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ÖZ 
 

Bu tez, Derrida’nın metafor kullanımına, çoğulcu bir üslupla yaklaşmaktadır. 

Soru sormaktan çok cevaplar aramaya çalıştığımız bu tez yazma sürecinde, 

metaforun Derrida’nın niyetlerinin de ötesinde, çoklu cevaplara gebe olduğunu 

anlatmaya çalıştık. Bu süreçte, metaforun geleneksel uygulamalarına alternatif bir 

yaklaşım getirerek, felsefenin kökeninden gelen merkezi bir paradoksu canlandıran  

has anlam ve figüratif anlam çıkmazının yeni açılımlarını aramaktayız. Bu bağlamda, 

Derrida’nın différance yarı kavramı, Derrida’nın metafor kullanımında, kendisini 

saklı bir şekilde sunan  cevaptır. 

 

 
ABSTRACT 

    This thesis deals with a pluralistic style to Derrida's use of metaphor. It is focused 

on revealing possible answers rather than posing new questions; it attempts to 

illustrate how metaphor bears on a multiplicity of outcomes far beyond Derrida's 

intention. By employing an alternative approach to the fundamental application of 

metaphor, it seeks to illustrate new insights into the dilemma of figurative meaning 

and proper meaning which arouse the central paradox at the root of philosophy. In 

the writing of this thesis, the half concept of Derrida's différance was envisioned as 

an answer which had been concealed within Derrida's use of metaphor. 
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ÖNSÖZ 
  

 Çağdaş Felsefenin üzerinde en çok tartışılan ve yankı uyandıran 

düşünürlerinden biri şüphesiz kendine has yazım tarzıyla Jacques Derrida’dır. 

Derrida’nın meşhur yapısöküm projesi, felsefeyi şiddetle sarsan bir deprem etkisi 

yaratmıştır. Felsefenin kökenlerine yönelik eleştirilerine kaynaklık eden bu projenin 

onun yazım tarzı ile iç içe geçtiği ve yazının içinden gelen eleştirileri ile felsefenin 

zeminini salladığı görülmektedir.  

 Derrida’nın metinleriyle ilk defa karşılaşan bir okuyucu onun anlaşılmamak 

amacıyla yazdığını düşünüp, metinlerini bir kenara bırakabilir. Nitekim, ona yönelik 

eleştirilerin en başında  gelenlerinden biri de, onun yazım tarzına dair olanlardır. 

Derrida metinlerinde o kadar çok metafor kullanır ki bazen kullandığı metaforları 

anlamak için yazının temel meselesini unutursunuz. Kıyıya asla ulaşamayan dalgalar 

gibi okyanusun ortasında o metafordan bu metafora sürüklenir durursunuz.  

 Metafor, Derrida için felsefeyi hem tehdit eden hem rahatlatan bir dil 

figürüdür. Bu demek değildir ki sadece retorik bir figürdür. Derrida en başından beri 

felsefe ve retoriğin birbirinden ayrılmaz bağlarla  (metaforlarla) iç içe geçtiğini 

düşünmektedir. Metaforlardan oluşan ve metaforu yaratan felsefenin kazanç ve kaybı 

çiftedir ve çelişkilidir. Sabırsız bir okuma metaforun gizemini açmaya yetmez. Onun 

gizemi biraz da kendisini bir yandan açarken öbür taraftan kapamasında yatar. 

Dolayısıyla metafor Derrida için sadece yazısını süsleyen bir retorik figürü veya 

amacını didaktik yollarla anlatmaya yarayan bir araç değildir. Çok daha derinde, 

kökensel bir yerdedir ve biz de tezimizde Derrida’nın düşüncesinde metaforun 

konumunu aramayı ve onun projesini bir nebze anlaşılır kılmaya amaçladık. 

Derrida’nın felsefesinde metaforun izini sürmek, felsefi düşüncenin temel 

taşlarını ortaya koyan filozofların metinleriyle de hesaplaşmak demektir. Çünkü 

Derrida onların metinlerini yakından okuyarak işe başlamaktadır. Dolayısıyla 

tezimize sınır koymak bizi hayli zorlamıştır ve elimizde olmadan haddimizi aşan bir 

çalışmanın içinde kendimizi bulmuşuzdur.  

Bizi tez sürecinde zorlayan diğer bir unsur ise “metafor” üzerine olan 

terminolojinin Türkçe’ye pek de aşina olmamasıdır. Batı retoriğinde özelikle 18.yy 

dan itibaren hızlanan ve Aristotelesçi bir yön izleyen sözcük ve düşünce figürlerini 
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tasnif etme çabaları Türkçe’ye pek yansımamıştır. Sözcük figürleri altında 

tasniflenen metafor ve çeşitlerine yönelik anlam karmaşasını önlemek için şu 

aşamada  transliterasyonu uygun bulduk. Ancak tezimizin sonuna eklediğimiz bir 

kılavuz ve çeviri önerilerimizin bu sözcüklerin ifadelerinde bir teklif olabileceğini 

düşündük.  

Bu tezin ortaya çıkabilmesinin kökensel şartlarından ilki, sevgili annem ve 

babamdır. Onların beni yetiştirdikleri kitaplarla dolu evler ve benim “taşınma” 

arzuma olan anlayışları,  her zaman “öte”sini aramaya dönük arzumu perçinleyecek 

gerekli ortamı hazırlamıştır. “Taşınmak” çocukluğumdan beri yaşamımın  ayrılmaz 

bir parçası olmuş,  farklı şehirler, kasabalar ve ülkeler bazen zorunluluktan, bazen de 

arzudan benim görsel hafızamda derin izler bırakmıştır. Beni bu tezi hazırlamaya iten 

unsurun büyük bir olasılıkla bu izler olduğunu düşünmekteyim. 

Felsefeye olan “profesyonel” ilgim İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün 

yüksek lisans programına  girmemle başlamıştır. Dolayısıyla Felsefe Bölümünün ve 

değerli hocalarının, benim kişisel hayatımda önemi çok büyüktür.  Bu bölümde beni 

karşılayan ve düşüncelerime olan ilgisini benden eksik etmeyen Prof. Dr. Şafak 

Ural’a,  Antik Çağ Felsefesine dair birikimlerini cömertçe aktaran Prof Dr. Cengiz 

Çakmak’a ve derslerinde özgür bir tartışma ortamı yaratan Doç.Dr Ayhan Bıçak’a 

şükranlarımı bir borç bilirim.  

Çalıştığım filozofun ve konunun çıkmazlarının her zaman bilincinde olan, 

düşünce ufkuma dair manevi ve düşünsel desteği ile tezime dair gel-gitlerimi 

dengeleyen ve tez sürecinde hoşgörüsünü benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli 

tez danışmanım, Doç. Dr. Faruk Akyol’a müteşekkirim.  

Ben de dahil olmak üzere, genç akademisyenlere tecrübe kazanabilmeleri için 

olanak sağlayan, Yıldız Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünün 

kurucusu Prof. Dr. Ayşegül Baykan’a teşekkür ederim. İlk defa başka bir disiplinin 

bakış açısından felsefeye bakabilmeme olanak sağlayan ve içtenliğini benden 

esirgemeyen Prof. Dr. Sibel Arkonaç’a sevgilerimi sunuyorum. Sevgili dostum Ar. 

Gör. Hülya Altunya’ya görüş ve destekleri için minnettarım. Yunanca metinleri 

okuyabilmem için temel bilgilerini benimle paylaşan ve kaynak metin sağlayan 

öğretim görevlisi Tutku Vardağlı’ya teşekkür ederim. 

Bu tez, ablam Yeşim Yılmaz’ın varlığı ile imkanlı hale gelmiştir. 
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GİRİŞ 
 

 1. Sorunumuzun Tasarımlanması 
  
 Batı felsefesi tarihine, günümüze ulaşan metinler bağlamında baktığımızda 

bazı sorunların sıklıkla tekrarlandığını görürüz. Bu sorunların büyük bir kısmının 

düşünce, dil, logos ve varlık ekseninde geliştiği kuşku götürmez bir konumdur. Antik 

Çağdan, Orta Çağa ve dahi yaşamakta olduğumuz dönem içinde bu kavramların 

birbiriyle ilişkisi sürekli olarak sorgulanmakta ancak üzerlerinde ki gizem haklı 

olarak kalkmamaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda düşünülemez olanı, dile 

getirilemez olanı “insanlığın” düşünce ufkuna sokma çabalarıdır.  

 Bu sorunları, insanın yaşamla olan dolaysız bağlantısı, öteki ile ilişkisi ve 

kaçınılmaz olan ölümle yüzleşmesi olarak serimlersek konuyu daha duyulur bir 

düzleme taşımış oluruz. Ancak bu demek değildir ki konu tamamıyla antropolojik 

boyutludur. Bir başlangıç ve son, doğum ve ölüm, varlık ve oluş fikri, düşüncenin dil 

içinde varoluşu anlamlandırmaya çalışmasıyla birlikte ortaya çıkmışlardır. Tekrar 

eden bu sorunlara benzer cevaplar arayan Batı felsefesi geleneğinin yanı sıra, 

“Nietzsche”, “Battaille”, “Levinas” ve “Freud” gibi sayıları çok az olan bazı Batılı 

veya melez filozoflar kendilerini bu sorunlar karşısında farklı bir şekilde 

konumlandırmışlardır. Derrida, bizim tezimizde ele aldığımız sorunu hazırlayan 

cevaplar itibariyle, bu geleneğin dışında ve içinde yer alan filozofların metinleriyle, 

hem kurduğu iletişim vasıtasıyla, hem de sorunu betimleyişindeki üslubuyla 

ayrılmaktadır. Bu sorunlar Derrida’nın bağlamında “metafor” üzerinden 

yayılmaktadır. Bu aşamada sorunumuzu biraz açacak olursak, köken, dilin bize 

sunduğu çerçevenin içerisi- dışarısı, dolayısıyla anlam konuları bize kendilerini 

kaçınılmaz olarak sunacaklardır. 

Bu bağlamda Hegel’in spekülatif düşüncesinin, Derrida’nın felsefesinde 

önemi yadsınamaz. Ancak Hegel’in felsefesini derinliklerine inmeden burada bir 

özetini  vermek oldukça indirgemeci bir yaklaşım olacaktır. Biz Hegel’le Derrida’nın 

düşüncesinde karşılığını bulduğu yer değişimleri ile ilgileniyoruz. Hegel’in 

felsefesinde anahtar role sahip olan Aufhebung sözcüğü, Derrida tarafından tekrar 

yorumlanmakta ve içerdiği çelişkiler sözcüğün kendisine rağmen ve tam da kendisi 

yüzünden tekrar incelenmektedir. Aufheben sözcüğünün Almanca’da iki anlamı 
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vardır: Koruma, elde tutma, durdurma ve bir son verme. Korumanın kendi içinde 

olumsuz bir anlamı vardır.1 Spekülatif düşünce dilde kendiliğinden spekülatif bir 

anlamı olan bir sözcük bulmuştur ve Hegel için diyalektik, her bir kavramın 

olumsuzlanıp daha yüksek bir alana kaldırılırken bir taraftan korunduğu 

Aufhebung’un bir sürecidir. Bu süreç; olumsuzlama, muhafaza etme ve kaldırma 

eylemlerinin hepsini birden çelişkili bir şekilde her bir kavrama uygulamaktadır. 

Dolayısıyla Aufhebung’un kazanç elde etmediği hiçbir kavram yoktur.2 Peki 

metafor sözcüğünün kendisini, Aufhebung sürecinden geçirdiğimizde ne 

olmaktadır? 

 Tezimizin söz verdiğinden daha azını anlatmaması uğruna (her tezde böyle 

bir risk olanaklıdır) sorunumuzu daha “anlaşılır” kılmaya çalışalım. Felsefe tarihinde 

Hegel’in terimleriyle kurumsallaşan, karşıtlıklardan birinin olumsuzlanmasıyla, 

anlamsızın kurban olduğu Aufhebung kavrayışı tezimizde tekrar 

sorunsallaştırılmaktadır.  Akademinin bünyesinde yapılan bir tezin, M.Ö 384-322 

yılları arasında yaşamış, zamanı, geçmiş, şimdi ve gelecekten ibaret olarak gören 

Aristoteles’in, Poetika adlı eserinin 7. bölümüne  öykünerek,  bir bütünün giriş, orta 

ve sonuç bölümlerinden oluşmasını öngören tanımını benimsemesi gerektiğinin 

hesabını yaparak, giriş bölümünde sorunumuzu Batı Felsefesi tarihinin en büyük 

sistematik filozoflarından biri olan  ve neredeyse bu tarihin bir özetini veren Hegel’in 

terimleriyle betimlemeyi uygun bulduk. Tezimizin başlığıyla ilişkili olarak Hegel’in 

metafor tanımını alıntılayalım. 

 

“ Metaforun, dilbilimsel ifadelerde takip eden yönlerden inceleyeceğimiz temel 

uygulamaları vardır: 

a)İlk olarak, her dil zaten pek çok metafor içerir. Metaforlar, başlangıçta tamamıyla 

duyulur bir içeriğe sahip olan sözcüğün tinsel düzene taşınmasından ortaya çıkarlar. 

Kavramak (fassen), idrak etmek (begreifen) gibi genel olarak bilmeyle ilişkili pek çok 

sözcük, literal anlamları itibariyle tamamıyla duyulur bir içeriğe sahip olup, daha sonra bu 

                                                
1 Hegel’den aktaran Jacques Derrida, “Şiddet ve Metafizik”, Çev. Zeynep Direk, Cogito, No. 47-48, 
Yaz-Güz 2006, İstanbul, s. 102-103. 
2 Jacques Derrida, “Sınırlı Ekonomiden Genel Ekonomiye Sakınımsız Bir Hegelcilik”, Çev. Ragıp 
Ege, Gece Yazısı,  No. 7, 2005, İstanbul, s.188. 
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içeriklerini yitirmiş ve tinsel bir anlamla değiştirilmişlerdir. Başlangıçtaki anlam duyulur 

olurken, ikincisi tinseldir. 

  

b) Fakat, böyle bir sözcüğün kullanımında metaforik unsur gitgide kaybolur ve 

gelenekle sözcük metaforik ifadeden literal ifadeye dönüşür. Çünkü, başlı başına anlamı, 

imge içerisinde kavramaya amade olma durumuyla, anlam ve imge birbirinden ayırt 

edilemez hale gelir ve imge somut bir resimden ziyade, doğrudan sadece soyut anlamın 

kendisini meydana getirir. Eğer, örneğin “idrak etmek”i, tinsel anlamda almamız 

gerektiğinde, bizde algılanabilir bir elle kavrama düşüncesi asla oluşmaz. Yaşayan dillerde 

gerçek metaforlar ile sözcükler arasındaki fark, kullanımla literal ifadelere indirgenerek 

zaten kolayca kurulurken; ölü dillerde sırf etimoloji son noktaya karar veremez. Sorun, bir  

sözcüğün kökenine veya dilbilimsel gelişmeye genel olarak bağımlı değildir, tersine bütün 

bunların üstünde sorun; tamamıyla resimsel, yanıltıcı ve tasvir edici gözüken bir sözcüğün, 

çoktan dilin yaşamının içinde, ilk duyulur anlamını ve ona dair hafızayı, tinsel anlamı 

yönünde kullanılmasıyla yitirip, tinsel anlama yükseltilip, yükseltilmediğidir (aufgehoben).”3  

 

Hegel’in ontolojisinde, insan kendisini doğadan ayrıştırarak ve doğayı 

olumsuzlayarak, ancak ölümde, kendini, kendinde ve kendisi için varlık yapar ve 

başka bir değişle kendisini ve dışarısını ancak söylem içinde bilinciyle kurarak 

mutlak hakikate ulaşır. Bunun için ben ve ötekinin ayrıştırılması gerekli olduğu gibi, 

insana verili olan doğanın ve duyulur olanın olumsuzlanması ve soyut bir tinselliğe 

kaldırılması da zorunludur. İnsanın özgürlüğü, kendinin ben ve özne olarak bilincine 

varması, ancak ölümüne bir savaşla doğal verili yaşamın olumsuzlanması ve ne 

olmadığının bilgisi üzerinden olanaklıdır. Varlık ve düşünce arasındaki özdeşlikte 

ancak bu diyalektik hareketin sonucunda tam bütünlüğe ulaşır. Bu süreç, her zaman 

ve her yerde geçerliliğini koruyacak tümel olanın kavramsal bilgisini kurar. Öznenin 

öteki tarafından tanınıp bilinmesi ötekinin varlığı ile mümkünken, insanın ben olarak 

bilincini akılsal bir varlık olarak ortaya koyması olan kavramsallaştırma yeteneği, 

ancak kendini doğadan, ötekinden, duyulur olandan ayrıştırıp karşıtlaştırdığı ve 

olumsuzladığı müddetçe imkanlıdır. Bir bakıma, insanın bilmesi ve bilinmesi onun 

                                                
3 G.W.F.Hegel, Aesthetics, Lectures On Fine Art, C.1, Çev. T. M. Knox, Oxford, Clarendon Press, 
1973, s. 404. Derrida, bu alıntıyı “Beyaz Mitoloji” adlı makalesinde kullanarak,  alıntının sonuna 
bizim yaptığımız gibi “aufgehoben” ı eklemiştir. Hegel’in orijinal metninde bu ibare yoktur. 
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çalışarak ölümle yüzleşmesi ve tikel olan duyulurdan, kavramsal ve tümel olana 

doğru, mutlak bilgi adına vazgeçmesi ile ortaya çıkmaktadır.4  

 Bu soyut olumsuzlama hareketi, ötekinin ötekiliğinden feragat etmesi üzerine 

kuruludur. Olumsuzlama, olumsuzlamanın kendisini tanımamaktadır. Bilinç ölümü 

kendi bilinci üzerinden anlamlandırmakta (ölüm, ancak ötekinin ölümü üzerinden 

tasarımlanabilir), varlık ve düşünce arasında kurulan mutlak anlamda ki birlik 

anlamlılığını ortaya koyduğu dayanaktan, borçlandığı olumsuzdan geriye ödeme 

yapmamaktadır. Anlamsızın dayanağı olan olumsuzlama anlam içinde 

tanınmamaktadır. Hegel’in örneği içerisinde gidersek kavram olan, duyulur kökenini 

olumsuzlamış ve duyulurluğunu logos içinde kavramlaşmak adına kurban etmiştir. 

“Kavram”ın kökenindeki metaforik ve duyulur olan içeriği mutlak anlam adına 

özdeşliğe bürünmüş, varlık ve varolan arasında ki fark, kavramsallaşma adına 

tüketilmiştir. Derrida, Hegel’in ontolojisi ile Batı felsefesi tarihine içkinleşen 

metaforlaşma süreci içerisinde, duyulur olanın yıpratılmasının son kertedeki 

göstereni olması dolayısıyla ilişkilenmiştir.∗ 

  

 2. Derrida’nın Müdahalesi: Différance 

 

Metafizik bir sınır çizme tasarımı aynı zamanda bir ayrımı beraberinde getirir 

ve bu ayrımdan hareketle (bu sınıra dayanarak) kendine kavramlar yaratır. ( duyulur/ 

düşünülür, gösteren/ gösterilen, doğa/ kültür, ruh/ beden, felsefe/ retorik vb) Bu 

kavramların anlamları söz konusu olduğunda, çizilen bu sınırın sabitlenmesi ve 

dondurulması gerekir. Anlam, ancak çerçevesi çizilip sınırlanarak ve kendisini 

anlamsızdan ayırıp dondurduğu ve ölümle hesaplaştığı müddetçe imkanlıdır. Ancak 

bu anlamın da, sınırlanan alan içinde veya dışında hiçbir garantisi yoktur. Yani 

anlam ileri geri ötelenebilir; hareketlidir. Çünkü bu ayrımın her iki tarafında kalanlar 

da varoluşlarını birbirlerine borçludurlar. Dolayısıyla anlamın imkanı onun 

anlamsızlığından dolanmakta ve bir nevi onu anlamlı kılan anlamsızlığı olmaktadır. 

