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Öz 

Bu makale, mekan geometrik bir yay l m olarak gören Kartezyen dü üncenin ter-
sine, insan n yer ile olan ili kisini anlamada bütüncül bir yakla m benimseyen Alman 
dü ünür Martin Heidegger (1889-1976) n n mekana hermeneutik-fenomenolojik olarak 
yakla m n aç mlamaktad r. Mekan

 

tan mlamadan önce, onu anlaman n gereklili ine ina-
nan Heidegger, dünya-içinde-olmak dü üncesi ile insan

 

ve onun dünyas n varolu unun 
ayr lmaz bir bütünü olarak anlatmaktad r. Mekan saf yap olarak görme e ilimini dönü tü-
rerek, onu insan n dünya-içinde-olma

 

durumunun temel boyutu olarak dü ünen 
Heidegger, bu dünya içindeki önümüzde-haz r-varl k

 

ve elalt nda-kullan ma-haz r-
varl k

 

ayr m ile onun Dasein n ilgisine ba l oldu unu dü ünür. Bu durumuyla mekan, 
bir etkile im ve deneyim yeridir ve insan n yer ile olan ili kisini anlamam z sa lamaktad r. 
Mimari ve çevre tasar m ara t rmalar nda Martin Heidegger in dünya-içinde-olma

 

dü ün-
cesine dayanan hermeneutik-fenomenoloji, insanlar n fark nda olmadan içinde varoldu u 
bu gündelik ya am dünyas n anlamaya götüren bir yol olu turmaktad r.  

Anahtar Kelimeler: Martin Heidegger, mekan, dünya-içinde-olma, hermeneutik-
fenomenoloji.    

THE NOTION OF SPACE  IN MARTIN HEIDEGGER:                                                        
A HERMENEUTIC-PHENOMENOLOGICAL APPROACH  

Abstract 

Contrary to the Cartesian thinking of space as a geometrical extension, this article 
presents the hermeneutic-phenomenological approach of the German philosopher Martin 
Heidegger (1889-1976) to space on understanding the man and place relationship in a 
holistic way. Through thinking of being-in-the-world , Heidegger insisting on 
understanding space prior to defining it, believes deeply in the existence of man and his 
world as an inseperable whole. By deconstructing the dogma of thinking of space rather as 
a dimension of the man s condition of being-in-the-world than as a pure container, 
Heidegger rifting being as ready-to-hand and present-at-hand

 

in this world considers 

                                                          

 

1  Bu makalede konu edilen Martin Heidegger in Hermeneutik-fenomenolojik yakla m yazar tara-
f ndan Doç.Dr. Belk s Uluo lu dan manl nda TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasar m 
Pro ram nda tamamlanm olan Yer le menin Dü (üm)lenmesi : Geleneksel Anadolu Yerle me-
lerinde Ara lar adl doktora tezinden al nm t r. 
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that it depends on the interest of Dasein. Having these potentials as a place of interaction 
and experience, space suspends a thinking leading to an understanding the relationship 
between man and place. Hermeneutic-phenomenology based on Martin Heidegger s 
thinking of being-in-the-world

 

in architectural and environmental studies constructs a 
path leading to an understanding of this everday life-world in which man exists unaware of 
it.  

Keywords: Martin Heidegger, space, being-in-the-world, hermeneutic-
phenomenology.  

1. Giri

 

Günümüzün çerçeveleyen, hesaplayan ve temsil eden bili sel dünyas nda 
mekan, soyut ve içi bo bir kal p olarak, bir içeren olarak anla lmaktad r. Ancak 
bir içeren olarak mekan, Aristoteles in topos undaki2 gibi bir eyin bir yerde 
bulunu u nun ifadesi de ildir. Çünkü Aristoteles de mekan içi bo

 

bir yer de il, bir 
eyin etraf n n bir ba ka eyle sar lmas , çevrelenmesi anlam ndad r; bir bardak su 

örne inde barda n içindeki bo luk de il, barda içeren topostur.  

Mekan bu ekilde içi bo bir kal p olarak dü ünmek, bo lukta noktalar gibi 
dü ünülen cisimlerin devinimlerini soyut tekdüze üç boyutlu uzan mlar olarak 
nitelendirme dü üncesi ile ba lamaktad r. Bu modern dü üncede mekan üç boyutlu 
bir uzan m olarak kabul edilir. Kartezyen dü ünce sisteminde mekan n bu ekilde 
geometrik bir yay l m olarak kabul edilmesi mekansal olma dü üncesini de dar bir 
dü ünceye indirgemektedir. Bu durumda insan mekan içerisinde bir özne olarak 
davranmaktad r ve öznenin mekandan ya da mekan n özneden ayr

 

tutuldu u kabul 
edilmektedir. Özne, içinde bulundu u dünyadan ba ms zd r, mekan da kendisin-
den ayr bir gerçekliktir. Descartes a dayand r lan bu özne ile nesnenin birbirinden 
ayr lmas dü üncesi, insan-mekan birlikteli inin de parçalanmas anlam na gelmek-
tedir. 

