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Özet 

Bu çalışmanın amacı Heidegger’in ortaya koymuş olduğu dil anlayışını 

incelemektir. Fakat Heidegger’in dil ile ilgili görüşleri, Varlıkla ilgili görüşlerinden 

bağımsız olarak ele alınamaz. Düşünürün en çok alıntı yapılan “dil, varlığın evidir” sözü 

bu belirlemeyi özetler niteliktedir. Bu nedenle Heidegger’in varlık ve dil ile ilgili 

görüşleri arasındaki ilişki düşünme bağlamında ele alınacaktır. Bu amaçla, öncelikle, 

Heidegger’in dil görüşünün diğer dil görüşleri ile farkı ortaya konacaktır. Daha sonra 

Varlık, dil ve düşünme arasındaki ilişkiye yer verilecektir. Son olarak da  ‘dilin Varlığın 

hakikatinin açığa çıktığı yer’ olduğu belirlemesi üzerinde durulacaktır. Heidegger’e göre 

Varlığın hakikati ancak kökensel düşünme aracılığıyla şairler ve düşünürlerin sözlerinde 

açığa çıkabilir.  

Anahtar Kelimeler: Varlık, dil, düşünme, metafizik, yurtsuzluk, hakikat, açığa çıkma, 

şiir. 

Being and Language in Heidegger 

Abstract 

The aim of this work is to investiaget Heidegger’s notion of language. But, his 

thoughts on language cannot be discussed independently of his thoughts concerning 

Being. This idea can be expressed by his well known statement ‘language is the house of 

Being’. With this reason, the relation between Heidegger’s thoughts on Being and 

language will be handled within the context of thinking. For this purpose, first, the 

difference of Heidegger’s notion of language from the others will be presented. Next, the 

relation between Being and language will be evaluated. Finally, the definition of 

language as ‘the place where the truth of Being is unconcealed’ will be analyzed. 

According to Heidegger, the truth of Being can only be unconcealed in the words of poets 

and pilosophers through thinking.  
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Heidegger’in dil ile ilgili görüşlerini daha iyi anlayabilmek için öncelikle felsefe 

tarihinde şimdiye kadar ortaya konan dil ile ilgili görüşler arasındaki ayrıma değinmemiz 

yerinde olur. Dil ile ilgili felsefe tarihi boyunca ortaya konan görüşleri, dilin insan 

yaşamındaki rolü ve işlevi bakımından, araçsal dil anlayışı ve araçsal olmayan dil 

anlayışı olmak üzere iki ana başlıkta ele alabiliriz. Araçsal dil anlayışı, genel olarak dilin, 

duyguları, düşünceleri, ideleri ve tasarımları, yani içsel olanı ifade etme aracı olduğunu 

öne sürmektedir. Bu görüşe göre dil, içsel olanın dışa vurulması amacıyla insan 

tarafından kullanılan bir araçtır. Dil, insanın kendisini başkalarına ifade edebilmesini 

sağlar. Bu niteliği ile de iletişimin temel öğelerinden birini oluşturur. Charles Taylor’a 

göre, bu görüş, dili, gerçekliği zihinsel tasarımlar aracılığıyla bilebileceğimizi iddia eden 

modern temsili bilgi teorisinden hareketle açıklamaya çalışmıştır. Temsili bilgi teorisi, 

gerçekliği doğrudan değil tasarımlarımız aracılığıyla bilebileceğimizi savunan görüştür. 

Dil de bu tasarımların ifade edilme aracıdır.  Araçsal dil anlayışı “insan”ı, yani “özne”yi 

merkeze koyan bir dil anlayışıdır. Bu düşünceye göre insan yaşamı her ne kadar dil 

tarafından etkilense de ondan bağımsız olarak düşünülebilir.   

Kurucu dil anlayışı ise dilin bir araç olarak ele alınamayacağını ve insan 

yaşamının dilden bağımsız olarak anlaşılamayacağını öne sürmektedir. Bu görüşe göre 

dil, insanın varlığının bir parçasıdır. İnsan dil ile birlikte varolur. Dil insanın bir etkinliği 

değildir aksine insanın içinde varolduğu durumdur. Başka bir ifadeyle, dil, insanın insan 

olarak varolmasının bir koşuludur.  