                                                
4 Alexandre Kojeve, Hegel’in Felsefesine Giriş, Çev. Selahattin Hilav, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2004, b.a. 
∗ Bu süreç, tezimizin ikinci bölümünde “Usure” başlığı altında daha ayrıntılı olarak 
betimlenemektedir. 
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Anlamsızlığa bir anlam bulma girişimine karşıtlıklar ilişkisi içinde 

baktığımızda, kendinde anlamın, soru konusu olan anlamsızlığın dışında olmasına 

rağmen bir temel olma iddiasında olduğunu görürüz. Dolayısıyla her anlam bulma 

girişimi beraberinde anlamsızlığı kapı dışarı etmekte ve kendi kendinde anlamsızlığa 

bir arkhe∗ bulamamaktadır. Anlam, olumlu olumsuz bir zorunlulukla anlamsızı da 

beraberinde getirmekte ve böylece anlamsızın anlamsızlığı, anlamsızın kendi 

sessizliğinde ve boşluğunda onaylanmaktadır. Anlamsızın imkanlılığı paradoksal bir 

şekilde onun imkansızlığından geçmektedir. Anlamsız artık bir dizgenin parçası 

değildir. O, anlamsız “olmayan”dır ve tam da anlamın bu çelişkisi üzerinde 

“varolmamaktadır”. Anlamsızın varlığı kişiliksiz ve kimliksizdir ve yokluğun 

onanması ile varolan bir var olmayandır. Çelişki üstünde oturmasıyla 

çokanlamlılıklara yol açmakta ve dilin dipsiz uçurumuna (abyme)∗∗düşmektedir. 

Öbür taraftan anlam ise benzer şekilde kendi birliği ve bütünlüğü içinde anlamsızın 

“varlığına” ihtiyaç duymaktadır. Anlam ve anlamsız, birbirlerini olumlayarak 

“varolmaktadırlar” ancak farklılıkları da kendi kendilerinde nakşedilmiştir. 

Anlamsız olanla ilgilenen hiçbir köken yoktur. Bir ilk olarak köken arayışına 

başladığımızda hep batı metafiziğinin kavram ve tasarımlarını kullanmak zorunda 

kalırız ve bu sınırın dışına çıkamayız. Çünkü bu metafizik sınır bizi aynı zamanda 

imkansızla karşı karşıya bırakır. Bu sınırla varolan imkansız, anlamın da ölümle 

hesaplaştığı “zaman-mekan”dır. Bir dizgenin dışında kalan anlamsız, anlam 

düğümünün çözülmesini, beklentiyi, karar vermeyi erteleyip, anlamı gelecek olan bir 

olanak olarak muhafaza ederken, öbür taraftan onu imkansızın mekanına 

taşımaktadır. ∗∗∗Anlamın oluşması ancak bu anlamsızla hesaplaşması ile mümkündür 

ve imkansız bir tasarımdır.  

                                                
∗∗∗∗ Bkz. Sözlük. 
∗∗  Tezimizin üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak resmettiğimiz bu metafor kaos, yarık, aralık, fark 
anlamlarına da gelmektedir. bkz.3.bölüm. 
∗∗∗ Burada ifade edilmeye çalışılan şey, Elealı Zenon tarafından öne sürülen paradoksların; hareketin, 
çokluğun, boş uzayın olmadığının ve “Varolanın ancak bir ve hareketsiz” olduğunun kanıtları 
olamayacağıdır. Bunu Zenon’un paradokslarını başka bir şekilde tekrarlayarak göstermeye çalıştık. 
(Sınırlı bir zamanda, sınırsız mekan aşılamaz)Varlık ve oluş arasında üstesinden gelinemeyen 
mücadeleyi, aralıkların sonsuza uzanan çokluğunun olanaksız olanaklılığını, yazının oluşturduğu 
mesafenin vasıtasıyla işaret etmeye çalıştık. Dolayısıyla bu paradokslar, eğer bir şeyin kanıtları 
olacaklarsa, ancak  varlığın kökeninin bir paradoks olduğunun kanıtları olabilirler. 
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Sınırın dışında kalan anlamsızın kavramlaştırılamaz olmasının nedeni onun, 

anlamın kavramlaştırmasına direndiğindendir. Anlamın kavramlaştırılması daima 

gelecek olarak kalır. Anlamsız, kavramın mekanına kendini bıraktığı zaman, bilinç 

tarafından da çevrimlenmiş, sarmalanmış olmakta; yani anlam kazanmakta ve bir 

kimliğe bürünmektedir. Bilincin ve her nevi belirli varolanın deneyiminin ötesinde 

olan,  anlam ve anlamsızın birlikte oluşturduğu bu yeni kimlik, artık ikircikli bir  

kimliktir. Anlamın ölümden, yaşam lehine aldığı borcun harcanması, anlamsızla 

oluşturduğu kişiliksiz bir alış verişle çelişkili bir şekilde imkanlıdır. Bu alışveriş, 

Aufhebung kavrayışının kaydırılması ve la reléve ile yer değiştirmesi vasıtasıyla 

sağlanmıştır. La reléve Fransızca’da Aufhebung sözcüğünün bütün anlamlarını 

taşımasının yanı sıra, yedeğe almak, nöbet değiştirmek ve rahatlatmak gibi başka 

anlamlara da sahiptir.5 Bizim tezimizin Giriş bölümünde ifade etmeye çalıştığımız bu 

düşünce silsilesini, Battaille’ın Hegel üzerinden anlamsızla hesaplaşmasının Derrida 

tarafından yorumlanmasına borçluyuz. 6 

Varlık ve yokluk arasındaki karşıtlık ilişkisinden doğan  ve Batı felsefesine 

içkin olan anlamın çelişkisini, Derrida différance “yarı-kavramı” ile dağıtmaktadır. 

Burada yarı kavram olarak ifade ettiğimiz différance ne sözcüktür, ne de kavramdır. 

Sözcüğün literal anlamıyla Eski Yunanca diapherein’in bir çevirisinden ibaret 

olmayan Fransızca “différer” fiilinden “ance” sonekinin getirilmesiyle  türetilen 

différance, Türkçe’de fiilden türetilebilen isimler gibi Fransızca’nın dilbilgisi 

kurallarına tamamıyla aykırı bir şekilde  oluşturulmamıştır. Gücünü kendinden 

almasına rağmen tam olarak bir etkenlik halini de belirtmeyen bu fiilimsi öbür 

taraftan fiilin etken olarak gösterdiği şeyi de nötrleştirmektedir.  

Semantik olarak “différer”  fiilini incelediğimizde, Fransızca dilinin meşhur 

sözlüğü Littré’de iki ayrı motifle ilişkilendiğini görürüz. Bu motiflerden az bilineni 

zamanlama olarak geçe bırakma ,erteleme, hesaba alma,  ekonomik hesap, dolambaç,  

                                                                                                                                     
 
5 Jacques Derrida, “Beyaz Mitoloji”, Margins Of Philosophy, Çev. Alan Bass, The Univercity of 
Chicao Press, 1982, s.22, Çevirmenin dipnotu 23. 
6 Jacques Derrida, “Sınırlı Ekonomiden Genel Ekonomiye Sakınımsız Bir Hegelcilik”, Gece Yazısı, 
b.a. Bu metinde Derrida, Bataille’ın ağzından  Hegel’in ne denli haklı olduğunu bilmediğini de 
yazmaktadır. Bir bakıma  Hegel’e rağmen Hegelci bir okuma yapıldığı söylenebilir.  Ancak burada 
ifade edilen özel isimler etrafında dönen kimlik politikalarını, üçüncü bölümde, Nietzsche üzerinden 
ele almaktayız. 
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yedek ve içinde tasarım içeren bir işlemin içindeki zaman ve güçlerin hesaba 

alınmasıyken, öteki motif özdeş olmama, başka, ayırt edilebilir olma ve  belli ısrarlı 

bir yinelemeyle , ara ,uzaklık ve uzamlaşmaya işaret etmektedir. Bu fiile “ence”  son 

ekinin getirilmesiyle çoktan türetilmiş olan différence’nin,  her iki anlam motifini de 

ifade edememesinden dolayı Derrida,  alfabenin ilk harfi olan “a” harfini yazıya 

sokmasıyla différence kelimesini différance’a dönüştürür.∗ Salt grafik bir müdahale 

ile  yapılmış olan bu ayrım konuşma dilinde işitilmemektedir. Bir yazım 

diline(fonetik yazı∗) egemen olan kuralla çelişen bu grafik araya girme, dilbilgisi için 

bir skandal yaratmak için düşünülmemiştir.7 

 Derrida’nın “ance” ekini seçmesinin bir başka nedeni ise bu ekin, kendi 

yazım dili olan Fransızca’da, etken ve edilgen arasında kararsız kalmayı 

göstermesidir. Bu kararsızlık, anlamlardan ne zamansal ne de mekansal olandan yola 

çıkarak düşünülmesine izin vermektedir. Différance bir etken öznenin bir edilgen 

nesne üzerindeki eylemi de değildir. Différance yarı kavramı bir yandan burada 

olmayan bir şeyi, öbür taraftan kendinden farklı olanı göstermektedir.8 Bu grafik 

aralık bir bakıma, ölüm ve yaşam arasındaki diyalektiği başka türlü yazılmaya, 

anlamsızı da hesaba katmaya zorlamaktadır.  

 

“ Başka bir yerde, bir Bataille okumamda, kendimi yedeğe almadan, harcamaya, 

ölüme, anlamsıza katılmayan ‘sınırlı ekonomi’ ile, yedeksiz olmayı, deyim yerindeyse 

yedeksizi yedeğe almayı göze alan bir genel ekonominin, harfi harfine ve yeni bir anlamda 

“bilimsel” olarak ilişkiye sokulmasının nasıl olabileceğine işaret etmeye çalışmıştım. 

Hesabını bilen bir différance ile hesabını bilmede, eksik kalan bir différance arasındaki 

ilişki, mutlak yitimin ölümün konmasıyla karşı karşıya gelen salt ve kendinden yitirmeyen 

buradalığın konması. Sınırlı ekonomiyle genel ekonominin bu ilişkiye sokulmasıyla 

ayrıcalıklı Hegelcilik başlığı altındaki felsefe tasarısı yerinden edilmekte ve yeniden 

                                                
∗ Derrida, fonemler arası alafonları kullanır. bkz. Sözlük. 
∗ Bkz. Sözlük. 
7 Jacques Derrida, “ Différance”, Çev: Önay Sözer, Toplumbilim, No. 10, Ağustos 1999, s.49-50 
(Önay Sözer tarafından çevrilen bu makaleden yapılan bütün alıntılar, aynı makalenin Alan Bass 
tarafından İngilizceye çevrilmiş versiyonu ile karşılaştırılarak kullanılmıştır.)        
8 A.e.,s.51-52  Bir de “different” vardır ki  bu isim- fiil her iki anlamı verse bile bunların birbirlerine 
olan farkını ve ertelemesini ifade edememektedir. 
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yazılmaktadır. Aufhebung’u –la releve-(ortadan kaldırma) kendini başkaca yazmaya 

zorluyoruz. Belki de düpedüz yazılmaya.”9 

 

Anlam ve anlamsızın hesaplaşma çabalarının mekanı, aynı zamanda 

différance yarı-kavramının da ortaya çıktığı “şüpheci” saha, yazının sessiz 

mekanıdır. Ancak bu yazı, fonetik yazının ve dilin bütün tanımlarını kapsamakta ve 

aşmaktadır. Derrida fonetik yazının, aralarında ki bütün farklılıklara rağmen 

Platon’dan Hegel’e bütün metafizik tarihine, hatta Sokrates öncesi düşünürlerden 

Heidegger’e uzanan bir süreçte,  Logos’a bağlı bir hakikat merkezi işlevini gördüğü 

görüşündedir.∗ Derrida’nın öne sürdüğü yeni yazı anlayışı, bir dil olarak 

tanımlanabilecek olan hareketi, eylemi, düşünceyi, yansımayı, bilinci, bilinç-dışını, 

deneyimi, resim yazıyı, kavramsal yazıyı, yüzün ifadelerini ve ifade edilen yüzü 

aşmakta; resim, sinema, müzik, heykel, yaşayan hücrelerin en temel bilgilerini ileten 

yazıyı ve sibernetik programları hatta insan öncesi ilk oluşumları, yani  genel olarak 

anlamın kökenini de  katetmektedir.10 Ancak Derrida bütün felsefi dili olumsuzlayan 

bir  üst dil yaratma peşinde değildir. Kavram için yeni bir kavram kavramı veya 

Felsefe Tarihine alternatif bir kavramsallaştırma önermemektedir. O, metinlerinde 

sıklıkla Felsefe Tarihinin büyük isimlerinin metinlerini sabırla yorumlamakta ve bu 

metinlerde ki açmazları deşifre etmektedir. Felsefi söylemin kendisini kurarken, 

ortaya koyduğu bu açmazlar, bir taraftan da bu söylemin dışarıda bıraktıklarına  

işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Derrida, felsefi olan ve olmayanı birbirine 

bağlayan bağı soru konusu etmektedir. 

Derrida Batı metafiziğine içkin olan ancak tamamıyla homojen de olmayan 

bir dil anlayışını çözümlemektedir. Bu dil anlayışına göre anlam temsiliyet ilişkisi 

içerisinde bir özdeşlik mantığı ile kurulmuştur. Saussure’ün terimleriyle ifade edecek 

olursak anlamın oluşumunun arkasında bir göstergeler sistemi vardır. Gösterge, 

gösteren ve gösterilenden oluşmakta ve anlamı gösterilen, işitim imgesini ise 

gösteren temsil etmektedir. Geleneksel terimleri kullanacak olursak anlam, kavrama 

                                                
9 A.e., s.57. 
∗ Bu süreç elbette ki yekpare bir süreç değil, kendi arasında farklılıklara yer veren bir süreçtir. Derrida 
bu görüşünü pek çok metninde ifade etmektedir.Bkz. “Retrait of Metaphor”, The Derrida Reader: 
Writing Performances, Haz. Julian Wolfreys, Univercity of Nebraska Pres, Lincoln, 1998. 
10 Jacques Derrida, Of Gramatology, Çev. Gayatri Chakravorty  Spivak, London, The Jhons Hopkins 
University Press, 1976, s. 6-9. 
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tekabül etmektedir ve gösteren ise çoğunlukla fonetik olan terimdir. Derrida, böyle 

bir anlayışın arkasında, dilin ürettiği anlamı bir “buradalık metafiziği ” ile hakikate 

bağlama telaşını görmektedir. 

 

“ Genellikle, göstergenin şeyin, şimdi burada olan şeyin yerine geçtiği söylenir, 

“şey” ise anlam da, kendisine gönderilen de olabilir. Gösterge şimdi burada olanı 

yokluğunda sunar. Onun yerini alır. Şeyi ele alabildiğimiz, onu gösterebildiğimiz ölçüde ona 

buradaki, burada-olan deriz, ne zaman ki buradaki kendini sunmaz, gösterme yoluna 

başvururuz, göstergeyi işin içine karıştırırız. İşaret alır, işaret veririz, işaret ederiz. Öyleyse 

işaret ya da gösterge ayrı(m) konmuş ( différé) buradalıktır, ertelenmiş şimdi, yerinden 

ayrılmış burasıdır. İster sözlü ya da yazılı gösterge olsun, ister seçimle ve politik temsille 

ilgili olsun göstergelerin dolaşımı şeyin kendisiyle karşılaşabileceğimiz, onu ele 

geçirebileceğimiz, tüketebileceğimiz, ya da harcayabileceğimiz, görebileceğimiz, burada 

görüleyebileceğimiz anı erteler.11 

 

Gösterge, burada olmayan şeyi yokluğunda yani boşlukta işaret etmekte, 

kendi içinde bir temsiliyet yaşamamaktadır. Yani biz bir nesneden veya anlamdan, 

varlık ve yokluk arasındaki hesaplaşmadan sonra, ancak öznenin sesini kısan ölümün 

gıyabında, konuşabilir veya yazabiliriz. Gösterilen elimizde hazır bir nesne ise, 

zamanın yıpratmalarını hesaba katmadan da bu nesneden temsili olarak 

bahsedemeyiz. Çünkü bu nesne, geleceğe dair bize bir garanti veya doğruluk ilişkisi 

vermez. Elimizde hazır bir nesne dahi olsa bu nesneden, zamanı ve yokluğu hesaba 

katmadan bahsedemeyiz.. Dolayısıyla sözde deneyci gözüken özne ve nesne 

arasındaki “buradalık” kavrayışı bir metafizikten ibarettir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, différance yarı-kavramı ne geleneksel dil 

dizgesinin ne de Saussure’ün terimleriyle anlaşılamaz. Anlam, göstergenin bir 

gösterileni  olsa bile daima gelecek olan bir şeyi göstermektedir ve zamana ve 

mekana direnmektedir. Différance, yazının açtığı boşlukla hesaplaşabilen grafik bir 

aralıkta ortaya çıkmaktadır. Bu grafik aralık bize Derrida, Batı felsefesinin fonetik  

yazı kavrayışından farklı bir yazı tasarımı ortaya koymaktadır. Derrida; Platon, 

                                                
11 Jacques Derrida, “ Différance”, Toplumbilim,  s.52. Çeviride im ve imleme olarak çevrilen 
sözcükler, tezin terminolojisinde bir bütünlük olması açısından gösterge ve gösterme olarak 
değiştirilmiştir. 
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Aristoteles ve  Saussure’ün ortaya koyduğu gibi fonetik bir yazı olabileceğini 

yadsımaktadır.  

 

“Gerçekte, benim yapmaya çalıştığım gibi, tam saltlıkta fonetik olan bir yazı 

bulunmadığını ve sesçiliğin( phonologisme) bir kültürde, alfabe kullanımının sonucundan 

ziyade, bu kullanımın belli bir temsili ( représentation) , belli bir etik veya değerbilimsel 

(axiologiuque) deneyimi olduğunu göstermek olanaklıdır. Yazı işaretlemesinin 

saydamlığında yetkinlikle temsil edilmiş olduğundan, onu söyleyen öznede ve anlamı, 

içeriği, değeri karşılayan kişide anında varolduğundan, canlı sözün doluluğu karşısında 

kendini silmek zorunda kalacaktır.”12 

 

Derrida fonetik bir yazının arka planında ideolojik bir değerler dizgesinin 

varolduğunu düşünmektedir. Bu değerler dizgesini deşifre etmek, düşüncenin daha 

önce bambaşka şekillerde adım attığı alanların izlerini sorgulamak, ayrımın 

nakşedildiği yeni bir konum tasarımlamayı gerektirmektedir. Derrida yazının gayri 

şahsiliği vasıtasıyla sessiz bir dil yaratma peşindedir. Sokrates’den beri Batı 

metafiziğinin can damarını oluşturan bilen öznenin buradalık üzerinden kurduğu 

baskıcı sesini yazının mekansal ve erteleyici sessizliğinde kısmaya çabalar. Böyle bir 

sorgulamada metafor’un felsefe içinde konumlandırılışının rolü büyüktür. Nitekim 

Batı metafiziği merkezine koyduğu  bilinç, öz, Tanrı, insan gibi metaforlar ve 

metonimiler,  varlığın buradalık üzerinden metafizik bir belirlenimidir.13 

 

“Konuşmanın/sözün ölümü” tabi ki burada bir metafor: konuşmanın kaybolmasından 

konuşmadan önce, konuşmanın hiyerarşik bir yapının artık hükümdarı olmadığı,  yeni bir 

konum düşünmeliyiz.”14 

 

Derrida bambaşka bir düşünce tarzı peşindedir ve bu düşünce tarzını 

betimlemek için metaforları kullanır. O, kökensel bir varlık metaforunun yarattığı 

buradalığın has ve harfi harfine anlamının,  bir temsiliyet mantığı ve hiyerarşisi 

                                                
12 Jacques Derrida, Göstergebilim ve Gramatoloji, Çev. Tülin Akşin, Afa Yay., Ekim 1994, İstanbul, 
s. 47.  
13 Jacques Derrida, “ Structure, Sign, and in the Discourse of the Human Sciences”, Writing and 
Differance, Çev. Alan Bass, Routledge, London, 2003, 3.bsk. 
14 Jacques Derrida, Of Gramatology, s.8. 
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içerisinde duyulur olana uyguladığı kavramsal şiddeti sorgulamaktadır. Bu bağlamda 

sorunumuz çoklu ve geçirgen bir özellik taşımaktadır. Özellikle Derrida’nın yazım 

tarzının farklılığı yani kendisini tam açık ve seçik ortaya koyacakken üstüne örttüğü 

perde göz önüne alınırsa, sonuca yönelik hızlı bir okumanın pek mümkün olmadığı 

görülecektir. 

   Derrida’nın hesaplaştığı gösterge anlayışı aynı zamanda geleneğin metafor 

anlayışıdır. Metaforun kavramla ilişkisini sorgulamakta ve metaforun ne ölçüde 

felsefi söylemi etkilediğini deşifre etmeye çalışmaktadır. Metaforun oluşturduğu dil 

anlayışı, dilin has ve figüratif anlamları arasında bir ayrım yapmakta aynı zamanda 

gösteren/ gösterilen, söz/dil, etken/ edilgen, konuşma/ yazı, retorik/felsefe arasında 

yaptığı ayrımla akıl-söz-ses merkezci bir tutum sergilemektedir. Derrida, arkasında 

metaforun olduğu bir anlam anlayışını yerinden ederek buradalık metafiziği olarak 

isimlendirdiği, bir düşünce dizgesini “yapısökümüne” uğratmaktadır. Ancak 

metaforun gizemini kaldırmak metaforsuz yapılacak gibi değildir. Derrida 

metaforların arkasındaki has, literal anlamı ortaya çıkarmaya çalışmamaktadır. 

