem meydana getirir. Bu alanların her biri kendi içinde ve 
hep birlikte sözbirliği içindedir. (…) Sinema ve radyo günümüzde 
kendilerini sanatmış gibi göstermek zorunda değildir. Herhangi bir 
işten farklı olmadıkları hakikatini, bilerek ürettikleri zırvaları 
meşrulaştıran bir ideoloji olarak kullanırlar. Onlar kendilerini endüstri 
diye adlandırırlar.” (Adorno, 2016, ss. 47, 48)  

 20. yy.’ın başlarında daha fazla kâr elde etmek isteyen ABD merkezli büyük 

sermaye kesimini oluşturan şirketler, kapitalist üretimin bir üst evresi olan Fordist üretim 

yöntemi ile üretim hızını arttırdılar ve açığa çıkan ürünleri hızlıca satmak için de tüm 

dünya üzerinde daha geniş pazarlara ulaşmanın yollarını aradılar. Bunun için yeni satış 

yöntem ve stratejileri geliştirerek daha fazla kâr elde etmeyi mümkün kılacak tüm yolları 

denediler. Öncelikle ABD içinde sinema ve radyo gibi kitle iletişim araçlarını etkin bir 

şekilde kullanarak, insanları yönlendirdiler ve ihtiyacı olmasa dahi salt tüketime odaklı 

bir “tüketim ekonomisi” modeline geçiş yaptılar. Daha geniş pazar için de öncelikli olarak 

yapılması gereken şey ABD içinde yapıp başardıkları bu tüketime odaklı anlam bağının 

tüm dünya üzerinde kurulması oldu. Tüm dünyanın büyük bir pazar olabilmesi için 

sınırların kaldırılarak küçültülmesi anlamına gelen ve “Küreselleşme” denilen bu hamle 

önünde ulus devletler ve tüm yerel değerleri kendisine bir tehdit olarak gördü. Dünyanın 

tıpkı “küçük bir köy”114 gibi küçültülmesi için öncelikle satışı yapılacak ürünlerde 

kullanılacak “göstergelerin” anlamlarının da daha sadeleştirilerek tüm insanlığın 

ülkelerinin yerel kültürlerinden ve dillerinden bağımsız olabilecek ortak bir dil ile ifade 

edilebilecek ve herkesçe anlaşılır hale gelebilecek bir anlama ulaştırılmalı idi (Bauman, 

2017, ss. 24, 82, 83). Bunun için Amerikan araştırma şirketleri ve reklam ajansları 

öncelikle geçmişe yöneldiler ve insanlığın arkaik dönemlerinde birer dini-büyüsel 

ritüeller olarak uygulanan söz, işaret ya da bedensel hareketlerden oluşan göstergeleri 

araştırdılar, marka ve ürünlere evrensel olabilecek imajlar tasarladılar ve bunları birer 

gösteren konumuna indirgeyerek pazara sundular. Adorno, şirketlerin logo ve 

amblemlerinin ve hatta film oyuncularının soyadlarının bile hızla tüketilebilecek birer 

                                                 
114 “The Global Village”; [Tr.: Global Köy]: Bu terim ilk kez Kanada’lı iletişim kuramcısı ‘Herbert 
Marshall McLuhan (1911-1980)’ tarafından iletişim ve enformasyon teknolojilerinin hızla gelişmesiyle 
birlikte “küreselleşme” olgusunu ifade etmek için 1962 yılında yayımlanan “The Gutenberg Galaxy: The 
Making of Typographic Man”; Türkçe çeviri için bkz. (“Gutenberg Galaksisi / Tipografik İnsanın 
Oluşumu”; Mcluhan, 2017) isimli kitabında yer aldı. Daha geniş bilgi için ayrıca bkz. (“Global Köy”; 
Mcluhan ve Powers, 2015). 
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“tüketim nesnesi” konumuna getirilerek “büyüsel anlam” olarak ifade ettiği anlama nasıl 

indirgendiğini, sözsel anlamlarından sıyrılarak nasıl imgeleştirildiğini aşağıdaki 

sözleriyle ifade eder: 

“Dil iletişimle ne kadar eksiksiz olarak örtüşürse, sözcükler tözsel 
anlam taşıyıcılarından niteliksiz göstergelere ne kadar dönüşürse ve 
söylenmek isteneni ne kadar saf ve saydam biçimde iletirse, o kadar 
nüfuz edilemez olur. Bütün Aydınlanma sürecinin bir unsuru olarak 
dilin mitten arındırılması, büyüye geri götürür. Büyüde söz ve içerik 
birbirinden ayrı ama birbirinden kopmayacak biçimde birlikteydi. (…) 
Pozitivizmin dünyayı indirgediği verilerin körlüğü ve dilsizliği, kendini 
bu verileri kaydetmekle sınırlayan dilin kendisine de bulaşır. Bunun 
sonucunda unvanın kendisi nüfuz edilemez bir nitelik kazanır ve onu, 
tam karşıtı olan büyü sözlerine benzeten vurucu bir güç, bir çekim ve 
itme gücü kazanır. Bunlar yeniden büyü gibi etki göstermeye başlarlar. 
(…) Kaldı ki, büyünün öncelikle bağlantı kurduğu ad, günümüzde 
kimyasal bir değişimden geçmekle. Ad, başına buyruk ve kullanılabilir 
unvanlara dönüşmekte. Bu unvanların etki gücü hesaplanabilirdir, ama 
hesaplanabilir oldukları için de arkaik adlar gibi bildiklerini okurlar. 
Arkaik kalıntılar olan önadlar, ya reklam üslubuna uygun markalar 
haline getirilerek (film yıldızlarının soyadları, önadları oldu) ya da 
toplu olarak tek tipe indirilerek günümüze uygun hale getirildiler. (…) 
Anlambilimde sözün tek işlevi olarak kabul edilen anlamlandırma, 
göstergede tamamlanır. Dilsel modeller yukarıdan aşağıya ne kadar 
hızlı dolaşıma girerse, anlamlandırmanın gösterge niteliği de o kadar 
güç kazanır.” (2016, ss. 103, 104, 105). 

 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada ekonomik egemenliğini kuran ve 

ürettiği “göstergesel” kodlarıyla kendisine has “pop kültür” adı verilen evrensel bir imge 

diline ulaşmayı başaran kapitalist Amerikan endüstrisi ve onun doğal bir uzantısı olarak 

tüm dünyada gelişen “tüketim toplumu” olgusu, artık tüm insanlığı neredeyse salt tüketim 

yapmak için var olan birer nesne konumuna indirgedi. Adorno, içeriği, anlamsal olarak 

boş olan ve tüm dünyada kültür endüstrisi yoluyla hızla yayılan “pop kültür” olgusu 

hakkında şu ifadelerde bulunur: 

“Tıpkı serbest piyasa zamanında marka adlarının herkesin ağzında 
olmasının satışları artırması gibi seçilmiş belirli sözcüklerin körü 
körüne ve hızla yaygınlaşarak yinelenmesi, reklam ile totaliter 
parolaların ortak yönüdür. Sözcükleri, onları kullanan insanlara ait 
kılan deneyim katmanı yok oldu ve sözcüklerin bir anda birilerine mal 
edilmeleri, dilde şimdiye dek yalnızca reklam sütunlarında ve gazete 
ilanlarında görülen bir soğukluk yarattı. Sayısız insan artık hiç 
anlamadıkları ya da sadece davranışsal düzeyde bildikleri sözcük ve 
deyimleri kullanır oldu; dilsel anlamları kavranmadıkça korudukları 
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nesnelere daha zorlu biçimde yapışan koruyucu tılsımlar gibi.” (2016, 
ss. 104, 105). 

 Tüketim toplumu, bireyin özgürlüğü, tüketim nesnesi, göstergeler ve gerçeklik 

ilişkileri bağlamında, 20. yy.’ın ikinci yarısından sonra bu konu hakkında eleştirel bir 

düşünce sistemi kuran en önemli kuramcılardan birisi de kuşkusuz ki; Jean 

Baudrillard’115dır. Göstergelerin bireyin etrafını onun isteği olmadan çepeçevre sararak 

adeta sanal bir anlam dünyası oluşturduğunu, bu yolla algı mekanizmalarını ve dünyanın 

reel gerçekliğini değiştirdiğini, yeni ve tüketimi teşvik eden, bireyin özgürlüğünü 

kısıtlayan başka bir gerçeklik alanı yarattığını “Simülakrlar ve Simülasyon (1982)”116 

isimli eserinde bir kuram geliştirerek ortaya koyan Baudrillard, “Tüketim Toplumu” isimli 

bir başka eserinde ise göstergelerle kurulan sanal dünyanın, gerçeklik algısını nasıl 

değiştirdiği konusunda aşağıdaki ifadelerde bulunur: 

“Televizyon, radyo, basın, reklam: Tüm üslupların birbirine eşdeğer 
olduğu kopuk kopuk göstergeler ve iletiler bütünüdür. (…) Bu etkili 
gerçek, iletilerin sistematik olarak birbirinin ardına gelmesi aracılığıyla 
tarihin ve adliye haberlerinin, olayın ve gösterinin, enformasyonun ve 
reklamın gösterge düzeyinde eşdeğer olduklarının dayatılmasıdır. 
Tüketimin hakiki etkisi işte buradadır, doğrudan reklam söyleminde 
değil. Bu etki olayların ve dünyanın TV’nin ve radyonun, teknik 
araçları sayesinde kopuk kopuk birbiri ardı sıra gelen, çelişkili olmayan 
iletiler -yayının soyut boyutunda diğer göstergelerle yan yana 
konulabilir, birleşebilir göstergeler- olarak kesilmesindedir. (…) 
Tükettiğimiz mümkün tüm gösterilerin birbiri ardına gelme 
potansiyelliğidir ve programların birbiri ardı sıra gelmesi ve kesilmesi 
yasası sayesinde hiçbir şeyin gösteri ve göstergelerden bir gösterge 
biçimi dışında ortaya çıkma tehlikesi taşımamasından gelen 
kesinliktir.” (2016b, ss. 152, 153). 

                                                 
115 Jean Baudrillard (1929-2007): “Fransız düşünür ve sosyolog. Medya üzerine yaptığı çalışmalarla bütün 
dünyada ün kazanmıştır. Simülasyon kuramıyla günümüz siyasi ve ideolojik akımlarına radikal eleştirel 
getirmiştir. Baudrillard’a göre artık gerçek dünya ile imgeleri arasında ayırım yapma becerisine sahip 
değiliz. Bugün, reklamlar ‘şey’lerden çok imgeler satıyor bize. (…) Markaların temsil ettiği nitelik veya 
değerden çok etiketlerini veya göstergesini satın alıyoruz. (…) Baudrillard böyle bir dünyada eleştiri 
gücünü tamamen yitirmiş olduğumuzu öne sürer.” (Baudrillard, 2016a, s. 4). 

116 “Simülakr”: Bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. “Simüle Etmek”: Gerçek olmayan bir şeyi 
gerçekmiş gibi sunmak, göstermeye çalışmak. “Simülasyon”: Bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya 
özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir bilgisayar 
programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi. (Baudrillard, 2016a, s. 7). 
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 Üründen daha çok, ürünün bilgisini taşıyan “gösteren”in tüketildiği, göstergelerin 

kendisinin ise metalaştırıldığı ve alınıp satılacak bir değer halinde bu yeni enformasyona 

dayalı “sanal dünyada” yerini aldığı ise artık kabul edilen bir gerçektir. Sinema, 

televizyon, radyo ve diğer kitle iletişim araçlarıyla dayatılarak var olan “hakikat” 

değiştirilmiş, sunulan bu söyleme dayalı yeni “hakikat” ise insanın dünya ile varlık sebebi 

olarak kurduğu ontik bağlarının fiziksel gerçekliğinden bile yer yer bağlarını 

kopartmıştır. Bu noktada sorulması gereken asıl soru ise belki de şu olmalıdır: Kapitalist 

üretim modelinin sunduğu ve sonucunda var olan gerçekliği değiştirerek, onu gasp ederek 

ve onun üstüne yerleşen bu hakikat ne kadar gerçektir? İnsanın kendi fiziksel 

gerçekliğiyle ne kadar uyumludur? Kant’ın aklın düzenleyici ve kurucu bir ide’si olarak 

ifade ettiği (Tuğcu, 2001, s. 91) ve Hegel’in “Tarih Felsefesi” adı altında kuramlaştırdığı 

(Hegel, 2016, s. 155) “tarihte ilerleme ideali” sonuç olarak bu mudur? Eğer tüm insanlık 

olarak geldiğimiz nokta burası ise bireyin varlığını adeta yok sayan böylesi bir hakikat 

değişikliği ve ideali en azından etik değer olarak doğru sayılmamalıdır. Tarkovski 

sinemasının merkezinde işte bu soru hep etik bir sorunsal olarak durur ve bu yönelim, 

onun sanatını bir “değerler sineması” olarak kurgulayarak var eder. 

“Naklen yayına ne kadar yaklaşılır, gerçek ne denli parlaklık, çekicilik 
vb. kovalanırsa, tekniğin mükemmelleşmesiyle bağlantılı olarak, 
gerçekte dünyadan kopma o denli derinleşir. Televizyon ya da 
radyonun “hakikat”i kendini o denli dayatır. (…) Aracın kendisinin 
böyle konuşarak tamamıyla bir dünyayı kesip parçalara bölme ve 
yorumlama sistemi dayattığını görmek gerekir. (…) İletinin tüketilmesi, 
kesme ve görselleştirme, dünyanın yanlış bilinmesi ve haberin meta 
olarak değer kazanması, içeriğin gösterge olarak yüceltilmesi iletisi. 
(…) İçerik çoğu zaman aracın gerçek işlevini bizden saklar. İçerik 
kendini ileti olarak sunar. (…) Dolayısıyla kitle iletişim araçlarının 
hakikati şudur: Kitle iletişim araçlarının işlevi dünyanın yaşanan, 
benzersiz ve olaysal karakterini, yerine oldukları halleriyle birbirine 
türdeş, birbirlerini anlamlandıran ve birbirlerine gönderme yapan bir 
araçlar evrenini geçirmek için nötr hale getirmektir. Aslında, iletişim 
araçları karşılıklı olarak birbirlerinin içeriği haline gelir ve işte bu, 
tüketim toplumunun totaliter “ileti”sidir. (Baudrillard, 2016b, ss. 154, 
155).” 

 Tarkovski’nin yaşadığı dönem olan 1932 ve 1986 yılları arasında gerek tüm 

dünyanın Amerikan merkezli sürdürülen tüketim çılgınlığına yönelerek insani ve etik 

değerlerini yitirmesinden ve gerekse de iki büyük devlet olan ABD ve SSCB’nin arasında 

geçen soğuk savaş rüzgarlarından; savaşlardan, nükleer tehditten, açlık, yoksulluk, 
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hastalıklar, kıtlık ve eğer böyle giderse insanlığın karşı karşıya kalabileceği ve Offret 

filmine de konu edindiği “büyük yıkım” düşüncesinden oldukça etkilendi. 

“Vahşiler maneviyata daha çok önem veriyor. Önemli bilimsel bir buluş 
mu yaptık onu hemen kötülüğe alet ederiz. Hayat standardına gelince, 
bir zamanlar bilge bir kişi gerekli olmayan şey günahtır demişti. Ve 
eğer bu doğruysa uygarlığımız baştan aşağıya günah üzerine kurulmuş 
demektir.” (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 00:20:16-00:20:37). 

 Tüm dünyanın hızla etik değerlerden vazgeçerek çürümeye ve yok oluşa doğru 

koşarak nasıl gittiğine kendi döneminde bizzat şahit oldu. Özgürlükçü ve tüm insanlığı 

büyük bir aile olarak gören evrenselci fikirlerinden dolayı ülkesi SSCB’yi terk etmek ve 

akabinde ise türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. İşte Tarkovski’nin sinema 

evrenini genel olarak bunlar oluşturur. Onun filmlerinde yaptığı yönelim, kimi çıkar 

çevrelerinin kasıtlı olarak ifade ettiği gibi dinsel bir yönelim değil; insanlığın kendi özünü 

sorgulaması adına geriye doğru dönerek “Varlığa” doğru yapılan bir hamle; insan ruhunu 

ve özüne ilişkin etik değerleri, insanlığa tekrar hatırlatmak amacıyla yapılan bir 

yüzleştirme; insanlığın unuttuğu, üstünü örttüğü varoluşsal anlamdaki hakikatin tekrar 

üstünü aralamak suretiyle yapılan etik bir yönelim ve tüm bunların sonucunda ise 

insanlığın, hırslarının esiri olarak kendisini, kendi elleriyle getirdiği bugünkü hali için 

yakılan bir ağıt niteliğindedir. Bundan sonraki bölümde Tarkovski sineması ana hatlarıyla 

incelenecek ve son bölümde ise Offret filmi, önceki bölümlerde serimlenen tanımlar 

doğrultusunda yapısalcı “Camera Lucida” göstergebilimsel yaklaşımı ile ve söylem 

analizi yöntemiyle çözümlenmeye çalışılacaktır.
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BÖLÜM II 

 ANDREY TARKOVSKİ SİNEMASI 

 Biyografi: Andrey Tarkovski Kimdir? 

 Andrey Arsenyeviç Tarkovski, 4 Nisan 1932 tarihinde şimdiki Beyaz Rusya 

sınırları içinde kalan Ivanovo Oblast şehrinin Volga nehri kıyısındaki Zavrazhye köyünde 

doğdu. Tarkovski’nin çocukluğunun geçtiği köy yaşantısındaki tüm ormanlar, evler, 

tarlalar, yeşil ve gri tonlarla oluşan doğanın bu puslu renkleri, filmlerinin genel 

atmosferini oluşturdu. Tarkovski, şiirsel sinema üslubuna da uygun düşen, çocukluk 

döneminde yaşadığı bu çevrenin, belleğinde bıraktığı pastoral özellikler taşıyan bu tür 

şiirsel izlenimleri filmlerinde sıklıkla kullandı. Özellikle biyografik özellikler taşıyan 

Zerkalo filminde, ağırlıkla çocukluk anılarından yararlandı. Tarkovski, entelektüel bir 

ailede dünyaya gelmişti. Annesi, Maria Ivanova Vishnyakova, Moskova Edebiyat 

Fakültesi mezunuydu, sanat ve edebiyata meraklı biriydi. Oturdukları evlerine yakın olan 

Devlet Matbaasında redaktörlük yapıyordu. Andrey’i çocukluğunda o yetiştirdi. Kültür 

ve sanat sevgisini annesi aşılamış ve yıllar sonra sinema yönetmeni olması için o teşvik 

etmişti. Tarkovski, annesini çok severdi. Gerek günlüklerinde gerekse Zerkalo filminde 

bu sevgi açıkça görülmektedir. Tarkovski’nin babası ise Arseni Tarkovski, Sovyet 

Rusya’da tanınan bir şairdi.  

 Maria ve Arseni’nin evliliklerinden ilk çocukları Andrey doğmuş, bir buçuk yıl 

sonra da kız kardeşi Marina dünyaya gelmişti. Zerkalo’da, Andrei’nin çocukluk yıllarına 

dair bu tür melankolik anılar ile annesi Maria ve kız kardeşi Marina’ya ait birçok sahne 

vardır. Tarkovski, daha 4 yaşında bir çocuk iken anne ve babası boşandılar. Arseni 

Tarkovski, bir süre sonra evden ayrıldı. Tarkovski, bir gazeteciye verdiği röportajda, 

babasına karşı hissettiği duygularını şu sözlerle ifade ediyordu (Ahmedî, 2016, ss. 291, 

292): 

“Babamın bizimle alakası yoktu. Ben üç yaşındayken bizi bırakıp gitti. 
Hayatın maddi zorluklarını yaşayarak büyüdük. Bugün bile annemin 
onca maddi sıkıntıya nasıl göğüs gerdiğini sorarım kendime. Hâlâ bu 
konudaki bazı şeyleri tasavvur etmekte zorlanıyorum. O yüzden baba 
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mirasından veya baba ocağından söz etmek en azından benim 
yapabileceğim bir şey değildir.” (Ahmedî, 2016, s. 293).117 

 Tarkovski, liseyi bitirdikten sonra Moskova’da Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde 

Arapça eğitimi aldı. Birkaç dönem bu bölüme devam ettikten sonra Metal ve Altın 

Enstitüsü bölümüne geçiş yaptı ve 1 yıl boyunca Rusya’nın ıssız bozkırlarında araştırma 

yaptı. Daha sonra sinema okumaya karar erdi ve 1954 yılında, “‘VGİK’ Sovyet Sinema 

Enstitüsü”nde sinema öğrenimine başladı. O dönemde bu okul, Sovyetler Birliği’nin 

resmi ideolojisi doğrultusunda eğitim veriyor ve 1930’lu yıllardaki Rus sinema 

kuramcıları olan Pudovkin’in “montaj”118 ve Eisenstein’in “kurgu”119 kuramları ile 

temellerinin atıldığı ve daha sonrasında “Rus biçimciliği” adı ile anılan resmi ideolojiye 

dayalı filmler yapıyordu (Oylum, 2016, ss. 60-62). Eisenstein’ın ilk öğrencilerinden olan 

Mikhail Romm’da bu okulda görev yapıyordu. Tarkovski, 500 sinema öğrencisi 

arasından seçilerek Romm’un öğrencisi oldu. Tarkovski’nin sinemasında karşılaştığımız 

etik yönelimde Romm’un etkisinin olduğu bilinmektedir. 1956 yılında Ernest 

Hemingway’in bir öyküsünden uyarlama olan Ubiytsy (The Killers) isimli ilk kısa filmini 

çekti. Romm, öğrencisi Tarkovski ile gurur duymuş ve Ivanovo Detstvo’yu seyrettikten 

sonra; “Sinema artık Tarkovski’nin adını asla unutmayacaktır”, sözlerini söylemiştir. İlk 

eşi sinema oyuncusu İrma Raush ile 1960 yılında evlendiler. Bu evlilikten Arseni adında 

bir oğlu oldu. 1962 yılında ise bu evliliği sonlandırdılar. Tarkovski, 1961 yılında çektiği 

                                                 
117 Tarkovski’nin, kendisi gibi Sovyet rejimine muhalif olduğu için sürgünde olan Polonyalı gazeteci 
Boleslaw Adelaide ile 1986 yılında yaptığı röportajdan. 

118 Montaj Kuramı: “Pudovkin’e göre kameranın gelişi güzel kaydettiği ve perdeye yansıtılan sadece ham 
madde sayılmalıdır. Bu görüntüler bütününü sanat haline getirecek olan yönetmenin kendi zihin haritasıyla 
bu görüntülerle oluşturacağı kurgudur. Kurgu sayesinde görüntüler bir anlam ve bir bütünlük kazanır. 
Yönetmenin kendi anlayışına göre kurgulamadığı görüntüler sanat ürünü olarak görülmemelidir. Gerçeklik 
kurgunun yani yönetmenin yorumunun içinden geçerek yeniden yaratılmalıdır.” (Oylum, 2016, ss. 60, 61). 