Bu bağlamda Heidegger de, araçsal olmayan bir dil anlayışı ortaya koyan 

düşünürlerdendir. Dilin yalnızca içsel olanı ifade etme aracı olarak ele alınamayacağını 

ileri sürer. “Heidegger’e göre dil, öncelikle bir sesler veya kâğıt üzerinde bu sesleri 

sembolize eden işaretler sistemi değildir. Sesler ve kâğıt üzerindeki işaretler, ancak insan, 

varolduğu kadarıyla, dil içerisinde varolduğu için dil haline gelebilir.”
3
 Yani, araçsal dil 

anlayışı ancak araçsal olmayan bir dil anlayışı sayesinde olanaklıdır.  

Heidegger Sanat Eserinin Kökeni adlı kitabında dil ile ilgili görüşlerini şöyle ifade 

etmektedir: “Dil, sadece veya temel olarak iletilmesi gerekenin yazılı ve sözlü ifadesi 
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değildir. Dilin yaptığı ilk olarak açık ve örtük anlamları taşımak değildir. Aksine, o 

varolanı varolan olarak ilk kez açığa çıkarır.”
4
 Dil bir anlamlar alanı değil, varolanın 

varolan olarak açığı çıktığı alandır. Humanizm Üzerine Mektup adlı eserinde ise “Özünde 

dil, ne bir organizmadan ne de bir canlıdan ortaya çıkan bir şeydir. Bu nedenle, sembolik 

ifadeler ve hatta anlambilime indirgenerek özsel olarak doğru bir biçimde 

düşünülemez.”
5
 der.  Ona göre, dil insanın bir etkinliği olarak anlaşılmamalıdır. “İnsan, 

diğer yetilerinin yanında bir de dile sahip olan bir canlı değildir. Aksine, dil,  insanın 

varlığın hakikatine ait olduğu sürece varolma olarak içinde olduğu evidir.”
6
  

Heidegger dilin bir aktarım ve ifade etme aracı olarak kullanıldığını reddetmez 

fakat ona göre bu anlam dilin özünü ifade etmekte yetersizdir. Dilin –araçsal bir dil 

anlayışına sahip- diğer düşünürler tarafından ortaya konan anlamı, kökensel anlamından 

türetilmiştir. Bu nedenle Heidegger dilin kökensel anlamını orataya koymayı amaçlar. Dil 

insanın özüne dairdir. Bu nedenle de insan yaşamı dilden bağımsız olarak düşünülemez 

ve anlaşılamaz. Fakat Heidegger’in görüşlerinin dili araçsal olmayan bir biçimde ele alan 

ve ortak bir başlık altında ifade ettiğimiz diğer görüşlerden ayrıldığını da belirtmemiz 

gerekir. Bu farkı onun dil ile ilgili eserlerini inceleyerek detaylı olarak ortaya koyacağız. 

Heidegger Varlık ve Zaman kitabının başında varlığın anlamını sorgulamayı amaçladığını 

belirtir. Bu sorgulamayı dil ile sıkı bir ilişki içerisinde sürdürür. Heidegger’e göre “dil, 

varlığın evidir”. Bu nedenle varlığı konu edinen bir sorgulamanın aynı zamanda dili de 

konu edinmesi gerekmektedir.   

Heidegger Varlığın anlamını sorgularken dil ve düşünmeyi birlikte ele alır. Ona 

göre dil ve düşünme insan ve Varlık arasındaki ilişkinin iki unsurudur. Düşünme, Varlık 

ile insan arasındaki ilişkiyi kendisi kurmaz, zaten kurulu olan ilişkiyi kuvvetlendirir. 

Unutulmuş veya zayıflamış olan ilişkiyi güçlendirir. Bunu Varlığı düşünerek –

düşünmesini Varlığa yönelterek- yapar. Düşünmede düşünülen şey varlıktır. Heidegger 

bu düşünmeye “özlü düşünme” veya “kökensel düşünme” adını vererek onu metafizik 

düşünmeden ayırır. Metafizik düşünme varlığın anlamını sormaz, varlığa yönelmez.  

Metafizik Nedir? kitabının sonsözünde “özlü düşünme, varlığın olagelmesidir.”
7
 demiştir.  
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“Düşünme, Varlığın hakikatini dile getirebilmek için Varlığın onu içine almasına izin 

verir.”
8
 Yani özlü düşünme, zaten Varlığın hakikati içinde olan insanın, üstü örtülmüş 

olan bu durumu açığa çıkarmasını sağlar.  