Çünkü kökensel metafordan bahsetmenin metaforik olmayan bir yolu yoktur. 

Dolayısıyla biz tezimizde yapısökümünün üzerinden kaydığı metaforik yapıyı, 

metaforu yapısını sökerek deşifre etmeye çalışmaktayız. 

Felsefi metaforları belli kriterlere göre ayrıma tabi tutma işlemi Batı Felsefesi 

tarihinde Platon’un “ideal” olanı tarifi ile başlamaktadır. Bu ideal olan; felsefenin, 

retorikten ve duyulur olanın  kavranılır olandan ayrılmasıyla üretilir. Bu ayrım, aynı 

zamanda köken, teori, logos gibi kökensel metaforların uygulamaya sokulmasıdır. 

Metafora karşı gelenekten farklı bir tutum sergileyen Nietzsche’nin metinlerinde ise 

sorun bütün felsefi söyleme yayılmıştır. Dil, kökensel olarak metaforlardan 

oluşmuştur ve felsefe bazı temel metaforlar üzerinden söylemini yapılandırmıştır.  

Derrida’nın metinlerini okumak, mayın tarlasında dolaşmak gibidir; 

sözcüklerin, hatta harflerin arasındaki boşluklara yerleştirdiği zaman ayarlı mayınlar, 

her anlam çıkarma çabamızda patlamaktadır. Derrida kendisine sağlam bir zemin 

kurup onun üzerinde rahatlıkla dolaşmaktan pek hoşlanmaz. Bir kökenin üzerine 

katmerlenen kategorik, hayat, dil veya tarih anlayışına sahip değildir. Ancak içinden 

çıktığı mirasın kendisini bir şekilde lekelediğinin de farkındadır. Onu daha iyi 
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kavramak için bir Derrida yorumcusu olan A.Megill’in verdiği bir analojiye 

başvuralım: 

 

“Derrida’yı modern bir Penelope olarak düşünelim; asla eve dönmeyecek bir 

Ulysses’i beklerken gündüz ördüklerini gece söken – daha doğrusu aynı anda hem ören hem 

de söken- bir Penelope.( Buradaki sözcük seçimi rastgele değildir. Sökme (ravel) hem 

“sökmek”( to ravel) hem de “ örmek” ( to unravel) eylemini ifade eder –örmenin ne anlama 

geldiğini okuyucuya bırakıyorum.) Bir yandan büyük büyük ayrımlar koyutlanırken bir 

yandan da bunlar yıkılır: Tek bir hamleyle bir şeyler ortaya konur, serimlenir, azledilir, bir 

yana bırakılır- daha koyutlanırken bile çürütülür. Yine de, Derrida bu ayrımlara bir şekilde 

bağlı kalıyormuş gibi sayfalar doldurmayı başarır.”15  

 

Derrida’nın eleştirileri çoğunlukla Batı metafiziğinin mutlak hakikate yönelik 

inancın etrafında ağırlaşmakta ve Nietzscheci bir anlamda hakikat ve yalanın 

ötesinde bir alan aramaktadır. Derrida, kendi düşüncelerini bile doğruluğunu sürekli 

tartışmaya açmakta ve hiçbir şekilde bir tez öne sürmemeye özen göstermektedir. 

Bundan dolayı onun sözcüklerini deneyimlerken ve onun projesini anlamaya 

çalışırken başka bir zaman ve mekanın içinde olduğunuzu fark edersiniz. Bu yer, 

sizin içinde hareket etme imkanınızı sağlayan ve bir tez öne sürmenize olanak veren 

zemini sürekli sarsıp dalgalandırmaktadır.  

Derrida’nın sözcükleri bir bağlam içerisinde iş görürler ve her zaman bir 

değiştirim∗ zinciri içerisinde ikame edilebilirdirler. Bu nedenle bir dilden başka bir 

dile aktarım olan çeviriye gayet uygundurlar. Derrida çevirinin orijinal bir metinden 

türetildiğini düşünmemektedir. Derrida’nın kullandığı, yazı (écriture), iz (trace), 

ayrım (différance), ek (suplément), kızlık zarı (hymen), ecza (pharmakon) gibi bazı 

sözcüklerin, kendi yazı dili olan Fransızca içinde bile, sözcük anlamları meçhul 

olduğu için çevrilememeleri bir sorun teşkil etmez. Bu sözcükler bir bağlam 

içerisinde iş görür ve bu bağlamın Fransızca, Türkçe veya herhangi başka bir dilde 

olmasının bir önemi yoktur. Bilakis onun sözcükleri bir dilden başka bir dile 

taşındığında onun tabiriyle daha bir “güzel”leşir. Derrida, Toshihiko İzutsu adlı 

                                                
15Allan Megill, Aşırılığın Peygamberleri, Çev. Tuncay Birkan,  Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1. bsk, 
1998, s.382. 
∗ Bkz. Sözlük. 
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Japon-İslam öğreticisi bir dostuna yazdığı ve meşhur yapısöküm projesinin bir 

yöntem olmadığını da belirttiği bir mektupta çeviri ile ilgili düşüncelerini şu 

cümlelerle ifade etmiştir. 

 

 “ Çevirinin, ikincil ve bir dile ya da bir kaynak metne bağlı olarak türemiş bir olay 

olduğunu düşünmüyorum. Az önce söylediğim gibi yapısöküm∗ özünde, bir değiştirim 

zinciri içinde yeri doldurulabilir bir sözcüktür. Bu bir dilden diğerine de gerçekleşebilir. 

“yapısöküm” sözcüğünün talihi bir başka sözcüğün (aynısının ve başkasının)  aynı şeyi 

(aynısını ve başkasını) Japonca’da dile getirmek için, yapısökümünden söz edebilmek için ve 

onu uzaklara götürmek, yazmak ve çoğaltmak için bulunması ya da bulgulanmasıdır. Bu 

sözcük daha da güzel olacaktır.”16 

 

 “Yapısöküm” projesinin özelinde bu şekilde düşünen Derrida’nın genel 

olarak çeviri ile ilgili görüşleri de bu istikamettedir.  Yapısöküm projesinin yerine 

geçebilecek bir metafor, başka bir değerbilimsel oluşumda kullanıldığı takdirde, 

“kendi içinde” daha bir güzel olacaktır. Bu projenin göstermeye çalıştıklarından biri 

de, metaforun∗∗ çifte yazımının her bir dile farklı bir şekilde nakşedilmiş olduğudur. 

“Çevirmenin olanaksız çabası”17 bu çifte yazımın farklı kültürlerde ortaya 

çıkabilmesi için en güzel olanaklılıktır. 

 

“ Olabilirliğin sınırları içerisinde veya en azından onun gözüken olabilirliğinde, 

çeviri gösteren ve gösterilen arasındaki farkta iş görür. Fakat fark asla saf değilse, çeviri 

daha da az saftır ve dönüşüm tasarısı çeviri tasarısının yerine geçmelidir: bir dilden öteki bir 

dile, bir metinden öteki bir metne. Biz asla gösterge aletleri veya-araçlarının- bir dilden 

                                                
∗ Bu çevirinin orjinalinde “yapısöküm” sözcüğü yerine “yapıçözüm” kullanılmıştır. Bu sözcük için, 
pek çok farklı çeviride, kurgusöküm, yapıbozum, dekonstrüksiyon gibi  farklı sözcükler kullanılmıştır. 
16Jacques Derrida, “Japon Bir Dosta Mektup,”  Çev. Medar Atıcı- Mehveş Omay, Toplumbilim, 
No.10, Bağlam Yay., İstanbul, 1999, s.188. 
∗∗ Metafor sözcüğü tezimizin birinci bölümünde ayrıntılı olarak göreceğimiz üzere, Eski Yunanca’da 
öteye taşıma, nakletme anlamlarına gelmektedir. Burada metaforu, iki farklı kültürü birbirine taşıyarak 
bir çifte yazıma aracılık yapan olarak kullanıyorum. 
17 A.e., s.188. Derrida bu ifadeyi Walter Benjamin’e atıfta bulunarak kullanmaktadır. Biz burada 
başka bir bağlamda kullanmaktayız. 
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ötekine veya bir ve aynı dilin kendi içinde, bakir ve dokunulmamış bıraktığı saf gösterilenin 

“aktarımı” ile ilgilenmiyoruz ve  ilgilenmedik”18 

 

 Çeviri aynı dil içerisinde olabileceği gibi farklı diller arasında da metinler 

arasılığın( intertextuality) bir devamı olarak mümkündür. Dolayısıyla Derrida’nın 

metinlerini “ orijinal dili” olan Fransızca’dan başka bir dilden okuyup (İngilizce), 

Türkçe içerisinde betimlemeye çalışmanın bir sakıncasını görmemekteyiz. Derrida 

için çeviri; mevcut bir gösterilene başka bir dilde uygun bir kavram bulup ona 

tekabül eden bir gösterenle uygun gramerin içine yerleştirme işlemi değildir. Böyle 

bir anlayış metnin çok anlamlığına da zarar veren ve daima aşkın gösterileni arayan 

Batı metafiziğinin içkinleştirdiği bir anlayıştır. Çeviriye zemin oluşturabilecek sabit 

gösterilenler yoktur. Gösterilenlerin, çeviri esnasında yerlerinden oynamaları ve 

farklılaşmaları Derrida’nın différance tasarımı ile de paraleldir ve tam da onun 

istediği bir şeydir.  

Derrida, kullanmış olduğu terminolojinin Batı metafiziğinden ödünç alınmış 

bir terminoloji olduğunu bilmektedir ve bu metafiziğin yirminci yüzyıl felsefesinde 

ki yansıması olarak gördüğü Saussure’ün terimlerini kullanmaktadır. Tezimizin 

ikinci bölümünde betimleyeceğimiz üzere Saussure’ün gösterge teorisini takip 

ettiğimiz ve bunu Batı metafiziğine uyguladığımızda, gösterge’nin burada olmayana 

işaret ettiğini, bu gösterge’nin ikincil ve geçiçi olduğunun yani kaynakta 

différance’nin olduğunu görürüz.  

 

“ Yerine-konanın bu ikincilik ve geçicilik belirlenimi soru konusu yapma 

girişiminde kuşkusuz kaynaktan différance gibi bir şeyin ortaya çıktığı görülecektir.,fakat 

kaynak, arkhe, telos, eskhaton gibi değerler daima buradalığı, ousia, parousia’yı vb. anlattığı 

                                                
18 Jacques Derrida, Of Gramatology, Çev. Gayatri Chakravorty Spivak, “Çevirmenin Önsözü” 
içerisinde Derrida’nın “la Position”dan aktaran çevirmen, The John Hopkins Univercity Press, 
Baltimoreve, London, s. Ixxxvii. Ben bu paragrafı çevirdikten sonra pek çok farklı yorumcu 
tarafından yapılan aynı paragrafın çevirisi ile karşılaştım ve felsefi düşüncenin  bu farklı çeviriler 
sayesinde ne şekilde yaratıcı olabileceğini deneyimledim.  Pek çok disiplin için güncel bir sorun teşkil 
eden çeviriye bir standardizasyon getirme çabası, bu disiplinleri köreltmektedir. Ancak bu çeviri 
hareketleri arkasında yatan bilinç-dışı, ideoloji ve eksik yabancı dil bilgisinin de deşifre edilmesinin, 
çevirinin yaratıcılığını perçinleyeceği de hesaba katılmalıdır. Derrida “Platon’un Eczanesi” isimli 
metninde, Platon çevirmenlerini ve özellikle “Robin”i, Platon’un kullandığı metaforlar etrafında 
metnin devamında süre giden oyunları görmezden gelen ve yer yer anakronik olan çevirilerinden 
dolayı eleştirmektedir. 



 15  

ölçüde bunun kaynaktan ve ereksel olduğu da söylenemeyecektir. Göstergenin ikincil ve 

geçici belirlenimini sorgulamak, onu “kaynaktan” bir différance’la karşıtlaştırmak bundan 

böyle şu sonuçları verecektir: 

1- Différance, daima buradalığın tasarımı demek olan ve buradalıktan yola çıkarak 

ya da onun açısından kurallandırılmış bir dizge( düşünce ya da dil) içinde kurulmuş bir 

“gösterge” kavramı altında anlaşılamaz artık; 

2-Bu yoldan buradalığın ya da onun yalın simetrik karşıtı olarak burada yokluk ya da 

eksikliğin yetkesi soru konusu yapılır. Bizi-yani bir dile ve düşünce dizgesine yerleşmiş olan 

bizleri-; varolan, ve varolmaklık kategorileri içinde varlığın anlamını genel olarak buradalık 

ya da burada-yokluk olarak oluşturmaya zorlamış olan ve daima zorlayan sınır 

sorgulanmaktadır”19 

 

Bu bölümün başında da değindiğimiz gibi anlam ve anlamsız arasındaki sınır 

da bu şekilde gelişir. Bu sınır mutlak değildir ve gösterge’nin kendisi 

sorgulandığında ve bu sorgulama yapılırken Batı metafiziği tarafından bilinen sınırlar 

hareketlendiğinde (ki bu paradoksal ancak zorunlu bir harekettir) böyle bir uğraşın 

bizi metaforun kullanımından kaynaklanan aşınmayla karşı karşıya bırakması 

kaçınılmazdır. Batı metafiziğini yıkmak için,  tabi ki Derrida’nın elinde bu 

metafizikten miras kalmış kavramlar vardır. Derrida, kendinden önce Batı 

metafiziğini yıkmaya çalışan Heidegger, Freud ve Nietzsche’yi örnek vererek, bu 

filozofların da eşsiz bir döngünün içine hapis olduğunu belirtmekte ve bu metafiziği 

yıkmanın ancak bu kavramsallaşmanın içinde geçerek yapılabileceğinin ip uçlarını 

vermektedir. 

 

“ Metafiziği sarsmak için metafiziğin kavramlarından vazgeçmenin hiçbir anlamı 

yoktur. Bu tarihe yabancı hiçbir dile –hiçbir sözdizimine, hiçbir sözlüğe- sahip değiliz; tam 

da tartışmaya giriştiğinin biçimine, mantığına, örtük varsayımlara kaymak zorunda kalmamış 

tek bir yıkıcı önerme dile getiremeyiz.”20 

  

                                                
19 Jacques Derrida ,“Différance”, Toplumbilim, s.53, (çeviride değişiklik yapıldı: İm yerine gösterge 
kullanıldı). 
20 Jacques Derrida, Writing and Difference, Çev. Alan Bass, London, Routledge and Kegan Paul, 
2003, 4.bsk, s.354. 
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Biz tezimizde, felsefi metnin içinde metaforu deşifre etmek için, Derrida’nın 

geçtiği yolların izini sürerek, zaman zaman felsefe tarihinin çizgiselliğini de ihlal 

ederek metinler arasında bir benzerlik oyunu oynadık. Ancak her ne kadar 

Derrida’ya yakın bir okuma yapmaya ve özne – nesne ayrımı suretine bürünen 

epistemolojik tavrın dışında konumlanmaya çalışsak da, Derrida’yı yitirmeden onun 

bir takipçisi olamayacağımızın bilincindeyiz. Onun projesinin orijinalliğini 

yakalamak -ister bilinçli ister bilinç-dışı- onu dönüştürmek ve onunla aramıza bir 

mesafe koymak demektir. Derrida’yı herhangi bir bilinç paradigması içinde 

konumlandırarak, çalışmamızı kolaylaştırmak olanaklı gözükmemektedir. 

Tezimizin içinde bulunduğumuz giriş bölümünde öne sürdüklerini,  mümkün 

olduğunca açık bir şekilde ifade edebilmek için metafor sorununu üç bölümde ele 

aldık. Birinci bölümde Batı Felsefesi tarihinin metafor sorununu kısaca betimleyip bu 

konuda bazı paradigmalar oluşturan Aristoteles ve Platon’un metafor anlayışlarını  

Derrida’nın üslubunda açıklamaya çalıştık. İkinci bölümde ise hem Derrida’nın 

kullandığı terminolojiyi daha anlaşılır kılmak, hem de gösterge için kullanılan “sikke 

metaforunun” kullanım değerini ifade edebilmek için, Saussure’ün dilbilimi 

betimleyip, onun Derrida’nın tasarımı ile ayrıldığı ve birleştiği noktaları ele aldık. 

Üçüncü bölümde metaforun ne şekilde ve hangi nedenlerden dolayı dilin paradoksal 

kurucu unsuru haline geldiğini, Derrida’nın öncüllerinden Nietzsche’nin söylemi 

üzerinden serimledik. Bu bölümün,  Aufhebung’un hangi süreçlerden geçip la 

reléve’ye dönüştüğünü başka bir bağlamda gösterdiğini ummaktayız. Giriş 

bölümümüzün son cümlelerinde tekrar vurgulamak istediğimiz husus, ancak sabırlı 

bir okumanın Derrida’nın bilmecemsi yazım tarzını anlaşılır kılabileceğidir. 
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1. METAFOR VE METAFİZİK 

 

Heidegger, metaforun ancak metafiziğin içinde mevcut olabileceğini öne 

sürmektedir. Böyle bir iddia meta-fizik ve meta-forun taşkınlıklarının “aynı 

taşımayı” ifade ettiğini önermektedir. Buradan, ilkin ontolojinin, ruhun görünen 

dünyadan görünmeyen dünyaya taşındığı,  Platoncu veya Yeni Platoncu tipteki Batı 

metafiziğinin bütün retorik geleneğinin içinde dolaylı olarak bulunduğu 

anlaşılmaktadır. İkinci olarak, meta-forun has anlamdan, figüratif anlama taşınma 

demek olduğu ve son olarak ise her iki taşınmada bir ve aynı öteye taşınmayı ( über-

tragung) oluşturduğu anlaşılmaktadır.1 Heidegger metafor hakkında pek az 

konuşmuştur.  Der Satz vom Grund ve Unterwegs zur Sprache isimli metinlerinde 

metafordan, ele aldığı bağlamın merkezinde yer almayan tali bir konumda 

bahsetmektedir.2 Halbuki varlıktan bahsetmenin metaforik olmayan bir yolu yoktur. 

Bu bizim tezimizde metaforu tamamıyla metafizik bir bağlamda ele aldığımız 

anlamına gelmemektedir. Ancak, tezimizin giriş bölümünde de bahsettiğimiz gibi 

metafiziği yıkmak için, metafiziğin dilinden yazmamız gerekmektedir. 

Metafor sözcüğü Eski Yunanca’da, öteye taşıma, nakletme anlamlarına gelen  

metapherein’den gelmektedir. Latin retorik yazarları metaforu, translatio veya 

transferentia’ya dönüştürmüşlerdir ki, her iki sözcük de hareket ve taşıma fikriyle 

yakın ilişkilerini muhafaza etmektedir. Her iki dili de hesaba katarsak bir şeyin 

(sadece sözcükler değil) bir yerden bir yere taşındığı bir şema gözümüzün önüne 

gelmektedir. Buradaki “gerçek” metafor ise meydana gelen bu yer değiştirmedir. 

Daha açık ifade edecek olursak, elimizde mevcut bulunan bir şeyin, ele alınamayan 

ve muhatabı olmayan şeklindeki mevcut olmayan veya burada hazır olmayan yerine 

                                                
1 Paul Rıcoeur, The Rule Of Metaphor, Çev. Robert Czerny with Kathleen McLaughlin and John 
Costello, sj, London, Routledge and Kegan Paul, 1997, s.280. 
2Jacques Derrida,  “The Retrait of Metaphor”, The Derrida Reader: Writing Performances, Haz. 
Julian Wolfreys, Univercity of Nebraska Press, Lincoln, 1998, s. 106 Bu metin aynı zamanda; 
tezimizin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız Derrida’nın “Beyaz Mitoloji” 
isimli makalesinin, Heidegger üzerine bir dipnotuna istinaden, eleştiriler getiren Ricouer’e, cevap 
olarak yazılmıştır. Bu çalışmasında Derrida “Beyaz Mitoloji” makalesinde yazdıklarını başka bir 
bağlamda, Heidegger üzerinden tekrar ifade etmekte ve daha önce metafor üzerine yazdıkları ile 
tutarlılık arzeden bir biçimde, Ricouer’in eleştirilerini, kendini tekrarlayarak cevaplamaktadır. Bu 
tartışmaya, Derrida’nın metafor üzerine,  bağlamını kaydıracak bir eleştiriye sebebiyet vermemesi 
dolayısıyla burada girmiyoruz. Burada, Derrida’nın eleştirilerinin Heidegger üzerinden de devam 
ettiğini öne sürebiliriz. 
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geçmesidir. Böylece, metafor elde bulunan vasıtasıyla yokluğu buradalık haline 

getirir. Mesela, mezar taşının işlevi, artık burada olmayan merhumu, yokluğunda 

yeniden temsil etmesi açısından metaforun işlevine benzetilebilir. 3 Bu aşamada 

sözcüğün etimolojik kökeni hem felsefeye hem de disiplinler arası araştırmalara çok 

uygun gözükmektedir.  