119 Kurgu Kuramı: Eisenstein, montaj kuramıyla sinemada radikal dönüşümler yarattı. Sinema tarihinin en 
iyi propaganda filmi olan Potemkin Zırhlısı filminde kendi montaj yaklaşımının somut örneklerini ortaya 
koyan yönetmen, gerçekliği yeniden inşa ederken onu adeta parçalara ayırarak yeniden yaratır.  Eisenstein 
ve Pudovkin’in “kurgu” anlayışı birbirine çok benzeyen iç içe olan aynı türdeki film estetiği gibi gözükse 
de birbirinden farklıdır. Eisenstein, tezatlıkları ve birbiriyle uyumlu olmayan farlı görüntüleri bir arada 
kurgular ve bunların karşıtlık yaratarak seyirci üzerinde doğrudan bir mesaj vermesini hedefler ki; bu 
anlayış daha sonra, Sovyet toplumsal gerçekçiliği adıyla devletin resmi film anlayışı olacaktır. Eisenstein 
için kurgunun temeli çatışma iken Pudovkin kurguyu birbirini tamamlayan parçalar [unsurlar] olarak görür. 
Kurgu kuramının temelleri, Hegel’in diyalektik kuramına ve Lev Kuleşov’un sinema üzerine yaptığı bir 
dizi deneye dayanır. (Oylum, 2016, s. 62).  



161 

 

“Katok i skripka” filmiyle   VGİK’ten mezun oldu. Ardından ilk uzun metrajlı filmi olan 

“Ivanovo Detstvo”yu 1962 yılında çekti. Sonra üçüncü filmi olan “Andrei Rublev”i 

çekmeye başladı. Bu filmde sahne tasarımcısı olan Larisa Pavlovna Yegorkin 

(evlendikten sonraki adı, Larisa Tarkovskaya) ile 1970 yılında evlendiler. Tarkovski 

hayatı boyunca iki defa evlendi ve her evliliğinden birer oğlu oldu. Tarkovski’nin Sovyet 

yönetimi ile görünürdeki ilk çatışması, Andrei Rublev filmi ile oldu. Sovyet Hükümeti, 

filmin bazı sahnelerine önce sansür uyguladı ve herhangi bir festivalde gösterilmesini 

yasakladı, daha sonra da filmi tüm ülkede tamamen yasaklayarak “yasaklı filmler” 

statüsüne aldı. 1965 yılında başladığı filmi, 1966’da bitirmesine rağmen bürokratik 

engellemelerden dolayı ancak 1969 yılında gösterime sokabildi. Film, Cannes Film 

Festivalinde FIPRESCI ödülünü aldı. Tarkovski’nin dünya çapında tanınmasını sağlayan 

filmi ise 1971 yılında çekimlerini tamamladığı ve teknolojik ilerleme kavramını 

sorguladığı Solyaris ile oldu. Solyaris, Tarkovski’nin, Sovyet yönetimine ve onun katı 

bürokratik düzenine karşı, bireyin özgürlüğü ve modernite kavramlarını sorguladığı, 

devlet otoritesine karşı insanı savunarak her türlü baskıcı yönetime karşı çıktığı bir isyan 

filmi oldu. 1974 yılında, salt sinema ve birey odaklı otobiyografik filmi olan Zerkalo’yu 

çekti. Babasının şiirlerinden de oldukça esinlendi ve filmde bu şiirlere yer verdi. Soğuk 

savaş rüzgarlarının estiği ve iki kutuplu bir dünyada, böylesi sadece sanat kaygılarıyla bir 

film yapmak o dönemin koşulları düşünüldüğünde gerçekten çok cesurca bir iştir. 

Zerkalo, bir sınıfın, bir ulusun ya da herhangi bir ideolojinin sembolü ve temsilcisi 

olmayan, salt ve en yalın haliyle insanı anlatan sıcacık bir filmdir. Film Sovyet sanat 

kurulu üyeleri tarafından iyi karşılanmadı, “elitist sinema” kategorisinde değerlendirildi. 

“Üçüncü kategori” olarak da adlandırılan bu sınıfa dahil edildi. Bu kategorideki filmlerin 

dağıtımı, ülke genelinde kısıtlı olarak yapılıyordu. Üçüncü kategori filmleri, devletin 

parasını israf etmekle suçlanıyor ve bir sonraki proje onayı alırken sorun yaşıyorlardı. 

Nitekim daha sonra Sovyet Yönetimi tarafından Zerkalo’nun da gösterimi yasaklandı. 

1979 yılında bir başka başyapıt olarak kabul edilen bilimkurgu filmi Stalker’i çekti. 

Tarkovski, Sovyet Rusya’dan eşi ve çocuğunu yanına alamadan ayrılarak İtalya’ya tek 

başına gitti. Burada türlü zorluklarla Nostalghia’yı ve aynı filmin çekim sürecini anlatan 

belgesel film olan Tempo di Viaggio’u 1983’te çekti. Nosthalgia, Cannes Film 

Festivalinde Robert Bresson’un L'Argent filmi ile Jürü Özel Ödülünü aldı. Eşi Larisa ile 

https://www.imdb.com/title/tt0176227/?ref_=nm_flmg_dr_2
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birlikte uzun yıllar İtalya’da kaldı ancak oğlu Andreyusha’nın120 da gelmesine Rus 

Hükümeti izin vermedi. Batı’da yaşamak Tarkovski’ye ağır gelmeye başlamıştı. Batı öyle 

sanıldığı gibi bir yer değildi. Farklı bir sistemi vardı Avrupa’nın. Rusya’da yönetmenin 

elini kolunu bağlayan bizzat ağır Sovyet rejimi iken, Batı’da ise sürekli kâr amacı güden 

prodüksiyon şirketleri vardı. 1985 yılında, Paris’te bir basın toplantısı düzenledi ve 

Sovyet yetkililerden, oğlunun yurt dışına çıkış yasağını kaldırmalarını istedi. 1986 yılında 

Andreyusha (Andrey)’nın yurt dışına çıkışına izin verildi ve Paris’te anne ve babası ile 

buluştu. Aynı yılın yazında İsveç’te Offret’in çekimlerini bitirdi. Film Cannes Film 

Festivali’ne gönderildi, burada Eleştirmenler Özel Ödülüne layık görüldü ancak 

Tarkovski, akciğer kanserine yakalandığı için ödül törenine gidemedi. Tedavi için Fransa, 

İtalya ve Almanya’daki değişik hastanelerde kaldı.  29 Aralık 1986’da sabah 02:00’de 

Paris’teki Hörtman Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Paris’teki Sainte Genevieve 

Des Boix mezarlığına defnedildi. Öldüğünde henüz 54 yaşında idi. (Ahmedî, 2016, ss. 

293-304). 

 Ölümünden sonra Tarkovski hakkında birçok film ve belgesel yapıldı. Bunların 

arasından ise en önemli yapımlar olarak sırasıyla şunlar sayılabilir: 1984 yılında İtalyan 

yönetmen Donatello Baglivo tarafından çekilen, “A Poet in the Cinema”121. 1987 yılında 

Sovyet yönetmen Aleksander Sukurov tarafından çekilen “Moskovskaya Elegiya”122 

isimli biyografik belgesel. 1987 yılında Alman yönetmen Ebbo Demant tarafından 

çekilen “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit”123  isimli biyografik belgesel. 1988 

yılında Polonyalı yönetmen Michal Leszczylowski tarafından çekilen “Regi Andrej 

Tarkovskij”124   isimli biyografik belgesel. 1996 yılında Japonyalı yönetmen Tomoko 

Baba’nın editörlüğünde oluşturulan “Tarkovsky: A Journey to His Beginning”125 isimli 

                                                 
120 Tarkovski, günlüklerinde, kendi adını verdiği küçük oğlu Andrey için “Andreyusha” ismini kullanır.  

121 “Sinemada Bir Ozan” 

122 “Moskova Ağıtı” 

123 “Kaybedilen Zamanın Arayışı” 

124 “Yönetmen Andrey Tarkovski” 

125 Tarkovski: Başlangıcına Doğru Bir Yolculuk” 
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biyografik belgesel. Bir başka çalışma ise yönetmenliğini, Tarkovski’nin küçük oğlu 

Andrey Tarkovski Jr.’ın yaptığı “The Recall”126 isimli belgesel. 1999 yılında Fransız 

yönetmen Chris Maker tarafından çekilen “Une journée d’ Adrei Arsenevitc”127 isimli 

biyografik belgesel. Son olarak da 2003 yılında Rus yönetmen ve Tarkovski’nin 

VGİK’ten arkadaşı olan Leontieva Galina tarafından çekilen “Student Andrei 

Tarkovsky”128 isimli biyografik belgeseller ve yapımlar sayılabilir. (Erdönmez, 2014, ss. 

21, 22). 

 Bir kısa film, iki orta metraj film, bir belgesel ve yedi uzun metraj yapım ile 

toplamda on bir adet olan görece az sayılabilecek esere imza atmış bir yönetmenin dünya 

sinema tarihinde bu kadar etki yaratabilmesi, hiç kuşkusuz, onun eserlerinin nitelikli ve 

yoğun anlam katmanlarına sahip birer sanat eseri olmalarıyla açıklanabilir. Tarkovski 

sinemaya aşık bir kişiydi ve işini ciddiyetle yaptı. Tarkovski, her filmi üzerinde ciddiyetle 

durmuş; senaryo, ön hazırlık, oyuncu seçimi, set, çekim, ses, görüntü, kostüm, kurgu, 

montaj vb. gibi bir filmi oluşturan tüm alanlara ve diğer tüm aşamalarına bizzat dahil 

olmuş ve filmini kendi isteği doğrultusunda titizlikle şekillendirmiştir. Bu nedenle 

Tarkovski’nin her filmine, kendisinin auteur bir sanatçı olarak yarattığı ve her biri 

yönetmenine ait olan birer sanat eseridir denilebilir. 

 Tarkovski film yönetmenliği dışında sanat alanında başka işler de yaptı. Hem 

kendi filmlerine hem de diğer yönetmenler için çok sayıda senaryo yazdı. Film 

yönetmenliği dışında ayrıca iki sahne oyunu ve bir radyo prodüksiyonu da yönetti, çeşitli 

filmlerde küçük rollerde oynadı ve film teorisi üzerine bir kitap yazdı. Buna ek olarak, 

Tarkovski bir günlük tuttu ve bu günlüğü ölümünden hemen sonra yayımlandı. Sinema 

tarihi ile film yapımı ve sanatı üzerine birkaç düzine belgeselde yer aldı. Tarkovski, her 

türlü baskı, dayatma ve tüm zorluklara karşı direnerek kendi sanatını yapmayı isteyen ve 

bunu başararak tüm dünyaya başarısını kabul ettiren ender sanatçılardandır. Tarkovski, 

tüm bunların yanında, sinemaya yeni olarak ilk kez kendinin getirdiği kavramlar olan; 

                                                 
126 “Hatırlayış” 

127 “Andrey Arseneviç’in Hayatında Bir Gün” 

128 “Öğrenci olarak Andrey Tarkovski” 
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şiirsellik, birey, çocukluk, rüya zaman, etik değer ve teknik sorgulama gibi konularla, 

yaşadığı dönemin iki kutuplu soğuk savaş atmosferinin dışında farklı bir söz 

söyleyebilmiş ve bu yolla tüm dünyayı sanatıyla değiştirmeyi başarabilmiş bir fikir 

insanıdır. 

 Filmografi 

 Tarkovski, yönetmenlik kariyerine, öğrencisi olduğu ‘(VGİK) Sovyet Devlet 

Sinema Enstitüsü’nde çektiği, çeşitli öğrenci filmleri ile başladı. İlk uzun metrajlı filmi, 

1961'in “Ivanovo Detstvo” oldu ve bazıları tarafından en geleneksel filmi olarak kabul 

edildi. Bunu 1966'dan 1979'a kadar Sovyet Rusya’da çektiği diğer dört filmi olan “Andrey 

Rublev (1966)”, “Solyaris (1971)”, “Zerkalo (1974)” ve “Stalker (1979)” izledi. Sovyetler 

Birliği'nde çekmiş olduğu son filmi ise “Stalker” oldu. Sovyetler Birliği'nde geçirdiği süre 

boyunca nihayetinde çekmeyi umduğu ama bir türlü gerçekleştiremeyeceği filmler için 

birçok senaryo yazdı. Ayrıca, yönetmen, oyuncu, film editörü ve sanat danışmanı olarak 

diğer yönetmenlerin yapımlarına katkıda bulundu. Tarkovski, 1979'da Sovyetler 

Birliği'nden ayrıldı ve İtalya’da Nostalghia (1983)’yı çekti. Nostalghia'nın çekim sürecini 

ve İtalya’daki yaşamını anlatan “Tempo di Viaggio (1983)” isimli biyografik belgesel 

filmini de yönetti. Son filmi “Offret (1986)”i ise ölümünden kısa bir süre önce İsveç'te 

çekti. Tarkovski’nin bir yönetmen olarak çekmiş olduğu filmler, tarihi sıra ile aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 6: Yönetmen Andrey Tarkovski'nin Filmografisi.129 

No. Film Adı Tür Zaman Yıl 

1.  Ubiytsy (Katiller) Kısa Film/ Drama 19min 1956 

2.  
Segodnya Uvolneniya 
ne Budet (Bugün Kimse 
İşten Çıkarılmayacak) 

Kısa-Orta Metraj 
Film/ Drama, Gerilim 45min 1959 

3.  Katok i Skripka 
(Silindir ve Keman) 

Kısa-Orta Metraj 
Film/ Drama 46min 1961 

                                                 
129 Kaynak: (“Web Site: ‘https://www.imdb.com’; ‘Andrey Tarkovski Filmography’, IMDB”, 2018) 

https://www.imdb.com/title/tt0069293/?ref_=nm_flmg_dr_7
https://www.imdb.com/title/tt0053258/?ref_=nm_flmg_dr_11
https://www.imdb.com/title/tt0053258/?ref_=nm_flmg_dr_11
https://www.imdb.com/title/tt0053987/?ref_=nm_flmg_dr_10
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4.  Ivanovo Detstvo 
(İvan’ın Çocukluğu) 

Uzun Metraj/ Drama, 
Savaş 1h 35min 1962 

5.  Andrey Rublev 
Uzun Metraj/ 
Biyografi, Drama, 
Tarih 

3h 25min 1966 

6.  Solyaris (Solaris) Uzun Metraj/ Drama, 
Gizem, Bilim Kurgu 2h 47min 1971 

7.  Zerkalo (Ayna) Uzun Metraj/ 
Biyografi, Drama 1h 47min 1974 

8.  Stalker (İz Sürücü) Uzun Metraj/ Drama, 
Bilim Kurgu 2h 42min 1979 

9.  Tempo di Viaggio 
(Zamanda Yolculuk) Belgesel/ Biyografi 1h 2min 1983 

10.  Nostalghia (Nostalji) Uzun Metraj / Drama 2h 5min 1983 

11.  Offret (Kurban) Uzun Metraj / Drama 2h 29min 1986 

 Filmleri ve kazandığı ödüller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 7: Yönetmen Andrey Tarkovski'nin Filmlerinin Almış Olduğu Ödüller 
Tablosu.130 

No. Film Adı Ödüller 

1. Ivanovo Detstvo (1962) 

1. Venedik Film Festivali, “Altın 
Arslan” 

2. New York Film Eleştirmenleri, 
“Gümüş Defne Dalı” 

3. Paris Film Eleştirmenleri, En İyi 
Film Ödülü 

4. 1962, Acopulo, Savaşa Karşı Politik 
Yönetmenler Ödülü 

5. 1963, Varşova, “Cine Polacos” 
Eleştirmenler Ödülü 

6. San Fransisco Altın Köprü Festivali 
En İyi Yönetmen Ödülü 

7. 1963, Lublin, Çarpzia/Zapa, En İyi 
Yabancı Yönetmen Ödülü 

                                                 
130 Ödüller tablosu için kaynak: (Erdönmez, 2014, ss. 33, 38, 46, 47, 53, 62, 72, 78,). 

https://www.imdb.com/title/tt0069293/?ref_=nm_flmg_dr_7
https://www.imdb.com/title/tt0072443/?ref_=nm_flmg_dr_6
https://www.imdb.com/title/tt0079944/?ref_=nm_flmg_dr_5
https://www.imdb.com/title/tt0176227/?ref_=nm_flmg_dr_2
https://www.imdb.com/title/tt0086022/?ref_=nm_flmg_dr_3
https://www.imdb.com/title/tt0091670/?ref_=nm_flmg_dr_1
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8. 1972, Paris, Fransız Akademisi 
Kristal Yıldız En İyi Kadın Oyuncu 
Ödülü 

2. Andrey Rublev (1966) 

1. Helsinki, Yılın En İyi Filmi 
2. İtalya Asolo Uluslararası Film 

Festivali Biricilik Ödülü 
3. 1969, Cannes Film Festivali 

FIPRESCI Ödülü 
4. Stanford Uluslararası Film Ödülü 
5. 1969, Paris Film Eleştirmenleri 

Ödülü 
6. 1973, Belgrad, İzleyici Jürisi 

Birincilik Ödülü 

3. Solyaris (1971) 

1. Cannes Film Festivali, Jüri Özel 
Ödülü 

2. Protestan Sinema Merkezi Ödülü 
3. Stradford Onur Ödülü 
4. Londra Film Festivali, Yılın En İyi 

Filmi 
5. 1972, San Francisco, İnterfilm Jüri 

Ödülü 
6. Panama- En İyi Kadın Oyuncu 

Ödülü (Natalia Bondarçuk) 
7. Carlovy Vary, Uluslararası Cine 

Club Kurumu Birincilik Ödülü  

4. Zerkalo (1974) 

1. 1979, İtalya San Vicente Ödülü 
2. 1980, Milano Ubu Ödülü 
3. 1980, İtalya Donatello Ödülü (Ünlü 

İtalyan yönetmen Luchino Visconti 
adına verilen geleneksel ödül) 

5. Stalker (1979) 

1. 1980, Cannes Film Festivali, Jüri 
Özel Ödülü 

2. 1981, Fransız Film Eleştirmenleri 
FIPRESCI Ödülü 

3. 1980, Cannes Uluslararası Hristiyan 
Derneği Ödülü 

6. Nostalghia (1983) 

1. Cannes Film Festivali, En İyi 
Yönetmen 

2. Cannes Uluslararası Sinematografik 
Yaratıcılık Ödülü (Robert 
Bresson’un “Para” Filmiyle paylaştı) 

3. 1983, Fransız Film Eleştirmenleri 
FIPRESCI Ödülü 

https://www.imdb.com/title/tt0069293/?ref_=nm_flmg_dr_7
https://www.imdb.com/title/tt0072443/?ref_=nm_flmg_dr_6
https://www.imdb.com/title/tt0079944/?ref_=nm_flmg_dr_5
https://www.imdb.com/title/tt0086022/?ref_=nm_flmg_dr_3
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7. Offret (1986) 

1. 1986, Cannes Özel Jüri Ödülü 
2. 1986, İsveç Yılın Özel Film Ödülü 
3. 1986, Fransız Film Eleştirmenleri 

FIPRESCI Ödülü 

 Filmlerindeki Başlıca Konular  

 Tarkovski sinemasında işlenen ve ilk göze çarpan başlıca konuların; rüya, hayal, 

gündelik hayattan kopma, cansız objeler, doğa, dostluk, insan sevgisi, insan doğası, 

teknik ve dönüşüm, bütünlük, etik vb. gibi temalar etrafında şekillendiği görülür 

(Ahmedî, 2016, s. 297). Tarkovski sinemasının odak noktasında “insan” vardır. O, en saf 

ve en doğal haliyle insanı konu edinir; çocukluk gençlik ve yaşlılık dönemleri, birer 

varoluşsal “anı” olarak “şiirsel” bir üslup ile perdeye yansır. Tarkovski’nin gösterdiği 

perdede, insan kendini seyreder, onun sineması yaşama tutulan bir “ayna” gibidir. 

 Tarkovski’nin uzun metrajlı filmlerinde ele aldığı konuların genel olarak 

bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Yönetmenin bütün filmleri, genel olarak bir 

duygu ve düşünce atmosferinin ürünleri olup, birbirinin devamı niteliğinde aynı fikir 

dünyasını yansıtırlar. 

 Ivanovo Detstvo (1962) 

 Tarkovski, “İvan’ın Çocukluğu” filminde, 2. Dünya Savaşın sırasında henüz 12 

yaşında olan bir erkek çocuğun annesinin öldürülmesine tanık olmasını, Alman hatlarının 

gerisinde boyundan büyük sorumluluklar üstlenerek, ülkesine yardım etmek istemesinin 

hikayesini lirik bir dille anlatır. Tarkovski’nin, seyirciyi savaş üzerinde düşünmeye davet 

eden bu filmi, belleğinden annesinin anılarını silemeyen küçük İvan’ın savaşın dehşetini 

kanıksamasını, yer yer imge ve metaforlar kullanarak anlattı olağanüstü çarpıcı ve 

duygusal bir filmdir (Teksoy, 2009b, s. 890). Bir çocuk bedeninin, savaşın yıkıcılığı 

karşısında düştüğü sarsıcı durumunu, açlığı, sefaleti, fedakarlığı, savaş ile birlikte dağılan 

aile kavramını, annesiyle ve sıcak yuvasına dair duyduğu özlemi, propaganda yapma 

tehlikesine düşmeden, bir çocuk gözüyle, rüya sekans sahneleriyle ve şiirsel bir 

atmosferde anlatır (Erdönmez, 2014, s. 34).  Filmin oldukça duygusal bir dili vardır. 
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Geleneksel sinema dili ile ve Sovyet toplumsal gerçekçi film ilkelerine uyar. 

Tarkovski’nin en geleneksel filmi olduğu kabul edilir. 

 Andrey Rublev (1966) 

 “Andrey Rublev” 1360-1430 yılları arasında yaşamış, Rus tarihinin en önemli ikon 

ressamlarından birisidir. Filmde, Rus tarihinin 15. yy.’daki en karışık dönemlerini 

geçirdiği bir dönemde, ülkede yaşanan adaletsizliklere, baskıya, korkulara karşı dürüst 

kalmaya çalışan bir ressamın öyküsü anlatılır. Andrey Rublev, bir sanatçı bağlı kalması 

gereken yaratıcılık, duyarlılık, dürüstlük gibi değerlerle, dışarıdaki dünyada yaşananlar 

arasında hassas bir denge kurarak, bir bağ kurmaya ve tüm bu çatışma ortamı içerisinde 

kendi işini yapmaya çalışmaktadır. Tatar istilasına uğrayan ülkede, Rus kabileleri de 

kendi aralarına savaşa tutuşmuşlardır. Savaşın ve istilanın yıkıcı etkileriyle uğraşan bir 

toplumda Andrey Rublev, sanat yapmakla yapmamak arasında gidip gelmektedir. Film, 

sanatçı ve toplum arasındaki ilişkilere değinirken, mevcut Sovyet yönetimini de çeşitli 

göndermelerle eleştirmektedir (Erdönmez, 2014, ss. 39, 40).  Sinema eleştirmeni Atilla 

Dorsay’ın “Andrey Rublev” üzerine yazdığı bir bölümden: 

“Filmin başında bir kilisenin çatısını onarmakta olan ustalardan birini 
taşıyan balonun ipleri kopar, adam şaşkın bir halde gökyüzünde 
dolaşmaya başlar. Aşağıda her yeş küçücüktür: Irmak, ağaçlar, evler, 
koşuşan insanlar… Sanatçı yeryüzüne yukarıdan bakmakta, her şeyin 
aslında ne denli küçük olduğunu ve her şeyin birbiriyle orantısını 
görmektedir. Ancak balonun ağırlaşmasıyla birlikte yere süzülmesi 
gecikmez. Ve sert bir şokla balon ve içindeki usta yere inerler: Sanatçı 
(yeniden) dünyanın gerçeğine çarpmıştır!” (1997, s. 251). 