Bu anlay ayn zamanda Platonik idealizm anlay nda da Platon un ken-
disi bu ekilde dü ünmese de- kabul görmü tür. Mekana bu aç dan bakmak, kültü-
rel etkenlerin kar s nda olmam z gerektirir. Platonik idealizmle beraber 
Aristotelesci dü ünce de mekan parçac bir anlay ta de erlendirir. Bu iki klasik 
mekan anlay n n yan s ra, Platon un Chora3 anlay yer almaktad r: Mekan var-
sa, bir ba ka mekan içerisinde yer almal d r ve bu mekan da bir ba kas nda... 
Chora ne somut bile enler ne de Kartezyen yay l m n ifadesi olan bir bedensellik 
ta maz. Bunun yerine Chora, Platon un Timaios unda4 anlat ld gibi, parçalar 

                                                          

 

2  Aristoteles de topos sözcü ü bir cismin bir yerde bulunu u nu ifade etmektedir. Aristoteles, On 
Rhetoric: A Theory of Civic Discourse , Çev. George A. Kennedy, Oxford University Press, 
Oxford, 1991, s. 45. 

3  Chora, chronosis ve chronology kelimeleri ile ayn kökten olup, özünde zamansall ya da 
tarihselli i ifade eder. Bu bir anlamda zaman ya da tarih içinde ard arda geli i (succession) veya 
yer al dile getirir.   

4  Platon, Timaois (Philosophische Bibliothek), F. Meiner, Hamburg, 48-49. 
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birle tirme ya da yaln zca olan de il, olmayan da bir araya getirme olarak 
görülebilir.  

20. yüzy l Alman dü ünürü Martin Heidegger de, Varl k ve Zaman

 

adl 
eserinde hermeneutik dü ünüm yoluyla Platonik olandan çok daha farkl bir biçim-
de Kartezyen mekan ele tirir5. Mekan saf yap olarak görme e ilimini dönü türen 
Heidegger, onu bir etkile im ve deneyim yeri olarak görür. Heidegger bu deneyimi 
dünya-içinde-olmak ile anlatmaktad r. Dünya-içinde-olmam z n temel boyutu 

olan mekan ile birlikte insan deneyimini olu turan yap lar analiz etmeye çal an 
Heidegger in bu dü üncesi, insan n yer ile olan ili kisini anlamam z sa lamakta-
d r. Yönelinen eyin tan mlanmas ndan önce onu anlaman n gereklili ine inanan 
Heidegger, dünya-içinde-olmak dü üncesi ile insan n ve onun dünyas n n ön-
kurulumunu, ayr lmaz bir bütün olarak varolu unu anlatmaktad r6. Bu makalede 
Kartezyen mekan ele tirmede hermeneutik-fenomenolojik bir anlay geli tiren 
Heidegger in varolu sal mekansall a getirdi i tan m, O nun Varl k ve Zaman

 

adl eserinden yola ç k larak aç mlanacakt r. Sonras nda da Heidegger in bu 
hermeneutik-fenomenolojik yakla m ndan yola ç k larak, mimari ve çevre tasar m 
çal malar nda mekana bir bütün olarak yakla mak konusunda ç kar mlar yap la-
cakt r.   

2. Mekana Fenomenolojik Olarak Yakla mak 

Mekan n anla lmas na ili kin yap lan çal malar, sembolik ve yap salc , 
Marksist, psikolojik ve fenomenolojik (hermeneutik) çal malar olarak s ralanabi-
lir. Bunlar aras nda sembolik ve yap salc , Marksist ve psikolojik bak larla yap lan 
çal malar genellikle yerle enin mekanda bir özne olarak davrand ve öznenin 
mekandan ya da mekan n özneden ayr tutuldu u kabulü ile yap l rlar. Örne in 
sembolik ve yap salc çal malar sembolik bir üretimle olu turulan d dünya içeri-
sindeki mekan n anlam n bulmaya çal r. Bu durumda dünya d ar da olan ve 
semboller yüklenen bir anlam ta r. Ya da Marksist çal malarda mekan sosyal 
etkilerin bir sonucu olarak kabul edilir ve mekan n sosyal ya amda kullan lma du-
rumu önemsenir. Mekana psikolojik bak da yeri bir bile en ve kimlik olu umunda 
bir neden olarak görür. Oysa mekana ili kin fenomenolojik çal malar, onu madde-
le tirmeden ya da idealize etmeden anlamaya çal an ara t rmalar içermektedir. Bu 
durumda mekan soyut bir dü ünce ya da deneyimden ba ms z bir orada olan , 
Varl k tan ayr olan olarak kabul edilmez. Mekana fenomenolojik olarak yakla -
mak, onun dünyan n bütünü ya da deneyimleyen ki i için önemini ortaya koyan 
deneyimleme yi anlamaya çal makt r. Martin Heidegger in dü üncelerinde 
yer le me, Gaston Bachelard n Mekan n Poetikas nda imgelem ve yer ili kisi7, 