Tezimizin giriş bölümünde sorunumuzu düşünsel olarak “sınırsız” bir şekilde 

ele aldığımızı umduğumuzdan bu aşamada metafora yönelik daha özel yaklaşımları 

betimlemek niyetindeyiz. Bu bölüm, metafor sorununa tarihsel bir bakış açısından 

baktığımız kısa bir dökümle başlamaktadır. Bölümün ilerleyen aşamalarında, 

Platon’un sıklıkla ürünlerinden faydalandığı bazı metaforları yakından inceleyip, 

metafor üzerine bir teorinin ayıklanabildiği Aristoteles’in anlayışını betimlemeye 

geçeceğiz. Nitekim Aristoteles’in metafor üzerine söyledikleri, bir anlamda 

Platon’un metafor anlayışına anakronik bir giriş niteliğindedir. 

 

1.1. Felsefe Tarihinde Metafor Sorunu 

 

Metafor sözcüğünün etimolojik kökeninden, metaforun henüz felsefi bir sorun 

olarak ele alınmadığı felsefe tarihinin erken dönemlerine gelirsek; bu sözcüğün 

gıyabında onun “işlev”lerini yüklenen pek çok farklı “metafor”la karşılaşırız. 

Sokrates öncesi filozoflar “varlık nedir?” sorusunu sorarak bir taraftan felsefi 

düşünceyi mitolojik düşünceden ayırmaya yönelik atılımlarda bulunurken; öbür 

taraftan mitolojiye özgü eski dil alışkanlıklarının devamı olarak bu soruya 

metaforlarla cevap aramışlardır. Thales, Anaksimenes, Herakleitos gibi pek çok antik 

çağ düşünürü, kökene dair bu soruyu ateş, su, hava, toprak gibi metaforlarla 

cevaplayarak mitolojik düşünceden kalma dil kullanımlarına devam etmişlerdir. 

Metinlerinde sıklıkla metafor kullanmaları, üzerlerinde yüzlerce ciltlik bir külliyatın 

oluşmasına ve günümüzde de geçerliliğini koruyan pek çok farklı felsefi akımın 

doğmasına neden olmuştur. Ancak Platon’dan itibaren metaforun felsefe içinde 

kullanımının tehlikesi üzerine uyarılmaya başlarız. 

                                                
3 David Summer, “Metaphor and Art History”, Encyclopedia Of Aesthetics, C.3, Haz. Michel Kelly, 
New York, Oxford University Press, 1998, s.219. 
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 Platon, metinlerinde felsefe ve retorik arasında temel bir ayrım yaparak, 

metaforu retoriğin içine yerleştirmiş ve hakikati arayan felsefi söylemin, retorik 

tarafından rotasından saptırılacağını iddia etmiştir. Böyle bir söylemin uzantısı olarak 

metafor da, insan zihnini karıştırmasından dolayı, hakikate ulaşma yolunda en büyük 

engellerden birisi olarak görülmüş, en fazla süsleme amacıyla kullanılabileceği ileri 

sürülmüştür.4 

Geleneği takip ederek, retoriğin alanını ilk defa sistematikleştiren Aristoteles’i 

ele alırsak, retoriğin temel prensiplerinin, mantık ve dolayısıyla felsefeyi birbirine 

bağlayan kesin bağları dokuduğunu gözlemleyebiliriz.5 Aristoteles’in Retorik ve 

Poetika adlı metinlerinde, ele aldığı metaforun bahsedilen bağı kurmakta çok önemli 

bir konumu vardır. Aristoteles, metaforu sözcük sorunu olarak değerlendirerek,  

kavramı literal olarak ele almakta ve metaforu bir terimin has anlamından sapma 

olarak tanımlamaktadır. Ancak metaforları kullanmakta usta olmanın da,  doğal 

olarak gelen bir deha belirtisi olduğuna işaret etmektedir.6 Aristoteles’in bu tutumu, 

daha sonraki dönemlerde de Batı Felsefesi tarafından kabul görmüş ve metafora 

yaklaşım Aristotelesçi bir yön izlemiştir. Ancak her ne kadar Aristoteles’in düşünce 

sisteminde metaforun ve dolayısıyla şiirin çok önemli bir yeri olsa da o, “İdeaların 

modeller olduğunu ve diğer şeylerin onlardan pay aldığını” söylemesinden dolayı 

Platon’u şiirsel metaforlar kullanarak boş konuşmakla suçlamaktadır.7 

Ortaçağ retoriği ve teolojisi metafor sorununa çelişkili bir şekilde yaklaşmakta, 

bir yandan kutsal kitapları ve teolojiyi metaforla anlamlandırmaya çalışırken öbür 

taraftan Tanrı’nın vasıflarına yönelik hiçbir kesin yargıda bulunamayacağımızı ileri 

sürülmektedir. Özellikle Thomas Aquinas, Tanrı üzerine bilgimizde metaforik 

anlayışın önemini vurgulamaktadır. Sınırlı insani bilgimiz üzerine temellenmiş 

metaforla, Tanrı’nın varlığını kavramamız gerektiğini öne süren Aquinas, 

Aristoteles’in felsefesi içerisinde, üçüncü yüklemin kipliğini ekleyerek bu sorunu 

                                                
4 A. Baki Güçlü v.d, “ Eğretileme”, Felsefe Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002, s. 
458-459. 
5 Paul Rıcoeur, The Rule Of Metaphor, s.10. 
6 Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 11.basım, 2003, 1459 a. 
7 Aristoteles, Metafizik, Çev.  Prof. Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yay., İstanbul, 2. basım, 1996, 991a 
19-21. 
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aşmaya çalışmıştır.8Ancak bu dönemde de metaforun hakikatleri maskeleyen ve bizi 

baştan çıkarabilecek yönü üzerinde uyarılırız. 

Thomas Hobbes, John Locke ve diğer erken deneycilerin metafora yönelik 

düşmanlıkları had safhaya varmıştır. Thomas Hobbes Leviathan metni, John Locke 

ise İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme metniyle, metaforların sadece duyguları 

harekete geçirerek anlamsız, deneyimden uzak yanlış fikirler ürettiğini öne 

sürmüşler, onların sayısız gariplikler yaratmalarının yanı sıra; kışkırtıcı, aşağılık ve 

yanıltıcı olduklarını da vurgulamışlardır.9 

Metafor yaklaşık iki bin yıl boyunca, felsefe ve edebiyat teorisi üzerinde, baskın 

ve yekpare bir kavramsallaştırmayı beraberinde getiren nadir alanlardan biridir. Bu 

çerçevede metaforun, keyfi ve üsluba yönelik, ikincil bir sorun olarak ele alınması 

gerektiği iddia edilmiştir.10 Geleneğin metafora karşı takındığı bu tutumunun 

kırılmasında felsefe tarihinin en sıra dışı karakterlerinden biri olan Friedrich 

Nietszche’nin oynadığı rol çok önemlidir. Nietzsche; kavrama, yaratma ve bilgi 

üretme süreçlerinin metaforlar üzerine oturduğunu ifade etmekte ve felsefi geleneğe 

yönelik kökten eleştiriler getirmektedir. Geleneği, anlamı oluşturan temel ilkenin 

metafor olduğu gerçeğini unutmakla ve ahlakı yanlış yorumlamakla suçlamaktadır.11  

Derrida, Nietzsche’nin izinden giderek, anlam sorununa metafor üzerinden cevap 

aramaya çalışmış ve felsefe tarihinin usta filozoflarının metinlerini incelemiştir. 

Felsefi söylemin içersinde, metafora yönelik “yüzeysel” yaklaşımların Platon ve 

Platoncu düşünce ile başladığını ve metaforun felsefi söylem içindeki yerinin 

yeterince deşifre edilmediğini düşünmektedir. Geleneğin metafor tarifi, Platon’un 

ideal olanın tarifinden türetilerek yapılmış ve Platon’un kurguladığı ikiliğin içine 

sıkışıp kalmıştır. Platon tarafından ideal olanın tarifi ile başlayan ikilik ve bu ikiliğin 

meşruluğu, Derrida’nın metinlerinde metafor vasıtasıyla sürekli olarak 

sorgulanmıştır. 

 

                                                
8Ricoeur, a.g.e., s.273-274. 
9 Mark Johnson, “Metaphor”, Encyclopedia Of Aesthetics, C.3, Haz. Michel Kelly, New York, 
Oxford Unıvercity Press, 1998, s.208. 
10A.e, s.209. 
11 Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14, Haz. Giorgi Colli, Mazzino Montinari, München,  
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, b.a. 
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“Böylece, felsefi metaforları sınıflandırmanın ölçütleri, türetilmiş bir felsefi söylemden 

ödünç alınmıştır. Eğer bu figürler bir sistemin tanımlanabilir yazarı tarafından bilinçli ve 

hesaplı olarak yönetilselerdi veya felsefi retoriği tanımlamak hizmetinde olan ve  

mecazlarına araçlar gibi davranan özerk bir teorinin kendi dilinin öncesinde ve dışında 

kullanılsalardı belki meşru olabilirlerdi. Bu şüphesiz felsefi ve kesinlikle Platoncu olan ideal 

ki; bir tarafta felsefeyi veya diyalektiği öbür tarafta retoriği  (sofistik) ayıran ideal olup 

Platon’un kendisi tarafından talep edilmiştir. Dolaylı veya değil, biz bu ayrımı, bu hiyerarşiyi 

burada sorgulamalıyız.”12  

 

 Metaforu olanaklı kılan söylem aynı zamanda felsefe ve metafiziği de olanaklı 

hale getiren bir söylemdir. Felsefeye temel kavramlarını ve kökenlerini veren dilin 

kendisi metaforlar üzerine oturmuştur. Felsefe tarihinde ideal olanın tarifi bir ayrımla 

başlamış ve ayrımı yaratan koşullar aynı zamanda metaforu da yaratan koşullar 

olmuşlardır. Kavramları ve teoriyi yaratan ideal olan, metafor vasıtasıyla açıklanmış 

ama kullanılan metaforların rolü tanımlanamamıştır. Bilakis metafor, retoriğin içinde 

tali olarak tanımlanmış ve felsefenin içindeki kurucu rolünün üstünden atlanmıştır. 

İdeal olanı metaforlar vasıtasıyla anlatan Platon, metaforu felsefi olmayanın alanına 

yerleştirirken, kullandığı aracın hesabını pek de verememektedir. Retoriğin yardımı 

ile Platon’a yaklaştığımızda ise ideal olanın da bir metafor olduğunu görürüz ve bu 

durumda, adeta elimizde kalan bir fazladan metaforla hesaplaşmak durumunda 

kalırız. 

 

1.2. Platon’un Metaforları 

   1.2.1.Güneş Metaforu 

 

Platoncu düşünceyi anlamaya çalışan Felsefe tarihi, Platon’un niyetini daha 

açık ortaya koymak adına onun metaforlarını anakronik yaklaşımlarla 

sınıflandırmışlardır. Bununla birlikte bu sınıflandırmalar Platon’un metinleri 

tarafından tanımlanabilir yaklaşımlar değildir. 13 Platon, tanımlamamış olsa bile, 

felsefe tarihinde ilk olarak “metafor”u ele almış filozoftur ve bize dolaylı olarak 

                                                
12  Derrida , “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s.224. 
13  A.e., s.221. 
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metaforun oluşma koşullarını betimlemektedir. Eserlerinin çoğunda metafor 

kullanmayı sofistlere yakıştırmasına ve eleştirmesine rağmen, felsefesinin özünü 

anlattığı pek çok kritik noktada veya bir çıkmazla ( aporia) ( Devlet 487 e- 488 a)  

karşılaştığında metaforlara başvurmaktadır.  Platon Devlet adlı yapıtında bütün 

felsefesinin temelini ortaya koymak, yani İdealar kuramını açıklamak için sıkça 

metaforlara başvurmaktadır.  “Güneş metaforu”  kullandığı merkezi metaforlardan en 

önemli olanlarındandır; nitekim kullandığı pek çok diğer metaforda (Mağara 

metaforu) bu metaforun figürleriyle oyunlarını devam ettirmektedir.  

 Platon Devlet adlı yapıtının 6. ve 7. kitaplarında, duyulur ve kavranılır dünya 

arasında bir ayrım yapmaktadır. Bu ayrımın kavranılır dünyaya tekabül eden 

kısmında İdealar bulunmaktadır ve bu İdealar arasında, tepesinde İyi İdeasının 

oturduğu bir hiyerarşi vardır. Platon, İdeaları kavrayabileceğimizi, ancak duyu 

organlarımızla algılayamayacağımızı öne sürmektedir. Bu iddiasını açıklayabilmek 

içinse duyu etkinliklerimizden “görme”nin olanaklılığını incelemektedir. Platon’a 

göre, görmede, işitmede (ses ve işitme ikilisi)  olduğundan daha fazla şeye; 

görülebilen nesne ve görmenin yanı sıra bir de ışığın kaynağı güneşe ihtiyaç 

duymaktayızdır. Bu aşamada göz ile ışığın nedeni güneş arasında bir benzerlik kuran 

Platon, görmenin nedeni olarak güneşi göstermektedir. Göz ve güneş arasında 

kurduğu benzerlikten yola çıkarak, ruh ve İyi İdeası arasında bir benzerlik 

kurmaktadır. 

 

“Sokrates: …  renkleri, gün ışığıyla değil de gece yıldız parıltısıyla aydınlanan 

nesnelere baktığımız zaman, gözlerimiz bulanık görür, keskinliğini kaybetmiş, sanki 

körleşmiş gibi olur. 

Glaukon: Bilirim, öyle olur. 

Sokrates: Ama güneşin aydınlattığı nesneler baktığımız zaman, gözlerimiz onları 

açık olarak görür, görüş keskinlikleri yeniden ortaya çıkar. 

Glaukon: Şüphesiz 

Sokrates: Öyleyse ruh için de aynı şeyi düşün: Ruh da bakışlarını hakikatin ve 

varlığın aydınlattığı şeye çevirdiği zaman, o şeyi anlar, tanır ve akıl sahibi olduğunu gösterir. 
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Ama karanlığa bulanmış, doğan ve ölen şeye baktığı zaman, görüşü körleşir; artık sadece 

sanılara sahiptir, durmadan bir sanıdan ötekine geçer durur., sanki aklı yok olmuştur.”14  

 

Platon duyulur dünya ile kavranılır dünya arasında bir ayrım yapmakta, bunu 

da duyulur dünyadan yola çıkarak oluşturduğu bir analoji aracılığıyla 

betimlemektedir. Güneş ve göz arasında kurduğu benzerlik yerini, güneş ve İyi İdeası 

arasındaki benzerliğe bırakmaktadır. İyi ideası, varlıkları besleyen, büyüten ve 

görünür güneşin de babası olan kaynaktır. Böyle bir benzetim vasıtasıyla Platon bir 

ayağını duyulur dünyada tutarken öbür ayağı ile kavranılır dünyaya adım atmaktadır. 

Görünür güneşin babası olan kaynak, yani İyi İdeasını bu aşamada biraz daha açmak 

gerekmektedir. Bilmenin ve hakikatin ilkesi olarak gördüğü İyi İdeasını bütün 

duyulur alemin en tepesinde olan ve nedenini kendinden alan güneşe benzeten 

Platon, Sokrates’in ağzından şu düşüncelerini dile getirmektedir.∗ 

 

“ Sokrates: Güneşin görülen şeylere sadece görülme imkanı vermekle kalmayıp aynı 

zamanda, kendisi doğma olmadığı halde, onları doğurduğunu, büyüttüğünü, beslediğini 

kabul edersin sanırım. 

Glaukon: Elbette. 

Sokrates: Öyleyse şunu da kabul et: Düşünceyle kavranan şeyler iyiden sadece 

kavranabilirliklerini değil, varlıklarını ve özlerini de alırlar; ama iyinin kendisi öz değildir, 

haysiyet ve güç bakımından özün çok üstündedir.”15 

 

Her şeyin tepesinde yer alan ve kendi dünyasının  kralı olan iyi ideasının16 

kendisini tanımlamak yerine Platon onun ürününü, tohumunu, oğlunu anlatmaktadır. 

Platon oğul figüründen doğrudan bahsetmez; bir ürün, bir tohum (ekgonos) olarak 

varlığını güneşin benzeri olan ve baba figürüne tekabül eden İyi İdeasından borç alan 

olarak bahseder. Nasıl güneşe ilk etapta bakamıyorsak bu iyi ideasını da ilk etapta 

doğrudan kavrayamayız. Dolayısıyla Platon’un Sokrates ağzından dile getireceği bu 

                                                
14 Platon, Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, Sosyal Yay., İstanbul, 2002, 508c-d. 
∗ Platon, her zaman Sokrates ağzından düşüncelerini dile getirmez bazen Sokrates’i değillemek için de 
Sokrates ağzından konuşur. Kratylos diyalogunda bunun örneklerini sıkça görebiliriz.  
15 A.e., 509-b. 
16 A.e., 509-d. 
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borcun faizleridir.( tokous) 17 Ancak bir çok güzel ve iyi şeyin varlığını kabul ediyor 

ve ayırabiliyorsak dilde de( logos) bunları birbirinden ayırt edebilmekteyiz.18 Dil, 

duyulur ve kavranılır dünyaya dair figürleri kendi içinde taşımaktadır. İyi İdeası,  

tıpkı yaşamın kaynağı güneşin ışınlarını ekmesi gibi tohumlarını dilin içine ekmiş ve 

çiçek açmaya bırakmıştır. 

“Baba figürü, bilindiği gibi, aynı zamanda (agathon) iyi figürüdür. Logos borçlu 

olduğu şeyi temsil eder. Baba aynı zamanda, bir şef, sermaye ve bir iyidir. Ya da daha 

doğrusu, baba şeftir, baştır iyidir. Pater  Eski Yunanca’da bütün bu anlamların hepsini birden 

ifade eder. Ne Platon çevirmenleri ne de yorumcuları bu şemaların oyununun hesabını 

vermiş görünmüyorlar.”19 

 

Tezimizin bu aşamasında felsefenin cinsiyet temelli yapılanması üzerine 

söylemlere girmek niyetinde değiliz. Ancak metafor üzerine yakın bir okumanın 

paralelinde böyle açılımların da olması kaçınılmazdır. Felsefenin içinde özetlenmiş, 

düşünülmüş ve tanınır hale gelmiş cinsiyet metaforla birlikte işlemektedir.20 Bu 

metaforların Heidegger’in de betimlediği gibi metafizikle birlikte işleyen metaforlar 

oldukları aşikardır. Metaforun, cinsiyetçi metafizik lehine işleyişini göstermek, ancak 

onun paradoksallığını deşifre ederek imkanlı hale gelmektedir. 

 

1.2.2. Mağara Metaforu 

 

Güneş metaforu sadece eserin kısıtlı bir kısmına egemen değildir. İlerleyen 

bölümlerde düşüncelerini ayrıntılandıran Platon, bu metaforun yansımalarına 

başvurmakta ve ilave metaforlar kullanmaktadır. Konuyu daha anlaşılır kılmak adına 

hızlı bir şekilde artık kanonik hale gelmiş mağara benzetmesini açıklayalım. Platon, 

kapısı güneşe açılan bir mağara hayal etmemizi istemektedir. Betimlediği mağaranın 

dibinde kımıldayamayacak bir şekilde elleri, ayakları ve başlarından zincire 

vurulmuş mahkumlar bulunmaktadır. Bu mahkumlar ne birbirlerini ne de kendilerini 

görebilmektedirler.Bütün yaşamları boyunca görebildikleri tek şey karşılarındaki 

                                                
17 Derrida, Platon’un Eczanesi, s.67. 
18 Platon, a.g.e, 507b. 
19 Derrida, Platon’un Eczanesi, s,66-67. 
20 Derrida, “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s. 271. 
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duvardır. Arkaları mağaranın ağzına dönük bir şekilde karşılarındaki duvara 

bakmaktadırlar. Mahkumların arkasında yüksekçe bir yerde parlak bir ateş 

yanmaktadır. Ateş ile mahkumlar arasında onların bilmedikleri dimdik bir yol ile bu 

yol üzerinde uzanan bir adam boyunda bir duvar bulunmaktadır. Bu duvarın 

arkasından türlü türlü eşya ve her çeşit maddeden yapılmış küçük insan ve hayvan 

heykelleri taşıyarak geçen insanlar vardır. Duvarın üstünden sadece bunlar 

gözükebilmekte, bu nesneleri taşıyan insanlar yol boyunca gidip gelmekte ve kendi 

aralarında konuşmaktadırlar. Bu insanların taşıdıkları nesnelerin gölgeleri 

mahkumların önündeki duvara yansımakta ve konuşmalarından çıkan sesler de 

duvarda yankılanmaktadır. 