 Solyaris (1971) 

 “Solaris” filminin senaryosu, ünlü Rus bilim kurgu yazarı Stanislav Lem’in aynı 

adı taşıyan romanından uyarlandı. Çoğu eleştirmenlerce, Stanley Kubrick’in 1968 yılında 

çektiği “2001: A Space Odyssey” filmine karşılık olarak, Rusya’nın ABD’ye verdiği 

cevap olarak nitelendirildi. Ancak bu tam olarak doğru değildir. Solaris, genel olarak 

bağımsız bir çalışmadır ve yönetmenin, bilimkurgu ortamından yararlanarak matematiğin 

katı kuralları ve teknolojinin dayattığı koşullarla bireyin iç dünyası arasındaki çelişkiyi 

metafizik bir yaklaşımla ele aldığı sinemasal bir dinletidir. Öyküde, dünya dışında 

keşfedilen yeni bir okyanus gezegen olan Solaris’in yörüngesine kurulan bir uzay 
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istasyonunda görevlendirilen bilim insanlarının serüveni anlatılır. Donatas Banionis’in 

canlandırdığı, istasyonda görevli olan, eşini kaybetmiş ve acılı bir psikolog olan Kris 

Kelvin karakterinin; anılarının, düşlerinin, kaygılarının ve düşüncelerinin somut 

görüntülere dönüşmesine ve istasyonun içinde, ölen eşinin yeniden canlanmasının 

ardından yaşadığı iç çatışmalara odaklanır (Teksoy, 2009b, s. 890). 

 Zerkalo (1974) 

 “Ayna”, yönetmenin kendisinden oldukça fazla izler taşıyan, otobiyografik 

özellikler taşıyan olan bir filmdir. Filme adını da veren ayna, insan yaşamına dair 

gerçekliği şiirse bir dille göstermek için tutulan bir metafor olarak, filmde sıkça kullanılır. 

Tarkovski’nin ilk çocukluk yıllarına ait düşsel yolculukları, annesi ve kardeşi ile bir 

orman köyünde geçirdiği mutlu ve coşkulu yıllarına duyduğu bir özlem gibidir. Filmde 

kullanılan birçok çekim tekniği o dönemin standartlarının çok üzerinde yaratıcı özellikler 

taşımaktadır (Erdönmez, 2014, s. 54). Ayna, bireyin şimdiki an, geçmiş ve geleceği 

arasında kurduğu bir köprü gibidir. Belirli bir süre için bu yeryüzünde geçici olarak 

bulunan insana dair lirik bir hüznü de yansıtır aynı zamanda. Yaşamak, her şeye rağmen 

güzeldir; insanlar, dostluklar, aile insanı var eden, yaşamı anlamlı ve varoluşsal kılan 

yegâne unsurlardır. Film, en saf ve savunmasız haliyle insanı anlatır.  

“Ayna, cezbedici ve dikkate değer bir film, özetlenmesi zor çünkü 
mekanların, kişilerin ve davranışların birçok şeye gebe gizemiyle dolu. 
Tarkovski’nin bu kaçak otoportresi, annesinin (1940’larda kocası 
tarafından terk edilmiş ve büyütmesi gereken bir oğlu olan) durumunun 
veciz melankolosini, kendi yetişkinlik dönemi ilişkilerine yansıttığı 
(Margarita Terekhova hem geçmişteki annesini hem de bugünkü 
karısını oynuyor) kuşaklar arası bir hikaye. Hikâyede olduğu kadar 
görüntü de olmayan erkekler, sesler aracılığıyla ortaya çıkarlar ve 
dokunaklı bir biçimde sanat yapmak ve şiir yazmakla özdeşleşmiş 
haldedirler (arada duyulan şiirler Tarkovski’nin babasına ait).” 
(Makalenin yazarı: Adrian Martin’den aktaran: Schneider, Baş, Vural 
ve Akalın, 2009, s. 580). 

 Stalker (1979) 

 “İz Sürücü” olarak Türkçe’ye çevrilen filmin senaryosu, ünlü Sovyet bilimkurgu 

yazarları Arkadi ve Boris Strugatski kardeşlerin yazmış olduğu “Yol Kenarında Piknik” 

adlı romandan uyarlanarak oluşturulmuştur. Film, iz sürücü olduğunu anladığımız bir 
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adamın rehberliğinde, diğer iki kişiyle birlikte, “yasak bölge” olarak tanımlanan metafizik 

özellikler barındıran bir yere, dileklerini gerçekleştirmek için yaptıkları yolculuğu konu 

edinir. “Bölge”, belirsiz özellikleri olan tehlikeli bir yerdir. Burada, mantıklı bir neden 

bağlı kalmadan salt düşünce gücüyle, bazı şeyler olabilmektedir. Bölge’nin ortasında 

“oda” denilen bir yer vardır. Oda, türlü zorluklarla bölgenin içinden geçerek buraya 

ulaşmayı başarabilen insanların düşlerinde tasarladıkları her şeyi mümkün kılmaktadır. 

Bölge’ye her insanın gitmesi ve de oda’ya herkesin girmesi yasaklanmıştır çünkü orada 

gerçekte neler olup bittiğini kimse bilmemekte ve buradaki potansiyel güç kontrol 

edilememektedir. Bu yasağa karşın, bazı iz sürücüler para kazanmak için bölgeye, dileyen 

kişileri kaçak yollarla götürmektedir (Erdönmez, 2014, s. 63). Filmin, dünyanın kozaliter 

bağlarının ötesine geçerek, aklın ve mantığın sınırlarını zorlayarak oluşturduğu bu 

senaryosu ile yapmaya çalıştığı metafiziğe yaklaşma girişimi; iki önceki filmi “Solyaris” 

ile tekniğin ilerlemesi ve insan yaşamı için değerinin sorgulanması bağlamlarında, 

birbirleriyle konu bütünlüğü sağladığı ve bağlantılar içerdiği söylenebilir. 

 Yolculuk yapılan bölge, bazen tuzaklarla, bazense beklenmedik ödüllerle dolu, 

kurnaz, kaprisli, oldukça karmaşık ama suyuna gidildiğinde bir o kadar da basit olabilen 

canlı bir varlık gibidir. Başka bir deyişle bölge, hayatın ta kendisidir (Erdönmez, 2014, s. 

63). 

“Adı belirtilmeyen küçük bir ülkede (kitapta olaylar Amerika’da 
geçer), belki bir meteor çarpması ya da uzaylıların ziyareti sonucu, fizik 
ve coğrafya kanunlarının askıya alındığı bir Bölge belirmiştir. 
Yetkililer temkinsiz kişileri “korumak” için Bölge’nin sınırlarını 
denetim altında tutsa da filme adını veren iz sürücü (Aleksandr 
Kajdanovsky), insanları gizlice çitlerin ötesine geçiren ve onlara 
tehlikeli ama büyülü alanda rehberlik eden küçük bir grup sakatlanmış 
duyarlıdan biridir. Fiziksel özürlü ama olağandışı zihinsel yetenekleri 
olan kızlarına bakması gereken karısının itirazına rağmen, İz Sürücü 
ilham peşindeki bir yazarı ve gizli görevdeki bir bilim adamını 
Bölge’ye, eski bir askeri üssün palanmış yıkıntılarının ötesine, tehlikeli 
ve sık sık değişen patikalardan geçirerek, dileklerin gerçekleşebildiği 
“Oda”ya götürür.” (Makalenin yazarı: Kim Newman’dan aktaran: 
Schneider vd., 2009, s. 646).  

 Nostalghia (1983) 

 “Nosthalgia” filminde, bir Rus şair olan Andrei Gorçakov’un, İtalya’da bir kadın 

rehber eşliğinde; 18. yy.’da yaşayan bir Rus besteci olan Sisnovski’nin İtalya gezisinin 
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izlerinin araştırıldığı gezi konu edinildi. Şairin amacı ise, bestecinin yaşamını konu alan 

bir opera librettosu yazmaktır. Nosthalgia, gezi içinde gezi sarmalıyla, katmanlı ve ilginç 

bir filmdir. Tarkovski, bir yandan kendisinin de zorunlu olarak bulunduğu İtalya’da, 

yaşadığı yurt özlemini, geçmişe dair anılarını, insanlarla olan ilişkilerini, farklı zaman 

dilimlerinde ve aynı yerde yaşamış olan, biri besteci ve biri de şair olan bu iki farklı 

karakter üzerinden anlatır. Bu filminde duyarlılık ve karamsarlık iç içedir (Erdönmez, 

2014, s. 72; Teksoy, 2009b, s. 891).  
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BÖLÜM III 

 SİNEMA ESTETİĞİ VE FİLM ÇÖZÜMLEME 

 Sinema Estetiği ve Rüya Zaman 

 Dyer, Tarkovski’nin “Stalker” filmi üzerinden, yönetmenin “film estetiği” görüşü 

hakkında aşağıdaki yorumda bulunur: 

“Trenin gümbürtüsü yükselir. Mekân toptan sallanmaktadır. Böyle bir 
şamatada birinin uyuması akıl alır gibi değildir, hele bir de tren Fransız 
ulusal marşını haykırıyorsa. Kamera yataktaki insanların üzerine ilerler, 
sonra ters yönde ilerler, bir yönde çok ağır hareket eder, sonra aynı 
yavaşlıkta geri hareket eder. Antonioni de kesintisiz planları sever de 
Tarkovski bunu bir kademe [daha] ileri götürür. “Eğer mutat bir 
çekimin zamanı uzatılırsa, insan sıkılır, ama zamanı uzatmaya devam 
ederseniz yeni bir nitelik ortaya çıkar ve böylece özel bir dikkat 
yoğunluğu elde edersiniz.” Tarkovski estetiğinin özetidir bu.” (2014, s. 
19). 

 Tarkovski, Eisenstein’in temellerini 1930’lu yıllardan itibaren attığı ve adına 

kurgu sineması denilen, daha sonra ise Sovyet Rusya’nın sosyalist rejime hizmet eden 

propaganda ve gösterime dayanan, adeta tek sesli ve zorunlu sinema dili olarak kabul 

edilen, “toplumsal gerçekçi” yapıdaki “Rus biçimciliği”ne karşı çıktı. Tarkovski, 

VGİK’te öğrenci olduğu yıllardan beri ve çektiği ilk filmlerinden itibaren, Eisentein’ın bu 

film dilini çok kuru buluyor, filmin “gösterim” yerine “duyumsama” üzerine kurulması 

gerektiğini ifade ediyordu. Sovyet Rusya’daki “kültür bürokrasisi”nin, kendisine, 

devletin resmî ideolojisindeki sinema dilini kullanması gerektiğini sürekli dikta etmesine 

ve hatta “Andrey Rublev” gibi filmlerinin gösterimini [mevcut üslupla çekilmediğini 

bahane göstererek] yasaklamalarına rağmen, o sürekli bunu reddediyor ve kendi estetik 

anlayışı doğrultusunda film üretmeyi sürdürüyordu. Hatta bu inatçı tutumu onun ileride 

ülkesini terk etmesine bile yol açacaktır. 

“Bu dönemde yetkililerle sorunlar, siyasal tutuculuktan çok -bir 
“muhalif” olarak etiketlenmeyi sürekli reddetmiştir- filmlerinin yoğun 
bir biçimde kişisel doğasından, entelektüel “zorluk”lardan ve hâlâ 
yaşayan sosyalist gerçekçilik düsturlarını hem tema hem de üslup 
bakımından dikkate almamalarından kaynaklanmıştı. Eserinin sanatsal 
bütünlüğe zarar verebileceğini düşündüğü her konuda uzlaşmayı 
reddetmesinin kendisine hem yararı hem de zararı dokundu: bu 
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davranışı düşmanlık ve karşıtlıklara neden olurken, (artan uluslararası 
ününün desteğiyle) düşmanlarından bile homurtulu bir saygı görmesini 
sağladı). (…) Tarkovski, izleyicilerin filmlerini “anlamaya” çalışmadan 
önce “yaşamaları” gerektiğinde sürekli ısrar etti.” (Smith, 2008, ss. 728, 
729). 

 Atilla Dorsay, kitabında, film eleştirmeni Max Tessier’den alıntıyla, Tarkovski ve 

Eisenstein arasındaki sinema estetiği üzerindeki derin görüş ayrılığı hakkında şunları 

aktarır: 

“Onun mistikliği, umarsızlığı, karamsarlığı, ‘yüzyılımızda sanki 
yabancı bir ruh’ olduğu, kendisini yalnız resmî ideolojiyle anlaşamadığı 
ülkesinde değil, belki 20. yüzyılın damgasını vurduğu tüm dünyamızda 
hep bir “sürgün” gibi duyumsadığı yazıldı, söylendi… Bu mistik ozan, 
bu umarsız sürgün, aynı zamanda bir büyük düşünür, bir çağdaş 
aydındı. (…) Ebetteki düşündükleri Eisenstein’a çoğunlukla yüzde yüz 
ters düşen şeylerdi. Çünkü Tarkovski için sanatın bir ideolojinin 
hizmetinde olması, bir mesaj vermek yönünde kullanılması 
düşünülecek şey değildi.” (Max Tessier’den aktaran: Dorsay, 2000, s. 
458). 

 Akla hemen şu soru gelir: Tarkovski’nin, Eisenstein’in “kurgu sineması” 

anlayışına karşı çıkarak, yerine getirmeyi düşündüğü “rüya zaman” estetiğinin amacı ne 

olmalıydı? Gerçeği, hakikati, doğuyu mu yakalamak; yeni bir sinemasal haz yaklaşımı 

olarak varoluşsal katharsis’e mi ulaşmak? Tarkovski sineması için tüm bu söylenenler 

için “evet” cevabı verilebilir. O, sinemasında duyuma dayalı varoluşsal katharsis 

yaşatarak, ancak “hakikate” ulaşılabileceğini, bunun ise duyum ile anlıkta tıpkı Varlığın 

kendini zamanda açığa çıkartması gibi, sinemanın dili aracılığıyla zamanda yaşanmasıyla 

gerçekleşebileceğine inanır. Onun sineması Heidegger’in felsefesine çok benzer; uzam 

burada imge ve kullanılan metaforik göstergelerle topos değiştirerek, dil’de zihinle 

kavranılan ama yine de “zaman”la açığa çıkan şiirsel bir sürece dönüşür. Eisenstein ile 

aralarındaki uçurumun sebebi kanımızca işte tam da buradan gelmektedir. Çünkü 

Eisenstein sinemasında estetik bir biçim olarak tercih edilen “kurgu” ister istemez 

didaktik bir gösterime doğru dönüşürken; Tarkovski’nin kurgu yerine “uzun plan” 

çekimlerini tercih etmesindeki neden işte buradadır: biri gösterim sineması iken, öteki 

duyumsama sinemasıdır. 

 Tarkovski’ye göre, kamera hakikate yaklaşamaz; çünkü kamera, gerçekliği 

yakalayamaz; gerçekliği üretir. Kameranın hakikate yaklaşmak adına vereceği her 
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hamlede yeni bir gerçeklik üretileceğinden, hakikatten bir o kadar uzaklaşılır. Bu yüzden 

kamera, hakikati bir duyumsama aracı olarak kullanılmalıdır. Nitekim daha sonra, 

Tarkovski sinemasında uzun plan-sekanslara dayalı, sinematografik bir üslup olarak 

karşımıza çıkan şiirsel sinema yaklaşımına göre kamera, hakikati ancak zamanda 

varoluşsal bir duyumsama aracı olarak kullanılmasından oluşuyordu. Bu ise şiirsel bir 

duyarlılığı beraberinde getiriyordu. Eisenstein’e göre ise kameranın görevi “kurgunun 

gücü”nü kullanarak yeni bir gerçek üretip seyirciye sunmaktır.131 

“Sinemanın rüya olması, gerçekliği terk eder şekilde fantastiğin 
sınırlarında dolaşmasıyla gerçekleşmez. Fantastiğin sınırları rüyalarla 
ilgilidir. Ancak bir o kadar değildir. Belki de fantastik rüyalardaki 
işleyişim serbestçe varlık bulduğu değerli alanlardan birisidir. Ancak 
bu serbestlik sadece anlamsal düzen açısında bir rahatlıktan başka bir 
şey değildir. Sadece rüyanın tekrar etmesi ve kendi iç düzenini 
bulmasıdır. Ancak rüya fantastik bir şey değildir. Sürekli sınır ihlali 
içinde varlığını izler halinde sürdürme gücüne sahiptirler. Sinemanın 
rüya olması ise aygıta içkin bir yabancılaştırıcı potansiyelin farkına 
varılmasına koşut şekilde kendisini göstermiştir. Kamera için gerçeği 
yakaladığı düşünülür. Ancak kamera, her aygıt gibi gerçeği üretir, bir 
gerçeklik algısı meydana getirir ve bu çoğu zaman rüya benzeri bir şeye 
karşılık gelmektedir. Bazen de filmin kendisi bir rüya olma becerisine 
sahiptir.” (Ümer, 2017, s. 165). 

 Nitekim bir başka Sovyet sinema kuramcısı Dziga Vertov’a göre de kameranın 

görevi, Eisenstein’ın ileri sürdüğü görüşlerinden pek farklı değildi; insani olanı yetersiz 

görüp [insan gözünün algıdaki yetersizliği], makineleşmeyi yücelttiği (2007, ss. 5, 6), 

1922 yılında yazdığı ünlü “Kino Glaz” (Sine Göz) manifestosunda şu sözlere yer 

verecektir: 

“Mutlak gereklilik, kesinlik ve hız, filme almaya ve perdeye yansıtmaya 
değer hareketin üç öğesidir. Montajda yapılması gereken şey, 
görüntülerin heyecan verici şekilde art arda dizilmesi aracılığıyla 

                                                 
131 Kuleşov Efekti/Etkisi: Eisenstein ve Pudovkin’in “kurgu” görüşünün temelleri, Pudovkin’in bizzat 
hocası olan Lev Kuleşov’un Devlet Film Okulunda yaptığı bir dizi fiziksel deneye ve kuram araştırmalarına 
dayanır. “Kuleşov efekti” olarak da bilinen bu bir dizi çalışmaya göre, sinemada her sekansın taşıyacağı 
anlam, planlara kendinden önceki ve sonraki dizilişlerine göre yeni bir anlam kazandırır; planların sırası 
değiştiğinde ise sekansın genel anlamı da değişir (Teksoy, 2012, s. 147). Gerçeklik konusunun işlendiği bu 
bölümde, Immanuel Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi”nde öne sürdüğü epistemik yaklaşım olan bilginin 
“zaman” ve “uzam” katmanlarından geçerek; aklın kategorileri tarafından, anlama yetisinin “inşa” ettiği ve 
sonuç olarak da öznenin fenomenolojik bir edimi olduğu düşüncesinin hatırlanmasında fayda vardır. 
Sinema tarihi boyunca, sinema estetiği ve kuramcıları bu “gerçekliğe” (hakikate) yaklaşmak için birçok 
farklı yapının izini sürmüşlerdir. Tarkovski’nin de bu estetikçi ve kuramcılardan biri olduğu kabul edilir. 
Tarkovski, geleneğin dışına çıkarak “kurgu” anlayışı yerine “plan” anlayışını benimsemiştir. 
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hareketin geometrik özünün çıkartılmasıdır. Kinoçestvo uzaydaki 
gerekli nesne hareketlerini, malzemenin özellikleri ve her bir nesnenin 
iç ritmiyle uyum içerisinde, ritmik sanatsal bir bütün olarak düzenleme 
sanatıdır. (…) Sinema aynı zamanda bilimin taleplerine cevaben 
şeylerin uzaydaki hareketlerini icat etme sanatıdır; ister akademisyen, 
ister sanatçı, mühendis ya da marangoz olsun, icat eden kişinin düşünü 
ete kemiğe büründürür; hayatta gerçekleştirilemeyen şeyin 
kinoçestvo’yla gerçekleşmesidir. (…) Yaşasın harekete geçirilmiş ve 
harekete geçiren makinelerin şiiri; yaşasın kaldıraçların, tekerleklerin 
ve çelik kanatların şiiri; yaşasın hareketlerin demirden çığlığı; yaşasın 
kor akıntıların kör edici parıltısı.” (2007, ss. 6-8). 

 Tahmin edilebileceği gibi, temellerini Vertov, Pudovkin ve Eisenstein gibi ünlü 

Sovyet kuramcılarının “kurgu” etrafında birleşerek kurdukları bu sinema dili; belirli bir 

zengin azınlığa değil, “sosyalist” dünya görüşü etrafında, işçi ve köylü sınıfını oluşturan 

geniş halk kitlelerinin, mutluluk ve refahını vadederek kurulan Sovyet Rusya rejimi, 

kendi ideolojisiyle uyumlu gördüğü bu yeni sanat anlayışını hemen benimsedi. Toplumsal 

gerçekçi ve toplumcu “söylem”e dayalı, didaktik özellikler barındıran bu sinema estetiği, 

devlet desteğiyle hemen uygulamaya kondu. Resmî ideolojinin halka sinema aracılığıyla 

aktarılması için yönetmen ve oyuncu yetiştirmek amacıyla sinema okulları açıldı, sinema 

şirketleri ve salonları hızla devlete bağlandı ve “sinema” devletin tekeline geçti (Oylum, 

2016, ss. 11, 12). Eisenstein’ın “Stachka (1925)” (Grev) ile “Bronenosets Potemkin 

(1925)” (Potemkin Zırhlısı); Pudovkin’in “Mat (1926)” (Anne); Vertov’un ise “Chelovek 

s Kino-Apparatom (1929)” (Kameralı Adam) filmleri Sovyet Rusya’da toplumsal 

gerçekçi anlayışta ve kurgu estetiği üzerinde şekillendirilmiş önemli ve iyi filmlerdendir. 