                                                          

 

5  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996,    
s. 88. 

6  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996,    
s. 49. 

7  Bachelard, Gaston, Mekan n Poetikas , Çev. A. Derman, Kesit Yay nc l k, stanbul, 1996. 
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Merleau-Ponty nin bedenle me üzerine yapt fenomenolojik çal malarda yer, 
kesin cevaplardan kaç n larak sorgulanmaktad r. Bu çal malarda beden kendisi 
olarak, ya ayan olarak, içinde bulundu u dünyadan ayr mam t r. Bu çal malar 
içerisinde Heidegger in fenomenolojisi, yeri ayr bir varl k ya da d sal bir nesneye 
indirgemeden, Varl n ilksel mekansall anlam nda sorgulamaktad r.   

3. Martin Heidegger in Fenomenolojisi: Hermeneutik-Fenomenoloji 

Varl k ve Zaman , Sein und Zeit8 adl ilk eserinde Heidegger, Varl n 
temel niteliklerini ya da yap lar n analiz etmektedir. Heidegger bu tür genel yap la-
ra var olanlar demi tir. Var olmak Heidegger in terminolojisinde insano lu-
nun varl k biçimi anlam na gelmektedir. Fenomenoloji de bu yap lar n anla lmas 
için kulland yöntemin ad d r. Heidegger, varolu sal fenomenoloji olarak da 
görülen kendi analitik yakla m n hermeneutik-fenomenoloji olarak niteler, çün-
kü fenomenoloji varolu un genel niteliklerini aç a ç karman n yoludur9. 
Dasein10 n hermeneuti i, yani yorumu varolu sald r. Ba ka bir deyi le Dasein n 
günü-birlik-ya am nda11 fiziksel ve sosyal çevreyle nas l etkile im içinde oldu u-
nun izini süren fenomenolojinin as l hedefi, Dasein n günü-birliklili inin kuramsal 
anlamda tarafs z olarak serimlenmesidir. Fenomenoloji bu hedefi eylerin kendi-
sine geri dönelim! slogan ile ifade eder.  

eylerin kendisine geri dönmek için fenomenoloji, Dasein n temel özel-
liklerini belirlemek amac yla içten-d a bak benimser. Ayr ca Dasein n aç k-
lanmas yorumsal olmak durumundad r. Hermeneutik ise, yorumlaman n metodo-
lojik ilkelerinin ara t r lmas anlam na gelir. Heidegger Dasein n kendisini anla-
mak olarak niteledi i yorumlamaya dayal kendi yöntemine yorumlay c ya da 
hermeneutik fenomenoloji ad n vermektedir.  

Heidegger hermeneuti i ya anm deneyimin yorumsal bir süreç oldu u 
ontoloji tezine dayand r r ve anlaman n geli imini, yorumlama olarak adland r r12. 
nsan dünyada varolur; insano lu içinde ya ad dünyada var iken, bu dünyan n 

                                                          

  

8  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 
49.  

9  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 
33. 

10  Günlük Almanca da insan varl olan ve kelime aç l m Orada-varl k olan Dasein, Heidegger 
taraf ndan kendisi, kendisi-olamayan ve dünya hakk nda soru sorabilen Varl k olarak anla lmak-
tad r. Dasein, Varl k n anlam nedir? diye sorabilen tek Varl kt r. Varl k n anlam n n ontolojik 
serimlenmesinin yap ld varl kt r. ngilizce ve Türkçe literatürde, Heidegger in kulland an-
lamda çevrilemedi i için, Dasein olarak kullan lmaktad r.   