Böyle bir düzenekte, mahkumların ayırdına varabildikleri, gerçek sandıkları 

bu gölge ve yankılardır. Platon, bütün bunlardan sonra bu kez de bizden 

mahkumlardan birinin zincirlerinden kurtarıldığı durumu düşünmemizi ister. Bütün 

hayatını alacakaranlık bir mağaranın içinde geçiren mahkum, daha ateşi gördüğünde 

bile geçici bir körlük yaşayacak ve sarsılacaktır. Bu mahkumu daha da ileriye 

mağaranın dışına çıkmaya ve güneşe bakmaya zorladığımızda belki körleşecek ve 

bütün dünyası alt üst olacaktır. Mahkumun bu yeni dünyanın gerçekliğini algılaması 

ve işleyişini anlaması zaman alacak ve oldukça zorlu olacaktır. Ancak zamanla 

gerçekliği sezip kavrayan mahkum, güneşin özünü de, yani İyi İdeasına da anlayıp 

kavrayacaktır. 21 

Platon’un metaforlarını anlamaya çalışırken onların ödünç veren ve ödünç 

alınan iki söylem arasında işlediklerini görürüz. Hem mağara metaforunun hem 

güneş metaforunun kendilerini yapılandırdıkları bu iki söylemden ilki hayvani, 

biyolojik, fiziksel ve duyusal metaforları kullanırken ikincisi kültürel, teknik, yapay 

ve sosyal olan metaforları kullanır. ( Bu süreç doğadan tekniğe veya doğadan yasaya 

doğru işler) Platon’un duyulur dünyadan yola çıkarak oluşturduğu İdealar teorisinin 

olanaklı olabilmesi için kullandığı güneş metaforunun sadece metafiziği açan 

metafor olmadığı aynı zamanda da “metaforun”  olanaklılık koşullarını da 

betimlediği aşikardır. Ancak Platon’un sisteminin olanaklı olabilmesi için kendinde 

metaforun olması gerekir ki artık bu metaforun metafor olması olanaklı değildir. 

                                                
21 Platon, Devlet, 514a-518e. 
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Platon, kendisinden borç aldığı metafora logos içinde borcunu geri ödeyememiştir. 

Aristoteles’in metafor teorisini betimlediğimizde bu borç kendisini daha açık olarak 

gösterecektir. 

1.3. Aristoteles’in Metafor Teorisi 

 

Felsefe tarihinde, açık seçik ve en genel olarak ilk defa metaforu tanımlayan 

filozof şüphesiz Aristoteles’dir. Tabi ki Aristoteles ne metafor kavramını ne de 

metafor sözcüğünü icat etmiştir; ama metafor kavramı üzerine en güçlü tarihsel 

etkileri yaratan filozoflardan ilkidir. Aristoteles, kendisinden sonra ayrıntılı olarak 

tarif edilecek olan, metonimi, analoji ve sinekdotun  ilk işaretlerini, metaforu 

tanımlarken ortaya koymaktadır.22 Ancak Aristoteles dünya içindeki varlıkları 

sistemli bir şekilde cins ve türlere ayırıp, değişmeyen özler atfederek bunlar 

üzerinden metafor tanımını yapmaktadır.  

 

“Mecaz (metaphoria) bir sözcüğe, kendi özel anlamının dışında başka bir anlam 

(onomatos) verilmesidir (epiphora). Bu da, (1) cinsin anlamının türe verilmesi ( apo tou 

genous epi eidos), (2) türün anlamının cinse verilmesi ( apo tou eidous epi to genos) yahut 

(3) bir türün anlamının başka bir türe verilmesiyle ( apo tou eidous epi eidos) yahut da son 

olarak (4) bir orantıya göre ( e  kata to analogon) olur.”23 

 

 Aristoteles’in öne sürdüğü metafor tarifi; bir taraftan metaforun literal ve has 

anlamı üzerine bir tez öne sürerken bir yandan da bütün bir yüzeyi metaforlardan 

oluşan felsefi bir söyleme işaret etmektedir. Bahsi geçen felsefi söylem, Metafizik, 

Retorik ve Poetika isimli eserlerinde ortaya koyduğu teleoloji doğrultusunda metafor 

(metaphora), mimesis ( kopya), akıl (logos), sesbirim (phone), imlemek (semainein) 

ve isim’ın (onoma) birlikte oluşturdukları yorum sistemine aittir.24 

 

 

                                                
22 Derrida , “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s.231.bkz.sözlük. 
23 Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, Remzi kitabevi, 11.bsk, 2003, İstanbul, 1457b 6-9 (Bu 
çevirinin bazı kısımlarına, aynı eserin Eski yunanca versiyonu (bkz. Kaynakça) ile karşılaştırmalar 
yapılarak müdahaleler yapılmıştır. Yapılan her müdahale dipnotlarda belirtilmiştir.).  
24Derrida , a.ge., s.231-232 
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1.3.1. İsim (Onoma) ve Kopya ( Mimesis) 

 

 Metafora vurgu yapılan eserlerinden Retorik ve Poetika bağlamında 

düşünüldüğünde metaforun dilsel anlatım (Leksis) teorisi içinde yer aldığı 

bulgulanır. Dilsel anlatımın bütünlüğünün içine ise harf, hece, bağlaç, tanım edatı, 

isim, fiil, çekim ve logos girmektedir.25 Dilin en küçük anlamlı birimi olan isim,  fiil 

ile aynı özniteliklere sahiptir. Bunları birbirinden ayıran tek fark fiilin zamanı 

bildirmesine rağmen ismin bildirmemesidir. Logosa (ifade, söylem, konuşma) 

gelince bileşik anlamlı ses bütünü olup, bunun bazı parçaları kendi başlarına da 

anlamlı olabilir. Her söylem fiil ve isimlerden meydana gelmeyebilir. Fiil olmadan 

da söylem oluşturulabilir. (örneğin: İnsan akıllı bir hayvandır.)26 Dolayısıyla ismin 

fiile göre önceliği vardır. Hece, bağlaç ve tanım edatı bileşik anlamsız ses 

bütünleridir, çekim ise isim ve fiille alakalıdır. 27 

Harf, insanla hayvan arasındaki ayrımlardan biridir. Aristoteles’e göre insan 

da hayvan da ses çıkarabilir ancak sadece insan bir harf dile getirebilmektedir.28  

Harf, ilk öğe olmasına rağmen kendinde bir anlamı yoktur. Harf sesçil ( grafik 

olmayan) bir element olarak isim ve fiilin imkanlılığının ölçütüdür ve bir bakımdan 

da kavranılabilir olduğu söylenebilir. Çünkü insanı hayvandan ayıran bir özelliğin 

insanın harf söyleyebilmesiyken hayvanın sadece ses çıkarması olduğu zaten 

Aristoteles tarafından belirtilmiştir. Ancak neden hayvanın anlamlı sesler 

çıkaramadığı analiz edilmemiş; bu durum sadece onun teleolojik perspektifi 

içerisinde yorumlanmıştır.29 Dolayısıyla Aristoteles bir yerde dilin en küçük anlamlı 

biriminin isimler olduğunu, başka bir yerde de sessel bir element olarak harfin en 

küçük anlamlı birim olduğunu ima etmektedir.∗  

                                                
25 Aristoteles, Poetika, 1456b 20-23 (Cümle olarak çevrilen kısmı logos olarak bırakmayı uygun 
bulduk.) 
26 A.e., 1457 a 23-24. 
27 A.e., 1456 b34-1457a 10. 
28 A.e., 1456b 22-25. 
29 Derrida ,  a.g.e, s. 236. 
∗ “Seste olanlar ruhtaki duygulanımların, yazıda olanlar ise seste olanların simgeleridir. Yazı herkes 
için aynı olmadığı gibi, sesler de aynı değil. Bununla birlikte aynı imler (semeia) için ruhtaki 
duygulanımlar herkesçe aynı, tasarımları aynı (homoiomata) olanların nesneleri de aynı olacaktır.” 
Aristoteles, Yorum üzerine, Çev. Saffet babür, İmge Kitabevi, 2. bsk, İstanbul, 2002, 16 a4-8. 
(Platon’dan başlayıp, Aristoteles üzerinden Ortaçağa, Hegel ve  Heidegger’e uzanan ses-merkezciliği 
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Dilsel anlatımın içerisinde anlamlı ve anlamsız ses bütünlüklerinden oluşan 

unsurlar vardır. İsim en küçük anlamlı birim olup, metafor isimlerin aktarılmasına 

bağlıdır. Dolayısıyla anlamlı ve anlamsız ses bütünlükleri arasındaki bağlantıyı da bir 

şekilde metaforlar sağlamaktadırlar. Metaforların ortaya çıkması isimlere bağlı ise 

isimler ne şekilde ortaya çıkmaktadırlar? 

İnsan sadece harf söyleyebilmesi ile değil; fakat ayrıca kopyalama (mimesis) 

yetisine sahip olması ile de diğer canlılardan ayrılmaktadır. Aristoteles’e göre 

sözcükler insan sesinin yardımıyla şeyleri kopyalamakta30 ve anlamlı olabilecek 

sesler çıkarması ile insan, hayvandan ayrılmaktadır.  Kopyalama,  insanda doğuştan 

gelen bir özelliktir ve diğer canlılardan kopyalamaya dair olağanüstü yetenekli 

olması ve ilk bilgilerini bu yolla edinmesiyle ayrılmaktadır. İnsanın bir diğer ayırt 

edici özelliği ise, bütün kopya ürünleri karşısında duyulan hoşlanma duygusudur.31 

Başı, ortası ve sonu olan bir öykü de bu düşünceye paralel olarak bütünlüklü bir 

eylemin kopyasıdır. Bütün öteki kopyaya dayanan betimlemelerde nasıl kopya, belli 

ve birlikli bir nesnenin kopyası ise, aynı şekilde öykü de bir eylemin kopyası 

olduğuna göre, birlikli ve tamamlanmış bir eylemin kopyası olmalıdır.32 Demek ki 

kopyalama hem insanın bilme yetisinin hem de konuşma yetisinin temelini 

oluşturmaktadır. 

 

1.3.2.Dilsel Anlatım ( Leksis)/ Düşünce ( Dianoia) Ayrımı 
 
 
Aristoteles Poetika isimli eserinde şiir sanatını ele almış ve ağırlıklı olarak 

tragedyayı tanımlamaya çalışmıştır. Bu süreçte şiir sanatının, diğer bilim dallarından 

ayrılan ve felsefeyle birleşen yönlerine de değinmiştir. Aristoteles’e göre  şairle tarih 

yazıcısı arasındaki fark, şairin akıl içinde olası olan bir eylemi anlatması iken tarih 

yazıcısının gerçekten olmuş olan bir eylemi anlatmasıdır. Tarih yazıcısı tek olanı 

anlatmaktadır, akıl yasalarına uyması veya bütünlüklü olması zorunlu değildir. 

                                                                                                                                     
betimlemek için Derrida’nın Of Grammatology isimli eserinde kullandığı referanslardan biri olan bu 
cümleler, sesin ruhtaki duygulanımları ve nesneleri kopyaladığını da ifade etmektedir. 
30 Aristoteles, Retorik, Çev. Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 7.bsk., 2004, 1404 a20-21 
31Aristoteles, Poetika,  1448b 4-8 (Çeviride geçen taklit kelimesi bundan sonraki bütün alıntılarımızda 
yerine kopya kullanılarak tarafımızdan değiştirilmiştir.). 
32 A.e., 1451a 30-35.  
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Dolayısıyla şiir sanatı, tarihten daha felsefi ve ondan daha üstün bir 

konumdadır.33Aynı şekilde, trajedinin içinde akıldışı bir unsur olmamalı ve olası olan 

olanaksız şeyler, inandırıcı olmayan olanaklı şeylere tercih edilmelidir. Eğer akıldışı 

bir durum zorunluysa eylemler Sofokles’in Oedipus’unda olduğu gibi ( baba katli) 

oyunun dışında yer almalıdırlar.34  

Aristoteles’in Poetika’sına daha yakından baktığımızda dilsel anlatım ve 

düşünce (dianoia) arasında yapılan bir ayrım göze çarpmaktadır. Nitekim 

Aristoteles’in düşünce dizgesinde tragedyayı imkanlı hale getiren de bu ikisi 

arasındaki farktır. Ancak burada bir aralık dikkati çekmektedir. Aristoteles’ten 

yapacağımız uzunca bir alıntı bu konuyu gözler önüne serecektir. 

 

“[Tragedya’nın]bütün bu öğelerini gördükten sonra (konu ve karakterler), geriye 

dilsel anlatım ve düşünceler üzerine konuşmak kalıyor. Düşüncelere gelince bunların yeri 

retorik üzerine yazılmış kitaplar olmalıdır. Çünkü düşünceler bu retorik denen araştırma 

alanı içerisine girerler. Düşüncelerin oluşturduğu alana, akla dayanan ve söz aracılığıyla 

ortaya konan her şey girdiği gibi, kanıtlama ve çürütme, korku, kızgınlıkla daha bu çeşit 

duyguların uyandırılması ve bundan başka olayların büyütülüp küçültülmesi de girer. Şimdi 

şu açık olarak ortaya çıkıyor. Eğer eylemlerle  acı uyandıran korkunç , yahut önemli ya da 

olası olan bir şey [yani düşünceler] anlatılmak istenirse, o zaman eylemler için de [sözde 

kullanılan] görüş noktalarından hareket etmek gerekir. Ancak bu ikisi [eylem ve söz] 

arasında [bu bakımdan] fark var: Eylemlerde düşünceler, söz aracı olmadan da anlatım 

bulurlar; buna karşılık sözde ise, onlar, konuşan tarafından oluşturulur, dolaylı olarak yine 

sözün ürünüdür. Aksi halde, eğer düşünceler sözün aracılığı olmadan gün ışığına 

çıkabilselerdi, o zaman konuşanın ödevi neden ibaret olacaktı?”35 

 

Aristoteles’in ifadesinden de açıkça anlaşılacağı üzere düşünceyi, dilsel 

anlatımdan ayıran, kendi kendisini ortaya koyamamasıdır. Ancak söz edimleri 

vasıtasıyla kendini ortaya koyan düşünceler, dilsel anlatımdan farklıdırlar. 

Tragedyanın olanaklı olabilmesi de dilsel anlatım ve düşünce arasındaki bu farka 

bağlıdır. Karakterler ancak konuştukları müddetçe tragedyanın bir unsuru 

                                                
33 A.e., 1451b 5-8. 
34 A.e., 1460 a 26-30, 1454 b 6-8, 1453 b 29-32. 
35 A.e.,s.54-55. 
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olabilmektedirler. Bu, karakterlerin düşündüklerinden farklı hareket ettikleri 

anlamına gelmemektedir; bununla birlikte yaşamaları konuşma şartına 

bağlanmıştır.36 

Aristoteles, düşünceleri dolayısıyla eylemleri dilsel anlatımdan daha geniş bir 

perspektifin içinde sınıflandırmasına rağmen, bütünlüklü bir eylemin kopyası ve 

tragedyanın temel unsurlarından olan öyküyü betimlerken bu ayrımların üstünden 

atlamakta ve eylem ve düşünceleri dilsel anlatımın perspektifine yerleştirmektedir. 

Bu aşamada düşünce ve dilsel anlatım arasındaki aralık kapatılmış gözükmektedir. 

Aristoteles’in bütünlüklü ve sistematik düşüncesi çerçevesinde konuyu ele 

aldığımızda onun metafiziğinde geçerli olan özdeşlik ilkesiyle tutarlı bir sonuca 

ulaşmasına rağmen onu bu sonuca ulaştıran süreçte bir kopukluk vardır. 

Dilsel anlatımın unsurlarına geri döndüğümüzde fiil ve sıfatlar kendilerini 

ortaya koymalarına ve isimleştirilebilmelerine rağmen bağlaç, hece ve tanım edatları 

hiçbir şey tasarımlamaz ve isimleştirilemezler.37 Dilsel anlatımın unsurlarından ismi 

(onoma) ele aldığımızda, eylem ve düşünce arasındaki karışıklık tekrar su yüzeyine 

çıkmaktadır. 

 

“Aristoteles düşünceyi  (dianoia) haklı olarak retoriğin alanına göndererek bir tarafa 

koymuştur. Daha sonra dilsel anlatımın( leksis) içeriğini tanımlar. Bu içeriğin arasında 

nominal ve isim olanı analiz ederken metaforu ( epiphora onomatos) isme bir alt başlık 

olarak betimlemektedir. İsmin (onoma) bu bağlamda kesinlikle iki değeri vardır. Bazen isim, 

zaman fikrine işaret eden fiile karşılık olmaktadır. Bazen de isimlerin yer değiştirmesi olan 

metafor, Poetika’da verilen örnekler doğrultusunda fiilleri hareketlendirmektedir. Bu 

karışıklık isim ve fiilin temelden gelen özdeşliği vasıtasıyla olanaklıdır: Her ikisinin de ortak 

noktası kendileri içinde ve dışında kavranılabilir olmaları ve nesnelere daha çok da anlamın 

birliğine işaret etmeleridir.”38 

 

                                                
36 Derrida, a.g.e., s. 232-233. 
37 A.g.e., 1456 b20-1457 b 5. 
38 Derrida,  a.g.e., s.233. 
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Fiil ve sıfatların isimleştirilebilmesinin39 sebepleri daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi onların bir şeyler tasarımlıyor olmalarıdır. Nitekim Aristoteles’in 

dizgesinde dilin en küçük anlamlı birimi isimdir.  Metafor’un tanımlarından birinin 

de isimlerin aktarımı üzerine olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Mimesis ve metaforu 

birbirine bağlayan bağlardan bir diğeri de, metaforun başka bir özelliğinden 

gelmektedir. 

 

“İyi bir metafor üretmek,  benzemeyen şeyler arasında benzerlikler bulan sezgisel bir 

kavrayışa işaret ediyorsa, metafor kullanmada usta olmak başkasından öğrenilmeyen doğal 

bir dehanın belirtisi olarak en önemlisidir.”40 

 

 Mimesis nasıl insanın doğuştan gelen bir niteliği ise metafor üretmekte aynı 

şekilde insana doğuştan gelmiştir. Mimesis elbetteki benzerlikleri görebilmekle 

insanda mevcuttur.  Mimesis, metaforun koşulu olarak konumlandırılmış olan 

benzerliğin algısının teorik hale getirilmesinden ayrı olarak asla ortaya çıkmaz. 

Homoiosis ( eşseslilik)  sadece bütün bir zinciri yöneten hakikatin değerini (aletheia)  

yapılandırmaz aynı zamanda onsuz metaforlaştırma hareketi de mümkün değildir.41 

Bununla birlikte bir deha belirtisi olan metafor kullanımının bir özelliği de bize yeni 

bir şey öğretmesidir. 

 

“ Önce yeni düşünceleri kolayca kavramanın hepimizin hoşuna gittiğini söyleyelim: 

sözcükler düşünceleri dile getirir, dolayısıyla yeni düşünceleri kavramımızı mümkün kılan 

sözcükler en hoşumuza gidenler olacaktır. Yabancı sözcükler ise şaşırtır bizi;  sıradan 

sözcükler zaten bildiğimiz şeyi iletir bize; yeni bir şeyi ise en iyi metafordan elde 

edebiliriz.”42 

 

Bu bölümün başında belirttiğimiz dört tür metafordan en etkili olanı  analoji 

yoluyla olanıdır. 43 Bu tür metaforlar bize canlılığı grafik bir şekilde  gösteren 

                                                
39 Bu süreç, 18.yy retorikçilerinden Du Marsais ve Fontanier’nin metinlerinde daha  açık olarak 
görülmektedir. Derrida, “Beyaz Mitoloji” isimli metninde, metaforları, dil figürleri altında tasnifleyen 
bu retorikçilerin, Ortaçağı aşıp gelen isimleştirme sürecini, yaptığı alıntılarla betimlemektedir. 
40 Aristoteles, a.g.e., 1459 a5-8. 
41 Derrida J, a.g.e, s.237. 
42 Aristoteles, Retorik, 1410 b10-15. 
43 A.e., 1411 a 1. 
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metaforlardır. Canlılığı göstermekle şeyleri hareketli (energounta) bir şekilde 

göstermeyi kastettiğini ifade eden Aristoteles, bazı şairlerden alıntılar yaparak bu 

hareketliliği anlatan orantılı metaforlara örnekler vermektedir. 44 

Şimdiye kadar söylediklerimizi toparlayacak olursak metafor üretmek tıpkı 

anlamlı sesler çıkarmak, logosa sahip olmak gibi insana has bir şeydir. Bunu 

Aristoteles’in kıyasa dayalı mantığına dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Metafor 

isimlerin yerlerinin değiştirilmesini olanaklı kılmak vasıtasıyla anlamsız ses 

bütünlükleri olan ve dilsel anlatımın içinde yer alan harf, hece, bağlaç ve tanım 

edatlarını da anlama bağlayabilmeyi, kategoriler arasındaki sıçramayı bize 

sağlamaktadırlar. Metafor vasıtasıyla insanlar düşüncelerinde doğayı kopyalama ve 

yeniden temsil etme olanağına sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda mimesis ve metafor 

birbirinden ayrı düşünülemezler. Metafor vasıtasıyla doğa kendi üzerine katlanmakta 

ve kendini sözde doğal bir yolla yeniden temsil olanağı bulmaktadır.  