İlk örneklerinin en iyileri olduğu bunun gibi birkaç film ve ikinci kuşak yönetmenlerin 

sayılı birkaç çalışması dışında Sovyet Rusya’da özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında bir 

durgunluk dönemine girildi ve pek parlak işler çıkmadı. Rus sineması içerisinde, 1960 

sonrası 3. kuşak sinemacılardan olan Tarkovski ise mevcut haldeki resmî ideolojideki 

film anlayışını beğenmiyordu. Ona göre sinema daha özgürlükçü olmalıydı ve bireysel 

bir sanattı. Üstelik Rusya’da artık devletin üstüne çöreklenen ve belirli bir zümrenin 

oluşturduğu bürokrasi tabakası vardı ve bu durum, sanatın ilerlemesini de engelleyen bir 

kültür bürokrasisi tabakasını da oluşturmuştu (Smith, 2008, s. 728). Tarkovski gibi özgür 

ruhlu “auteur” bir yönetmenin, bu zümre ile çatışması ve filmlerinin de sansüre uğratılıp 

sonrasında tamamen yasaklanması ise böylesi bürokratik-totaliter bir rejime dönüşmüş 

baskın bir yönetimde kaçınılmaz olacaktır. 
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 Sovyet rejiminin ilk başlarda, belki iyi niyetlerle halkı bilgilendirmek ve yeni 

sistemin yapısını anlatmak için bir yöntem olarak benimsediği bu biçimciliğin, daha 

sonraları devlet aygıtında oligarşik bir kast oluşturarak tek sesli bir resmi söyleme 

dönüşmesi gerek hakikatin temsiline ve gerekse de sanatın doğasına aykırıdır. Hakan 

Aytekin, Antik Yunan’da “hakikati söylemek” anlamında kullanılan bir terim olan 

“Parrhesia” teriminden hareketle belgesel sinema üzerine yazdığı makalesinde, 

kameranın propagandaya ve diktaya dönüşmeden “gerçeği” ve “hakikati” etik değerlere 

bağlı kalarak göstermesi gerektiğini söyler: 

“Daha önce de belirtildiği gibi, kuşkusuz her film ele alınan gerçeğe 
yönetmenin bakış açısından yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, doğru 
bildiğini söylemek cesareti, neyin doğru olduğunu söylerken kişinin 
taşıdığı ahlaktan uzak değildir. Çünkü iddia edilen “doğru”lar her an 
için “yanlış”a dönüşebilme potansiyeli de taşımaktadır. Belgesel 
sinemanın “doğru” yerine, herhangi bir ideolojinin mesnedi ya da 
malzemesi haline getirilen salt bir “propaganda” aracına dönüşmesi 
günümüzde belgesel sinemacıların önünde keskin bir kılıç olarak 
durmaktadır. Dolayısıyla belgesel sinemada parrhesiastes olmanın 
vazgeçilmez koşulu ahlakta ve etik değerlerde yatmaktadır.” (Aytekin, 
2018, s. 63). 

 Tarkovski filmlerinin belki de en ayırt edici özelliği kendine has sinemasal 

formunu yakalamış olmasıdır. “Sinemanın, onu diğer sanatlardan farklı kılan yönü, 

kelimenin tam anlamıyla zamanın akışını yakalayıp koruma becerisine sahip olmasıdır 

(Gianvito, 2009, s. 14).” Kendi sinemasında deneycilik arayışına girmiyor, ulaşılıp 

yakalanılan üslubun korunması gerektiğine inanıyordu. 

“Eisenstein rahat rahat deney yapabiliyordu, çünkü sıralarda sinema 
başlangıç aşamasındaydı, deney de izlenebilecek tek mümkün yoldu. 
Bugünse, yerleşik sinema gelenekleri dikkate alındığında, artık daha 
fazla deney yapmamak gerekiyor. (…) Gerçek sanatçı deney yapmaz 
ya da aramaz, bulur.” (Tarkovski’den aktaran: Gianvito, 2009, ss. 13, 
14). 

 Tarkovski Sinemasında Etik Bir Yaklaşım Olarak Hakikat 

 Daha önceki bölümlerde hakikati genel olarak, gerçek dünyadaki oluş ve 

bozuluşun, öznenin zihnine uygun olarak yansıması, karşılık bulması (Hançerlioğlu, 

2016, s. 150) olarak; Heidegger’in de ifade ettiği gibi, Dasein’in kendini zamanda 

açmasıyla Varlığın ifşa olmasıyla açığa çıkan “anlam” olarak tanımlamış, bunların 
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felsefedeki karşılıkları üzerinde durmuştuk. Tarkovski’deki hakikat ise doğaya ve insana 

bir varolma alanı açan, doğanın içinde bir varolan olarak “insan” kavramlarıyla iç içedir. 

İnsan kendi doğasına uyumlu davranmalı kendisini doğadan, Heideger’in ifadesiyle 

Varlık’tan koparmamalıdır. Varlık’tan kopuş anlamına gelen “teknik” ise Tarkovski 

sinemasında sürekli sorgulanan felsefi bir kavramdır. Tarkovski sinemasında her biri 

metaforik birer anlatım öğesi olarak kullanılan: çöpler, sokaklarda uçuşan kâğıt parçaları, 

demir teller, paslanmış ve artık bozulmaya yüz tutmuş mekanik çark ve dişliler, kırık cam 

parçaları vb. gibi metaforik öğeler, doğanın kirletilmesi ve dolayısıyla da doğa [Varlık] 

içinde varolan insanın kendi özünü bozması anlamına gelmektedir. Sinema estetiği olarak 

rüya-sekans sahnelerinde ve kimi metaforik planlarda uygulamayı tercih ettiği “şiirsel 

sinema” biçemi132 de doğanın olduğu gibi beyazperde üzerine aktarılması anlamına 

gelecektir. 

“Bir sonraki filmimi çalışırken, filmimin her karesinin öncekilerden 
çok daha içten ve inandırıcı olması için çalışacağım. Bunun için, film 
mekânı olarak doğanın üzerimde bıraktığı doğrudan izlenimler ve 
zamanın mührünü taşıyan kimi belirtiler çıkış noktamı oluşturacak. 
Natüralizm, doğanın sinemada var olabilmesinin bir biçimidir ve doğa 
ne kadar doğal bir biçimde film karesinde canlandırılabilirse, bu 
görüntü hem o kadar inandırıcı ve güvenilir olur, hem de karşımızdaki 
imge o kadar saygın, soylu olur.” (Tarkovski, 2017, s. 216). 

 Modern Çağ ile birlikte yaşam biçimini tüketime doğru odaklayan insanlığın, 

böyle devam ederse yakın gelecekteki hali ne olacaktır? İnsan ve tüketim ilişkileri 

bağlamında insanın doğası da nasıl bir dönüşüm geçirmektedir? İnsanlığın içinden geçtiği 

bu dönüşüme karşı sanatçının tutumu nasıl olmalıdır? Hrıstiyan inancına göre yasak 

meyvenin yenmesiyle başlayan bu “ilk günah” ve insanın günah işleyerek [tekniği 

ilerletmek suretiyle] kendi doğasında başlattığı bu dönüşüm, tüketim çılgınlığı ile birlikte 

daha da artarak haz odaklı bir yöne doğru mu evrilmektedir? Hristiyan mitolojisinde ilk 

günah olarak ifade edilen ve daha sonrasında Varlık Felsefesi bağlamında, Bergson’un 

sezgi ve Heidegger’in Dasein merkezli ontoloji görüşlerinde de karşımıza çıkan ve bu tür 

sorular etrafında şekillenen Varlık’tan kopuş süreci; Tarkovski’nin sinemasında ve 

                                                 
132 Biçem: Üslup. Biçem Bilimi: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir 
çağın kendisine özgü anlatış biçimi. Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılarda inceleyen bilim 
dalı. (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 331). 



178 

 

yazılarında sanatçı duyarlılığıyla kendisinin de sürekli olarak sorguladığı konulardandır. 

İnsanın doğa ile kuracağı ilişkinin temelini hangi unsur belirlemelidir? Bir yöntem olarak 

‘tüketim, savaş ya da yıkıcılık’ mı, yoksa ilerleme ülküsü, haz ya da tekniğin getirdiği 

konfordan vazgeçmeyi göze alarak, Varlık ile uyumlu olmanın sonucunda insanın kendi 

doğasını yeniden kazanması mı; burada hangisi tercih edilmelidir? Tarkovski bu noktada 

uyumu tercih edecek ve hakikat’i ise buradaki Varlık’a doğru yapılan geri dönüş 

hamlesinde arayacaktır. İnsanlık Varlık’tan o kadar uzaklaşmıştır ki, özünde bulunan ilk 

doğasını geri alabilmesi için birçok şeyden fedakârlık yapması, elinden çıkarması ve 

sonuç olarak tekniğin getirdiği tüm bu konfordan vazgeçerek; bir bakıma “Kurban” 

vermesi gerekmektedir. Tarkovski’nin buradaki yönelimi, belirli bir mitolojik inancın 

dogmatik buyruklarına değil; Varlık’ın yasalarına, doğanın kendisine ve özüne doğru 

yapılan etik bir kabulleniştir. Varoluşsal süreci, tekniğin getirdiği ilerleme ülküsünde 

değil; Varlık’ın görüngüye çıkıp ifşa olduğu maddi varolanlar alanındaki “doğa” ile 

kurulacak uyumda görmektedir. 

“Bir anlamda insan, hayatın özünün ve kendisinin imkanlarının, 
amaçlarının bilincine her seferinde yeniden varır. Tabii ki mevcut bilgi 
birikiminden de yararlanır. Gene de ahlâksal-töresel bilinçlenme süreci, 
tek tek her insanın her seferinde kendisi adına yeni baştan edinmek 
zorunda oldugu tayin edici bir deneyimdir ve öyle de kalacaktır. 
İnsanoğlu bıkıp usanmadan, kendisiyle dünya arasında bir ilişki kurar; 
bu dünyayı sahiplenmek, sezgisel olarak algıladığı idealiyle bu dünya 
arasında bir uyum saglamak için yanıp tutuşur. Bu isteğin yerine 
getirilemez olması, insanların hoşnutsuzluğunun ve kendi benliğindeki 
eksikliğin yarattığı acının bitip tükenmeyen bir kaynağını oluşturur.” 
(Tarkovski, 2008, s. 27). 

 Varlığa bu geri dönüş hamlesi, ayrıca Tarkovski için tinsel bir yönelimdir. Bu 

bilgi türü empirik bilginin ötesinde olan ve böl. 2.3.1.’de incelediğimiz Bergson 

felsefesinde de ifade edilen ve insanın içsel görü yönetimini kullanarak kendi özünü 

bulmak için ulaşacağı “sezgi”ye dayalı bir bilgi çeşididir. Sezgiye dayalı bu bilgi, insanın 

kendi varlığını sorgulayarak, kendi “varoluşunu” da oluşturacağı içsel-metafizik bir 

süreci de başlatır. Bu yüzden Tarkovski sineması için duyumsamaya dayalı ve varoluşsal 

bir sinemadır hükmü kanımızca konulabilir. Nitekim Tarkovski, varoluş ve zaman ile 

ilgili şu sözleri söylemektedir: 
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“Etik açıdan bakılacak olursa, zaman tersine çevrilebilir. İnsan için, 
zaman ardında bir iz bırakmadan öylece ortadan kaybolmaz. Çünkü 
zaman özneldir ve tinsellik sınıfına aittir. Geçirdiğimiz zamanlar, 
tecrübe katmanları halinde zaman tarafından bağlanarak ruhumuzda 
depolanır. Bazı açılardan geçmiş çok daha gerçektir ya da en azından 
şu andan daha kararlı ve durağandır.”133 (Leszczylowski, 1988, böl. 
00:02:41-00:03:35).  

 Tarkovski bir röportajında şunları söylüyor: “Sanatın amacı, insan ruhunu iyinin 

algılanmasına hazırlamak. Sanatsal bir imgenin etkisi altında ruh açılır, bu yüzden işte 

o imgenin iletişimi sağladığını söyleriz; ama bu kelimenin en yük anlamında iletişimdir 

(Tarkovski’den aktaran: Ian Christie, Gianvito, 2009, s. 84).” Hakikat hep duyumda 

yaşanacak bir süreci ifade eder, sanat ise ruhu bu duyuma hazırlar ve ortak dil oluşturarak 

bu zemini kurar. Tarkovski’nin renkli filmler yerine genellikle siyah beyaz filmler 

çekmeyi tercih etmesinin nedeni de budur, ona göre renk dikkati dağıtarak algıyı farklı 

yerlere kanalize eder ve duyumun içine girmeyi zorlaştırır. Hatta filmlerinin eleştirmenler 

tarafından yorumlanmasını bile gereksiz bulur. Yorum ya da rasyonel düşünce ile izlemek 

bir filmin duyumsanmasını ve hakikatliliğini azaltacaktır. İzleyici, filmlerinde kullandığı 

göstergelerin tamamını bile algılamak zorunda değildir, filmde kullanılan o metaforun 

kendisi için anlamını çağrıştırması bile yeterlidir (Martin, 2013, s. 38).  

 Offret Filminin İncelenmesi 

 “Offret (Kurban) (1986)”; bir bilim insanının evinde doğum günü kutlanırken, 

arka planda gelişen ve bir gün içerisinde yaşanan olayların anlatıldığı hikâye etrafında 

şekillenir. Film, bir bilim insanının (Alexander), kökleri kurumuş bir fidanı, evinin 

bahçesine oğluyla birlikte dikmeye çalışmasıyla ve bu arada oğluna verdiği öğütlerle 

başlar. Oğluna hitaben tarihten, felsefeden ve insanlığın gelmiş olduğu bugünkü genel 

durumu hakkında konuşur, ancak çocuk konuşma özürlü olduğu için tek kelime bile 

etmez ve babasının anlattıklarını da anlamaz. Alexander’in oğluyla kurduğu diyalog 

daha çok didaktik bir monolog şeklinde ve iç sesin bir dışavurumu şeklinde ilerler. 

                                                 
133 Belgeselde geçen bu sözler, Tarkovski’nin “Mühürlenmiş Zaman” isimli eserinden alınmadır. İlgili eser, 
Türkçe’ye, Füsun Ant (1. bs. 1986) ve Mazlum Beyhan (1. bs. 2017) tarafından iki farklı tercüme ile 
çevrilmiştir. Ancak belgeseldeki çevirinin diğer her iki kitap çevirisinden daha iyi olduğu düşüncesiyle, 
buradan alıntı yapmayı tercih ettik. Karşılaştırma için ayrıca bkz. (Çev. Füsun Ant, Tarkovski, 2008, s. 45), 
(Çev. Mazlum Beyhan, Tarkovski, 2017, s. 51). 
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Alexander’in doğum günü bugündür ve kutlama için evde hummalı bir çalışma vardır, 

hazırlıklar tüm hızıyla sürmekte ve akşam yemeği hizmetçiler tarafından 

hazırlanmaktadır. Postacı Otto, Alexander’a doğum günü hediyesi olarak, 16. yy.’da 

yapılmış olan ve üzerinde Avrupa haritası çizimi bulunan bir sanat eserini bisikletinin 

üzerinde eve getirir. Avluda, Otto’nun getirdiği bu resimden, tiyatrodan ve geçmişte 

birlikte yaşadıkları olaylar hakkında uzun uzun konuşurlar. Alexander’in dostları 

tarafından telgrafla gönderilen doğum günü tebriklerini okurlar. Ardından zaman geçer 

ve akşama doğru doğum günü kutlaması için evin içine geçilir ve bu sırada inanılmaz 

bir olay yaşanır. Avrupa’da olduğu anlaşılan ancak neresi olduğu bilgisi tam olarak belli 

olmayan bu ülkenin Başbakanı, televizyonda nükleer bir savaşın çıktığını ve ülkenin 

her an bir atom bombası tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, dolayısıyla bu nükleer 

tehdidin tüm dünyayı etkilediğini, vatandaşların sakin olması gerektiğini ve 

güvenlikleri için bulundukları yerden asla ayrılmaları gerektiğine vb. dair halkı 

bilgilendirici genel bir duyuru yapar. Başbakanın ses tonundaki çaresizlik ve ümitsizlik 

hissi, televizyon başında duyuruyu izleyen ev halkını daha da korkutur. İşin ciddiyetinin 

ne kadar da vahim olduğunu gösterircesine, televizyon yayını aniden kesilir ve insanlar 

salonun ortasında korkarak ve çaresizce birbirlerine bakakalırlar. 

“Ülkenin her yerinde örgütlenmekteler. Ordumuzun bütün subaylarına 
görev düşüyor. Sorumluluk bilincindeki her yurttaşın cesur ve 
soğukkanlı davranmasını ordumuzun huzur, asayiş ve disiplini 
sağlamadaki gayretlerine yardımcı olmasını bekliyoruz. Şu anda 
aramızda bulunan en büyük düşman paniktir. Panik duygusu 
bulaşıcıdır. Sağduyunun kendisini dizginlemesine izin vermez. Asayiş 
ve disiplin en azından bunu sağlamalıyız, yurttaşlarım! Asayiş, sadece 
asayiş bu karmaşayı yenebilir. Sizlerden rica ediyorum. Cesaretinize 
güveniyorum. Her şeyden önemlisi sağduyunuza sesleniyorum. 
Maalesef şu anda ülkemizde dört füze başlığını ihtiva eden bir üs 
bulunmaktadır. Ve büyük bir olasılıkla bu füze başlıkları, trajik bir 
biçimde bize karşı kullanılacaktır. İletişim hatlarımızda her an bir 
kopukluk meydana gelebilir. Ancak, en önemli şeyi, sizlere söylemiş 
bulunuyorum. Sevgili yurttaşlarım, bulunduğunuz yerden ayrılmayın. 
Bütün Avrupa'da şu anda bulunduğunuz yerden daha güvenli olan bir 
yer bulunmamaktadır. İşte bu bakımdan hepimiz aynı durumu 
paylaşıyoruz ve aynı durumdayız. Bütün bölgeler, özel askeri birliklerin 
kontrolü ve denetimi altında olacaktır.” (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 
00:51:49-00:55:00). 

 Parapsikolojiye karşı ilgisi olan Postacı Otto, Alexander’a, evin hizmetçisi olan 

Maria’nın bir büyücü olduğunu ve onun evine giderek kendisiyle birlikte olursa bu 
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savaşın biteceğini söyler. Alexander’ın başka yapacak bir şeyi olmadığı için savaşı 

durdurarak sevdiklerini ve insanlığı kurtarmak için Hizmetçi Maria’nın evine gider ve 

Maria ile birlikte olur. Alexander, Maria’nın evindeyken en çok sevdiği şeylerden 

fedakârlık yapması gerektiğini anlar. O da çok sevdiği ve huzur bulduğu evini yakarak 

feda etmesi gerektiğine karar verir. Ertesi sabah uyandıklarında, ev halkına bir not 

bırakır ve herkesin deniz kenarına yürüyüşe çıkmasını sağlar ve evde kendisini 

engelleyecek hiç kimse yokken evi ateşe verir. Yürüyüşten dönen ev halkı, misafirler 

ve hizmetçiler şaşkınlık içerisinde yanan eve doğru koşarak gelirler. Alexander’ı 

bahçede oturmuş ve yangını seyrederken bulurlar. Alexander gelenlere kendisinin evi 

kendisinin yaktığını ve bunu yapmaya mecbur olduğunu söyler ve sonra susar. 

Alexander çılgınlar gibi bahçede koşuşturmaya başlar. Akıl hastanesinden geldikleri 

belli olan iki görevli, Alexander’i zorla araca bindirirler ve götürürler. Ev halkı ise 

bahçede şaşkınlık içerisinde ve ellerinden hiçbir şey yapmak gelmediği için yanarak 

tamamen kül olan evi seyrederler. Film konuşma yetisi olmadığı bilinen evin küçük 

oğlu olan ve “Little Man” olarak hitap edilen çocuğun sözleriyle biter: “Başlangıçta söz 

vardı… Neden baba? (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 02:26:39-02:26:42)”. 
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 Filmin Künyesi 

Tablo 8: "Offret, (1986)" Film Künyesi.134 

Teknik Bilgiler Kişiler 

Orijinal Adı: Offret (Kurban) 
İngilizce Adı: The Sacrifice 
Tür: Drama 
Filmin Orijinal Dili: Sweden, 
France, English 
Yapıldığı Yer: Sweden, France, UK 
Vizyon Tarihi: 9 May 1986 
(Sweden) 
Süre: 2 saat 29 dk (149 dk) 
Ses Kana: Mono 
Color: Renkli (Eastmancolor) 
En-Boy Oranı: 1.66: 1 
Kamera: Arriflex Cameras ve Lensi, 
Moviecam Cameras ve Lensi 
Stüdyo: Film-Teknik, Stockholm, 
Sweden 
Bobin Uzunluğu: 4.072 m (Sweden) 
Negatif Formatı: 35 mm 
Sinematografik Süreç: Spherical 
Çıktı Formatı: Digital Cinema 
Package (DCP) 35 mm 
Prodüksiyon Şirketi: Svenska 
Filminstitutet (SFI), Argos Films, 
Film Four International, Josephson & 
Nykvist HB, Sveriges Television 
(SVT), Sandrews 
 

Yönetmen: Andrey Tarkovski 
Yapımcı: Anna-Lena Wibom 
Senaryo Yazarı: Andrey 
Tarkovski 
Sinematografi: Sven Nykvist 
Film Editörü: Michal 
Leszczylowski, Andrey 
Tarkovski 
Oyuncu Seçimi: Claire Denis, 
Priscilla John, Françoise 
Menidrey  
Set Tasarımı: Anna Asp 
Kostüm Tasarımı: Inger 
Pehrsson 
Makyaj: Florence Fouquier, 
Kjell Gustavsson 
İkinci Yönetmen: Kerstin 
Eriksdotter by assistant director, 
Michal Leszczylowski by trainee 
assistant director 
Oyuncular: Erland Josephson by 
Alexander 
Adelaide: Susan Fleetwood 
Otto: Allan Edwall 
Maria: Guðrún Gísladóttir 
Victor: Sven Wollter  
Julia: Valérie Mairesse  
Marta: Filippa Franzén 
Gossen (Little Man): Tommy 
Kjellqvist  
Ambulans Şoförleri: Per 
Källman, Tommy Nordahl 

                                                 
 134 Kaynak: (“Web Site: ‘https://www.imdb.com’; ‘Offret (1986)’, Film Credits Page - IMDB”, 2018). 
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 Filmin Afişi 

 

Şekil 17: "Offret, Kurban (1986)" Film Afişi.135

 Filmin Çözümlenmesi 

 Atilla Dorsay, Offret’in kendisini nasıl etkilediğini aşağıdaki sözleriyle ifade eder: 

“Bir sanatçıdan, bir yönetmenden geriye ne kalır? Tarkovski denince 
benim aklıma hep birkaç görüntü gelecek özellikle. (…) Dünya 
üzerinde sahip olduğu tüm “maddi” varlıktan kurtulmak isteyen bir 
adamın, evini ve içindekileri ateşe vermesi ve evin yanmasını gösteren 
uzun bir çekim sırasında, ön planda oyuncuların sinemasal gerçeği 
yaşamaları. Sinema tarihinin en cüretli çekimlerinden biri: Hiçbir 
sinema hilesine başvurmayan, uzun bir çekim sırasında evin gerçekten 

                                                 
135 Kaynak: (“Web Site: ‘https://www.imdb.com’; ‘Offret (1986)’, Media Posters Page - IMDB”, 2018). 
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yandığı ve oyuncuların olası bir yanlışlığın bağışlanamayacağı 
sahne.”136 (2000, s. 457). 

 Alexander karakterinin evini sebepsiz yere yakması eyleminin ardındaki tavrın, 

empirist-mekanist doğa görüşünün bir sonucu olarak tekniğin gelişimiyle, insanlığı 

getirdiği bu son noktadaki nükleer yok oluş tehdidine karşı gösterilen irrasyonel bir tepki 

ve bir başkaldırı olarak yorumlamak mümkündür. Pozitif dünya görüşüne göre ve bir halk 

deyişiyle kısaca ifade edilebilecek olan: “Fare dağa küsmüş, dağın haberi yok”; şeklinde 

görülebilecek ve herhangi bir kozaliter neden-sonuç ilişkisine bağlanamayacak ve ancak 

metafizik olarak adlandırılabilecek bu olayın yapılmasındaki amaç ne olmalıdır? 