11  Günü-birliktelik veya gündeliklilik (Alm. alltaglich, Alltaglichkeit. ng. everyday, everydayness) 
Dasein n di er varl klardan biri olarak s radan varolma durumu, ola an ve günlük durum. Çüçen, 
A. Kadir, Heidegger de Varl k ve Zaman , Asa Kitabevi, Bursa, 2000, s. 209.  
Dünya ile anlat lmak istenen fiziksel dünya de il, Dasein n çevresi, onun ilgi duydu u araçlarla 

ya da di er Dasein larla kurdu u dünyad r. 
12  Çüçen, A. Kadir, Heidegger de Varl k ve Zaman , Asa Kitabevi, Bursa, 2000, s. 139. 
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kurulumu da insan n kendi deneyimlerinden olu ur13. nsanlar kendi kendisini yo-
rumlayan varl klard r ve bu yorumlar günlük deneyimlerin ku att ba lamlarda 
ortaya ç karlar. Yorum ki inin geçmi deneyimlerine, onun tarihselli ine dayan-
maktad r. Anlama kar l kl bir eylemdir; bugün ancak geçmi le birlikte, geçmi de 
bugünle birlikte anla labilir. Heidegger bu kar l kl

 

ili kiyi hermeneutik döngü 
olarak adland rmaktad r14. Yorumlama Heidegger in analizinde bir ön-yap ya 
dayan r. Yorumun bu ön-yap s bir döngü içerisinde yer al r ve bu durum hiçbir 
eyin mutlak olarak bilinemeyece i anlam na gelir15. Fenomenolojik bir ara t rma-

da yorumlayanlar hermeneutik döngüden kaçamayacaklar ndan dolay bilginin 
olu turulmas na katk da bulunurlar. 

nsan ve Mekan , Mensch und Raum adl konferansta mimarlara yapt 
n a Etmek Yer le mek Dü ünmek , Bauen Wohnen Denken16 ba l kl konu ma-

s nda Heidegger, insan ve mekan ili kisi denildi i zaman, insan ve mekan n bir-
birinden ayr eyler olarak anla lmamas gerekti inden söz etmi tir. Heidegger e 
göre ne insan dünyan n bir i levi, ne de dünya insan n bir i levidir 17. Fenomeno-
loji, insan ve dünyay birbirlerinden ayr dü ünmez, insan ve dünya bir bütündür. 
Bu bütüncül bak aç s insan-dünya birlikteli ini Kartezyen dü üncenin özne-
nesne ayr m ndan kaçarak tarif etmektedir. Bunun da yolu fenomenolojinin yakla-

m olan yönelmi lik tir18. An dinleme ile yönelme, bir dünya-içinde-olmaya, 
bütüne kat lmaya olanak verir. 
                                                          

 

13  Heidegger bu önsel kavramsalla t rmay üç ekilde ele al r: ön-sahiplik (Vorhabe), ön-görü 
(Vorsicht) ve ön-kavrama (Vorgriff). Bir eyle ilgili yorumumuzun ön-kavran lmas , ön-görümüze 
ba l d r (Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, 
(1927) 1996, s. 150-151). Sein und Zeit n 1962 deki ilk çevirisinde kitab n çevirmenleri John 
Macquarrie ve Edward Robinson n ekledi i dipnotta ön-görü ilk kesi (first cut) olarak aç k-
lanm t r: bir somun ekme in ilk dilimini kesecek bir ki inin somunu kesmeye ba lamas olarak 
anla labilecek ön-görü fikri, önceden sahip oldu umuz eyin ba lat lmas olan ön-sahip olma 
olarak görülebilir . Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. J. Macquarrie, E. Robinson, 
Blackwell Publishers, London, 1962. 

14  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 
6. 

15  Dreyfus, Hubert L., Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger s Being and Time , 
Division I, MIT Press, Cambridge and Massachusetts, 1991, s. 26. 

16  Heidegger, Martin, Building Dwelling Thinking , Poetry, Language, Thought içinde, Çev. A. 
Hofstadter, Harper & Row, New York, 1971, 145-161. 

17  Heidegger Varl k ve Zaman da geleneksel felsefenin insan n dünya ile olan ili kisini realist ve 
idealist bak aç lar na indirgemesini ele tirir. Bu iki farkl bak aç s n n Dasein n varolma du-
rumu ile ili kisi olmad n dü ünür. Bu iki yakla m insan ve dünyan n birbirlerinden ayr oldu-
unu varsaymaktad r. Oysa Heidegger, insan n dünyan n içinde oldu unu, onda derinle ti ini dü-
ünerek, bu durumu Dünya-içinde-Olmak olarak anlatmaktad r. Heidegger, Martin, Being and 

Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 49. 
18 Brentano nun skolastik felsefeden ald ve sonra Husserl in geli tirdi i yönelmi lik 
(intentionality) kavram , insan ya ant s n n ve bilincinin bir konuya yöneli ini, bir eyle ili ki 
kurmas n anlat r. Pollio (1997) bu kavram , insan ya ant s n n sürekli olarak kendi bütünlü ü 
içinde sahip olunamayacak ancak daima yönelinen bir dünyaya yönelinmesi oldu unun alt n çiz-
mek olarak aç klamaktad r. Seamon, David, Fenomenoloji, Yer, Çevre ve Mimarl k: Literatürün 
De erlendirilmesi , Çev. S. Serim, TOL Mimarl k Kültürü Dergisi, say 3, 2003, s. 39.  
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Heidegger in felsefesinde çevresel dünyadaki varl klar Dasein taraf ndan 

iki ekilde görünürler: teorik ve pratik olarak. E er Dasein gözlemleme, 
hinschauen anlam nda teorik bir görünüm benimserse, varl k Dasein a önümüzde-
haz r-varl k, das Vorhandene olarak görünür. Varl klara bu ekilde yakla mak, 
onlar sorgulamada bir tür nesnellik ta maktad r. Önümüzde-haz r-varl klar , 
dünyaya geldi imizde haz r olarak buldu umuz, bilgi aç s ndan bildi imiz eyler-
dir. Varl klar günlük içeriklerinden ba ms zd r ve böylece bir yer kaplayan dura-

an eylerdir. Bu ekilde varl k, orada öylece duran bir ey olarak dü ünülür.  

E er Dasein (bu varl a olan ilgisi gibi) pratik bir görü le ortaya ç karsa, o 
zaman bu varl k Dasein a kendisini belirli bir amaç için kullan lacak bir araç

 

olarak gösterir. Bir amaç için kullanmak, arac n ta d bir niteliktir. Heidegger bu 
nitelik dolay s yla araç lar elalt nda-kullan ma-haz r , das Zuhandene varl klar 
olarak görmektedir. Elalt nda-kullan ma-haz r varl k olarak araç lar elde, 
Dasein n yan nda ve onun kullan m na uygundurlar. Böylece Dasein dünya-
içindeki varl klarla yak n ili ki içerisinde olur.  

Heidegger ayn varl n önümüzde-haz r ya da elalt nda-kullan ma-haz r 
olabilmesini, Dasein n o varl nas l gösterdi i ile ili kili olarak görmektedir. 
E er Dasein varl teorik bir ekilde gösterirse, o varl k önümüzde-haz r varl k ve 
dura an bir varl k olarak; tersine pratik bir ekilde gösterirse, dinamik kullan labi-
lirlik içeren, bir araç olarak, elalt nda-kullan ma-haz r varl k olarak aç a ç k-
maktad r (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Martin Heidegger in Felsefesinde Dasein n Varl Gösterme Biçimleri 

teorik  Önümüzde-haz r-varl k 

das Vorhandene  

dura an 

pratik  Elalt nda-kullan ma-haz r-varl k 

das Zuhandene  

kullan labilir 

 

Heidegger e göre Dasein n varl klarla olan ili kisi yak nl k ve kapsamay 
anlatmaktad r19. Dasein n araçlara dikkatini veren bu yak nl ve onlarla 
elalt nda-kullan ma-haz r olarak kar la mas n Heidegger, ilgi göstermek , 
besorgen olarak adland rmaktad r. Dasein n varl klara olan ilgisi varolu sal bir 
bili le nitelendirilir ve buna sa görü20, die Umsicht ad n verir. Sa görü, Dasein n 
varolu sall n aç a ç karmaktad r. 

                                                          

 

19  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996,     
s. 77. 

20  Sein und Zeit n Türkçe çevirisini yapan Aziz Yard ml Almanca Umsicht, ngilizce 
circumspection kavram n etrafa bakma, çevreye bakma anlam nda sa görü olarak çevirmi tir. 
Umsicht varl klara öylesine bir bak olarak de il, araçlar n aktüel kullan m n içeren bir kavram 
olarak anla lmal d r. Heidegger Umsicht i Dasein n varl klar n belirli bir amaca uygun olup ol-
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Varl klar çevresel dünyam zda elalt nda-kullan ma-haz r-varl k olan araç-

larla ve önümüzde-haz r eylerle dolu bir araçsal-göndermeler sistemi 21 içerisin-
de bulunurlar. Çevre dü üncesi Heidegger i varl klar n mekanla olan ili kisine, 
onlar n mekansall na götürür ve Descartes in aksine22, varolu sal anlamda meka-
n içi bo ve içi eylerle doldurulabilir bir ey olarak dü ünmez. Heidegger e göre 
mekan dünyadaki varl klarla s n rl de ildir, ancak Dasein la ili kilidir. Dasein n 
mekansall yla ili kili olarak mekan, elalt nda-kullan ma-haz r varl klar n kavra-
nabildi i bir mekansall k ta r.  