 

1.3.3. Has Anlam / Figüratif Anlam Ayrımı 

 

Bir isim ancak tek anlama sahip olursa tam bir isim olabilir. Elbetteki çok 

anlamlı durumlar ortaya çıkabilir; ancak Aristoteles için bunun imkanlılığı,  

anlamların sınırlandırılmasından geçmektedir. Bu sınırlı çokanlamlılık, her bir 

anlamın bir ve tanımlanabilir olmasını gerektirmektedir. Bir sözcüğün çoklu 

anlamlarının kontrol edilemez bir şekilde bütün söyleme yayılması durumunda, artık 

tanımlanabilir tek bir anlam dile getirilemediği için logostan ve dolayısıyla 

insanlıktan çıkılmış olunmaktadır.  

 

“ Bu sırada şunu belirteyim ki aynı sözcüğe sınırlı sayıda olmaları koşuluyla bir çok 

anlam yüklenmesi, bu sözünü ettiğimiz durumda herhangi bir değişiklik meydana getirmez. 

Çünkü her tanımla ilgili olarak farklı bir sözcük kullanılabilir. Örneğin “insan” ın bir değil, 

içlerinden biri “iki ayaklı hayvan” tanımının karşılığı olacak birkaç anlamı olduğu 

söylenebilir. Sınırlı sayıda olmaları koşuluyla burada bir çok başka tanımda olabilir. Çünkü 

bu tanımlardan her biri için özel bir sözcük ( idion onoma) kullanılması mümkündür. Ancak 

bu sınırlar konulmaz, sözcüklerin sonsuz anlamaları olduğu söylenirse, herhangi bir akıl 
                                                
44 A.e., 1411 b 22-35. 
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yürütmenin mümkün olmayacağı açıktır.  Çünkü tek bir anlam ifade etmemek, hiçbir anlam  

ifade etmemek demektir.  Sözcüklerin hiçbir anlam ifade etmemeleri durumunda da insanın 

gerek başka insanlarla, gerek kendisiyle her türlü düşünce alışverişi ortadan kalkar. Çünkü 

tek bir şeyi düşünmediğiniz takdirde, hiçbir şeyi düşünmemiz mümkün değildir. Eğer 

düşünmemiz mümkünse her şey için tek bir sözcük kullanılabilir.”45 

 

Cins ve tür arasında oynamayı ve bize yeni bir bilgi vermeyi doğal olarak en 

iyi metaforlar sağlamaktadır. Metaforlar arasında, Aristoteles için ayrıcalıklı 

konumda olan analojiyi ele aldığımızda, sözcüğün has anlamı olarak 

isimlendirebileceğimiz, tek ve gerçek anlamı ile figüratif (mecazi) anlamı arasındaki 

ayrım daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Aristoteles’in analojik metaforlara dair 

verdiği örnekleri incelersek, böyle bir ayrım önceden varsayılmadan, metaforlarların 

olanaklı olmadığı açıkça görülmektedir.∗  

 

“ Dört üyelik bir diziden, eğer ikinci, birinciye karşı, dördüncünün üçüncüye 

davrandığı gibi davranırsa buna ben anoloji diyorum. Sonra ikincinin yerine dördüncü, ya da 

dördüncünün yerine ikinci alınabilir. Öyle ki, zaman zaman başka bir şeyin yeri olan bir şey, 

yerine konulanın ilgi içinde bulunduğu şeye de katılabilir. Örneğin bununla anlatmak 

istediğimiz şey şudur: Kadeh ile Dionysos arasındaki ilgi, kalkan ile Ares arasındaki ilgi 

gibidir. O halde kadeh, Dionysos’un kalkanı ve kalkan Ares’in kadehidir. Yahut: Yaşlılığın 

hayatla ilgisi, akşamın gün ile olan ilgisine benzer. Buna göre de akşam, günün yaşlanması 

olarak yahut da Empedokles’in dediği gibi yaşlılık hayatın akşamıdır ya da batışıdır 

denebilir.” 46 

 

Aristoteles’in verdiği bu örneklerde bilinemeyen, bulmacamsı veya eksik bir 

unsur yoktur. Analojik karenin bütün unsurları her zaman tanımlanabilir ve metaforik 

veya literal tek bir has anlama indirgenebilir.47 Her ne kadar Aristoteles’in gerek 

                                                
45 Aristoteles, Metafizik, Çev.  Prof. Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yay., İstanbul, 2. basım, 1996, 1006 a 
34-1006 b 10. 
∗ Platon’un güneş metaforunu incelediğimiz bölümde analoji yoluyla işleyen bir metaforu ayrıntılı 
olarak ele almıştık. Platon için duyulur, kavranılır dünya arasında işleyen bu ayrımın yerini 
Aristoteles’de has/ figüratif anlam ayrımına bıraktığını görmekteyiz. Nitekim Aristoteles’ten sonra 
gelen retorikçiler arasında da bu ayrım yaygın bir şekilde kabul görmüştür . 
46 Aristoteles, Poetika, 1457 b 15-25, Retorik, 1412 b 33-1413 a 2. 
47 Derrida has anlamı için kullanılan sözcükleri, Aristoteles’in metinlerinde işaret etmektedir.( kurion, 
idion, glotta) Retorik, 1407 a 31, 1404 b 6, Topic 139 b19-140 a 23, Poetika, 1457 b3-4. 
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Poetika’da gerekse Retorik’de verdiği örnekler duyulur, kavranılır ayrımını 

çağrıştıran ve buna paralel olarak giden has ve figüratif ayrımlar üzerinden, göz, 

görme, yaşam gibi güneş etrafında dönen metaforlar olsa da,  gene de doğadan 

mimesise dönüşü yeniden canlandıran doğal metaforlardır. Fakat Aristoteles’i 

okumaya devam ettiğimizde bu ayrımın ve has anlamın o kadar da net olmadığını, 

güneşin de artık yapay ışınlar ekebileceğinin ayrımına varabiliriz. 

  

“ Bazı metaforlarda analojik üye için belli bir isim bulunmaz. Fakat yine de analoji 

metaforu kullanılır. Örneğin: Tohum serpmenin adı ekmektir, güneş ışınlarının serpilmesi 

için özel bir ad yoktur. Fakat güneş ışınlarının serpilmesinin güneşle ilgisi, ekmenin tohumla 

ilgisi gibidir. Bundan ötürü ozan şöyle söyler. ‘Güneş, Tanrının yarattığı ışınları 

ekiyor(speirein)’.” 

O halde bu tarz bir metafor, bir başka tarzda da kullanılabilir: Karşılaşılan yabancı 

nesnenin adı söylenir. Fakat ona dair özellik reddedilir. Örneğin kalkan, bir kadeh olarak 

adlandırılır, fakat Ares’in kadehi olarak değil de ‘şarapsız kadeh’ olarak””48 

 

İlk örnekte güneş, tohum, ekmek arasındaki analojik karenin terimlerinden 

biri eksiktir ve artık ne  güneşin ne de ekmenin tanımlanabilir tek bir has anlamı 

yoktur. Güneş ismi artık evrende tek olmasıyla, duyusal dünyanın nesnesi belli 

resminin has göstereni değildir. Burada ‘Aşkın’ bir ayrım yapılmaktadır. Platon’un 

idealar kuramında, kavranılır güneşin ürünü, oğlu aynı zamanda görme yetisinin 

nedeni duyulur güneşle, Aristoteles’in güneşi bir ve aynı güneşlerdir… Güneş, 

metafor için kullanılan bir metafordur: fazladan bir metafor olarak bütün söyleme 

dağılan ve temellerini söken bir metafor. İkinci örnekteki Dionysos’un kadehini 

şarapsız kadeh olarak söylem içerisinde ayırt etmenin olanağı yoktur. Her ne kadar 

Aristoteles belirtmemiş olsa bile isimlerin taşınması olayı artık kaynağı 

bulunamayacak bir noktaya gitmektedir ve Aristoteles’in niyetlerini aşmaktadır. 

Böyle bir söylemin ne arkesi ne de telosu vardır.∗  Filozofun da, adeta insanın insan 

olmasından başka söyleyebileceği bir şey yoktur; aksi takdirde çok anlamlılığa 

düşerek çelişkili bir söylem oluşturmaktadır. Çelişkili konuşan bir insanın da bir 

                                                
48 Aristoteles, Poetika, 1457 b 15-25, Retorik, 1412 b 33-1413 a 2. 
∗ Aristoteles kendisinden sonra isimlendirilecek olan katakrezin tanımını yapmaktadır.  
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bitkiden farkı yoktur.49 Böyle bir insan artık ne logosa sahiptir ne de anlamlı harfler 

çıkarabilir ve bir bitki olmasıyla da insanlık dışıdır. 

Derrida’ya göre Aristoteles tarafından ortaya konan bu kavramsallaştırma 

bütün Batı metafiziğini baştan sona kuşatmaktadır. Anakronik olarak Platon dan 

başlayarak Descartes, Hegel, Husserl, Heidegger ve daha pek çok diğer batı 

metafizikçisi bu kavramsallaştırmanın bazı anahtar motiflerini (metaforlarını) 

içselleştirmişlerdir. Batı metafiziğinin hem kendisi en küçük birimlerinde 

metaforiktir hem de bazı sabitleşmiş metaforları kendine köken edinip bunun üzerine 

dizgesini kurgulamıştır. Aristoteles’in Poetika ve Retorik isimli eserlerinden yola 

çıkarak oluşturulan, düşünce ve dilsel anlatım üzerinden giden metaforlaştırma 

sürecinin, Ortaçağda adcılık üzerinden yeni çağa geldiğini düşünen Derrida 

kendisinin, bu süreç içerisinde oluşturulan mevcudiyet metafiziğini ve bilen özneyi 

deşifre ettiği iddiasındadır. Derrida’nın metafor vasıtasıyla oluşturduğu eleştirisi 

aslında kökten bir Batı metafiziği eleştirisidir. Metaforlaştırma sürecinin sabit bir 

metafizik zemin talep ettiğini düşünen Derrida, bu zeminin de metaforik olduğunu 

ileri sürerek Batı metafiziğinin temellerini yapısökümüne uğratır. 

Bunu çok sık başvurulan bir örnekle açıklayacak olursak; bir gösterenin 

anlamını sözlükten aradığımızı varsayalım. Sözlükte aradığımız gösterenin 

karşısında gördüğümüz gösterilenin de başka bir gösteren olduğunun görürüz. 

Gösterilen olarak gördüğümüz gösterenin anlamına baktığımızda başka bir 

gösterenle karşılaşırız ve bu böylece sürüp gidebilir. Bizi sadece bitimsiz bir süreçle 

baş başa bırakır. Ve hiçbir zaman kendisi de bir gösteren olmayan bir gösterilene 

ulaşamayız.∗ Batı metafiziğinde, bu kendinde gösterilen, söyleme ulanan ek, bitimsiz 

ikamesiyle, güneş metaforudur. Anlamı, burada ve şimdi saydam bir şekilde ele 

geçirilemeyeceğini “ifade eden” bir ektir. Platoncu varlık ötesi ideal anlamın yıkıma 

uğramasıdır. 

Derrida, güneş metaforu etrafında dönen aydınlık ve karanlık karşıtlığı 

ekseninde ki metafizik dünya kavrayışlarının doğal olmayan yansımalarının, sanki 

doğalmış gibi yeniden temsil edilmesinin, Batı felsefesinin cinsiyet, ırk ve akıl 

                                                
49 Aristoteles, Retorik, 1006 a 12-15. 
∗ Tezimizin giriş bölümünde böyle bir sürecin, anlamı yıkan bir süreç olarak açıkladığımızı 
ummaktayız. 
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merkezli anlayışının bir işareti olarak yorumlamaktadır.50 Burada sosyolojik, 

antropolojik veya teolojik açıklamalar yapma niyetinde değiliz (her ne kadar 

niyetlerimizi aşan bir şekilde çoktan yapılmış olsa da)  Ancak vurgulamak 

istediğimiz husus, metafor üzerine bir çalışmanın disiplinler arası bir uğraş olduğu ve 

felsefi olan ve olmayanı birbirine bağlayan aralıkları da içerdiğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Derrida,  a.g.e., b.a 
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        2. SİKKE METAFORU “USURE” 

 

 Derrida’nın doğrudan metafor konusu üzerine yazdığı en geniş kapsamlı 

metin Beyaz Mitoloji’dir.  Derrida bu çalışmasında, metafor ve felsefi dilin kullanımı 

arasındaki ilişkiyi, felsefe tarihinin pek çok filozofunun metinlerinin de yardımıyla 

yakından incelemiştir.  Nietzsche’nin metafor anlayışında da kritik bir öneme sahip 

“sikke” metaforu bu metinde tekrar karşımıza çıkmakta ve bir adım daha ileriye 

götürülerek kullanımı incelenmektedir.∗ Sikke, tıpkı Derrida için olduğu gibi, 

Nietzsche’nin metinlerinde de “metafor” için kullanılan bir metafordur. Her iki 

filozofun metinlerinde de, metaforun, iki imge arasında ki çifte görünümü, sikkelerin 

yazı ve tura yüzleri ile ilişkilendirilmekte; zaman içinde uğradıkları değer yitimi 

vurgulanmaktadır. 

“Sikke”, dil, değer ve anlam arasındaki ilişkiyi betimlemek için kullanılan 

stratejik bir metafordur. Sadece Nietzsche ve Derrida’ya has kullanımı olmayan bu 

metafor, bir nevi paradigma teşkil etmektedir. İsviçreli dilbilimci Ferdinand De 

Saussure’ün, 1916 yılında öğrencileri tarafından derlenen ders notlarından oluşan, 

Genel Dilbilim Dersleri  isimli metninde de, gösterge için sikke metaforu 

kullanılmaktadır. Saussure’ün, dilin artzamanlılık/eşzamanlılıktan oluşan ikiliğini, 

değer ile ilişkisini betimlemek için kullandığı bu metafora ve Derrida’nın bu 

metaforu kullandığı bağlama geçmeden önce, Saussure’ün ortaya koyduğu gösterge 

teorisini betimlemeye çalışalım. Nitekim Saussure’ün betimlediği bazı dilbilim 

ilkelerinin, Derrida’nın metinleri tarafından da benimsendiği görülmektedir. 

 

“ Bugün düşünce alanında sözü geçen göstergebilimsel ya da dilbilimsel 

araştırmaların çoğu, ister vardıkları sonuçlar, ister her yerde kabul eder göründükleri 

düzenleyici model işlevi açısından olsun, haklı ya da haksız, soykütüklerinin ortak başlatıcısı 

olarak Saussure’e gönderme yapmaktadırlar. İmdi Saussure göstergenin seçimliliği ve 

göstergenin ayrımsal belirlenimi genel göstergebilimin, özellikle dilbilimin ilkesi yapmış 

olan kimsedir.”1 

 

                                                
∗ Nietzsche’nin sikke metaforunu kullandığı bağlamı üçüncü bölümde derinlemesine ele alacağız. 
1 Jacques Derrida, “ Différance”, Toplumbilim, Sayı: 10, Ağustos1999, s.53. 
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Derrida, bir yandan göstergenin ayrımsal belirlenimini (göstergenin diğer 

göstergelerden farklılığı üzerinden kendisini oluşturduğunu) kabul ederek Saussure 

ile benzer düşünse de∗, bir yandan da Yapısalcılık ve Saussure’ün dilbilimi ile Batı 

metafiziğinin dil anlayışı arasında bir süreklilik olduğunu düşünmesiyle ondan 

ayrılmaktadır. Yapısalcılığı, kullandığı merkezi  metaforlardan2ve  Saussure’ü de ses 

merkezci Batı metafiziğinin bir devamını ürettiğinden dolayı eleştirmektedir.3 Ancak 

Derrida, Saussure’ün ayrımını kabul ettikten sonra, metafor sorununun sadece 

gösterge teorisinden değil aynı zamanda değer teorisinden de türediğini 

söyleyebileceğimizi ileri sürmektedir.4 

  Saussure, Derrida’nın da vurguladığı gibi göstergenin ayrımsal belirlenimini 

dilbilimin ilkesi yapmış kişidir. Hem Derrida’nın, Saussure’ün dilbilimine olan 

müdahalelerini gösterebilmek, hem de Derrida ve Saussure arasındaki farkı 

vurgulamak açısından, tezimizin bu aşamasında Saussure’ün dilbilimini açıklamaya 

çalışacağız. Sikke metaforunun kullanımını yani Derrida’nın ifadesiyle “Usure”yi 

ifade edebilmek için, Saussure’ün dilbilimi üzerine şerhler kaçınılmaz 

gözükmektedir.  

 

2.1. Saussure’ün Dilbilimi 

                   2.1.1. Gösteren/ Gösterilen Ayrımı  

 

Saussure ,dili, düşünce ile sese aracılık yapma görevinde olan, saf bir değerler 

dizgesi olarak tanımlar ve bulanık kavramların belirsiz düzleminde, birbirine bitişik 

bir dizi alt bölüm olarak gösterir. Dilin bu gizemini ifade etmek için dalga 

metaforuna başvurmaktadır.   

 

“ Düşünce-ses bölümlemeler gerektirir ve dil biçimlenmemiş iki yığın arasında 

oluşurken kendi birimlerini yaratır. Geniş bir su yüzeyine değen havayı düşünün; Eğer 

                                                
∗ Derrida’nın différance yarı kavramı bu farklılığı radikalleştirmektedir. 
2Jacques Derrida, “İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun”, Çev.Özkan 
Gözel,Toplumbilim, BağlamYay., Sayı:10, 1999, b.a. 
3 Jacques Derrida, Of Gramatology, Çev. Gayatri Chakravorty  Spivak, London, The Jhons Hopkins 
University Press, 1976, s. 3o-75. 
4 Derrida , “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s.217. 



 41  

atmosfer basıncı değişirse, suyun yüzeyi bir dizi bölüme, daha açık bir değişle dalgalara 

ayrışır. İşte bu dalgalar düşüncenin sessel özdekle birleşmesini –eşleşme de diyebiliriz biz 

buna-  iyi örneklendirir.” 5 

 

Dil, iki yüzü olan bir gerçekliktir. Biri soyut, yani kafamızda tasarladığımız 

kavramsal yüzü; diğeri de somut, maddesel olan, sessel imgedir. Dilin sessel 

yönündeki maddesel ifade, sesin zihnimizde oluşturduğu imgeyi göstermek için 

kullanılmıştır. Dilin maddeselliği, sesin zihinsel “maddeselliğinden” öteye 

gitmemektedir ve daha çok soyut kavramın karşıtı olan imgenin duyusallığını ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, yani dilin maddesel yönünü ifade eden 

gösteren, ikincisi ise gösterilendir. Dil göstergesi, gösteren ve gösterilenin 

birleşmesinden oluşur ve bir kağıdın iki yüzü gibidir. Gösterilen yüz, kavramdır yani  

ideal anlamdır. Gösteren ise Saussure’ün imge dediği, akustik maddesel fenomenin 

“ruha basılması”dır.6  

“Dilde gösterilen hiçbir şekilde belirtilen nesne ile özdeşleşmez ve gösteren/ 

gösterilen karşıtlığı isim/ nesne karşıtlığını kapsamaz.”7 Dil göstergesi tamamen 

zihinsel bir olaydır. Dış dünyanın nesnelliğini temsil etmek gibi bir görevi yoktur. 

Gösterilene tekabül etmesi beklenen nesne bir nevi paranteze alınmıştır. Gösteren ve 

gösterilen arasındaki karşıtlığın, dış dünyanın nesneselliğini temsil etme gibi bir 

görevi yoksa, bu karşıtlığın öğeleri arasında ne türden bir ilişki vardır? 