Tarkovski, bu olayı üstelik, üniversitede estetik ve edebiyat eleştirisi üzerine dersler veren 

ve gençlik zamanlarında “Hamlet” oynamış entelektüel bir bilim insanına [Alexander 

karakteri üzerinde] bu şekilde irrasyonel bir tepki verdirerek, izleyicisi üzerinde şok etkisi 

yaratarak mesajını daha da kuvvetlendirir. Tarkovski Offret filminde ana konu ve sorunsal 

olarak seçilen “fedakârlık” ve “kurban” temalarıyla ilgili olarak aşağıdaki sözleri söyler: 

“Kurban -ya da kendini kurban etme- konusunun bana neden bu kadar 
cazip geldiği sorusu fazla dolambaçlı yollara sapmadan kolayca 
yanıtlanabilir: İster tinsel bir ilke uğruna olsun, isterse kendini 
kurtarmak uğruna -ya da her iki motiften birden kaynaklanıyor olsun- 
kendisini bir kurban olarak sunabilen kimse (…) her şeyden önce böyle 
bir adım, her zaman ön planda yer alan egoistçe ilgilerden mutlak bir 
vazgeçmeyi gerektirir. (…) Hayati önem taşıyan bir durumda her türlü 
“normal” davranış mantığının dışında hareket eder. Maddi dünyanın ve 
onun yasalarının dışına çıkar. (…) Her şeyini kurban etmeye hazır olan 
bir kimsenin içinde hareket ettiği mekân, bizim ampirik deneyim 
mekanlarımızın karşı sahnesidir.” (Tarkovski, 1988, s. 170). 

 Tarkovski’nin verdiği “kurban”, Tanrıya ya da üstün bir güce karşı yapılan bir dua 

değil; insanlığın mevcut haldeki “tekniği amaç edinerek”, insanı tüketim toplumunda bir 

                                                 
136 Filmin belki de en önemli ve hataya yer verilmeden çekilmesi gereken bu “yangın” sahnesinde, 
oyuncuların yaptığı hatalardan dolayı Tarkovski sette çok sinirlenmiş, sahneyi beğenmediği için ev aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve sonrasında ilgili yangın sahnesi ikinci kez çekilmiştir. Tüm bu 
yaşananlar hakkında daha geniş bilgi için; “Offret” filminin çekim sürecini adım adım arka planda 
kaydederek ve çekim dışında yönetmen Tarkovski ile film ve sinema görüşü hakkında yapılan 
röportajlardan oluşan, yönetmen Michal Leszczylowski’nin yapmış olduğu belgesel film incelenebilir. 
Konu hakkında ayrıca bkz. (“Regi Andrej Tarkovskij”; Leszczylowski, 1988). 
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“meta” konumuna indirgeyen, yıkıcılık düşüncesine karşı verilen postmodernist137 bir 

cevaptır. 

“Batı damgalı materyalizmle yaşadığım deneyimlerin baskısı altında 
ezildikçe ve maddeci düşünce eğitimine maruz kalan insanlığın bu 
bölümünün çekmek zorunda bırakıldığı acıların -modern insanın 
hayatının neden kendisi için bütün çekiciliğini kaybetmiş olduğunu, bu 
hayatı neden giderek daha kuru, anlamsız ve boğucu derecede dar 
bulduğunu kavrayamamasının ifadesi olan psikozlar gibi- boyutlarını 
gördükçe, bu filme el atma gereğini hissettim.” (Tarkovski, 1988, s. 
170). 

 Tarkovski seyircisine, farklı bir düşünme modeli sunmakta, herhangi bir gücün 

taraftarı olmadan yıkıcılığın reel tehdidini göstermeye çalışmaktadır. Çünkü bu tehdit, 

her türlü egodan ya da idealden daha önemlidir. İnsanlık kendi elleriyle ürettiği nükleer 

tehditlerle, doğayı sürekli tüketerek, bozarak ve kirleterek dünyayı yaşanamaz bir yer 

haline getirmiştir.  Mesele, bir “varolma” ya da “yokolma”nın tercih edileceği ve artık 

geri dönülemez bir dönemece girmiş ve her şeyden önemli olan insanlığın geleceği 

meselesidir. Yıkıcı ve iki zıt kutuplu düşünce sistemlerinden daha da farklı, tüm insanlığı 

kuşatıcı ve evrensel olan bir düşünce sisteminin kurulmasına dair yapılan bir öneridir. 

Farklı şekilde “düşünme olanakları” da olabilir; insanlık bir arada düşmanlıklar ve 

savaşlar olmadan da yaşayabilir; fikri için verilen bir adak, yüzleştirme ve insanlığı sıkıca 

omuzlarından tutarak yapılan bir silkeleme hamlesidir. Dini bir dua, mistik ve metafizik 

bir yönelim değil; insanlık için ve artık çok geç olmadan bir an önce yapılması gereken; 

bireyi devlet, din, ideoloji ya da farklı bir doktrin için feda etmeyen, tüm insanlığı 

kucaklayıcı ve yaşamı önceleyici, farklı bir düşünce atmosferine girilmesi için yapılan bir 

davettir. Tarkovski, Bergson’un da sezgicilik görüşüyle ifade ettiği gibi; fedakârlık, 

tekniğin yıkıcılığı ve insani olana dönüş üzerine özetlenebilecek bu düşünce ikliminden, 

şu şekilde söz eder: 

“Çünkü kanımca, insanın tinsellik dolu normal bir yaşama geri dönüş 
yollarından biri de kendisine olan bakışından geçer: İnsan ya teknolojik 

                                                 
137 Postmodernizm: En genel anlamda yerleşik bakışların yerleşiklerini sorun haline getirmeye dönük özgül 
bir bakışı bütün yönleriyle nitelendiren felsefe anlayışı. Başta müzik, sinema, tiyatro, resim, yazın olmak 
üzere sanatın hemen bütün alanlarında modernist yaklaşımlara karşı tepki olarak doğmuş bir dizi yenilikçi 
ve tepkici deyiş ile biçemi anlatan terim. 17. yy. da başlayan “Aydınlanma Tasarısı”nın temel kavram ve 
değerlerine, ülkülerine, doğruluk savlarına ve modernizmin ilerleme idealine karşı çıkar. (Güçlü vd., 2008, 
ss. 1160, 1161). 
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ve diğer maddi gelişmelere bağımlı, “ilerleme” sanılan şeye gözü kapalı 
teslim olmuş tüketicinin hayatını yaşamayı seçer.” (Tarkovski, 1988, s. 
170). 

 Alexander’in oğlu ile kuru bir “ağacı” dikmesi eylemi ile, “kurban” vermek için 

yakılan “ev” metaforları gelecekten halen daha umut kesilmediğinin birer göstergesidir. 

Geleceği şekillendirmek, iyi yönde değiştirmek için filmde kullanılan her bir metaforun, 

Barthes’ın “camera lucida (2016b, s. 122)” yaklaşımında ifade ettiği gibi her birinin 

“yatay” zeminde bir genelliği oluşturan birer dolgu unsuru olarak kullanılan “studium 

(2016b, ss. 39, 41, 57)” olduğunu söylemek mümkündür. Tıpkı filmde konu edinilen bu 

ailenin maruz kaldığı gibi, insanlık ailesinin de aniden bir yıkımın eşiğinde olması 

durumu, tehlikesi ve de her an yaşanabilecek böylesi bir diken üstü tehdidi ise konuyu 

“dikey” olarak bölen “punctum (2016b, ss. 39, 57, 58, 113)" olarak değerlendirilebilir.138 

Filmde rüya-sekans sahnelerinde kullanılan göstergeler olan: çöp, paslanmış metal, tel, 

kırık cam, havada uçuşan gazete ve kumaş parçaları, cam sürahiden düşüp kırılan ve 

ortalığa saçılan [çocukluğu ve saflığı temsil eden] süt vb. gibi göstergelerin ise art arda 

kontekst bir yapı oluşturacak şekilde  dizilimiyle de var olan punctum’u derinleştirerek 

ve hareketsizleştirip neredeyse etkisizleştirdiği ve Barthes’ın “kör alan (2016b, s. 72)” 

olarak ifade ettiği çözümsüzlük alanına doğru sürüklediği, özneyi [Alexander karakteri 

üzerinde] nedensel bağlarından kopartarak pozitif düşüncenin sınırlarının dışına itmeye 

zorladığı ve en sonunda ise bu sıkışmışlık durumundan, tıpkı bir kâbustan uyanmak için 

çığlık atmaya benzetilebilecek irrasyonel bir tepki ile kurtuluşun [ancak] olabileceği 

düşüncesine doğru sürükler. İnsanlığın kendi elleriyle kendi sonunu hazırlaması gibi 

irrasyonel bir tarihi sonuç olarak karşımızda duran bu tehdit gibi; evin yakılması eylemi 

de punctum’un derinliği oranında irrasyonel bir sonuçtur. 

 Alexander’in, Maria’nın evine giderek onunla seviştiği sahnede, bir büyücü ile 

sevişerek “penisin iğdiş edilmesi” yoluyla verilen bir “adak/kurban” eyleminden de söz 

etmek mümkün gözükmektedir. Postacı Otto’nun, nükleer tehdit öncesi yapmış olduğu 

tüm bu doğaüstü ve mucizeye dayalı zırvalıkları, Alexander gibi entelektüel birinin bile 

                                                 
138 bkz. böl. (2.4.4.4.) ve (2.4.4.5.) 
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giderek ve kaçınılmaz olarak kendisini ve seyirciyi irrasyonel bir düşünce alanına doğru 

sürüklediği görülür (Kutay, 2004, ss. 600, 601). 

“Bir sevişme eylemini ‘penisin iğdiş edilmesi’ olarak şeklinde 
açıklamak garip gelebilir fakat (…) Tarkovski sinematografisinde 
Alexander’in Maria ile cinsel birleşmesini anlamlandırabilmenin daha 
doğru bir yolu yoktur. Çünkü Maria bir ‘büyücü’ olarak tanımlanmıştır. 
(…) Özellikle [Alexander’in] düşler[in]de gördüğümüz imgeler, döl 
yolunun ve rahmin -ana rahminin- korkunç portresini çizer. Alexander, 
ister insanlığın kurtuluşu için olsun, isterse başka bir nedenle, kendini 
kurban etmektedir ve bunu penisi aracılığıyla yapmaktadır.” (Kutay, 
2004, ss. 600, 601). 

 Bilindiği gibi, kendini insanlık için feda ederek kurban verme eylemi, gerek tek 

tanrılı dinlerden önceki arkaik dönemde ve gerekse de Hristiyanlık inancının büyük 

oranda merkezinde yer alır. Anaerkil dönemde, ana tanrıçayı memnun etmek adına, kabile 

reisinin kendisini hadım ederek cinsiyet değiştirmesi ritüeli, kan bağlarına dayalı 

kabilenin refahı için dişil olduğu düşünülen doğa tanrıya sunulan adak konumundaki bir 

eylemdi (Green, 2016, ss. 26, 27). 

“Kendini hadım etmenin Ana Tanrıçaya tapan kültlerle olan yakın 
ilişkisini belirtmek, kaynağını muhtemelen Hitit’lerden aldığını ve 
onlardan önce Samiler’e, daha sonra da Asya ve Avrupa’ya yayıldığını 
bildirmekten daha önemlidir. Başlangıçtaki amaç ilaheyi memnun 
etmekti, dolayısıyla da kuşkusuz her şeyden önce kendini kurban etme 
niteliğindeydi.” (Green, 2016, s. 26). 

 İsa Mesih’in kendi bedenini, insanlığın ilk günahı dolayısıyla ve insanlık adına 

kefaret olarak kurban vermesi ise Hristiyanlık inancının temel akaidini oluşturur. Ruhun 

Aden’den çıkartılarak beden içine hapsedilmesi ve daha düşük olan Dünya’ya sürgüne 

gönderilmesi ve bedenin kirli sayılması mitosu Kutsal Kitap’ta şöyle verilir: 

“Bölüm IV: Mesih Niçin Çarmıha Gerildi? 

Bu, özellikle şu günlerde çokça duyduğumuz bir sorudur. En açık yanıt 
ise, İman Yasası’nda bulunuyor: “O, biz insanlık için, kurtuluşumuz 
için gökten indi, Bakire Meryem’den Kutsal Ruh ile doğdu ve bedene 
girdi. Pontiyus Pilatus zamanında bizlerin yerine çarmıha gerildi. Acılar 
çekti ve gömüldü. Üçüncü gün dirilip göğe çıktı. (…) Gerçekten de her 
insan kendiliğinden, tövbenin geçmiş günahlarını silemeyeceğini, af 
için daha etkin bir yolun bulunması gerektiğini hisseder ki, bu yol 
“Kurtulmalık”tır. Hemen her dinde varolan, eski zamanlardan beri 
bilinen kurbanı başka türlü nasıl açıklayabiliriz? Kurbanın ilkesel 
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anlamı, suçlu insanın günahlarının silinmesine duyduğu ihtiyaca uygun 
değil midir? (“Web Site: ‘https://www.kitabimukaddes.com’; ‘Mesih 
Niçin Çarmıha Gerildi?’”, 2018). 

Kurtuluşa olan gereksinim: Kuşkusuz, kurtuluş tüm insanlığın 
gereksinimidir. Günah, insan türünün ayrılmaz bir parçasıdır. “Çünkü, 
herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı (İncil, 
“Romalılara” 3:23, Kutsal Kitap, 2002, s. 1427).” 

“Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık, her birimiz kendi yoluna döndü. 
Rab, hepimizin kötülüğünü O’nun üzerine koydu (Tevrat, “Yeşaya” 
53:6, Kutsal Kitap, 2002, s. 909).” 

“Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve 
O’nun sözü içimizde olamaz (İncil, “Yuhanna’nın 1. Mektubu” 1:10, 
Kutsal Kitap, 2002, s. 1569).” 

 Tarihin ilerleyişiyle birlikte aynı kan bağından olmayan farklı ailelerin de ticaret 

yapma gereği etrafında birleşerek, şehir devletlerini oluşturduğu ve bu dönemde tanrılara 

verilmesi gereken bu “adak/kurban” sunma işi rutin hale getirilerek ayrı bir rahipler 

sınıfının türemesine yol açtı. Şehir devlet yapılarının ilk dönemlerinde, rahiplerin aynı 

zamanda yönetici krallar oldukları da bilinmektedir (Frazer, 2004, s. 10). 

“Krallar, birçok durumda yalnızca rahip olarak değil, yani insanlarla 
tanrı arasında bir aracı olarak değil, genellikle insanın elinin 
uzanamayacağı bir yerde olduğu varsayılan ve insanüstü ve görünmez 
varlıklara sunulan dua ve kurbanlarla ulaşılabilen iyilikleri kullarına ve 
kendine tapınanlara verebilecek tanrılar olarak saygı görürlerdi. 
Dolayısıyla tanrılardan, mevsimi gelince yağmuru yağdırması, güneşi 
açtırması, ürünü olgunlaştırması vb. beklenirdi. (…) Ona göre, dünya 
çoğunlukla doğaüstü güçlerce, yani tepkilere ve nedenlere kendi 
malıymış gibi hükmedebilen; kendisi gibi, amaçlarına, korkularına ve 
umutlarına başvurulardan etkilenebilen kişisel varlıklarca yönetilir.” 
(Frazer, 2004, ss. 9, 10). 

  Ludwig Feuerbach, “Tanrıların Doğuşu” isimli eserinde; insanlığın bu ilk ve 

animik dönemlerinde uygulanan kurban sunma eylemi ile diğer ritüel ve totemlerin, daha 

sonraki süreçte toplumsal yapının da değişip genişleyerek ilk devlet yapılarının 

oluşmasıyla birlikte, tanrıların birleşip tekleşmesiyle sonuçlandığını söyler. Feuerbach’a 

göre tanrılar, birer fenomenolojik ide olarak sürekli değişmekte ve varlığını insanın 
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“yaşama alanında”139 sürdürmektedir (2014, ss. 39, 40). Feuerbach, [Kant’ın getirdiği, 

“deney alanı izleğinin” dışına çıkmama yasağının devamı niteliğinde] Tanrılar ya da 

Tanrı’nın bir ide olarak insan zihninin ürünü olduğu sonucuna varır. Kurban verme 

eylemi ise daha çok doğa karşısında edilgen konumda bulunan insanoğlunun, “doğa ile 

mücadele etme”; doğada var olduğunu zannettiği kendisinin üstündeki bilinç sahibi gücü 

“memnun etme” ve sonuç olarak da temel “hayatta kalma” dürtüsünün tipik bir 

psikolojik uzantısı konumundadır. 

“Tanrıların zihinde canlandırılmasının, yakarışların, adakların, 
şenliklerin içeriği sonuç olarak sadece şükür ya da ricadır: -yerine 
gelmiş dilekler, kabul görmüş iyilikler için şükran, methiye, övgü-; rica, 
dileklerin yerine getirilmesi içindir, nesnesi ya gerçek bir iyilik, ya bir 
kötülüğün savuşturulmasıdır, ya da kefaret ve kabahat karşılığı kesilen 
kurbanlarda, nedamet ve uzlaşma şenliklerinde olduğu gibi, kötülüğün 
nedeni olarak tanrı gazabını yatıştırmaktır. (…) Dilek, tanrıların ilk-
görünmesidir. Dileklerin doğduğu yerde tanrılar görünür, hatta 
meydana gelir.” (Feuerbach, 2014, s. 41).  

 Feuerbach’a göre, Yahudi-İbrani geleneğin, diğer uzak doğu ve Hint 

mitolojilerinden farklı olarak uyguladığı temel ayırım; ruhun ilk yeri olduğuna inanılan 

Aden diyarına ait bir töz olan “sezgiye” ulaşmak için, deneyim alanına ait olan “duyusal 

alanı” [maddi alan] reddetmek yerine, tam tersini yaparak sezgi alanını duyusallaştırdılar. 

Tanrıları; insansı özellikler taşıyan, en iyi ve semiz büyükbaş hayvanları kendisine 

rüşvet/kurban/adak olarak alan, İbrani krallarıyla güreş tutan (Tevrat, “Yaratılış” 32:27, 

Kutsal Kitap, 2002, s. 41), hatta onların arasından seçtiği rahibe sınıfıyla evlenen, egosu 

yüksek olan, kızan, ceza veren, intikam alan ve sonuçta tıpkı bir “insan” gibi olan bir 

tanrı ürettiler. 

“Duyusal olan yadsındıkça duyusallığın kurban edildiği tanrı daha 
duyusal olur. Demek ki tanrıya kurban edilen şeye özel bir değer verilir, 
tanrı bundan özel bir hoşnutluk duyar. İnsan için en yüce olan şey tanrı 
için de en yüce şeydir; insanın hoşlandığı şeyden tanrı da hoşlanır. 
Museviler Yehova’ya mundar, mekruh hayvanları değil, kendileri için 
en yüksek değere sahip, kendilerinin yediği, tanrının da yiyeceği olan 
hayvanları kurban ediyordu. Bu yüzden duyusallığın yadsınışının özel 
bir öz, tanrının hoşlandığı bir kurban haline getirildiği yerde 
duyusallığa özellikle çok büyük bir değer verilir ve feragat edilen 
duyusallık, vazgeçilen duyusal özün yerine tanrının geçmesiyle istem 

                                                 
139 Wittgeinstein’e göre bu alan “dil”dir; Heidegger ise buna “dünya” der. Ayrıca bkz. böl. 2.3.2. ve 2.3.3.  
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dışı olarak eski haline getirilir. Rahibe, tanrıyla evlenir. (…) İnsan 
kendisinde yadsıdığı şeyi [maddeyi] tanrıda olumlar. (…) Soyutlandığı 
ya da soyutladığını sandığı şeyi tekrar soyutlamaya ve yadsımaya 
katmak zorunda kalır. Ve böylece din bilinçli bir şekilde yadsıdığı her 
şeyi (…) tekrar tanrıya koyar. Böylece insan dinde kendi aklını yadsır: 
O kendinden hareketle tanrı hakkında hiçbir şey bilmez, düşünceleri 
sadece cismanidir, dünyevidir, tanrının kendisine izhar ettiği şeye 
inanır. Ama buna karşılık tanrının düşünceleri insani, dünyevi 
düşüncelerdir; o insan gibi kafasında planlar yapar; bir öğretmenin 
öğrencilerinin kavrayış yetisine göre davranması gibi insanların 
durumlarına ve anlayış gücüne kendini uydurur.” (Feuerbach, 2008, ss. 
62, 63). 

 Kurban verme ritüelinin kökenini, Feuerbach üzerinden incelediğimiz Batı 

düşünce geleneği, M.S. 4. yy.’da Roma devletinin resmi dini olarak kabulünden sonra 

giderek yükselmesi ve Plotinus’un da yeni Platoncu öğretilerinin etkisiyle harmanlanan 

Hristiyanlığın (Gilson, 2007, s. 115), Ortaçağ Skolastik felsefesinin  giderek tüm 

yapıların üstünde bir güç unsuru olarak güçlenmesiyle birlikte, ‘özneyi yok saydığı’140, 

baskı altına alarak emeğini sömürdüğü, kilise oligarşisinin yeri geldiğinde kralları bile 

aforoz ederek yerinden ettiği, devlet yönetimini ve serveti ele geçirdiği bir düzene geçildi. 

Bu yüzden Batı’nın, Aydınlanma Hareketinin temelde dine karşı yapıldığı, Kant’ın ünlü 

“Aydınlanma Nedir?” makalesinde “‘Sapere aude!;’ Kendi aklını kullanma becerisi 

göster! (Kant, 2015a, s. 311)” sloganı ile özetlenebilecek bir karşı savın geliştirilerek 

aklın ve vicdanın ön planda tutulduğu bir düşünce değişikliği olduğu söylenebilir.  

“Feuerbach, dinin gerçek ya da antropolojik özünü çözümledi. Tanrıya 
yüklenen çeşitli nitelikleri tartışarak, bunların insan doğasının farklı 
gereksinimlerinin karşılığı olduğunu ileri sürdü. Tanrı ve dinin, insan 
iradelerinin, ıstıraplarının ve isteklerinin bir izdüşümünden başka bir 
şey olmadığını vurguladı. Hristiyanlıktaki tanrının bir yanılsama 
olduğunu iddia etti.” (Giriş: Feuerbach, 2008, s. 1).141 

 18. yy. sonrasında başlayan Aydınlanma Hareketi ile birlikte, etkileri dinde reform 

ve yönetimde yenileşme olarak karşılık bulan Batı düşünce sistemindeki bu dönüşüm, 

özneye yüklenen anlamın da değişmesinde etkili oldu. Özellikle sanayi hamlesinin 

                                                 
140 “Örneğin Anselmus şöyle der: ‘Kendini hor gören bir kimse tanrı katında itibar görür. Kendinden 
hoşlanmayandan tanrı hoşlanır. Demek ki kendi gözünde küçük ol ki tanrının gözünde büyük olasın; zira 
insanlar tarafından ne kadar hor görüşürsen tanrı katında o kadar değerli olacaksın.” (Feuerbach, 2008, s. 
63). 