Mekan n analizinde Heidegger, varl klar n ve Dasein n mekansall na 
bakmaktad r. 

Varl k ve Zaman da Heidegger zamansall kla birlikte dü ündü ü üç farkl 
mekandan bahsetmektedir: dünya-mekan (fiziksel mekan), alanlar (die Gegend) ve 
Dasein n mekansall (Çizelge 2).   

Çizelge 2. Varl k ve Zaman da Mekan Biçimleri  

Dünya-mekan

  

Önümüzde-haz r-varl k 

das Vorhandene 

Alan  
Elalt nda-kullan ma-haz r-varl k 

das Zuhandene 

Dasein n Mekansall

  

Varolu sal Mekan  

 

Dünya-mekan nesnelerle dolu bir kab ifade eden mutlak, fiziksel bir 
mekand r. Bu mutlak durumda masa, sandalye, koltuk, sehpa, hal bir mekan n 
içinde bulunurlar ve dünya-mekan içindeki bu nesnelerden ba ms zd r. Bir kap 
olarak mutlak mekan dü üncesi, Dasein n gündelik mekansal davran lar ndan 
ba ms zd r.  

Dasein n ilgilendi i araçlar fiziksel olarak onun yak n nda ya da uza nda 
olabilirler. eylerin yak nl k ya da uzakl l , Dasein n ilk olarak a ina oldu u, 
sonras nda da kendilerini ona mekan olarak gösterdi i bir durumla ili kilidir. 

                                                          

 

mad na bakmak olarak anlatmaktad r Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stam-
baugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 65. 

21  Bir arac n bir ey için olmas , bir ba ka ey ile ili kili oldu u eklinde anla labilir. Örne in bir 
çekiç çekiçleme için, bir kalem yazmak içindir. Heidegger bir- ey-için olmada bir eyin bir ba ka-
s na gönderme yapt n dü ünür. Bir arac n di eriyle olan ili kisi araçsal bir bütünlük içerisinde-
dir. Bir ey için olmak, bir arac n temel niteli i ve di er araçlarla olan ili kisi ve ait oldu u bir 
araçlar sistemi ile ili kilidir Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny 
Press, Albany, (1927) 1996, 71-77. 

22  Descartes, Rene, Discourse on Method and Mediations on First Philosophy , BN publishing, NY, 
(1637) 2007, s.33. 
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Heidegger e göre bu a inal k mekan bir kap olarak anlamam za yol açm t r. 
Çünkü dünya-mekan , önümüzde-haz r-varl k olarak kavranmaktad r. Oysa elimiz-
de-kullan ma-haz r-varl k olarak mekan, eylemin mekan olarak nesnelle tiril-
memi bir mekan anlam na gelmektedir23. Eylemin mekan n n iki yönü vard r: 
elimizde-kullan ma-haz r-varl k olarak mekan ifade eden alanlar ve varolu sal 
mekan olarak Dasein n mekansall . 

Gündelik ya am m zda fonksiyonel ya da elimizde-kullan ma-haz r-
varl n mekan na Heidegger alan ad n verir. Çal ma ve ya ama alanlar m z -
ofis, mutfak, park, oturma odas gibi- gündelik faaliyetlerimizin geçti i yerlerdir. 
Bir yemek masas nda tabak, çatal, b çak, ka k, tuzluk vs. gibi araç lar yemek 
yeme eylemi için uygun yerdedirler ve bir yere aittirler.  

Alanlar eylemlerimize ba l olarak bir göndermeler sistemi içerisindedir 
ve kap biçimindeki mutlak mekandan farkl d r. Heidegger bu kullan mla ili kili 
gönderme durumunu mekan n farkl bir niteli i olarak anlat r. Bir mekan içeri-

sinde varoldu umuz de il, mekansal olarak varoldu umuz gerçe i üzerinde dura-
rak, mekan n alg lanan ya da kavranan bir ey olmad n , aksine varolma biçimi-
miz oldu unu dü ünür. Heidegger bu durumda Dasein n ontolojik durumunu, 
dünya- içinde-olmak ile anlatmaktad r. çinde-olmak ile Heidegger in kastetti i 
ey, iki eyin birbiri içinde olmas ve bunun için de bir mekan n gereklili idir.  