Heidegger’e göre, “Köklü (kökensel) düşünme, Varlığın inayetinin yankısıdır; 

bunun içinde tek olan kendini aydınlatır ve olagetirir: Varolan vardır. Bu yankı, Varlığın 

sedasız sesinin sözüne verilmiş insanca yanıttır. Düşünmenin yanıtı, insanın sözünün 

kökenidir; bu söz, sözün seslendirilmesi olarak, dilin sözcükler haline gelmesini sağlar.”
9
 

İnsan özlü kökensel düşünme aracılığıyla Varlığın çağrısını duyar ve ona yanıt verir. Bu 

yanıt, sözün kökenini oluşturur.  

Kökensel düşünme, insan ve Varlık arasındaki ilişkiyi gerçekleştirir.  “Ancak, 

düşünmenin, Varlık ile insan arasındaki ilişkiyi gerçekleştirmesi, ilişkiyi onun kurduğu 

ve etkilediği anlamına gelmemelidir. Varlık ile insan arasındaki bağ, düşünmeden 

bağımsızdır ama düşünme tarafından gerçekleştirilir. Bu durumda, insan ile Varlık 

ilişkisini hiçbir şekilde etkilemesinin söz konusu edilmediği düşünmenin gerçekleştirdiği, 

Varlığın ona verdiği ilişkiyi yine Varlığa sunmaktır.”
10

 Düşünme sadece insan ve Varlık 

arasında kurulu olan ilişkiyi açığa çıkarır. 

Heidegger Hümanizm Üzerine Mektup’ta “düşünmede Varlık dile gelir. Dil 

Varlığın evidir.” der. “Düşünme, varlığın düşünmesidir. Buradaki aitlik eki olan “–in” iki 

şey ifade etmektedir. Düşünme, varlık tarafından ortaya konduğu kadarıyla varlığındır, 

varlığa aittir. Düşünme aynı zamanda varlığa ait olarak, varlığı dinlediği sürece varlığın 

düşünmesidir.”
11

 Yani düşünme, Varlıktan gelen Varlığı düşünme ve Onu dinlemedir. 

Düşünmede Varolma ve Varlık ayrışmaz bir bağ içine girer. Dil de Varlığın Varolma 

tarafından dillenen hakikatinin açığa çıktığı yerdir.   

Ancak insan Varlığı düşünme konusunda her zaman başarılı değildir. Bu durum 

onun Varlık ile olan ilişkisini zayıflatır. Varlık ile ilişkisi zayıflamış olan insan 

yurtsuzlaşır. İnsan Varlığı unuttuğunda, düşünme Varlığın düşünmesi olmaktan 

çıktığında – Heidegger buna Varlığın unutulması der- hakikatin üstü örtülür yani dil 

Varlığın hakikatini anlatamaz hale gelir. Düşünmedeki bu değişiklik dilde de değişikliğe 
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neden olur. Dil, yoksullaşır. Dil, özünü yani Varlığın hakikatinin evi olduğunu inkâr eder. 

Boş konuşmaya, gevezeliğe dönüşür.  

“Yurtsuzluk” Heidegger’in insanla ilgili olarak ortaya koyduğu önemli 

belirlemelerden biridir. Heidegger, insanın –varolmanın- yurtsuzluğu, Varlığın terk 

edilmişliği ve unutulmuşluğunu bir arada ele alır. Heidegger’e göre yurtsuzluk dünyanın 

kaderi haline gelmektedir. “Yurtsuzluk, metafizik düşünüşün tarih boyunca insana 

hazırladığı durum diye açıklanabilir. Çünkü “yurtsuzluk Varlığın varolanı 

bırakmışlığından ileri gelir. O, Varlığın unutulmuşluğunun işaretidir.” Ve içinde sadece 

insanların değil, insanın özünün de şaşkın dolaştığı” aşılması gereken durumun adıdır.”
12

 

Yurtsuzluk, varlığın hakikatini unutmuş insanın durumudur. “Bu yurtsuzluğun üstesinden 

gelmek yalnızca Varlıktan yola çıkarak başarılabilir.”
13

 Düşünmenin yeniden Varlığa 

yönelmesi, Varlığın düşünmesi haline gelmesiyle, insan içinde bulunduğu yurtsuzluk 

durumundan çıkabilir. Heidegger, bu durumu şu sözlerle dile getirir:  