141 Çev. Oğuz Özügül’ün, a.e. “Önsöz” yazısından. 
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başlayarak, emek ve işgücü ihtiyacıyla birlikte; köylüler, din adamları, soylular ve feodal 

toprak sahiplerinin yanında, ticaret sayesinde yeni ortaya çıkan bir “burjuva” sınıfının da 

doğmasına yol açtı. Özne’ye bakışın değişmesinde burjuva sınıfının yeni haklar 

istemesinin etkili olduğu söylenebilir. Şüphesiz ki tüm bu dönüşümün dinsel bakış açısını 

da etkileyip dönüştürmesi doğal bir sonuç olacaktır. Varoluşçuluk olarak da bilinen ve 

özne merkezli felsefi düşünce ekolünün gelişimini ilk kez, özne merkezli varoluşçu dinsel 

bir düşüncenin ilk ürünlerini bir 19. yy. filozofu olan Soren Kierkegaard’da görürüz. 

Özne merkezli, öznenin kendisi için ve öznenin saf isteğinden başlayan bu Kurban verme 

eylemi; Tarkovski sineması içerisinde özellikle Offret filminde de karşımıza çıkar. Bu 

yaklaşım, İbrani geleneğinin şekillendirdiği klasik Hristiyanlık düşünce geleneğinin etkili 

olduğu isteyen tanrı olarak değil; tanrı istemese bile öznenin sırf kendi gelişimi için 

sunmak zorunda olduğu kurban ritüeli şeklinde kendini gösterir. Kierkegaard Kurban 

verme eylemi ile özne ve tanrı arasında kurulan bu bağı, “Korku ve Titreme” isimli 

eserinde ifade eder. İbrahim’in, oğlu İshak ile birlikte Moriah Dağına yaptığı yolculuk 

üzerinden iman ve varoluş kavramlarını sorgular. “Korku ve Titreme”de dört farklı 

zihinsel yolculuk vardır. Kierkegaard, tıpkı bir sinema filminde flash back (geriye dönüş) 

yaparmış gibi, yolculuğu geriye dönerek dört farklı versiyonda anlatır. Her bir yolculukta, 

oğlu İshak’ı kurban verme eylemi aynı olsa bile, İbrahim’in Tanrı ve onun emri 

hakkındaki içinde taşıdığı niyeti farklıdır. Önceki üç yolculuğunda, oğlunu kurban verse 

bile huzur bulamayan İbrahim, dördüncü ve son yolculuğunda kendisini tanrı rızası dahil, 

sadece tanrıya [başka hiçbir amaç/çıkar gözetmeden] kurban vermek için, kurban vermesi 

gerektiğini anlar ve bunun kendisi için yapılması gereken en doğru şey olduğuna karar 

verir. Yolculuğunun bu en son aşamasında, Tanrının kendisi bile aradan çekilmiş, aklın 

devre dışına bırakılması yolu “seçilerek”, “absürt142”e ulaşılmış ve İbrahim, en sevdiği 

varlığı olan oğlu İshak’ı kurban vererek [hiçbir karşılık beklemeyerek] “saf iman”a 

kavuşmuştur. 

                                                 
142 Absürt: “sf. Fr. absürde Saçma (TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 6).” 
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 İbrahim’in 1. yolculuğu: “Estetik” evresi. Yapılması gerekli olanı yapma. Şık 

olan, yapılması beklenen davranış: İbrahim, oğlu İshak’ın, Tanrıya olan imanını 

kaybetmemesi için suçu kendi üstüne alır. 

“İbrahim de oğlunu tuttu ayağa kaldırdı, elini eline aldı, onunla birlikte 
yürümeye devam etti, sözleri teselli ve teşvik doluydu ama İshak onu 
anlamadı. Moriya Dağına çıktıklarında İshak onu hâlâ anlamamıştı. 
Sonra İbrahim oğluna bir an sırtını döndü, tekrar yüzünü döndüğünde 
İshak, onun çehresindeki ifadenin değişmiş olduğunu gördü, bakışları 
vahşi, tavrı korkutucuydu. İshak’ı göğsünden yakaladı, yere savurdu ve 
dedi ki: “Aptal oğlan, baban mı olduğumu sanıyorsun? Ben bir 
putperestim. Bunu Tanrının buyruğu mu sanıyorsun? Hayır, bu benim 
arzum.” (Kierkegaard, 2015, s. 29). 

 İbrahim’in 2. yolculuğu: “Etik” evresi. Kişinin kendisi için doğru olanı yapma: 

Oğlunu çok sevdiği için onu feda edemeyeceğini anlayan Tanrı, merhamet göstererek, 

İbrahim’e gökten bir koç gönderir. 

“Sonra Tanrının seçmiş olduğu koçu gördü. Onu kurban etti ve eve 
döndü. İbrahim o günden sonra ihtiyarladı, Tanrının ondan öngördüğü 
şeyi unutamadı. İshak eskisi gibi serpilmeyi sürdürdü; ama İbrahim’in 
gözlerinin feri söndü, bir daha mutluluk yüzü göremedi.” (Kierkegaard, 
2015, s. 31). 

 İbrahim’in 3. yolculuğu: “Ahlak” evresi. Halk için doğru olanı yapma: Oğlunu 

kurban etme eylemi toplumsal ahlak ile çatışır. 

“Sakin bir akşam vakti İbrahim, katırına binip tek başına yola çıktı, 
Moriya Dağına vardı; yüzüstü yere kapandı, günahını affetmesi için 
Tanrıya dua etti, İshak’ı kurban etmeye boyun eğdiği için, babanın 
oğula yükümlülüğünü unuttuğu için. Giderek daha sık, tek başına 
yollara düştü, dolaştı durdu, ama huzur bulamadı.” (Kierkegaard, 2015, 
s. 32) 

 İbrahim’in 4. yolculuğu: “İman” evresi. Karşılık beklemeksizin, salt buyruğun 

kendisini sorgulamaksızın yapma. Aklın ve mantık kurallarının dışına çıkmayı tercih 

ederek, absürdü uygulama: 

“İbrahim kurban için her şeyi hazırladı, sakin ve müşfikti, ama arkasını 
dönüp bıçağı çekerken, işte tam o zaman İshak İbrahim’in sol elinin 
kararsızlıkla sanki kenetlendiğini, bedeninden bir titreme dalgasının 
geçtiğini gördü- fakat İbrahim bıçağı çekti.” (Kierkegaard, 2015, s. 33). 
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 Korku ve Titreme’nin dördüncü yolculuk meselinde bahsedilen bu olaydaki 

İbrahim’in elinin havaya kaldırdığı tam “o an”da bir tercihte bulunması gereklidir. 

İbrahim, aklın kurallarının dışına çıkarak buyruğa koşulsuz olarak teslim olmayı “tercih” 

eder. Böylece hep ulaşmak istediği o saf imana kavuşur. Kierkegaard, Kant’tan beri 

devam eden aklın sınırları dahilinde uygun eylemi tercih etme, etik doğruya ulaşma 

anlayışını, Kant’ın devamı niteliğinde olan Hegel ile çatışarak yapar. Kierkegaard 

felsefesinin de temelinde yer alan ve bu eserinde anlattığı varoluşsal “kaygı” durumu ve 

“absürt” olay, öznenin varoluşunun temel koşulu durumuna gelir. 

“Kierkegaard düşüncesinin temelinde kendi içerisinde diyalektik bir 
sıra izleyen üç aşamalı bir varoluş anlayışı yatmaktadır. Bunlardan ilki 
“estetik aşama”, ikincisi “etik aşama” ve en sonda yer alan da “dinsel 
aşama”dır. Bu üç aşamadan her birinin aynı zamanda “estetik”, “etik” 
ve “din” olmak üzere Kierkegaard felsefesinin üç ayrı bölümünü 
oluşturduğu söylenebilir.” (Güçlü vd., 2008, s. 823). 

 Offret filminde de, Alexander karakteri üzerinde, “estetik”, “etik” ve “varoluş” 

olarak ifade edilebilecek üç aşamalı ve diyalektik çatışma üzerinde kademeli olarak 

ilerleyerek karşımıza çıkan bu “absürt” olaylar dizgesi, Alexander’i de geliştirmiş ve 

varoluşsal bir ilerleyiş ile onun olgunlaşmasını sağlamıştır. Çatışmanın her bir 

aşamasında, tıpkı İbrahim gibi Alexander da “o an”ı yaşamak zorunda kalmış ve üç kez 

“tercih”te bulunarak kendi özünü bu verdiği tercihleri doğrultusunda sezgi alanına doğru 

bir yönelimle kurmuştur. 
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Alexander’in 1. yolculuğu: “Estetik” evresi. Kuru ağacı toprağa dikme eylemi. 

 

Şekil 18: Alexander'in oğluyla birlikte kuru bir ağacı toprağa ekip sulama 
sahnesi.143 

“GÖL KENARINDAKİ ÇAYIRLIKTA144 

Yaz ortasında puslu bir gün. Geniş çayırlarıyla düz, ağaçsız bir göl 
kenarı. Sol tarafta, suyun kenarında köhne ahşap bir kulübe. Alexander 
göl ile yol arasındaki yeşil düzlüğe kurumuş bir ağaç dikmeye 
çalışmaktadır. Sesler: Martı çığlıkları, rüzgârın uğultusu. 

ALEXANDER: Gel ve bana yardım et, oğlum! Bir zamanlar, çok uzun 
yıllar önce Ortodoks manastırında yaşlı bir keşiş yaşarmış. Adamın adı, 
Pamve'ymiş. Bir ağacın yamacına kuru bir ağaç dikmiş. Aynı bunun 
gibi. Öğrencisinin adı Joann Kolow'muş. Ona bu ağaç canlanıncaya 
kadar her gün buraya gelip sulayacaksın demiş. Oraya bir iki taş koy, 
lütfen.” (Tarkovski, 1988, s. 43). 

                                                 
143 Kaynak: (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 00:06:46) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 

144 Film diyalogları için merkezi Almanya’da bulunan “Schirmer/Mosel Verlag” yayınevi tarafından 1987 
yılında yayımlanan “Opfer” isimli film diyaloglarını içeren kitabın; Türkçe çevirisi, “Tuba Tarcan Çandar” 
tarafından yapılan ve 1988 tarihinde “Dönemli Yayıncılık”  tarafından yayımlanan (“Kurban”, Tarkovski, 
1988) isimli çeviri kitap, kaynak eser olarak kullanılmıştır. 

Farklı film diyalogları için ayrıca bkz. “Offret” filminin Türkçe dublajını, ilk olarak TRT yapmış ve TRT-
1 ile TRT-2 televizyon kanallarında kültür-sanat TV kuşaklarında aralıklarla yayınlamıştır. Filmin baş 
karakteri olan “Alexander”a sesini veren kişi ise dönemin ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncusu Rüştü 
Asyalı olmuştur. Kaynak: (“Web Site: ‘http://trtarsiv.com’; ‘Offret, TRT Çevirisi’, Kırk Ambar 8. Bölüm”, 
1993). 
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 Alexander’in 2. yolculuğu: “Etik” evresi. İnsanlığın kurtuluşu için büyücü Maria 

ile yatmak zorunda kalması, kendi penisini feda ederek iğdiş 145 olması; kirlenme ve 

teslimiyet. 

 

Şekil 19: Alexander'in Maria'nın evine giderek “kurtuluş” için yardım istediği 
sahne.146 

“‘ALEXANDER’İN ODASINDA  

OTTO: Sana, hâlâ son bir şansımız daha olduğunu söyleyecektim. 

ALEXANDER: Şans mı? Nasıl bir şans? 

OTTO: Bir şans! Son bir umut!’ 

(Tarkovski, 1988, s. 111). 

(…) 

‘OTTO: Her neyse, Maria'nın yanına gitmen gerekiyor şimdi. 

ALEXANDER: Peki ama neden? 

OTTO: Bütün bunların sona ermesini istemiyor musun, sen? 

                                                 
145 Kastrasyon (hadım edilme) fobisi hk. ayrıca bkz. (“Hadım Edilme Kompleksi”; Green, 2016) ve 
(“Cinsellik Üzerine”; Freud, 2017). 

146 Kaynak: (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 01:52:30) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 
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ALEXANDER: Neyin sona ermesini istemiyor muyum? Ne demek 
istiyorsun? 

OTTO: Her şeyin, evet her şeyin. Hepsinin. 

ALEXANDER: Tanrım, Otto! 

OTTO: Dinle! Bütün bunlar sona erecek. 

ALEXANDER: Otto! 

OTTO: Evet, Maria'ya gitmelisin ve onunla yatmalısın!’ 

(Tarkovski, 1988, s. 114). 

‘MARIA’NIN EVİNDE 

ALEXANDER: Acaba… Beni sevebilir misin, Maria? 

MARIA: Neler diyorsunuz siz? 

Alexander başını Maria’nın kucağına koyar. 

ALEXANDER: Yalvarırım, sev beni. Beni kurtar! Hepimizi kurtar! 
Kim olduğunu biliyorum. O… O bana söyledi. Sev beni, sev. Lütfen, 
lütfen. Yalvarırım, kurtar bizi. 

MARIA: Siz neden bahsediyorsunuz? Gidin lütfen! Evinize gidin. 
Benim de sizinle gelmemi ister misiniz? Benim de bisikletim var. 

Maria ayağa kalkar; üzerinde gaz lambası yanan masaya doğru ilerler. 
Alexander Maria’nın yatağına oturur. Tabancayı şakağına dayar. 

ALEXANDER: Öldürme bizi. Kurtar bizi, Maria! 

MARIA: Ama neden? Zavallı, zavallı adam!’ 

(Tarkovski, 1988, s. 127).” 

 Alexander’in 3. yolculuğu: “Varoluş” evresi. Varlığa147 teslim olmak için 

yapmak zorunda olduğu fedakârlık: Kendi evini yakmak suretiyle “kurban” verme 

                                                 
147 Bu çalışmamızın hiçbir yerinde “Varlık” kavramından söz ederken, geleneksel olarak düşünülen, 
dinlerin tasvir ettiği teolojik “Tanrı”yı kastetmiyoruz. Nitekim bizim buradaki “Varlık” terimine 
yüklediğimiz anlam, Heidegger’in sözünü ettiği bağlamdaki “Varlık”tır. Heidegger’e göre Varlık; 
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eylemi. Pozitif düşünce sisteminden çıkarak sezgi alanına geçiş evresi; kararın verildiği 

“o an”; tercih ve Varlık’la bütünleşme, Varlığa geri dönüş, maddeden arınma ve onu 

aşarak bir bilgi türü olarak “sezgi148”nin kabulü. 

 

Şekil 20: Alexander'in evi yakma sahnesi.149 

“‘EVİN ÖNÜNDE 

Alexander elinde çantayla ön kapıdan çıkar; Victor’un evin önünde 
duran arabasına çantayı bırakır; sonra döner; evin giriş avlusundaki 
masanın üzerinde bulunan tabak çanağı bir tepsiye koyar; tepsiyi ve 
pencere kenarındaki vazoyu ortadan kaldırır; sonra iskemleyi ve hasır 
koltukları masanın üzerine yığar ve örtüyle üzerlerini örter. Tekrar evin 
önüne gelir, Victor’un orada duran arabasına biner, geri geri giderek 

                                                 
Dasein’in “dünya-içinde-olmak”lığı bakımından; onun bu ontolojik durumuyla ilgilidir. Dasein 
[özne/insan], Varlık’ın açıldığı alanda, zamanla birlikte varoluşsal [eksinstens] olarak bulunur, “dünya” ise 
varlığın açıldığı bu alanda, Varlığı fenomenolojik olarak algılayan öznenin alt bir katman olarak ürettiği 
insansal bir fenomenolojik anlam alanıdır. Din ise “dünya” içinde bulunur.  Din, insanın inanç alanıyla 
ilgili, tarihi tecrübeye dayalı tercihsel bir tavrı ifade eder. Geleneksel Ortadoğu kökenli dinlerin yapmış 
olduğu Tanrı tasviri ise sonuç olarak duyu alanının dışında olduğu için metafizik ve tarihsel bir varsayımdır. 
İbrani kutsal kitapları incelendiğinde bahsi geçen tanrının, insansı özellikler taşıyan tarihsel bir “ide” 
olduğu görülürken; Varlık, Dasein’in içinde bulunduğu “dünya”nın açıldığı [Heidegger’e göre ışıldadığı] 
alandır, bunların kökeni ve toplamıdır. Sonuç itibariyle Varlık, bir varolandır. Varlığın özünün [kendisinin] 
bir bilinç taşıyıp taşımadığı sorusu ise [Kant’a göre] duyu deneyimi alanının dışında olduğu için 
bilinemezdir (Heidegger, 2015, ss. 41-44). Kimi çevrelerin kasıtlı olarak yaptığı gibi Tarkovski sinemasını 
İbrani tanrısına ironik bir şekilde “kurban” vermek, sanatçıya, ideoloji adına yapılacak büyük bir haksızlık 
olacaktır ve onun sanatının değerini düşürecektir. Tarkovski, çok daha evrensel ve kökene dair kavramlar 
üzerinde dururken, günümüzde ise “Tarkovski Sineması”nın dinsel bir propaganda aracına dönüşmüş 
olduğunu görmek üzücüdür. 

148 bkz. böl. (2.3.1.) 

149 Kaynak: (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 02:14:51) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 
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karenin solunda görüntüden çıkar. Sonra topallayarak tekrar 
görüntüye girer, bu defa kendi arabasının kapısını açar, arabaya girer; 
bir şeyler arıyor gibidir, tekrar iner, evin giriş avlusuna geri döner.’ 
(Tarkovski, 1988, s. 153). 

‘ALEXANDER: Anlamıyorum. Nereye bırakmıştım onu? Nerede 
acaba? 

Ceplerini karıştırır, etrafa bakınır, sonra üzerinde iskemlelerin yığılı 
olduğu masanın önünde diz çöker ve en sonunda bulmuş olduğu 
kibritlerle yığının üzerindeki örtünün aşağı sarkan ucunu tutuşturur ve 
geri geri giderek görüntüden çıkar. Örtü yanmaya başlar. Rüzgârın 
etkisiyle alev hızla yayılır.’ (Tarkovski, 1988, s. 155).” 

 Tarkovski, Offret filmiyle, izleyicisine yaşama ve hayatın anlamına dair sorular 

sorduruyor; bu yolla ise insanlığa farklı düşünme yollarının da olabileceğini göstermek 

istiyordu. Tarkovski, kendisine has ve seyretmesi kimi zaman zorlayıcı da olabilen özgün 

sinema üslubuyla, uzun plan-sekanslara dayalı çekimler yapıyor; görsel imge ve 

metaforlar kullanarak seyirciyi şiirsel düşünce ve sezgi alanına sokuyor; görüntülerin 

getirdiği bu rüya-zaman etkisiyle izleyiciye alternatif bir düşünce ikliminin de 

olabileceğini göstermek istiyordu. Doğanın, insani hırslar ve egonun doymak bilmeyen 

tüketme arzusu nedeniyle umarsızca yok edilmesi, onun kabul edebileceği bir şey değildi. 

Rebelias’ın ünlü eserindeki; sürekli yiyen, yedikçe doymayan ve durmaksızın büyüyen 

hayali kahramanı “Gargantua” devi gibi, insanlık da kendi sonunu getirecek olan bir 

tüketim evresine girmiş bulunmakta, yaşadığı dünyayı çılgınca tüketmeye devam etmekte 

ve böyle giderse artık geri dönülemez bir yıkımın yaşanacağı noktaya doğru hızla 

sürüklenmekteydi. Tarkovski’ye göre insanlığın büyük yıkımdan kurtulabilmesi için 

öncelikle ilerleme, teknik ve tüketim kavramları etrafında insanın tekrar kendi içine 

yönelerek öncelikle kendi özünü ve sonrasında ise Varlığın özünü sorgulaması 

gerekiyordu. Pozitivist ve modernist düşünce ülküsünün getirdiği günümüz, geçmiş ve 

gelecek de hesaba katılarak düşünsel olarak sorgulanmalı idi. Nitekim Tarkovski’nin 

yaşadığı kasvetli dönem olan 20. yy. ikinci yarısı itibariyle de insanlığın gelmiş olduğu 

nokta, iki büyük dünya savaşı, çevre felaketleri, kapitalist sömürü ya da diğer tarafta ise 

sonuç olarak bürokratik kast sistemi olmuştu. Bu düşünce sistemleri her ne kadar özünde 

insanlık için birtakım iyi idealler ve geleceğe dair refah vadeden ülküler önerse de pratikte 

tüm bu yaklaşımlar insanı ezen ve sömüren sistemlerdi. 
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“Batı damgalı materyalizm ile yaşadığım deneyimlerin baskısı altında 
ezildikçe ve maddeci düşünce eğitimine maruz kalan insanlığın bu 
bölümünün çekmek zorunda bırakıldığı acıların -modern insanın 
hayatın neden kendisi için bütün çekiciliğini kaybetmiş olduğunu, bu 
hayatın neden giderek daha kuru, anlamsız ve boğucu derecede dar 
bulduğunu kavrayamamasının ifadesi olan psikozlar gibi- boyutlarını 
gördükçe, bu filme el atma gereğini daha da kuvvetle hissetmeye 
başlamıştım. Çünkü kanımca, insanın tinsellik dolu normal bir yaşama 
geri dönüş yollarından biri de kendisine olan bakışından geçer: İnsan ya 
teknolojik ve diğer maddi gelişmelere bağımlı, “ilerleme” sanılan şeye 
gözü kapalı teslim olmuş tüketicinin hayatını yaşamayı seçer, ya da 
sadece kendisini değil, başkalarını da kapsaması gereken tinsel 
sorumluluk yolunu yeniden bulur.” (Tarkovski, 1988, s. 170). 

 Filmdeki kurban verme eyleminin, kendisini başkaları için feda etme 

düşüncesinden hareketle, en derin anlamda “hümanist”150 bir düşünce olduğu görüşüne 

varmak mümkündür. Aydınlanma hamlesinin tarihi bir sonuç olarak insanlık üzerinde 

dayattığı “ilerleme” fikrinin yeniden bir sorgulanmasının yapılmasıdır. Varlıkla, her 

varolanla, diğer canlılarla ve diğer insanlarla; doğayı ve çevreyi koruyarak yeniden bir 

arada yaşayabilme; bencillikten kurtulma, mutlu olma vb. gibi konular üzerinde sorular 

soran ve bu yolla hayatın anlamına dair sorgulamalar yapan bir filmdir. Tarkovski, tüm 

bu konular üzerinde hazır cevaplar verme kolaycılığına düşmeden birtakım sorular 

somakta, bunu kurban, sezgi, fedakârlık, teknik ve dönüşüm gibi kimi kavramlar 

üzerinden ilerleterek kendi çağında hâkim olan bu baskın düşünceyi sorgulamaktadır. 

Tarkovski, Alexander karakteri üzerinden kendi evini yakarak “varoluşçu” bir 

fedakarlıkta bulunuyor ve dünyayı dönüştürmek için en sevdiği şeylerden ve en sonunda 

da deli sayılmak pahasına bile olsa empirist-pozitivist düşünce sisteminden çıkarak 

kendisini de tıpkı bir savaşçı gibi feda etme yürekliliğini gösteriyor. 