Mekanda bir konuma sahip olmak, en az iki eyin birbirine göre durumunu 
anlatmaktad r. Önümüzde-haz r-varl klar mekansal olarak birbirleriyle ili kilidirler 
(barda n içinde ki su, masan n yan ndaki sandalye vb.) Bu ekilde varolanlar 
birbirlerine de iyor gibi görünürler, ancak gerçekte birbirleri ile hiç kar la maz-
lar24, çünkü bir dünyadan yoksundurlar. Ancak varolan (Seindes) dünya içerisinde 
el-alt nda-kullan ma-haz r bir varolan eye (Sein) de ebilir ve do alar gere i bir 
dünya olu mu sa, el-alt nda-kullan ma-haz r-Varl k a eri ebilirler. Dünyas z olan 
iki varolan- ey birbirlerine de emez, birbirlerinin aras nda olamazlar. Oysa 

                                                          

 

23  Yoko Arisaka, Heidegger in eylemin mekan n dünya-mekan n n bir ko ulu oldu unu ve 
öncelikle eylem mekan n n aç klanmas gerekti ini, dolay s yla Heidegger in hedefinin 
mekansal koordinatlar sistemini kullanmadan eylem mekan n anlatmak istedi inden bahseder. 
Ancak der Arisaka, dünya-mekan n önselleyen mekansal ili kileri al lm dilbilim ifadeleri-

yle tan mlamak oldukça zordur. Örne in iki ki i aras ndaki mesafeden metrik olmayan bir biçimde 
nas l bahsedebiliriz? Bunun için Dasein n eylerle olan mekansal ili kisini yeniden tan mlamam z 
gerekir. te bu Heidegger i kendi terminolojisini yaratma konusunda yönlendirmi tir ve onu 
mekan konusunda anla lmas zor biri yapm t r . Arisaka, Yoko, Spatiality, Temporality and the 
Problem of Foundation in Being and Time , Philosophy Today, say : 40, 1996, 36-47.  

24  Heidegger, Önümüzde-haz r bulunan iki eyin bir aradal klar n ifade etme al kanl m z ele ti-
rir. Ona göre masa kap n n yan nda durur, sandalye duvara de er gibi ifadeler dildeki al kanl k-
lar m zdan kaynaklanmaktad r. Oysa Heidegger asl nda hiçbir zaman bir de meden söz edileme-
yece ini, eninde sonunda sandalye ve duvar aras nda bir bo luk kalaca n saptamas ndan de il, 
bo luk s f ra e it olsa bile ilkede sandalyenin duvara de emeyecek olmas n anlatmak istemekte-
dir. Bunun ön-gere i, duvar n sandalye için kar la abilir olabilmesi, yani Dünya-içinde Olmas 
olacakt r Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, 
(1927) 1996, s. 51. 
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Dasein n dünya-içinde-olmas bir konum olarak de il, dünya içinde yer le me 
dü üncesi ile anla lmal d r. Bu durum dünyam z evimiz yapar.  

Elalt nda-kullan ma-haz r varl klar n mekansall iki ekilde aç a ç k-
maktad r. lk olarak araçlarla olan gündelik ilgisinde Dasein, elalt nda-kullan ma-
haz r araçlar kendisine yak n olarak bulmaktad r. Heidegger in kulland yak nl k 
kavram , die Naehe bir eyin bize yak n olmas olarak anla labilir. Elalt nda-
kullan ma-haz r ifadesi yak nl k niteli i ta maktad r. Ancak bu yak nl k ölçüle-
bilir bir mesafeyi anlatmaz, Dasein n sa görülü ilgisi olarak anla lmal d r. 
Heidegger bu durumu insan n gözündeki gözlü ün, duvarda as lan resimden daha 
uzak olabilece i ya da hareket eden bir otobüsün, onu yakalamak için ko an birisi-
ne, üzerinde ko tu u zeminden daha yak n oldu u eklinde örneklemektedir25.  

kinci olarak elalt nda-kullan ma-haz r varl klar bir yönelme , die 
Ausrichtung ile aç a ç kmaktad rlar. Yönelme, Dasein n sa görülü ilgisi ile ili ki-
lidir. Yak nl k ve yönelme bir araca araçsal-göndermeli bütünlük te bir yer 
verir. Bu da bir arac bir yere yerle tirir. Bir yer sahibi olmak , mekanda bir ko-
num sahibi olmak tan, bir mekan n içinde olmaktan farkl bir eydir. Çünkü için-
delik , önümüzde-haz r-varl klara, nesnel görünümlere özgüdür. Bir yer sahibi 
olmak ve bir araçsal bütünlü e ait olmak, yer le menin kendisidir ve bir araca 
nereye sorusunu sordurmaktad r. Bu nereye sorusu, bir arac n araçsal bütün-

lükte bir yer sahibi olma olas l n n ontolojik durumunu ifade etmektedir.  