 

“ Gerçekten de dilin tüm dizgesi, göstergenin nedensizliği gibi usa aykırı bir ilkeye 

dayanır. Sınırsız bir uygulama ile bu ilke son derece büyük karışıklığa yol açabilir. Ama 

usumuz, göstergeler yığınının kimi bölümlerine bir düzen ve kural ilkesi getirmeyi başarır. 

İşte görece nedenliliğin görevi de budur. Eğer dilin düzeneği tümüyle usa uygun olsaydı, onu 

kendisi bakımından inceleyebilirdik. Ama bu düzenek, doğal olarak karmakarışık bir 

dizgenin yalnız bir yanını düzeltebildiğinden, dil bize öz niteliğinden doğan görüş açısını 

benimsetir ve bu düzeneği, nedensizliğin sınırlanması olarak inceleriz.”8  

 

                                                
5 Ferdinand De Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, İstanbul, Multilingual 
Yayınları, 1998, s. 165. 
6 Jacques Derrida, “ Différance”, Toplumbilim, Sayı: 10, Ağustos1999, s.53 
7 A.e.,s.144. 
8 A.e., s. 191. 
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 Saussure’e göre dil göstergesi nedensizdir ve gösterileni, gösterene bağlayan 

bağ hiçbir iç ilişkiye (saydam, miras alınmış, şekilsel veya sessel) dayanmamaktadır. 

Örneğin “ağaç” göstereninde ağaçsal hiçbir faktör yoktur. Almanca “Baum”, 

İngilizce “Tree” veya Latince “Arbor” olan canlının Türkçe’deki göstereninden 

ibarettir ve bu canlının kendiliğinden gelen öz niteliğini belirtmemektedir.  

Göstergenin nedensizliği, dilin bir uzlaşımın ürünü olduğu ve üzerinde anlaşmaya 

varılan göstergenin niteliğinin önemsiz olduğunu vurgulamaktadır.∗  

Göstergedeki bu keyfilik dilin bütün öğelerini kapsamaz. Bazı göstergeler 

görece bir nedenlilik taşıyabilir. Örneğin “yirmi” ile “ondokuz” aynı oranda nedensiz 

değildir ve bileşik sözcükler de benzer bir nedenlilik taşıyabilirler. Bir de sesin 

yansımalı özelliğinden oluşan bir nedenlilik vardır. Bu nedenlilik, bir gürültüye (şırıl, 

çat gibi) duyusal bir nitelik atfetmekten ve ses ile gösterilen arasında bir özdeşlik 

ilişkisi kurmaktan oluşmaktadır.9 

 Dilin göstergeleri ,özerk oluşumlar olmaktan ziyade dil sisteminin öğeleridir. 

Bu öğeler, diğer öğelerin sahip olmadıklarını gösterir ve bir anlamda özdeşlikleri 

değil, farklılıkları ifade ederler. Göstergenin kendisini oluşturan unsurun farklılık 

olması, göstergenin her iki unsuru için de geçerlidir Örneğin “ağaç” gösterenini 

“araç” göstereniyle karışmaktan alıkoyan sesbirimler arasındaki farklardır ve bu 

anlamda gösterge teorisi değer teorisinden bağımsız değildir. 

 

“Dilde yalnız ayrılıklar vardır. Ama iş bu kadarla bitmez: Bir ayrılık genellikle salt 

nitelikli artılı öğeler gerektirir, bu tür öğeler arasında ortaya çıkar; oysa dilde, yalnızca, artılı 

öğeden yoksun ayrılıklar vardır. İster gösterileni, ister göstereni ele alalım, dilde dizgeden 

önce var olan kavramlara da, seslere de rastlamayız; ancak dizgeden doğan kavramsal 

ayrılıklarla sessel ayrılıklar buluruz. Bir göstergedeki kavram ya da ses özdeği onu 

çevreleyen göstergelerin kavram ya da ses özdeğinden daha az önem taşır. Anlamına da, 

                                                
∗ Derrida’nin , göstergenin nedensizliği üzerinde, Saussure ile fikir birliği içinde bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bkz. Jacques Derrida,Göstergebilim ve Gramatoloji, Jacques Derrida ile Julia 
Kristeva Arasında Söyleşi, Çev. Tülin Akşin, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1994, b.a. 
9Pierre Guiraud Anlambilim, Çev. Berke Vardar, Multilingual, İstanbul, 1999, s. 69-70. Bu tür 
sözcüklere onomatape ismi verilmektedir. Ancak bu sözcüklerin de dilden dile farklılıklar taşıdıkları 
bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Aristoteles’in sese ve mimesise yaptığı vurguyu hesaba katarak, 
onun sözcüklerinin onomatapik sözcükler olduklarını öne sürebiliriz. Nitekim, sesin nesnelerin 
doğasından gelen özellikleri temsil ettiğini söylemek, dilin kökeninde onomatapenin olduğunu ileri 
sürmektir. Bu bağlamda her bir sözcük özel isim olmakta,canlı ve cansız varlıkların öz-lüklerini ifade 
etmektedirler. Bu dipnotta tartışılan şeyin Aristoteles ile ilişkisini kurabilmek için: Bkz. 1. Bölüm. 
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seslerine de hiç dokunulmadan, komşu öğelerden birinin değişime uğramasıyla bir öğenin 

değerce değişebilmesi bunu kanıtlar”10  

 

Dil göstereni, özü bakımından onu oluşturan işitim imgeleriyle karışmamasını 

sağlayan ayrılıklardan oluşur. Gösterilen olarak betimleyebileceğimiz bir kavram 

yoktur onun yerine sadece bir farklılık ilişkisi vardır. Bu farklılık, hem her bir 

sesbirimini ve görünümünü, hem de her bir değeri birbirinden ayıran dizgesel bir 

kuraldır. Derrida,  Saussure’ün gösteren ve gösterilen tanımlarını ses merkezci 

bulunuş metafiziğinin devamı oldukları gerekçesiyle benimsenmese de, getirdiği fark 

ilkesi kabul etmektedir.∗ Bu bağlamda karşımıza dilin farklılık ilkesinin kimden veya 

neden kaynaklandığı sorusu çıkmaktadır.  

 

2.1.2. Dil / Söz Ayrımı 

 

Dilin farklılık ilkesinin kimden ve neden kaynaklandığı sorusunun cevabı 

kolayca bulunabilecek gibi değildir. Fark ilkesinin toplumsal olarak mı üretildiği 

yoksa bireysel öznenin toplumdan bağımsız bir ürünü mü olduğu paradoksal bir 

meseledir. Konuşmacılar (söz söyleyenler), bir şeyi onlardan önce varolan bir dilin 

yardımıyla ifade etmektedir. Saussure bunu dil (langue) ve söz (parole) ayrımı olarak 

göstermektedir.  

 

“ Dili sözden ayırmak demek: 1. Toplumsal olguyu bireysel olgudan; 2. Temel 

olguyu ikincil, az çok rastlantısal nitelikli olgudan ayırmak demektir.”11 

 

Dil yetisinin bireysel yanı, seslendirmeyi de kapsayan, zihinsel ve fiziksel 

nitelikli sözdür. Dil ise toplumsal olmasına rağmen, sadece zihinsel bir bölüme denk 

gelmektedir. Saussure, konuşmaya başladığımız anda dilin kavramlarına 

                                                
10 Ferdinand De Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, s. 174-175. 
∗ Derrida için, gösteren/ gösterilen karşıtlığı da, Batı felsefesinin diğer karşıtlıkları gibi metafizik bir 
yapıdadır ve bulunuş metafiziğine hizmet etmektedir. Yapısökümü projesi bu bağlamda karşıtlıkları 
tespit etme ve onların yerlerini oynatma görevini üstlenmektedir. 
11 A.e., s.43. 
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yakalandığımızı düşünmektedir. Konuşabilmemiz içinse bizden önce verili bir dilin 

olması gerekir. 

 

“ Sözün anlaşılabilmesi ve bütün sonuçlarını verebilmesi için dil zorunludur. Ama 

dilin yerleşebilmesi için de söz zorunludur. Tarihsel açıdan söz olgusu her zaman daha önce 

ortaya çıkar…. Toplum içinde dil, her beyinde bulunan bir izler bütünü olarak yaşar ve 

birbirinin eşi tüm örnekleri bireylere dağıtılmış bir sözlüğü andırır bir bakıma. Görüldüğü 

gibi bu öyle bir şey ki herkesin ortak malı ve kişisel istenç dışı olmakla birlikte, ayrı ayrı her 

bireyde de bulunur.”12 

 

 Söz ise toplumsal hiçbir şey içermez ve konuşanların istencine bağlı olarak 

oluşan bireysel ve zihinsel olan bir seslemedir. Demek ki bu ayrım zorunlu olmasına  

rağmen, bir epistemoloji kuracak şekilde sınırlarını mutlaklaştırmamaktadır. Ancak 

Saussure sözden ziyade dil üzerine vurgu yaparak bir anlamda konuşan özneyi de 

paranteze almaktadır. Saussure’ün Dil-Söz ayrımının Derrida’daki yansıması 

Différance’ı kuranın bilinç veya varolan olarak burada temsil edilememesidir. 

Konuşan özne çoktan kendisini dilin içine nakşetmiştir. 

 

 “ Saussure’ün bize özel olarak hatırlattığı nedir? Dilin ( ki farklar dışında var 

değildir) ‘ konuşan öznenin bir işlevi olmadığı. Bu da öznenin ( kendisiyle özdeşliğin ya da 

duruma göre kendisiyle özdeşliğin bilincinin, kendinin bilincinin)dile yazılmış olması, Dilin 

‘işlev’i olması, ‘yaratma’ denilen şeyde bile, ‘sınır çiğneme’ denilen şeyde bile Saussure’ün 

‘dil yetisi eksi söz’ diye tanımladığı dil ilkesine göre – sözünü ayrımlar dizgesi olan dilin 

buyruklarına ya da en azından différance’nin genel yasasına uydurmadan – konuşan özne 

diye bir şeyin olmaması demektir.”13 

 

Şimdiye kadar ifade ettiklerimizi özetleyecek olursak: Derrida için dil, 

konuşan öznenin bir işlevi değildir. Gösteren/gösterilen ayrımındaki sesin 

maddeselliğinin sanki ruha basılmış bir imge gibi algılanması ve sözün, sesin 

doğruluğuna bağlanması, Saussure’ün Batı metafiziğinden kaçamadığının 

işaretleridir. Burada ses, sanki dilin yegane teminatı ve özsel bir doğruluğuymuş gibi 

                                                
12 A.e.,s.49. 
13 Jacques Derrida, “Différance”, Toplumbilim, s..55. 
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görülmektedir. Her ne kadar Saussure gösteren/gösterilen arasındaki ayrımı aynı 

sayfanın iki yüzü gibi gösterip aralarındaki ilişkiyi metafizik kavranılır/duyulur 

karşıtlığından çıkarsa da, sesin kavramla olan neredeyse doğal bağına yaptığı vurgu 

ile metafiziğin gösterge anlayışına yaklaşmaktadır. Dil, insan sesinden tamamıyla 

uzaklaşmamış, gösterilen sesin saydamlığı ile başka hiçbir şeye taşınmadan kendisini 

temsil etmiş gibi olmaktadır.  Derrida’nın Saussure ile ortak paydada buluştuğu yer 

bu bağlamda sadece farklılık ilkesi olmaktadır.14 Ancak Derrida, Saussure’ün değer/ 

anlam ayrımını göstermeye çalışırken, daha maddi olan yazıya ( sikke) başvurmasını, 

metafizik tarihindeki duyusal yıpranma sürecini betimleyebilecek bir taşıyıcı olarak 

görmektedir. Derrida’nın Saussure’ün metinlerine başvurma nedeni onun dilbilim 

modelini olduğu gibi benimsemesinden değil, daha çok onun metninde kıyıda köşede 

kalmış unsurları deşifre edip, bu unsurların metnin yazarın niyetlerinin ötesine işaret 

edebileceğini göstermek içindir. 

 

2.1.3. Değer/ Anlam Ayrımı 

 

Saussure’ün koyduğu ayrım ilkesi uyarınca dil; katışıksız bir değerler ve 

değerden ayrı ele alınamayacak bir göstergeler sisteminden oluşur. Gösterge, 

değerini, dizge içinde diğer göstergelerin değerleriyle kurduğu ilişkiden almaktadır. 

Ancak bu ilişkinin de zaman bakımından ikili bir işleyişi vardır. Dilin değişen 

tarihsel gelişimini inceleyen artzamanlı ekseni ile verili bir zaman dilimi içinde 

değişmeyen düzenekleri inceleyen eşzamanlı ekseninin kesiştiği yer, diğer değer 

bilimleriyle ilişkilendiği andır. Saussure, bütün diğer değer bilimlerinin ikilik 

içerisinde ele alınması gerektiğinin işaretini vermektedir. 

 

“Buna karşın, sözünü ettiğimiz ikilik -uzağa gitmeye gerek yok- iktisat bilimlerinde 

zorunlu olarak kendini benimsetir. Daha önce belirtilen durumların tersine burada siyasal 

iktisatla iktisat tarihi aynı bilim içinde birbirinden kesin çizgilerle ayrılan iki 

daldır….Böylece, pek bilincine varılmasa da, bir iç zorunluluğa uyulmakta: İşte, dilbilimi, 

her birinin kendine özgü ilkeleri bulunan iki bölüme ayırmamızın nedeni de bu türlü bir 

                                                
14 Jacques Derrida,Göstergebilim ve Gramatoloji, Jacques Derrida ile Julia Kristeva Arasında 
Söyleşi, Çev. Tülin Akşin, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1994, s.30-40. 
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zorunluluk. Çünkü siyasal iktisatta olduğu gibi burada da bir değer kavramı karşısındayız. 

Her iki bilimde de değişik türden olgular arasında bir eşdeğerlik dizgesi söz konusu: Birinde 

emek ve ücret, öbüründe ise gösterilen ve gösteren.”15 

 

Derrida, Saussure’ün betimlediği iki ayrı sistemdeki değer tasarımının 

ilişkisinin, analoji yoluyla işleyen metaforlar üzerinden kurulduğunu göstermektedir. 

Bu bağlamda bir sistemde has anlam olarak belirlenen, öteki sistemde mülkiyet 

olarak belirlenmektedir.∗ 

 

“ Değer tasarımını tanımlamak için, hatta dilsel veya ekonomik değeri tayin etmeden 

önce Saussure; bir düzenden diğer düzene, benzerlik veya orantılılık yoluyla,  metaforik ve 

analojik geçişi sağlayacak genel özellikleri tarif etmektedir. Ve bir kere daha analojiyle, 

metaforlaştırma her iki düzeni onların ilişkileri kadar kurar.”16 

 

Şimdi değer ilişkisinin zamansal boyutunu gösterebilmek için sikke (madeni 

para) metaforunun çifte işleyen görünümü ile gösterge arasında kurulan benzerlikleri 

devreye sokan Saussure’ün tasarımını inceleyelim. Saussure değerin kavramsal ve 

maddi yönden incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu aşamada ekonomi ve 

dilbilim arasında ki ilişkiler gösterge üzerinden ortaya çıkmaktadır. 

 

2.1.3.1. Kavramsal Yönü Bakımından Dilsel Değer 

 

Kavramsal yönü bakımından değer anlamın bir parçasıdır. Dilsel değer 

dendiği zaman bu sözcüğün bir kavram veya anlamı gösterdiği düşünülür. Ancak 

anlam bir yandan kavramla veya işitim imgesinin karşıtı olan gösterilenle birleşirken, 

diğer yandan da dil dizgesi içerisindeki diğer göstergeler arasındaki farklılıklardan 

oluşmaktadır. Anlam değere bağlı olmakla birlikte ondan ayrılır. Saussure, bu 

konuyu açıklayabilmek için dil dışındaki diğer değerlerin de bu farklılığa 

dayandığını göstermektedir. 

                                                
15 Saussure, a.g.e., s.125. 
∗ Derrida, “Beyaz Mitoloji” isimli makalesinde, Marx’ın da katkısıyla, has (proper) anlam ve mülkiyet 
( property) arasında, analoji temelli sözcük oyunu yapmaktadır. 
16 Derrida , “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s.218. 
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“ Değerler her zaman şu öğelerden oluşur.1) Değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir 

benzemez bir öğe . 2) Değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler. Değerin 

varolabilmesi için bu iki etken zorunludur. Örneğin beş franklık bir paranın değerini 

belirlemek için: 1) Bu paranın belli bir miktarda başka bir şeyle, örneğin ekmekle 

değiştirilebileceğini; 2) Aynı dizgenin benzer bir değeriyle, örneğin bir frankla ya da başka 

bir dizgenin parasıyla ( bir dolarla vb)  karşılaştırılabileceğini bilmek gerekir.  Aynı biçimde  

bir sözcükte benzemez bir şeyle, örneğin bir kavramla değiştirilebilir; ayrıca aynı türden bir 

şeyle  bir başka sözcükle karşılaştırılabilir.  Sözcüğün şu ya da bu kavramla 

değiştirilebileceğini, daha açık bir değişle şu ya da bu anlama geldiğini gözlemlemekle 

yetindiğimiz sürece değer saptanamaz. Sözcüğü benzer değerlerle, karşıtlık ilişkisi 

kurabileceği öbür sözcüklerle de karşılaştırmak gerekir. Sözcüğün içeriği, ancak kendi 

dışında ki öğelerin yardımıyla gerçekten belirlenebilir.  Bir dizgenin parçasıdır sözcük, onun 

içinde yalnız bir anlam içermekle kalmaz, özellikle de bir değer taşır. Bu ise apayrı bir 

şeydir.”17 

 

Her bir sözcüğün değeri onu çevreleyen sözcüklerin değerlerine bağlıdır.  

Evrensel biricikliği ve kendine ait has anlamı olduğu düşünülen güneş sözcüğünün 

değeri söz konusu olduğunda bile farlılıklar baş göstermekte ve bazı kültürlerde “ 

güneşte oturmak” denilemediği gözlenmektedir.18Her bir sözcük, değerini etrafındaki  

sözcükler ile kurduğu ilişki ile alıyorsa, güneş gibi evrensel bir gösterenden 

bahsedilse bile , farklı her bir dilde bu gösterenin değeri de farklı olacaktır. 

Dolayısıyla bizim tartıştığımız bağlamda, mesela güneşe doğu kültürlerinin 

atfettikleri anlamsal değer, batı kültürlerinden daha farklıdır.  

Dolayısıyla değer/ anlam ilişkisi, iki ayrı disiplin arasında kurulacak 

analojiler üzerinden oluşur ve bu ilişkileri kuran da fark ilkesidir. Dilsel göstergeler, 

farklı göstergelerle değiştirilebilir ve anlam üzerine bir tartışma disiplinler arası 

olduğu kadar kültürler arası bir tartışmayı da beraberinde getirmektedir. 

 

 

 

                                                
17Saussure,  a.g.e., s.168-169. 
18 A.e., s.169. 
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2.1.3.2. Özdeksel Yönü Bakımından Dilsel Değer 

 

Sözcükte önemli olan sesin kendisi değil onu diğer ses öbeklerinden  ayırt 

etmemizi sağlayan ses ayrılıklarıdır. Anlamı taşıyan da bu ayrılıklardır. Bu ayrım 

tıpkı değerin kavramsal yönünde olduğu gibidir. Aynı örnekle özdeksel olarak değeri 

açıklarsak beş franklık sikkenin değerini belirleyen o sikkedeki madenin oranı 

değildir. Sikke, değerini yapıldığı madenin miktarından değil, üzerine nakşedilen 

figürden ve dolaşımda olduğu siyasal coğrafyadan almaktadır. 