“Günümüzde “kurban” düşüncesinin insanlara ne kadar sevimsiz 
geldiğinin bilincindeyim tabii ki. Hiç kimse kendisini bir başkası için 
ya da herhangi bir şey için feda etmeyi istemiyor artık. Ama gene de 
belirleyici olan, bu tavrın acımasız sonuçlarıdır: Zaten sayısız 
insanlararası ilişkiyi belirlediği gibi, toplumsal grupların diğerleriyle, 
komşularıyla yaşamasının kurallarını da belirleyen ben-merkezciliğin 

                                                 
150 Hümanizm: [Lat. Humanus] [Tr.] 1. “İnsancılık. İnsanca, insana özgü insan ilişkin. İnsanlığa, insana 
yaraşır bir yaşam ve düşünmeye ulaşmak için çabalamak. İnsanın değer ve saygınlığına, insan olmaya, 
insanlığa olan us inancı (Akarsu, 2016, ss. 105, 106).” 2. “İnsanlığa ve insan onuruna yakışır bir yaşama 
biçimine ulaşmayı gözeten yönelim. İnsanın gelişme ve yeteneklerini koruyan, onur ve kişiliğine saygıyı 
esas alan, giderek insan toplumunun yetkinleşip, özgürleşmesini amaçlayan düşünce sistemi (Buhr ve 
Kosing, 1999, s. 189).” 
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daha da vurgulanmasıyla bireyselliğin yitirilmesi ve bundan da 
önemlisi maddi “ilerleme” yerine manevi gelişmeye yer açmanın ve 
böylece onurlu bir varoluşu mümkün kılmanın elimizde kalan son 
ihtimalinin yitirilmesi. Küçük bir örnek bile dünyanın materyalizme ne 
ölçüde teslim olduğunu açıklamak için yeterlidir: Açlık, para 
karşılığında kolaylıkla yok edilebilir. İşte, kendisini umutsuzluk ve 
çaresizlik içinde bir psikiyatrın koltuğuna bırakan kimse de aynı 
mekanizmaya, para karşılığı mal mekanizmasına itaat ediyor demektir. 
Seansın ücretini öder, para karşılığında ruhunu hafifletir ve her şey 
bittikten sonra da kendisini daha iyi hisseder; tıpkı bir randevuevinde 
“aşk” satın alanlar gibi.” (Tarkovski, 1988, ss. 170, 171). 

 Offret filminde, kurtuluş, ancak kurban vererek yani fedakarlıkta bulunarak elde 

edilir. Kurtuluş; tüketimi azaltmaya, temel ihtiyaçlardan fazla olanı istememeye, 

bencillikten ve egodan gelen hırslardan arınmaya bağlıdır. Tarkovski’ye göre, Varlıkla 

bütünleşme, tinsel bir yönelimdir. Bu girişim, bedenden arınmayı ve maddi olanı aşmayı 

gerektirir. Varlığa yaklaşmak, aynı zamanda dilin sınırlarını da aşma girişimidir. 

Sinemada ise bu “dünya”yı aşma hamlesi ancak dili empirik dizgesinden kopartarak, 

zamanın kozaliteye bağlı lineer devinimini değiştirmekle yapılabilir; bu ise algıdaki 

zaman aralığının uzun plan sekans çekimleriyle ve mümkün olduğu kadar yavaşlatarak 

en sonunda da “zamanı mühürlemek”le olabilir; işte izleyicinin algısında varoluşsal ve 

anlık olarak gerçekleşen bu alan “şiirsel sezgi alanı”dır.  

“Herhangi bir zamanda hayal ettiğim şiirsel bir görüntü, sonradan 
somut, elle tutulur bir gerçekliğe dönüşüyor, maddeleşiyor ve istesem 
de istemesem de hayatım üzerinde etki sahibi olmaya başlıyor. (…) 
Kurban, daha önceki filmlerime kıyasla, hepsinin barındırdığı 
şiirselliğe karşın, dramatik vurgulaması en güçlü olanıdır. (…) Bu 
filmimdeki epizodlar (bölümler), birkaç istisna dışında, hayattan 
alınmışlardır. Otantiktirler ve bu yüzden seyirci açısından algılanabilir 
bir gerçeklik taşırlar. (…) Bu filmin yapısı ve şiirsel anlatımı çok daha 
güçlü bir biçimde iç içe geçmiştir. Bu yüzden, bütünün yapısı çok daha 
karmaşık bir nitelik kazanmıştır ve yapının kendisi şiirsel parabol 
biçimi taşır.” (Tarkovski, 1988, ss. 171, 172, 173). 

 Karakter çözümlemesi ve oyuncu seçimi açısından bakıldığında, tüm karakterlerin 

genel dramaturgi esaslarına göre, karakterler arası çatışma üzerinden hikâyenin 

geliştirilip verilmek istenilen mesajın serimlenmesine uygun özellikler taşıyacak şekilde 

seçildiği gözlemlenmektedir. “Alexander”, tinsel özellikleri yoğun olarak yaşayan, 

kurumuş bir ağaca su verecek kadar ümit duygusunu yitirmemiş, sorgulayan, filmin 

sonunda akıl hastanesine gitmeyi göze alacak kadar inandıklarını uygulama konusunda 
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cesur olan savaşçı özellikler taşıyan bir karakterdir. “Adelaide”, bencilliği ve bireyselliği 

temsil eder. Bir bakıma zamanının kurallarına uygun yaşayan güçlü bir karakterdir. 

Kendisi dışında bireysellik ve kişilik özellikleri göstermeye kalkan kişileri başta kocası 

Alaxander olmak üzere herkesi ezen bir karakterdir. Adelaide, çevresine insancıllık, 

kadınlık ya da annelik özelliklerinden hiçbir şey yansıtamayan, tinsellikten uzak bir 

kişiliktir. Bir bakıma Alexander’in trajedisinin asıl nedeni odur. Algılama alanı son 

derece dardır ve bu alan dışında başka bir dünya olduğunu göremez gibidir; ya da görecek 

olsa da kavrayamaz. Tüm kontrolü elinde tutmak istediği için filmin sonunda asıl 

kaybeden o olmuştur. Evin hizmetçisi “Maria”, Adelaide’nin tam tersi konumunda 

özellikler taşıyan bir figürdür. Kendini aşağılatacak derecede alçakgönüllü, utangaç ve 

özgüven eksikliği olan biridir. Alexander, bu basit insanı yaklaşan bir felaket nedeniyle 

sevmeyi öğrenir. Yaşanan olaylar varoluşsal bir şekilde hem kendisini hem de 

Alexander’i dönüştürür. “Little Man” lakaplı ve doğuştan gelen anatomik bir kusurdan 

dolayı konuşma yetisi gelişmeyen evin küçük oğlu “Gossen”, geleceği ve umudu; Postacı 

Otto inancı, metafiziği, büyücülük ve dini; bir tıp doktoru olan Victor ise pozitif 

düşünceyi temsil etmektedir (Tarkovski, 1988, ss. 173, 174). 

“Filmdeki sekiz farklı rol için en uygun oyunculukları bulmak kolay 
olmadı. Ancak, sonunda ideal denebilecek bir rol dağılımını 
gerçekleştirebildiğimizi sanıyorum. Oyuncuların hepsi, bir oda 
tiyatrosuna benzeyen olay örgüsünün karakterleriyle bütünüyle 
özdeşleşmeyi başardılar.” (Tarkovski, 1988, s. 174). 

 Filmin başında, konuşma yeteneği olmayan çocuk ile babası; filmin sonunda, tam 

tersi olacak şekilde yer değiştirir. Konuşma yetisi, babanın verdiği “kurban” sonrasında 

[aslında Alexander kendisini feda etmiştir] babasından oğluna geçmiştir. Bir değişim 

yaşanmış, verilen bir kurban, tutulan bir söz sonrasında gelecek kurtarılmıştır. Filmin 

başında Alexander oğluna şu sözler ile sesleniyordu: 

“ALEXANDER: Ne? Ne mırıldanıyorsun? Biliyorsun: "Başlangıçta 
söz vardı." Ama sen dilsizsin, bir balık gibi dilsiz. Küçük bir tatlısu 
çitarisi gibi…” (Tarkovski, 1988, s. 49).  

 Alexander’in oğluna başlangıçta söylediği sözü, filmin sonunda bu kez çocuk 

[babasıyla birlikte dikmiş oldukları “kuru ağacın” altında, çimlerin üzerine uzanıp 

gökyüzüne doğru bakarken] babasına, “sesli” olarak söyler: 
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Şekil 21: Çocuğun babasına “ses”lendiği sahne.151 

“Başlangıçta söz vardı… Neden o baba? (Tarkovski, 1988, s. 168)” 

 Filmdeki aksiyon, çocuğun babasına seslendiği bu sözler ile biterken, kamera 

yukarıya doğru ‘dikey eksende hareket eder’152 ve Bach’ın “Mathäus-Passion”undan 

“Erbarme Dich” aryası eşliğinde, kökleri kuru olan ağacın, kurumuş dallarını gösterir ve 

jenerik yazılarının bu görüntünün üzerinden akmasıyla film sona erer. Filmin başında 

sorulan sorular, filmin sonunda ağaç imgesinde somutlaşır. Tarkovski, ileride ağacın 

dallarından yaprakların çıkarak, kök salıp yeşereceği ya da tam tersine kuruyacağı 

hakkında bir bilgi veya ipucu vermez. Belki de bunun olup olmayacağını kimse bilemez. 

Tüm bu yapılanlar, Alexander’in yaptığı tüm o fedakarlıklar karşılık bulmuş mudur? 

Filmin bu son sahnesi, ucu açık ancak bir o kadar da umut dolu bir finaldir. Çünkü 

Tarkovski, cevapların değil, soruların peşindedir. 

 Belki de şu ana kadar yaşanan tüm bu olaylar, gerçekten de hiç yaşanmamıştır; 

belki de hepsi bir bilim insanının bilinçaltında olup bitmiştir. İsveçli ünlü yönetmen 

Ingmar Bergman’ın sinema üslubu olan, gerçek ile hayalin iç içe geçtiği, filmde yaşanılan 

olayların hangisinin gerçek, hangisinin düş olduğunun anlaşılamadığı, gerçek ile hayalin 

giderek birbirine yaklaşmasıyla, hakikat çizgisinin giderek bulanıklaştığı ve yer yer 

                                                 
151 Kaynak: (“Offret”; Tarkovski, 1986, böl. 02:26:31) film içinden yakalanan ekran görüntüsü (snapshot). 

152 Kameranın bulunduğu yerde sabit kalarak, yatay eksende sağa ya da sola doğru hareket ettirilmesine 
pan; dikey eksende yukarı ya da aşağıya doğru hareket ettirilmesine ise tilt denir. 
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silikleştiği sinema dilinin; [kimi eleştirmenlerce] Tarkovski üzerindeki, Bergman 

etkisinin en belirgin olduğu film Offret’tir (Teksoy, 2009b, s. 891). 
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SONUÇ 

 Bu çalışmanın ana eksenini “hakikat” kavramı ve “Tarkovski sineması” 

oluşturmaktadır. Hakikat kavramına tarih boyunca yüklenen çeşitli anlamlar, kavramın 

zaman içerisinde kirlenmesine neden olmuş, tarihin kendi dinamiklerinin de doğal bir 

sonucu olarak söyleme dayalı, teolojik bir erek olarak algılanmasına yol açmıştır. Çeşitli 

kültür nosyonlarıyla da birleşerek mutlaklık iddiasına dönüşen ve artık sorgulanmadan 

kabul edilen hakikat, kendisine sinemada da yer açmış ve sinema tarihi içerisinde kimi 

provokatif, ideolojik veya propaganda sineması sayılabilecek çeşitli ürünlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Herhangi bir ideolojik söyleme kolaylıkla alet edilebilecek ve son 

derece sübjektif bir kavram olan hakikat’in; anlamını değiştirmek suretiyle kendi 

söylemine meşruiyet zemini yaparak üretilen birçok yeni terimle karşılaşmaktayız. 

Bunlardan, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz; “sinemanın hakikati”, “sanat ve 

hakikat”, “hakikat ve insan” vb. gibi birçok yanlış okumadan arınmak için, kavramın 

sorgulanması ve tarihi yüklerinden arındırılarak incelenmesi gerekiyordu. Bunun için 

öncelikle düşünce tarihi içerisinde bir yolculuğa çıkarak kavramın ontoloji, epistemoloji, 

etik ve estetik alanlarındaki kökensel karşılıkları araştırılmalı ve buradan elde edilecek 

verilerle sinema sanatı ile kurulabilecek olası bağlantılarına bakılmalı idi. Bu sorunsaldan 

yola çıkarak yapmış olduğumuz sorgulama için öncelikle hakikat kavramının düşünce 

tarihi içerisindeki yolculuğuna bakmak gerekli idi. Bunun için araştırmaya, insanlık tarihi 

içerisinde varolanın, varlık nedenini, mitos yerine logosa dayalı olarak açıklama 

girişiminin ilk nüvelerini gördüğümüz Antik Yunan felsefesinden başladık. Arkhe sorunu 

çerçevesinde hakikati de sorgulayan Antik Yunan Filozoflarının en temel, en açık ve duru 

olarak sorduğu soruyu bizim de sormamız gerekiyordu: “Bu nedir?” Tarih içerisinde 

yaşanan çeşitli siyasi olaylar, düşünce tarihini de etkilemiş ve felsefeyi de farklı bir yola 

sürüklemiştir. Nitekim, Heidegger’in de belirttiği gibi ontoloji ile direk bağlantılı olan 

hakikati anlamak için problemin asıl kaynağı konumunda olan Varlık’ın kendisi 

unutulmuş ve “Varlık nedir?”; “Varlığın anlamı nedir?” gibi sorular artık sorulmaz 

olmuştur. Hakikat kavramına “bu nedir?” sorusunu, Antik Yunan Filozoflarının görüşleri 

üzerinden sorarak inceledik. Söylenildiği gibi [gerçekten de eğer var ise] sabit ve 

değişmez, mutlak, tüm zamanlarda ve insanlığın tümü için geçerli olabilen bir hakikat 

tanımının sorgulanması sinema estetiği açısından da önemlidir. Çünkü bir algı kirliliği 
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olarak Tarkovski sineması, nasıl olduysa[!] günümüzde artık “hakikatin sineması” ya da 

“dini sinema” olarak anılır olmuştur. Bu algının doğru olup olmadığını araştırmak için 

seçilen bir Tarkovski filmi olan “Offret” üzerinden, hakikat kavramının analizi yapılmalı, 

etik bir yönelim ve öneri sineması olarak karşımıza çıkan Tarkovski sineması 

değerlendirilerek bir hipoteze ulaşılmalı idi. 

 Günlük kullanımda hakikat kavramından söz edilince en genel anlamı içinde 

ahlaki doğrular bağlamında, bir bilgi alanını kapsayan ve etik disiplini konu alan temel 

doğrular bütünü anlaşılır. Özel olarak da, zaman zaman gerçeklik, zaman zaman da 

doğruluk anlamında kullanılmaktadır. Felsefi anlamda ise hakikat; yaşama alanında 

[ontik alanda] değişip dönüşen “şey” olarak nesnel gerçekliği ve doğruluk anlamıyla ise 

Varlığın kendi özü içerisinden örtüsünü açarak [gizinden çıkarak] olagelmesi ve insanın 

bunun bilincinde olması [insan zihninde karşılık bulması] durumu olarak tanımlanabilir. 

Gerçek, nesnel gerçekliği; hakikat ise bu gerçekliğin öznenin zihnindeki fenomenolojik 

yansısını ifade eder, şeklinde kısaca özetlemek de mümkündür.  

 Bir kavrama, birden fazla ve birbirine yakın birçok anlamın yüklenmesi, o 

kavramda anlam karışıklığı oluşmasına ve böylece iletişimdeki kullanımında doğruluk 

değerini yitirerek sağlıklı iletişimin kurulamamasına yol açar. Hakikat kavramı, tarih 

boyunca o kadar farklı anlam katmanını üzerine almıştır ki, gelmiş olduğu günümüzdeki 

bu nokta itibariyle, onu tarihi yüklerinden arındırmak ve herkes için aynı anlamı 

taşıyabilecek ortak bir anlamda uzlaşı sağlayabilecek noktaya getirmek, yapılması 

neredeyse imkânsız olarak görülebilecek bir iştir. Bu farklı kullanımlara birkaç örnek 

vermek gerekirse: gerçeklik bağlamında, gerçek bilgi, bilimsel bilgi, mutlağın bilgisi 

olarak hakikat; töz ve ilinekler bağlamında, varlığı var eden, ilk neden, asıl kaynak, öz, 

asıl sebep ve arkhe olarak hakikat; etik bağlamda, bir değer biçme, doğru davranış ve 

erdemlilik olarak hakikat; ya da estetik alanında, sanat eserinin üretimi aracılığıyla 

ulaşılması hedeflenen asıl bilgi, geistin ya da tinin kendi bilgisi olarak hakikat. Hakikat’i 

hangi anlamda kullanmak gereklidir? Bu kullanımlardan hangisini tercih etmek, doğru 

bir iletişimin kurulabilmesi için olmazsa olmaz bir kuraldır? Hiç şüphesizdir ki, 

günümüzde herkesin bu kavramdan farklı birer anlam çıkarması ya da “hakikatin 

sineması” gibi bir terimden söz ediliyor olması, tarihin dil üzerinde sürekli anlam 
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aktarması [tarihin devamlılığı] özelliğinden dolayı, yaşamaktan kaçamayacağımız, 

kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır. Hatta sürekli soru sorması gereken 

felsefenin kendisine bile “hakikatin bilgisinin araştırılması” ya da “felsefe, doğruluğu ya 

da hakikati arama çabasıdır” şeklinde tanımlarının yapıldığı günümüzde, bir “hakikat 

sineması” tabirinin türemesinin, normal bir sonuç olduğu bile düşünülebilir. Oysa felsefe 

ya da felsefenin özü, gerçeğin aranması, gerçekliğin elde bulundurulması demek değildir; 

felsefe belli bir durumu beli bir kanıya saplanıp kalmadan açığa çıkarma, örnek 

önermelerde açıklama, sorular sorma girişimidir. Kesin, değişmez ve yarar gözetilen bir 

bilgi türüne, kısaca mutlak olduğuna inanılan bir bilgiye ulaşma hedefi değildir; var olanı 

var olduğu haliyle “olduğu gibi” anlama sürecidir. Bu yüzden felsefi bilgi her zaman 

sorular sorma üzerine kurulacak, asla tamamlanamayacak olan bir bilgi türüdür. Felsefe 

hep yolda olmak demektir, menzile asla varılamayacak olan zorlu bir yürüyüştür; hakikat 

belki de bunu bile bile yola çıkma cesaretini gösterebilmektir. Felsefenin soruları 

yanıtlarından daha özlüdür, her yanıt yeni bir soruya dönüşür. Hakikati ise mutlağın 

peşine düşerek değil, insanın kendi özünden hareketle, oluşun kendiliğinden ortaya 

çıkardığı ve insan varlığının tarihsel gerçekleşmesinde aramak gereklidir. Kısaca hakikat 

insanla ilgilidir, insan ile başlar ve insan ile son bulur. Felsefi düşünme tavrı ise bu 

gerçekliği, her zaman insanın içinde bulunduğu bu hermeneutik durum gözetilerek 

yapılmış olan bir yorumdur. Düşünmenin anlamı buradaki kendi içinde bulunduğu 

durumda gizlidir. 

 Hakikat kavramının zihinlerde berraklaşması için muhtemel olarak sorulacak bu 

tür sorulara verilebilecek cevaplar, yine aklın kendi kuralları çerçevesinde ve temel 

mantığın ilkeleri doğrultusunda yapılmalı; tarafsız ve herhangi bir teolojik ya da 

metafiziksel postulatlar barındıran önermelerin erekselci yönelimlerinin tuzağına ve 

kolaycılığı ile, beri taraftan da şüpheciliğin getirdiği solipsizme düşmeden; aklın 

rasyonel, pozitif ve nedensel ilkeleri doğrultusunda, “olanı olduğu gibi kavramak” 

amacıyla yapılacak bir soruşturma sonrasında ulaşılabilir olanı amaçlamalıdır. Hatta bir 

yaklaşım biçimi olarak hakikat’i belki de doğru cevapların peşine düşmek olarak bile 

değil; “doğru sorular sormak” ya da “doğru soruları geliştirebilmek” olarak görmek bile 

mümkün olabilir.  Kesinliğin olmadığı sanat alanında bile “mutlağı arama girişimi” olarak 

tanımlanması, onun sanat değerini düşürecek, tektipleştirip en sonunda ise sanatın doğası 
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ile asla uyuşmayan belirli bir dogmaya dönüştürecektir. Bu yüzden hakikatin araştırılması 

söz konusu olduğunda sanatsal üretim biçimi alanında nesnellik iddiası ile değil; daha çok 

sezgisel bir yöntemle öznel bir arayış çerçevesinde ele alınmalıdır. Nitekim özellikle 

aydınlanma hamlesi sonrasında herkes için geçerli ve herkeste aynı anlamı taşıyacak 

mutlak ve kesin bir bilginin mümkün olmadığı; dünyaya dair olduğunu varsaydığımız 

tüm bilgimizin fenomenal ve göreceli olduğu, bilginin özneye has ve özne için var olduğu 

görüşünden hareketle, hakikatin öznel ve tarihsel bir yapısı olduğu, varlığın kendisini 

açığa çıkartması ve aynı zamanda da bütünüyle açığa çıkartmaması, hep zamansal 

kalması, başı ve sonuyla tasarlanabilir, apaçık ve öngörülebilir bir şey olmaktan çıktığını, 

akıldan çıkarmadan konuya yaklaşılmalıdır. Bize göre, bir sinema estetiği yaklaşımı 

olarak karşımızda duran “Tarkovski sineması” da, iddia edildiği gibi erekselci ve 

mutlaklık iddiasındaki bir tinselliğin peşinde değil; farklılığı esas alan “varoluşsal” bir 

“sezgi” alanının içerisindedir. Tarkovski sinemasında sinematografik bir üslup olarak 

uygulanan, uzun planlar ve az kesmelerle seyirciyi, filmdeki “şiirsel gerçeklik” ya da 

“sezgi” alanına doğru çekmeye çalışmasının ve bunu “mühürlenmiş zaman” adı ile 

“şiirsel sinema”ya özgü bir anlatım biçimi olarak kullanmasının temelinde, izleyicinin 

perdedeki “o an” ile bütünleşerek bunu varoluşsal olarak yaşaması isteği yatmaktadır. 

Nitekim, Tarkovski sinemasındaki hakikat, anlıkta duyumsanan, varoluşsal bir hakikattir. 

O, filmlerini çekerken, ne rasyonel ve nesnel bir temele oturtularak ulaşılacak pozitif bir 

bilgiye ulaşmanın peşindedir; ne de herkesi tektipleştirecek bir söylemin hizmetinde 

kullanılması için film üretmiştir. Tarkovski, Varlıktan hareketle, Varlığın kökenine 

yaklaşarak, kendi tarihselliği ve yaşadığı dönemin şartları içerisinde dünyanın 

sürüklenmiş olduğu küresel felaket fikrinden etkilenmiş, bu duyarlılıkla, tüm insanlığın 

ortak bir uzlaşı zemininde buluşabileceği bir düşünce atmosferini, etik bir yönelim olarak 

göstermek istemiştir. Kendi sinema estetiğinde kullanmış olduğu, çocukluk, anayurda 

özlem, savaşın yıkıcılığı, ölüm, çevre kirliliği, rüyalar, teknik ve ilerleme fikri vb. gibi 

kimi konular evrensel değer taşır ve özneler arası bir birlikteliğin kurulumu ile evrensel 

bir “dil”e ulaşır.  