“Yurtsuzluğu düşünürken varlığın terkedilmişliği ortaya 

çıkar. Bu terkedilmişlik Varlığın doğasına dairdir. O, Varlığın 

unutulmuşluğunun işaretidir. Bunun sonucunda da Varlığın 

hakikati düşünülmemiş olarak kalır. Varlığın unutulmuşluğu 

kendini dolaylı olarak insanın her zaman çeşitli varolanları görmesi 

ve onlarla çalışmasında gösterir.”
14

  

Varlığın unutulmuşluğu insanın diğer varolanlarla ilişkisini de etkilemektedir.  

Varlık ve varolan arasındaki ayrım ortadan kalkmakta; varolan, Varlık olarak 

anlaşılmaktadır. Bu durumda – insanın içinde olduğu bu yurtsuzluk ve Varlığın 

unutulmuşluğu durumunda - insanın sahip olduğu varlık kavramı, “en genel olan”, “en 

kapsayıcı olan”, ya da “sonsuz bir varlık tarafından yaratılan” veya “sonlu bir özne 

tarafından oluşturulan” gibi çeşitli anlamları içermektedir. Heidegger “Varlık” 

kavramının belirtilen bu anlamlarının metafizik tarafından ortaya konduğunu bu nedenle 

de varlığın özüne dair herhangi bir şey söylemediğini öne sürmektedir. Metafizik 

düşünme tarafından oluşturulan bu anlamlar, Varlığın hakikatini hiçbir şekilde açığa 

çıkarmazlar aksine üstünü örter.  
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 “Heidegger’e göre insanın özüne ilişkin belirleme ancak onun, Varlıkla olan 

bağıyla ilgisinde yapılabilir. İnsanın özünün belirlenmesinde asıl olan şey bu “bağ”dır. 

İnsanın Varlığa olan bağının güçlendirilmesi, çağımızda insanın yapması gereken ödev 

olarak durmaktadır.”
15

 İnsanın özü varolmadır. Yani insanın özü onun herhangi bir 

varolandan farklı olarak bir varolma olmasıyla ilişkilidir. Başka bir deyişle, “Varolma” 

olarak varolan yalnızca insandır. İnsanın “varolma”sı varlık ile ilişki içerisinde olması 

anlamına gelmektedir. İnsanın varlık ile kurduğu bu ilişki onun varlığı düşünmesi ile 

güçlenir. Varlığı düşünme aynı zamanda varlığın hakikatinin içinde olma anlamına 

gelmektedir.  

Heidegger iki tür düşünmeden söz eder: kökensel düşünme ve metafizik düşünme. 

Daha önce de belirtildiği gibi kökensel düşünme, Varlığa yönelen düşünmedir. Metafizik 

düşünme ise Varlığın unutulduğu ve varolanın Varlık olarak ele alındığı düşünme 

biçimidir. “Dilin, Varlık ile dolayısıyla düşünme ile yakından ilişkili olması onun, 

düşünmede ortaya çıkan değişiklikten doğrudan etkilenmesine yol açar. Bu etkilenimde 

dil, Varlığın düşünmesini dinleyen düşünmenin ya da Varlığın sedasız sesine kulak veren 

düşünürün dili olmaktan çıkarak, metafiziğin dili şekline dönüşür. Heidegger bu durumu 

dilin yoksullaşması, çökmesi olarak görür.”
16

 Dilin yoksullaşması, insanın 

yurtsuzlaşmasının ifadesidir. Çağımızda düşünme ve dil metafizik tarafından ele 

geçirilmiş durumdadır. “Metazifik varlığın hakikatini sorgulamaz. Bu yüzden hiçbir 

zaman insanın özünün hangi açıdan varlığın hakikatine ait olduğunu sormaz. Yalnızca 

metafizik bu soruyu şimdiye kadar gündeme getirmemiş değildir. Böyle bir soru 

metazifik olarak metafizik için sorulamazdır.”
17

  

İnsanın bu yurtsuzluktan kurtulmasının tek yolu Varlığa yakınlığını yeniden 

keşfetmesi ve Varlıkla aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmasıdır. Yani düşünmenin 

yeniden varlığın düşünmesi yapılmasıdır. Bu da, düşünmenin metafizikten kurtulması 

özlü (kökensel) düşünmenin yeniden canlandırılması anlamına gelmektedir. İnsan ancak 

bu şekilde yeniden yurduna kavuşabilir. Dil de yeniden Varlığın evi haline gelebilir. 