Heidegger nereye sorusunun bir arac n bir yere ait olmas n mümkün 
k ld n söyler ve buna alan , die Gegend ad n verir26. Nereye durumuyla 
alan , bir arac n yer sahibi olmas na ontolojik olarak önseldir. Heidegger alan 

derken co rafi bir durumu anlatmaz; Dasein n ilgisi anlam nda kullan ma-haz r-
varl klar n nereye li inden söz eder. Örnek olarak odalar n güne te ve gölgede 
kalacak bir ekilde yerle tirilmeleri, kiliseler ve mezarl klarla ili kili olarak ya am 
alanlar ve ölüm alanlar n n yerle imleri gibi. 

Yönelme süreci, mesafenin ortadan kald r lmas ve eylerin bizim için kul-
lan labilir hale gelmesiyle mekansal olarak varolma sürecini anlatmaktad r. 
Heidegger mesafenin ortadan kald r lmas ve eylerin yak nla t r lmas n ifade 
etmek için uzak(s z)la t rma , die Entfernung27, kavram n kullan r. Örne in susa-

                                                          

 

25  Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, (1927) 1996, s. 
99. 

26  Alan dan söz ederken Heidegger, bunun co rafik bir durumu anlatmad n , Dasein n ilgis-
indeki elalt nda-kullan ma-haz r olman n nereye olma durumunu anlatt ndan söz etmektedir. 
Örnek olarak da, kilise ve mezarlar güne in do u u ve bat na - ya am ve ölüm alanlar na- göre 
yap l rlar. Heidegger, Martin, Being and Time , Çev. Joan Stambaugh, Suny Press, Albany, 
(1927) 1996, s. 96. 

27  Entfernung: uzaks zla t rma ( fern : uzak) anlam na gelir. Ancak entfernung da -ent ön-ekinin 
bir peki tirici ve bir de kar t olarak yoksunla t r c anlam vard r (Yard ml (Heidegger, 2004). 
Heidegger sözcü e bu ikinci anlam da ekler: Entfernung uzakl n yitik-k l n demektir ki bir 
eyin uzakl n n yiti i, onu yak nla t rma anlam na gelir . Aziz Yard ml Varl k ve Zaman da 

Entfernung u uzaks zla t rma olarak Türkçe ye çevirmi tir. Heidegger, Martin, Varl k ve 
Zaman , Çev. Aziz Yard ml , dea Yay nlar , stanbul, (1927) 2004, s. 105. 
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yan bir ki i oturma odas ndan mutfa a bir bardak su almak için yönelir, bu durum-
da aradaki mesafe ortadan kalkm olur. Su mutfaktad r, onun ait oldu u alan 
oras d r. Alan lar eylerin nereye ait oldu unu belirlerken, eylemlerimiz de yö-
nelmi likle birlikte olu ur. Bu Dasein n ilgisine ba l bir durumdur.  

Alan , yönelme ve uzak(s z)la t rma dünya-içinde-olma n n üç yo-
ludur. Alanlar eylemlere, eylemler de alanlara gönderme yaparlar ve dünyada olma 
biçimleri olarak e -kökensel dirler (gleichursprünglich). Alanlar yoluyla 
uzak(s z)la t rma ve yönelme gerçekle ebilir. eyler belirli bir yönde ortaya 

ç kar, onlar orada d r, biz ise burada . Üç boyutlu bir yay l m (Descartes n Kar-
tezyen mekan ), fiziksel bir mekansall k de il, ilgiyi ve kayg ile ili kili varolu sal 
bir mekansall k ifade eden Dasein n mekansall n Heidegger, zamansall k la 
birlikte dü ünür. Dasein n mekansall n zamansall a ba larken de, mekansall -

n bir süreç oldu unu dü ünmektedir. Heidegger Dasein n mekansall der, 
mekan demez. Mekansall k bir varolu kipidir, bir sonuç ya da bir ürün de ildir.   

4. Sonuç 

Günümüzün denetleyen, hesaplayan, do runun kar s na yanl yerle tiren 
dü ünme sistemi, yer le menin hakikatine yakla maktan uzak kalm t r. Bu 
dü ünme sistemi, mekan genellikle bo bir kap olarak anlamaya ko ulland r-
maktad r. Kartezyen dü ünme biçimini ele tirerek, ça da Bat felsefesinde kültür 
ve insan varl na yeni bir radikal yakla m öneren Martin Heidegger in 
hermeneutik-fenomenolojik yakla m , insan ya am n n yer ile olan ili kisini onto-
loji temelli bütüncül bir bak la aç a ç karma konusunda bir yol önermektedir. 
nsan deneyimi ile ili kili olarak mekan n anla lmas nda tarafs z olma iddias ndaki 

fenomenoloji ile yorumsal olan hermeneuti in bir aradal n ifade eden ve nitelik-
sel bir ara t rma biçimi olan hermeneutik-fenomenoloji gereklidir.             
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