 Nitekim, Tarkovski sinemasında “şiirsel sinema” olarak ifade edilen yaklaşımın 

bir benzerini, [ve daha önce] felsefe alanında Bergson’da “sezgi” ya da “sezgicilik 

felsefesi” [entüisyonizm] adıyla görürüz. Bergson’a göre de dışarıda reel olarak akan 
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“zaman” ile insanın içindeki “yaşanılan zaman” anlamındaki “sürem” farklı varlık 

katmanlarını oluşturuyor; dış dünyada kendi seyri halinde bağımsız saniyeler, dakikalar 

serisi olarak akan “saat zamanı”nından farklı olarak, onu bir akış olarak kendi içinde 

deneyimleyen öznenin “sürem"i “sezgi” ile ifade ediyordu. Nasıl ki, Bergson felsefesinde 

karşılaştığımız sezgi, hakikate ulaşmak için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza 

çıkıyorsa; Tarkovski sinemasında da bunun bir benzeri olarak ve duyumsamaya dayalı bir 

sinema estetiği yaklaşımıyla üretilen bir üslup karşımıza çıkar. Gerçekliğin buradaki 

karşılığı, perdede bir akış ve oluş halinde devam eden ve kendine ait bir zaman aralığına 

sahip olan kurmaca görüntü, hakikatin bir temsili ve de bir süreç dahilinde varoluşsal 

olarak yaşanılan deneyimi haline dönüşür. Dolayısıyla denilebilir ki, Tarkovski sineması 

gösteriye dayalı bir izlek sineması değil, duyumsamayı merkezine alan sezgisel bir 

sinemadır. Gerek Bergson’un entüisyonist felsefesinde ve gerekse de, Tarkovski 

sinemasında metafizik ya da mistiklik olarak yer alan bu terimler, farklı ve aşkın bir alanı 

değil; bu dünyanın içinde ve bu ontik gerçeklik ile birlikte var olan farklı bir varlık 

katmanını ifade eder. Böylesi bir alanda ‘normal zekâ’153 değil, duyumsamaya dayalı 

‘sezgisel zekâ’154 iş görecek ve sonucunda ise farklı bir bilgi türüne ulaşılacaktır. Tıpkı 

Platon’un “idealar alanı”nın ilk anlamını metamorfoza uğratarak, kendi izleğinden 

çıkartarak “idealar alemi” gibi oldukça yanlış bir ifadeye dönüştürülmesi gibi burada da 

buna benzer bir yanlış anlamanın yaşandığı söylenebilir. Bu noktada doğru sonuca 

ulaşabilmek için “dil ve anlam” ile “dil ve hakikat” terimlerinin iç içe geçtiği sarmal 

yapıya dikkat etmek gerekir. Tarkovski sinemasında karşımıza çıkan etik yaklaşım, 

insansal dünya içerisinde var edilen bu yaşamsal tecrübe alanıyla yakından ilişkilidir. 

Nesnel mantık alanını aşarak şiirsel bir düzlemde ele alınan Tarkovski sineması, bu 

yönüyle kendi içerisinde bir dil’e de sahiptir, etik ise bu dünya ile birlikte vardır, dil’de 

karşılıklı-uzlaşımsal olarak yapılan, hukuki-zorunlu tarihsel bir akittir. Tarkovski 

dünyayı, farklı gerçeklik katmanlarına ayırıyor, insani varoluşu ve hakikati, ürettiği 

filmlerle bu alanlarda arıyor. Dünya, pozitivist yaklaşımda ifade edildiği gibi sadece reel 

anlamda bir uzam-zaman ilişkisine göre ve kupkuru olarak var olan bir yer değil; aynı 

                                                 
153 IQ: Intelligence Quotient. 

154 EQ: Emotional Quotient. 
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zamanda öznenin de bir süreç dahilinde yaşayarak var ettiği ve “otantik” bir varoluşsal 

alanı da kapsar. Tarkovski’ye göre, böylesi bir alanın inkârı, insanı ve onun hakikatini de 

inkâr etmek anlamına gelir. Metafizik gerçekliği, ölümden sonra olduğu iddia edilen bir 

alanda değil, tam tersine burada, bu dünyanın içinde “sezgi alanında” aramalıdır. 

Tarkovski’ye göre sanatın amacı da bu yolda olmak, ona hizmet etmektir. Şiirsel 

sinemanın asıl görevi, [bu dünyaya aşkın olmayan] metafiziğin sezgi alanındaki bu 

kavrayışını dolaysız olarak idrak edebilecek sinema estetiği yaklaşımlarının keşfedilip 

uygulanması olmalıdır. Bilgiye doğrudan erişim; farklı bir alana geçmeyi, semboller, 

metaforlar, imgeler ve sinematografik bir üslup kullanmayı gerektirir. Böylece bu dar 

kalıptan çıkarak insani izafiyet içerisine yakalanabilecek ve daha evrensel olabilecek bir 

bilgiye ve insani hakikate ulaşılabilir. Dil’in sınırlarını sürekli aşmak, aşmaya çabalamak 

ve bunun için onu sürekli geliştirmek gereklidir. Tarkovski’ye göre, dilin mevcut 

yapısında var olan kısıtlayıcı yapılarından arınmak ve bir üst aşamaya geçmek için, ancak 

“sanat” yoluyla ve sanatta ise yeni üsluplar geliştirilerek aşılabileceği sonucu ortaya 

çıkar.  Tarkovski sinemasında karşılaştığımız ve kimilerince mistiklik olarak ifade edilen 

yaklaşım, bize göre doğru olmayıp, bu bir “dili aşma” girişimidir. Tarkovski sineması, 

zekâya karşılık sezginin değil; zekâ ile birlikte sezginin, düşünce ile hareketin, mantık ile 

duygunun çatışması yerine, bunların birlikte iş gördüğü ve bu yol ile bir hakikat 

tasarımına ulaşıldığı bir sinema yaklaşımını ifade eder. Tarkovski’nin filmleri aracılığıyla 

sürekli sorguladığı; sonuç olarak insan hayatını kolaylaştırması gerekirken, sürekli 

zorlaştıran ve bir amaç haline getirilen “teknik”, onun sezgi yoluyla bu “tinsel” alandan 

alacağı bilginin önüne geçmemelidir, ona ulaşmada bir engel teşkil etmemelidir. Zerkalo 

filminin açılış sahnesinde de gördüğümüz kekeme bir çocuğun sezgiye dayalı psişik 

yöntemler ile konuşturulması, her ne kadar bir “kurmaca” izlenimi verse de, verdiği 

mesaj daha da derindir. Aynı yaklaşımı, Offret’te de filmin sonundaki kapanış sekansında, 

ilk başlarda konuşamayan çocuğun, konuşmaya başlaması durumu, babasının yaptığı tüm 

bu akıldışı fedakârlıkların sonucunda gerçekleştiği izlenimini uyandırmaktadır.  

 Bu metinde, Tarkovski sinemasını incelerken Martin Heidegger’in Varlık 

yaklaşımından da oldukça yararlandık. Nitekim Tarkovski’nin de Varlık sorunundan 

hareketle [ve Heidegger’den etkilenerek] kendi hakikat yaklaşımını geliştirdiği ve sinema 

estetiği alanında, ilk orta metrajlı filmi olan “Katok i skripka”dan itibaren bunu aşamalı 
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olarak geliştirerek oluşturduğu gözlemlenebilmektedir. Tarkovski sinemasındaki 

bireylerin, birer Dasein olarak “dünya-içinde-olmak”lığı, onların bu yönüyle, otantik 

yaşamsal süreçlere bağlı varoluşsal gelişimleri açısından çok büyük önem taşır. Kendi 

sözleriyle ifade etmek gerekirse “Herhangi bir zamanda hayal ettiğim şiirsel bir görüntü, 

sonradan somut, elle tutulur bir gerçekliğe dönüşüyor, maddeleşiyor ve istesem de 

istemesem de hayatım üzerinde etki sahibi olmaya başlıyor (Tarkovski, 1988, s. 171).” 

Dünyada olmak, onu tecrübe etmek, deneyimleyip kendi varoluşunun bir parçası haline 

getirmek, Tarkovski sinemasında “mühürlenmiş zaman” ifadesinde karşılık bulur. 

Heidegger’e göre insan, içinde belirdiği bu dünyada önceden belirlenmemiş, kendi 

isteğine bağlı olmayan bir bulunuş, bir uyanış olarak “oraya bırakılmıştır”; insan bu 

dünyanın yabancı’sıdır. İnsanın temel tecrübesi ve onu harekete geçiren yegâne güç ise 

kaygıdır. Heidegger için, insani varoluş, dünyada olma, insanın kendisini çevreleyen 

nesnelerle ve içinde bulunduğu toplumun üyeleriyle, başka Dasein’lar ile girdiği ilişkiyle 

belirlenir; Dasein burada kurmuş olduğu ilişki biçimiyle kendisini var eder.  Tarkovski 

ise hemen hemen bundan farklı bir görüşte değildir. Ölümünden iki yıl önce vermiş 

olduğu bir röportajda bu konuda şunları söyler: 

“Sanatı veya başka bir konsepti tanımlamadan önce, çok daha geniş 
kapsamlı bir soruya cevap vermeliyiz: İnsanın yeryüzündeki yaşamının 
anlamı nedir? Belki de kendimizi spritüal olarak geliştirmek için 
buradayız. Eğer yaşamımız bu spritüal gelişime yönelikse, sanat ona 
ulaşmak anlamına gelir. Tabii bu benim yaşamı tanımlayışıma göre 
böyle. Sanat bu süreçte insana yardım etmelidir. Bazıları sanatın 
dünyayı daha iyi bilmemize yardımcı olduğunu söyler, diğer herhangi 
bir entelektüel aktivite gibi. Bilmenin böylesinin mümkün olduğuna 
inanmıyorum, ben hemen hemen bir agnostik sayılırım. Bilgi, hayattaki 
asıl amacımızdan bizi uzaklaştırır. Ne kadar çok şey bilirsek, o kadar az 
şey biliriz. Derine indikçe ufuk çizgimiz daralır. Sanat insanın spritüal 
yeteneklerini geliştirir, insan böylece "özgür irade" dediğimiz şeyi 
kullanarak kendisini aşabilir.” (“Sinemada Bir Şair: Andrey 
Tarkovski”, röportaj belgesel: Baglivo, 1984, böl. 00:38:17-00:40:23). 

 Tarkovski, kendi perdesinde, Varlığın görünme, açığa çıkma biçimlerini aktarır, 

nesnelerin ve insan varoluşunun doğası ile bunların ilişkiye geçme biçimleri üzerinden 

sinematik bir ontoloji kurar. Varlığın kendisi potansiyel olarak hep kökende yer alır, 

hakikat ise ona doğru yapılacak geriye doğru bir yönelimselliği ifade eder. İnsan, 

Varlıktan uzaklaşarak tekniğin eline ne kadar düşer ve kendisini ne kadar kaptırırsa, kendi 

doğasına da bir o kadar yabancılaşır; hakikatten uzaklaşır. İnsan her zaman geçmişinden 



211 

 

gelerek, geleceğe doğru bir yönelim halindedir; bu yönelim ise sürekli bir oluşu ve 

Dasein’ın her an yeniden kurulumunu gerektirir. Dasein kendi tarihselliği içerisinde 

sürekli inşa olur. Tarkovski sinemasında ve özellikle Offret’te görmüş olduğumuz 

rasyonel aklın dışına çıkarak baş karakter Alexander’in kendi “evini yakması” eylemi, 

var olan bu durumla yapılan bir “yüzleşme”; unutulan Varlığı ve insani özü yeniden 

hatırlama girişimidir. Bir harekete geçme, olgusallık ve otantiklik içerisinde zamanın 

içinde bir devinim başlatarak yeniden varolma hamlesi olarak okumak mümkündür. 

Dünya içinde var olmanın bir imleyicisi olarak bulunan dil, Tarkovski sinemasında 

şiirsellik üslubu ile karşılığını bulur. Dil’in imlediği şeyin arkasında, onun açığa çıktığı 

kadarıyla ve bir yönüyle bizatihi Varlığın kendisi ve insan doğası bulunur. Tarkovski 

sinemasında insan doğası, eğer egonun emrine kendisini kaptırmadıysa ya da tekniği araç 

yerine amaç haline getirip onun egemenliğine girmediyse, olumsaldır. İnsan doğası, onu 

kendi eliyle kirletmediği sürece doğal akışı içerisinde kendi özünde ilerleyecek ve kendi 

hakikatini bulacaktır. Bu ise, ancak barışçıl bir yönelimle olabilir. Tüm insanlığın barışı 

yeniden hatırlaması, unutmuş olduğu bu değeri yeniden öğrenmesi gereklidir.  İnsanın 

barışçıl bir yönelimle kendi olumsal doğasının yönelimindeki ve hakikate ulaşmadaki en 

büyük engel, pozitivist düşüncenin tek kutuplu ve dayatmacı “ilerleme” denilen 

ülküsüdür. Tarkovski, ilerleme ideali dahil her türlü baskıcı rejime ya da fikirsel ideolojik 

yönelime karşıdır. Bunun daha filizlenmek üzere olan her türlü hakikat değerinin 

gelişimini engelleyeceğini düşünür.  

 Tarkovski sinemasında hakikat bir keşif olarak değil bir icat olarak karşımıza 

çıkar. Zira hakikate keşif vasfı ile yaklaşıldığında; erekselci bir konuma 

yerleştirildiğinden, tektipleştirmenin de önü açılmış olacaktır. Oysa icat, varoluşsal bir 

süreç içerisinde oluşmayı ifade eder. İcat yeni bir kavram üretmektir, icat edilen 

kavramlar ise tarihin ilerleyişiyle birlikte sürekli değişip gelişeceğinden; hakikat de 

sürekli olarak gelişir ve değişir. Tarkovski sinemasındaki hakikat görüşü, bu yüzden sabit 

ve mutlak halde durağan bir hakikat değildir.  Yeni kavramlar ve yeni açılımlarla sürekli 

bir oluş halindedir; izleyiciyi perdedeki görüntülerle birleşmeye ve “o an”ı birlikte 

yaşamaya [duyumsamaya] davet eder.  
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 Tarkovski filmlerinde, izleyicisine, yaşama ve hayatın anlamına dair çeşitli 

sorular sorduruyor, farklı bir düşünme modeli sunuyor; bireyi, devlet, din, ideoloji ya da 

farklı bir doktrin için feda etmeyen, tüm insanlığı kucaklayıcı ve yaşamı önceleyici, bir 

düşünce atmosferine girilmesi için bir davette bulunuyor. Kendisine has ve kimi zaman 

seyredilmesi zorlayıcı da olabilen özgün sinema üslubuyla, uzun plan-sekanslara dayalı 

yaptığı çekimlerle; görsel imge ve metaforlar kullanarak seyirciyi şiirsel düşünce ve sezgi 

alanına sokuyor; görüntülerin getirdiği bu rüya-zaman etkisiyle izleyiciye pozitivist 

düşünce sistemi dışında alternatif düşünce iklimlerinin getireceği hakikatleri de 

göstermek istiyordu. Doğanın, insani hırslar ve doymak bilmeyen tüketme arzusu 

nedeniyle umarsızca yok edilmesi, onun kabul edebileceği bir şey değildi. Tekniğin amaç 

haline getirildiği günümüz dünyasında, insanlığın kendi elleriyle getirdiği nükleer tehdit, 

çevre felaketleri ve büyük yıkım olarak adlandırılan ve muhtemel yakın bir gelecekte 

insanlığın tamamen yok olacağı bir senaryoyu önceden görüyor, tüm bu muhtemel 

tehditlerin farkında olarak ve bunların sorumluluğunu üstüne alma cesaretini göstererek 

“erdemli bir düşünce insanı” olarak davranmayı seçiyordu. Vatanından uzakta sürgün bir 

yaşantıyı göze almak pahasına, barışın birleştirici gücünü önermekten geri durmayan, 

egonun isteklerinden, kapitalist, teokratik ya da bürokratik her türlü sömürü sistemlerine 

karşı çıkan bir aktivist, olası her türlü ilerlemeci ya da erekselci, bireyi yok sayan 

ideolojilerin karşısına etik bir yönelim olarak sezgiyi ve tüm farklılıklarıyla insani 

varoluşu koyan bir düşünür ve tüm bunları, kendisine has özgün üslubuyla başarılı olarak 

çektiği filmleriyle gerçekleştiren büyük bir yönetmendir. Tarkovski, tüm bu konular 

üzerinde hazır cevaplar verme kolaycılığına düşmeden, hakikat adına birtakım sorular 

soruyor, bunu kurban, sezgi, fedakârlık, teknik ve dönüşüm vb. gibi kimi kavramlar 

üzerinden ilerleterek yapıyor ve kendi çağında hâkim olan baskın düşünce sistemlerini 

sorguluyordu. 

 Sonuç olarak hakikat, nesnel ya da mutlak olan, değişmeden kalan, metafizik ve 

aşkın bir teleolojik erek değil; aynı tarihsel kökenden gelen ve aynı düşünce iklimi içinde 

bulunan insan topluluğundaki düşünce geleneğinin doğal bir sonucu olarak üzerinde 

uzlaşım sağlanan ortak bir “kanı”lar kümesidir. Dolayısıyla tarihin belirli bir döneminde 

“hakiki” olarak kabul edilip, kutsanılan birçok kavramın, tarihin ilerleyişiyle birlikte 

yüklenen anlamından arınarak başka anlamlar kazandığı ve zamanla da unutulduğu bir 
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gerçektir. Tarihin içinde oluşmuş fenomenal bir kavramın/hakikatin, hangi anlama 

geldiğini araştırmak ise doğa bilimlerinden ayrı olarak anlambilimin araştırma alanına 

girmektedir (Gadamer, 2008, s. 5).  Özneyi kuran, tarihin mirası olan iktidardır (Foucault, 

2014, s. 63), dolayısıyla öznenin hakikat kaygısı da [hakikat olarak kabul ettiği] tarihin 

dayattığı zorunlu bir sonuçtur: “Düşüncenin de aynı ölçüde bir tarihi vardır; düşünce, 

tarihsel olanın dışında bir sürü boyuta sahip olsa bile, tarihsel bir olgudur (Foucault, 

2014, s. 85). Dil, hakikatlerin doğduğu ve zamanla da öldüğü yerdir. Dil, hakikatlere ev 

sahipliği yapan ve onların varlık kazanarak açığa çıkmasını sağlayan yegâne ortamdır. 

Heidegger’in de ifade ettiği gibi: “Dil Varlığın evidir (2015, s. 5).” Dil’i de kapsayan bu 

alan içerisinde insanlığın üretmiş olduğu; ortak algı, insanlık halleri olan, “demokrasi”, 

“insan hakları”, “hoşgörü” gibi kazanımlar ile; “etik değer”, “sanat ve estetik” ile 

“tekniğe” dair insani üretim değerlerinin, aşkınlık veya metafizik bir köken arayışına 

kapılmadan bunların tarihin kendiliğinden getirdiği ve günümüzde var olan birer hakikat 

değeri olarak kabul edip ancak onların da tarihin akışı ile değişip dönüşeceğini ve her 

hakikat gibi bir gün unutulacağı, unutulmamalı; onları tabulaştırılıp, mutlaklaştırma 

yanlışına düşülmemelidir. Hakikat kavramından hareketle, Tarkovski sinemasını 

sorguladığımız bu çalışmadan çıkarabileceğimiz en belirgin sonuç belki de şu olmalıdır: 

İnsanlığa yapılabilecek en büyük kötülük; belirli bir dönemde, belirli bir değerin 

hakikatlilik iddiasıyla mutlaklaştırılıp, tüm zamanlarda ve tüm insanlar için geçerli 

olabileceği savıyla onun bir ereğe dönüştürülüp dayatılmasıdır. İyi niyetli amaçlar için 

bile olsa böyle bir çaba içerisine girilmemelidir. Nitekim, 17. yy.’da Aydınlanma Hareketi 

ile başlayan ilerleme ideali, tekniğin gelişimini de beraberinde getirmiş ve sonuç olarak 

“her şey insan için vardır” düşüncesini doğurmuş, sonrasında 20. yy.’da ardı ardına 

patlak veren iki büyük dünya savaşı ile, kapitalizmin ve faşizmin önlenemez yükselişini 

ve beraberinde ise türlü çevre felaketlerini de birlikte getirmiştir. Tarkovski’nin hemen 

her filminde etik bir yaklaşım olarak göstermeye çalıştığı hakikat; “yaşama dünyası”nın 

bir değer olarak kabulü ve onun hoşgörü temelinde geliştirilerek insanlığın ileriki 

kuşaklarına aktarılması çağrısıdır. Aksi halde insanlık adına ileriki dönemlerde tam bir 

yıkım doğuracak ve geri dönülemez sonuçları da beraberinde getirecektir. Tarkovski’nin 

bu çağrısına aşkın, metafizik bir köken aramak ya da belirli bir dinsel görüşe bağlamak, 

sanatçının kendi söylemine ters bir hareket oluşturacağından, sinema değerini ve asıl 

anlamını yitirtecek ve dolayısıyla da sanat değerini düşürecektir. Sonuç olarak bu genel 
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ifadeleri özetlemek gerekirse; hakikati sabit, mutlak, değişmez bir erek olarak kabul 

etmek yerine, onun bu değişken yapısını güncel olarak kabul edip, tüm insanlığın ortak 

bir kazanımı olarak görmek ve insanlığın üretmiş olduğu tüm bu değerleri bağımsız, 

hiçbir müdahale olmadan, tarih sahnesinde bizzat yaşayarak tecrübe ettiğini kabul etmek, 

hakikat sorununa bakış açısının değişmesine ve böylece çok kültürlülüğü ve çoğulculuğu 

esas alan zihinsel bir paradigmal dönüşümü de beraberinde getirecektir. Önceki 

bölümlerde açıkladığımız gerekçelerden dolayı kökensiz olduğu için “hakikatin 

sineması” tabirini kullanmak yerine, “sezgi sineması” terimini kullanmak daha doğru bir 

yöntem olacaktır. Bu gerçekliğin tecrübe ile elde edilmesi ve hakikat algısının kendisini 

yenileyerek; hoşgörü, uzlaşım ve barış temelinde sürekli ilerletilmesi ise en genel 

kapsamda insanlığın “pragmatik” olarak yararına olacak bir kazanımını da beraberinde 

getirecektir. Bu bağlamda, Tarkovski sinemasına bir yaklaşım modeli geliştirilmesi 

gerekirse, bunun kökeninde “hakikat ile idealist-aşkınsal” bir erek aramak yerine, 

“hakikat ile pragmatik kazanım” yaklaşımı, kanımızca Tarkovski sinemasının etik 

yönelimi değerlendirilirken, daha geçerli bir düşünce zeminini oluşturacaktır.  
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