“Ancak bu şekilde kelimelere özünün değeri ve insana varlığın hakikati içinde yaşaması 

için evi yeniden verilebilir.”
18
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Heidegger’e göre insanın görevi varlığın hakikatini korumaktır ve bu bakımdan 

onun varoluşu diğer varolanların varoluşundan farklıdır. Bu fark, insanın Varlık ile 

ilişkide, Varlığın hakikatinin içinde olmasından kaynaklanır. İnsan böyle bir varoluşa 

sahip olarak hakikatin içindedir ve onu korumakla görevlidir. “Heidegger’in insana, 

varlığın hakikatini koruma ödevini yüklemesinin, insanın böyle bir olanağı taşıdığı 

düşüncesinden ileri geldiği görülür. Ona göre böyle ek-sistent olarak varlıkla bağı olan 

insan, “buna uygun bir şekilde varlığın hakikatini korumak zorundadır. İnsan, varlığın 

çobanıdır.””
19

 

Heidegger hakikati –aletheia-  “saklı olanın üstünü açma”, “örtüsünü kaldırma”, 

“açığa çıkma” anlamında kullanmaktadır. “Hakikat olağan düşüncenin hakikati değildir. 

O sadece düşünce ile varolan, kavram ile şey, ifade ile olgu arasında doğruluk, uygunluk, 

uyuşma değildir. O böyle bir doğruluğun hakikatini her türlü imkânının temelinde yer 

alan hakikattir. Çünkü önce olgu, şey ya da varolan açık, aşikâr olmadan, açığa çıkmadan 

ve bir veri olarak verilmeden ifadenin olguyla, kavramın şeyle ya da düşüncenin 

varolanla uyuşup uyuşmadığı söylenemez.”
20

 Dil anlayışında da ifade ettiği gibi hakikatin 

düşünce ile varolan arasındaki uygunluk olarak ele alınması onun ikincil anlamıdır. Bu 

ikincil anlam ancak hakikatin “açığa çıkma” olan ilksel anlamı sayesinde olanaklıdır. 

Ancak metafizik düşünce hakikatin ilksel anlamının üstünü örterek onun ikincil anlamını 

öne çıkarır.  

 Heidegger, Şiir, Dil, Düşünce adlı kitabında dilin kendisi üzerine ve yalnızca dil 

üzerine düşüneceğini ifade ederek; “dilin kendisi nedir?” ve “dil nasıl dil olarak belirir?” 

sorularını sorar.  Heidegger’e göre “dil dildir, bununla birlikte başka bir şey değildir”
21

; 

dilin, dil olarak belirmesinin yolu ise konuşmasıdır. Dil konuşur. Heidegger konuşmanın 

genellikle kabul edilen tanımının, içsel duyguların kavramlar ve simgeler aracılığıyla 

duyulur bir biçimde dışa vurulması olduğunu ve bu tanımın üç varsayımı içerdiğini ileri 

sürer: Konuşma içsel olan bir şeyi dışa vuran bir dile getirmedir; dil insanın bir 

etkinliğidir; dil, ifade olarak gerçek olan ve olmayanın temsilidir. Heidegger’e göre bu 

tanım, bizi, dil olarak dile götürmez. Dilin konuşmasıyla ilgili olarak, “biz böyle bir 

konuşmayla nerede karşılaşırız?”, “böyle bir konuşmada konuşulan nedir?” sorularını 

sormamız yerinde olacaktır. Heidegger’e göre konuşma, konuşulan şeyde kendini 
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tamamlar. Eğer dilin konuşmasının anlamını konuşulan şeyde arayacaksak, herhangi bir 

konuşulanı değil saf konuşulanı incelememiz gerekir. Saf konuşulan, şiirdir. Bu nedenle 

dilin konuşması şiirde aranmalıdır.  

Heidegger “malümat aktarmaya yönelik faydacı kaygının hüküm sürdüğü 

gündelik konuşmalarda dilin ‘dil olarak’ tezahür etmediğini, bunun ancak bu tür kaygıları 

dışlayan şiirde görüldüğünü savunur.”
22

 Bu nedenle eğer dili “dil olarak” anlamak 

istiyorsak yani dilin özünü anlamak istiyorsak şiiri, şiirin dilini ele almalıyız.  

Şiir genel kabul görmüş ve günümüzde geçerli olan tanıma göre şairin 

hayalgücünün ifadesidir. “Herkes şiirin bir buluş olduğunu bilir. Betimleyici görünse bile 

hayal ürünüdür. Kurgusal eyleminde şair, kendine kendi varlığında olabilecek bir şeyi 

resmeder. Şiir, kendi imgeleme etkinliğimiz için biçimlendirilmiş olan şeyi imgeler. 

Şiirin konuşmasında, şiirsel hayalgücü kendini dile getirir. Şiirde konuşulan şey, şairin 

kendinden bildirdiğidir.”
23

 Şiir ile ilgili bu sözler “dilin konuşması” fikri ile 

çelişmektedir. Bu tanıma göre konuşan dil değil şairdir. Heidegger ise şiiri insanın 

konuşması aracılığıyla dilin konuşması olarak nitelendirmektedir. O, şiir dilinin ve bunu 

genişleterek genelde dilin, kendi söyleyişinden başka hiçbir şey söylememek için 

konuştuğunu ileri sürer. Dili bir bilimsel araştırma nesnesi olarak ele almak istemediğini, 

daha çok onunla bir deneyim yaşamak istediğini vurgular.
24

  

Heidegger’e göre insanın konuşması dilin konuşması ile ilişki içerisinde 

düşünülmelidir. Dil sessizliğin sesi olarak konuşur. Dil, insanın duymasına sükûtun sesi 

olarak ses verebilmek için insanın konuşmasına ihtiyaç duyar ve onu kullanır. İnsanın 

konuşması ise dile iki şekilde yanıt vererek olur: (duyarak) ve cevap vererek. Bu duyma, 

sükûtun buyruğunu sessizliğin sesini dinlemesidir. İnsanın konuşması, sessizliğin 

çağrısının yeniden seslendirilmesidir.
25

 Yani dilin konuşması, kökensel düşünme 

sayesinde ve insanın konuşması aracılığıyla Varlığın hakikatinin açığa çıkması anlamına 

gelmektedir.  

Varlığın hakikati ancak gerçek düşünürlerin –metafiziğin tuzağına düşmemiş olan 

düşünürlerin- ve şairlerin sözlerinde dile getirilir. Bu nedenle Varlığın anlaşılması için 
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düşünürlerin ve şairlerin sözlerinin incelenmesi gerekir. Heidegger, düşünürün sözü ve 

şairin sözünün kökeninin aynı olduğunu belirtir. Fakat biri Varlığı diğeri kutsal olanı dile 

getirmesi bakımından birbirinden farklıdır. Metafizik Nedir? adlı kitabında bu farklılığı şu 

sözlerle dile getirir:  

“Uzun süre korunan dilsizlikten ve onun içinde aydınlanan 

alanın titizlikle açıklığa kavuşmasından, düşünürün söz söylemesi 

çıkar. Şairin adlandırması da aynı kökenden gelir. Lakin aynı olan 

ancak farklı olan olarak aynı olduğundan, şiir ve düşünme de söze 

dikkat etmede en saf şekilde aynı olduklarından, her ikisi de aynı 

zamanda kendi özlerinde birbirlerinden çok uzaktırlar. Düşünür, 

Varlığı söyler. Şair, kutsal olanı adlandırır.”
26

 

Heidegger Humanism Üzerine Mektup adlı eserinde düşünce tarihinde ortaya 

çıkan ve insanın değerine vurgu yapan hümanizm görüşlerini eleştirmekte, onların 

insanın değerini ortaya koyma konusunda yetersiz kaldığını iddia etmektedir. Ona göre 

hümanizm metafizik düşünüşün etkisi altında kalmış bir anlayıştır çünkü varlığın özünü 

kavrayamaz. “Ancak metafizik düşünüşün aşılmasıyla, insanın değerinin, onun Varlığın 

hakikatinin içine-çıkabilen” biricik Varlık olmasında bulunduğu görülecektir. Metafizik 

düşünüş aşıldığında ve insanın Varlığa olan bağına yönelen bir düşünmeyle konuya 

eğilindiğinde, insanın “animal rationale’den daha fazla” olduğu açığa çıkacaktır. 

Heidegger’e göre insan, metafizik düşünüşün belirlediği gibi “varolanın efendisi” değil, 

“Varlığın çobanıdır.””
27

 İnsan varolanın efendisi olmayışıyla bir şey kaybetmez aksine 

kazanır. Kazandığı şey varlığın hakikatidir. Voralanların bütününe karşı durarak onun 

ötesine geçebilen insan Varlığın hakikati içindeki yerininin farkına varır.  

Heidegger bizim dil içinde hareket ettiğimizi ve dil içerisinde Varolduğumuzu 

söylemektedir. “Dil ne sadece ifade alanı, ne ifadenin aracı ne de ikisinin birleşimidir. Ne 

düşünce ne de şiir kendini onun yardımıyla ifade etmek için dili kullanır; aksine düşünce 

ve şiirin kendisi esastır, dilin insanın aracılığıyla konuştuğu temel dolayısıyla da nihai 

konuşmadır.”
28

     

Heidegger’in dil ile ilgili görüşlerini daha iyi anlayabilmek için “logos” 

kavramına da değinmek gerekir. Heidegger Varlık ve Zaman kitabında felsefe tarihi 

boyunca özellikle de Platon ve Aristoteles tarafından “logos”un herhangi bir anlamı öne 
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çıkmasızın çok farklı anlamlarda kullanıldığını belirtir. Fakat kendisi “logos” un temel 

anlamının söz olduğunu öne sürer. Logos, söz olarak, hakkında konuşulanı açığa 

çıkarmak veya görünür kılmaktır.
29

 “Bu anlamda yani “söz” anlamında “logos”un 

“söyleyen” (ilan eden, açıkça bildiren) anlamını da içermesine dayanarak, söyleyenin 

söylediği şeyi (bir şeyi/ varolanı) ilan etmesi, duyurması/bildirmesi, ortaya koyması; 

“söz” ün söylediği şeyi açığa çıkarması demek olduğuna dikkat çeker.”
30

 “Logos” un 

açığa çıkardığı, görünür kıldığı şey Varlığın hakikatidir. 

Heidegger, sözün bir şeyin görülmesini sağladığı için “doğru” veya “yanlış”  

olabileceğini ifade eder. Fakat sözün doğruluğu onun gerçeklikle örtüşmesi veya uyumu 

değildir. Sözün aletheia olarak doğruluğu, gizli olanın açığa çıkarılması, örtüsünün 

kaldırılması, keşfedilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında hakikat dil ile 

çok yakından bağlantılıdır. Çünkü dil örtüsü kaldırılanın görünür kılındığı yerdir. 

Hakikati kendi tanımladığı anlamda alırsak, Heidegger’in hakikatin peşinden giden bir 

düşünür olduğunu söyleyebiliriz. Hakikatin peşindeki bu düşünüre göre, “Varlığın sesine 

itaat eden düşünme, Varlığın hakikatinin dile geleceği, Varlığa uyacak sözü arar. Tarihsel 

olanın dili, ancak bu sözden kaynaklandığı takdirde uygundur. Dil uygunsa, gizli 

kaynakların sedasız sesinin güvencesi ona el eder. Varlığın düşünmesi, sözü korur ve bu 

koruma içinde onun belirlenimini gerçekleştirir.”
31

 

Heidegger’in düşünme, dil ve Varlık ile ilgili görüşleri temel olarak kökensel 

düşünme ve metafizik düşünme arasında yapmış olduğu ayrıma dayanmaktadır. 

Metafizik düşünmenin ortaya çıkmasıyla kökensel düşünme ortadan kalmış, Varlık 

unutulmuştur. Varlığın unutulması insanın yurtsuzlaşmasına ve dilin yoksullaşmasına 

neden olmuştur. Metafizik düşünme insanın içinde bulunduğu bu durumu düşünmenin, 

dilin, hakikatin ve Varlığın ilksel anlamlarının üstünü örterek sürdürmektedir. Varolma 

olarak hep Varlıkla bağı olan insan, düşünmesini yeniden Varlığa yönelterek metafizik 

düşünmeyi ortadan kaldırıp Varlığın hakikatini açığa çıkarmalıdır. Böylece insan içinde 

bulunduğu yurtsuzluk durumundan, dil de yoksullaşmaktan kurtulabilir.  
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