 

“ Paranın değeri, üstünde şu ya da bu resmin bulunmasına, siyasal olarak bir sınırın 

ötesinde ya da berisinde kullanılmasına göre azalıp çoğalır. Bu söylediklerimiz dil göstereni 

içinde doğrudur.”19 

 

Derrida, Saussure’ün gösterge için kullandığı sikke metaforunun  zaman 

içinde edindiği kazanç ve kayıpları açıklayacak ve bunun sistemle ilişkisini kuracak 

bir metafor öne sürmektedir. Bu metafor, tıpkı gösterge gibi ikili işlemekte ve  hem 

Saussure hem de Batı felsefesinin göstergenin duyusal ve maddesel yönüne 

uyguladığı yıpratmayı ifade edebilmektedir.∗ 

 

2.2. Mitoloji ve “Usure” 

 

Saussure, değerin zamansal olarak incelenmesi gerektiği vurgulamasına 

rağmen, sikkenin zamanın yıpratmalarına açık olan maddesel yönünü ihmal 

etmektedir. Derrida, bu bağlamda gösterge için yeni bir metafor kullanmakta ve çifte 

anlamlı başka bir metaforu devreye sokmaktadır. Gösterge aslında iki yüzlü bir 

metafordan başka bir şey değildir. Sikkelerin zaman içerisinde aldıkları değerleri için 

kullanılan yeni metafor sikkelerin “usure”dir.∗∗ ‘Usure’ Fransızca’da hem tefecilik, 

aşırı faiz hem de kullanımdan dolayı yıpranmak anlamlarına gelir. Sikkelerin yazı 

                                                
19 A.e., s.173. 
∗ Platon ve Aristoteles başta olmak üzere bütün Batı metafiziğinin, göstergenin maddi ve duyusal 
yönünü ruhun bir fenomeni olarak gördüğünü şimdiye kadar ifade ettiğimizi ummaktayız.  
∗∗ Tezimizin giriş bölümünde Hegel’in metafor tarifindeki, sözcüklerin duyusal değerlerindeki 
yıpranma, usure’nin ortaya koyduğu ekonominin dışında gerçekleşmemektedir. 
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tarafları, dolaşımdan dolayı silinirse, bunlar ‘artı değer’ ( bir çeşit tefecilik) edinirler 

çünkü bunlar artık paraya ait bir sistemle değerlendirilmezler. Benzer bir şekilde 

sözcüklerin de kullanım yoluyla ilk değerleri yıpranır, farklı değerler edinirler; çünkü 

anlamları artık onları oluşturan özel yapıya bağlı değildir. 

 ‘Usure’  herhangi bir sözcük veya cümlenin esasında farz edilen bir anlam 

birliğinden türeyebildiğine işaret etmektedir. Bu, felsefenin kavramlarıda olmak 

üzere bütün kavramları etkilemektedir. Hiçbir şey herhangi bir dilbilimsel birimin 

anlamına tamamıyla karar verebilir veya sabitleyebilir. Belli bir tip metaforik anlam, 

‘usure’ vasıtasıyla karışıp, anlamı tekrar tekrar bölebilir. Bir metafor, dolaşım 

esnasında anlamın kesin bir ifadesini asla edinmez. Bu, Derrida’nın çifte yazısının 

başka bir “kullanımı”dır. Derrida’nın eleştirdiği konum içerisinde metaforlar, zaman 

içerisinde duyusal değerlerini artık kaybetmiş, figüratif özelliklerini de yitirmiş, artık 

has anlamıyla kullanılmaya başlanmışlardır. Artık gösteren ve gösterilen (gösteren) 

arasında bir fark kalmamış, aynı metafizik zamana ve mekana ait görünümlerin 

temsilcileri haline getirilmişlerdir. 

Derrida’nın sikke metaforunu seçmesinin bir başka tesadüfi olmayan anlamı 

daha vardır. Sikkeler kullanıma başlanmalarıyla birlikte tarih yazımına dair alternatif 

bir kaynak da oluştururlar. Sadece mitoloji değil, dönemin farklı siyasal ve ekonomik 

hareketleri de sikke üzerindeki figürlere yansımıştır. Sikke üzerindeki değerin 

aktarımı zaman içerisinde tıpkı dilsel değerlerin aktarımı gibi bozulmaya uğramıştır.∗ 

 

“ Sikke, jeton ve madalyonları bulunmaz belge kaynağı kılan unsur, betimlerin 

sonsuz çeşitliliğidir. Betimler çoğunlukla tam olarak tarihlendirilebilmektedirler, fakat yine 

de konuları mitolojik, dini veya armalarla ilgili olabilecekleri kadar, bir olayı anma amacıyla 

da seçildiklerinden dolayı herhangi bir sınıflandırmaya sokmak olanaksızdır. Mitoloji Antik 

nümismatiği derinden etkilemiştir.”20 

 

 Sikke metaforu ile beraber anılması gereken diğer bir düşünürde Anatole 

France’dir. Derrida, Beyaz Mitoloji isimli metninde,  Fransız düşünür Anatole 

                                                
∗ Derrida, burada tali olarak Karl Marx’ı da okumasına dahil etmektedir. Biz, metafor üzerine 
oluşturulan felsefi söylemin, ekonomik söylemle ilişkili olduğunu ima etmeyi yeterli görüyoruz. 
20Cecile Morrison, Antik Sikkeler Bilimi: Nümismatik ‘Genel Bir Bakış’”, Çev. Zeynep Çizmeli 
Öğün, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul, 2002, s. 49. 
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France’ın (1844-1924) Epikür’ün Bahçesi isimli eserini kendisine çıkış noktası 

yapmaktadır. France’ın bu eserini ve Nietzsche, Hegel, Marx, Saussure ve daha pek 

çok filozofun eserlerini bir exergue∗ olarak ele almaktadır. France’ın eserini, 

metaforun felsefeyle ilişkisini,  hayali bir diyalogla daha sarih bir şekilde ele alıp 

diyalogun parodisini yaptığından dolayı, ayrıntılı olarak ele almıştır. Exergue bir 

nevi önsözün özniteliklerini taşımaktadır. Ancak bir önsözde her zaman için vaat 

ettiğinden daha azını metin içinde verme riski taşımaktadır. Bir metin, her zaman 

başlangıç, orta  ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu şekilde metne bir merkez atfedilir 

ve okuyucunun metnin başlangıç bölümünde, sorunun kökenini öğrenme, sonuç 

bölümünde de çıkarılan mutlak sonuçları edinme arzusu tatmin edilir. Ancak bu 

metnin başlangıcının başlangıcının nerede olduğu hep muğlak olarak kalır. Önsözde 

başlangıcın başlangıcına gidebilmek için bir alan açılır. Önsözler metnin farklılığını, 

metnin bütün bölümlerini kat edip başlangıca dönerek, başka bir bağlam da tekrar 

etmektedirler.∗∗ Derrida, France’nin eseri ile bir oyuna girerek köken belirsizliğine 

bir kere daha atıf yapmaktadır. Köken dediğimiz şey ancak hayali bir açılışta, 

mitolojik bir tasarım olabilir. 

  France’ın ismi geçen eseri, felsefenin duyulur anlamları aşınmış kavramlarla 

uğraşarak, sözcüklerin kökenlerindeki zenginlikleri yok ettiğini ifade etmekte ve 

bizim tezimizde ele aldığımız sorunu tarif etmektedir. Derrida’nın Beyaz Mitoloji 

yoluyla, Batı metafiziğine yönelttiği eleştiriler pek çok yönden France’ın eleştirisine 

paraleldir. Ancak bu eleştiriler aynı zamanda Nietzsche ve Rousseau∗∗∗’nun 

eleştirileri ile de paralellik taşırlar. 

 

 

 

 

                                                
∗ Exergue Eski Yunanca ex-ergon dan türemiştir ve “metnin (çalışmanın) dışında” anlamına 
gelmektedir. İngilizce ve Fransızca’da özel  nümizmatik anlamı vardır: Sikkenin veya madalyonun 
“yazı” olan yüzüne işaret etmektedir.Ayrıca Fransızca’da epigraf anlamı da vardır ve bu anlamlar 
Derrida’nın “Beyaz Mitoloji” makalesinin her yerine yayılmıştır. 
∗∗ Derrida’nın metin kavramı, bir kitapta yazılı olduğu haliyle metin değildir. Teorik yaşamdan 
sonrasına tekabül eden hayatın ta kendisidir, bundan dolayıda artık bir kavram değildir. Yani 
önsözlerde açılan alan bir yöndende  teori ve hayat arasındaki yabancılaşmayı dile getirir.  
∗∗∗ Rousseau’nun, metaforu kökene yapılan hayali bir ek olarak ele aldığını söyleyebiliriz. 
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2.2.1. Anatole France ile Hayali Bir Diyalog 

 

Derrida, Epikür’ün Bahçesi isimli eserin sonlarına doğru yer alan, Ariste ve 

Polyphile arasındaki diyologdan oluşan, “Ariste ve Polyphile veya Metafizik Dili” 

bölümünden alıntılarla, kendi çalışmasının esin kaynağı hakkında işaretler 

vermektedir. Batı metafiziği, sadece beyaz adamı ve onun kültürünü yansıttığı için 

değil; aynı zamanda, kökensel metaforları ve masalları yıprattıkları; anlamlarını 

aşındırdıkları için de beyaz mitolojidir. Beyaz mitoloji beyaz mürekkeple yazılmış 

olup palimpsestin∗ üzerini görünmez tasarımlarla kapatır. 

 

“ Size yeteri derecede göstermiş oluyorum ki Ariste, her soyut fikrin arkasında ancak 

metafor olabilir. Garip bir kaderle, görünüşler dünyasından kaçmak isteyen metafizikçiler, 

daimi suretle metaforların içinde yaşamaya mecburdurlar. Onlar eski masalları toplayıp, 

renklerini soldurarak bize sunan bir çeşit şairdirler. Onların ürünleri mitolojidir, kansız bir 

mitoloji.”21  

 

Ariste ve Polyphile arasındaki diyalog, Polyphile’nin  “Ruh, tanrıyı ancak 

mutlağa katılımı oranında kendisine ait kılar.”22 gibi spekülatif bir cümleyi 

tartışmaya açması ile başlamaktadır. Bu diyalogdaki karakterlerden Ariste bir tarafta 

metafiziği savunurken, öbür taraftan Polyphile metafiziğin maskesini indirmeye 

çalışmaktadır. Aralarındaki konuşma, daha çok körler ve sağırlar arasındaki diyaloga 

benzemektedir. 

 

“Polyphile: Sadece hayal ediyorum. Düşünüyordum ki, metafizikçiler kendilerine bir 

dil kurarken bileyicilere benziyorlar; fakat bileği taşlarından bıçak, makas yerine sikke 

(metal para) ve madalyalar geçiren ve bunların üzerindeki yazı ve resimleri silen bileyicilere 

benziyorlar. Bu bileyiciler sikkelerin bütün yazı ve resimleri bileği taşında silindikten, ve 

                                                
∗ Palimpsest: Eski zamanda üzerindeki yazı silinerek yeniden başka yazı yazılmış parşömene verilen 
isimdir. 
21 France Anatole, Epikür’ün Bahçesi, Çev: Hikmet Hikay, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1947, s.103. Bu 
kitaptan yapılan bütün alıntılar, Derrida’nın çevirisi ile karşılaştırılarak ve günümüzün Türkçe’sine 
uyarlanarak, metnin bütünlüğü bozulmadan, değiştirilmiştir. (Son cümle Derrida tarafından 
değiştirilerek “ Beyaz Mitoloji üretirler” haline sokulmuştur.) 
22A.e., s.92. 
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üzerinde Kral Edward, İmparator Wilhelm, Cumhuriyet gibi kelimelerden eser kalmadıktan 

sonra: ‘ Bu sikkeler artık ne İngiliz, ne Fransız, ne de Almandırlar. Beş franklık değerleri 

bitmiş, onun yerine, tahmin edilemeyecek bir değer kazanmışlardır; ve bu değerin zaman 

sınırı yoktur.’ derler ve böyle demekte haklıdırlar. Metafizikçilerde bu şekilde kelimeleri 

duyusal anlamlarından çıkararak metafizik hale getirmişlerdir. Bunda da ilkin ne 

kaybedildiği görülür, sonra ne kazanılacağı derhal görülmez.”23 

 

Derrida’ya göre bu pasajda Polyphile’in duyusal bir figürün, orijinal ve doğal 

değerini korumaya dair bir endişesi vardır. Felsefe tarihinde filozoflar da aynı 

bileyiciler gibi metaforlar ile sözcüklerin orijinal anlamlarını yıpratarak değer 

yitimine uğratmışlar ve onları metafizik hale getirmişlerdir. 

 Buraya kadar en genel hatlarıyla betimlediğimiz France’ın eleştirisine, 

Derrida’nın metni vasıtasıyla daha yakından bakalım. Derrida, güneş metaforunun, 

zamanın yıpratmasını hiçe sayarak kazandığı bazı sabit anlamlarını sorgulamaktadır. 

Güneş, evrende eşsiz olmaktalığıyla duyulur/ düşünülür, gösteren /gösterilen, zaman/ 

mekan v.b ayrımların üzerine oturduğu bir değerler dizgesinin metaforudur. Derrida, 

kendisi de bir metafor olan bu metaforu, Platon, Aristoteles, Saussure ve  France’ın 

metinlerinde çözümleyerek üzerine oturan değerler dizgesini açığa çıkarmaktadır. 

Çalışmamızın bu aşamasında yalnızca France’ın metnindeki güneş metaforunun 

izlerini süreceğiz.∗  

Ariste ve Polyphile arasındaki diyaloga dönersek; “Ruh, tanrıyı ancak 

mutlağa katılımı oranında kendisine ait kılar” cümlesi diyalogun sonunda, zamanı, 

tersi yönde işleterek sözcüklerin yıpranmadan önceki anlamlarına dönüldüğünde, 

“Nefes, bağsız olandan aldığı malın ölçeğinde, parlayan güneşin üstünde oturur”24 

haline gelir ve her ikisi de bundan şu ifadeye ulaşırlar. 

 

 “ İnsan ki nefesi bir hayat işaretidir, hayatın kaynağı ve ocağı olan ilahi ateşte yer 

alacak (şüphesiz nefesi tükendikten sonra) ve bu yer, bu sıcak nefesi, bu görünmez küçük 

                                                
23 A.e.,s.92. 
∗ Nitekim çalışmamızın birinci bölümünde Aristoteles ve Platon’un güneş etrafında dönen 
metaforlarını  ele almıştık. 
24 A.e.,s.102. 
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ruhu, serbest fezada ( mavi gökte olsa gerek) yaymak için kendisine verilen ( şeytanlar 

tarafından olsa gerek) fazilete göre ölçülecektir.”25  

 

Burada “hayatın kaynağı ve ocağı olan ilahi ateş” tabi ki güneştir.  Polyphile 

cümlenin son halinin onun orijinal anlamı olduğunu düşünür ve Doğu mitolojisindeki 

Hindu şarkılara benzediğini söyler. Ancak Ariste diyalogun sonunda ikna olmamıştır 

çünkü Polyphile aklın kanunlarına uygun argümanlarını ileri sürmemiştir. Şimdiye 

kadar bu diyalog üzerine söylediklerimizi özetlersek; Batı Metafiziği, kökenlerinde 

Doğunun mitleri olan imgeleri alıp onları bir bütün içerisinde kavramsallaştırıp 

akılsallaştırarak, içeriklerindeki masalsı zenginlikleri körleştirmiştir. 

 

“ Metafizik; Batının kültürüne benzeyen ve onu yansıtan beyaz mitoloji: Beyaz adam 

kendi Hint-Avrupa mitolojisini, kendi logos’unu yani kendi hususi dilinin mitosunu yapar ki 

bu hala akıl adını vermeyi istediği evrensel formun mitidir.”26 

 

Derrida, Polyphile’nin iddialarına, Felsefe tarihinin pek çok düşünürünün 

metinlerini inceleyerek yaklaşmakta ve metaforların zaman içinde has anlam lehine 

yitirdikleri değerlerin, bizi etnik ve akıl merkezli bir düşünce biçimine sevk ettiğini 

öne sürmektedir. Metaforlar üzerinden oluşturulan kavramsallaştırma bizi has anlama 

yönlendirmekte ve metaforların kavramsallaştırmaya direnen yönleri görmezlikten 

gelinmektedir. 

 

“ Metaforun gizli tarihini, bir anlayışın içerisinde okumak,  sistemin uzantısında ki 

art-süremliliğe ayrıcalıklı yer vermektir ve ayrıca dilin sembolik kavramsallaştırmasını ileri 

süreceğimiz şekilde  araştırmaktır: Gösteren ve gösterilen ararsında ki bağ ne kadar derine 

saklanmış olursa olsun bu bağ; doğal gereklilik, analojik katılım, benzerlikten dolayı hem 

olmalı hem de kalmalıdır. Metafor her zaman benzerliğin bir mecazı olarak tarif edilmiştir, 

sadece gösteren ve gösterilen arasındaki benzerliğin değil, birinin diğerini tayin ettiği  iki 

gösterge arasında ki benzerlik olarak. Bu Polyphillos’un bahsettiği ve yönlendirdiği sözde 

                                                
25 A.e.,s.102. 
26 Derrida , a.g.e., s.213. 
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sembolik ve analojik figür gruplarının (mit, masal, alegori, figür) bizi yetkilendirmesiyle 

oluşan metaforun en genel karakteristikleridir.”27  

 

“Epikür’ün Bahçesi”  Derrida’yı sikkelerin yazı olan taraflarını düşünmeye 

iten unsurlardan biridir. Yazının anlamsal yarıklarının dışında, benzerliğin manyetik 

çekimlerine işaret etmektedir. Ancak France’ın metni hayal gücünü çalıştırmaktan 

çok determinist bir aklı uyardığı için  “exergue” olarak yerini hak etmemektedir.  

Derrida, metinlerinde felsefenin sınırlarında dolaşır ve hangi aşamada kendimizi 

felsefe dışında bulacağımız bir muamma olarak kalır. Çünkü onun için felsefe ve 

felsefe-olmayan arasındaki sınırda bulanıktır. Ancak biz başka bir “exergue” olarak 

Anatole France ile ilgili olarak kendi metnimize yaydığımız bir anekdotu da hesaba 

katalım.  

France, bahsi geçen kitabının “Alfabenin Kökenine Dair” bölümünde 

mitolojik ve tarihi karakter Kadmos ile hayali bir söyleşi yapar. Derrida makalesinde 

bu bölümden bahsetmez ama biz bu bölümün, Derrida’nın metafor hakkındaki 

görüşleri için ufuk açıcı olduğu kanaatindeyiz. Rivayete göre Kadmos M.Ö 9. 

yüzyılda yaşamış; Yunanlara alfabeyi, mimariyi, madenlerin nasıl işletileceğini ve 

eritileceğini öğretmiş bir Fenikelidir. France, Kadmos’un alfabeyi icat etme sürecini 

şu şekilde anlatır:   

 

“Mısırlı yazarların kullandıkları ilk hiyeroglif şekilleri kısaltıldığı ve sadeleştirildiği 

halde dahi bu yazılar yine ağır ve zor yazılabiliyordu. Çünkü sistem kötü idi. Hiyeroglif ne 

kadar sadeleştirilse yine hiyerogliftir; yani son derece karışık bir yazıdır. Mısırlıların gerek 

tamam gerek kısaltılmış hiyerogliflerinde fikirleri temsil eden işaretlerle sesleri temsil eden 

işaretlerin birbirine karıştırdıklarını bilirsiniz. Ben bir deha hamlesi yaparak, bu sayısız 

işaretlerden yirmi ikisini aldım; ve bunlardan yirmi iki harfli bir alfabe yaptım. Bu harflerin 

her biri bir ses temsil ediyor; çabuk ve kolay bir tarzda birleştirilerek bütün sesleri anlatmak 

mümkün olabiliyor.”28  

 

France’a göre Yunan ve Latin yazıları bu alfabeden doğmuştur hatta 

yeryüzündeki bütün yazıların kökeni bu alfabeye dayanır. Elbette bu alfabenin 

                                                
27 A.e., s.215. 
28 France Anatole, a.g.e., s.69-70. 
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kökeni de Doğuya Mısır hiyerogliflerine uzanır. Ancak biz sistemli bir şarkiyatçılık 

veya şarkiyatçılık karşıtı bir eleştiriye girmek niyetinde değiliz. Burada vurgulamak 

istediğimiz nokta Batı felsefesinin temellerinin, tıpkı Saussure ve Aristoteles’de 

ortaya koyduğumuz gibi, fonetik bir yazının olanaklılığı üzerinden kurulmuş 

olduğudur. Derrida, Batı felsefesinin metaforlar üzerine inşa edildiğini düşünen 

France’a bu noktada katılmaktayken; böyle bir eleştiriyi getirebilmek için eleştirdiği 

kavramsallaşmayı, a-priori olarak kullandığı noktada ondan ayrılmaktadır. 

Felsefe tarihinde tezimizin birinci bölümünde de kısmen bahsettiğimiz üzere,  

sikke, güneş gibi metaforlar sıklıkla tekrarlanır. Bir yandan felsefi dil, değerlerini 

yitirmiş ve donuklaşmış metaforlardan oluşurken, öbür taraftan metafizik ayrımı 

(duyulur/ düşünülür, gösteren/gösterilen, aydınlık/karanlık, kadın/erkek gibi) 

totaliterleştiren güneş, sikke, yapı gibi metaforlardan oluşmaktadır.  

 

“ Hakikat öyleyse nedir? Metaforlar, metonimler, insanbiçimciliklerden oluşma 

hareketli bir ordu, kısacası şiirsel ve retorik olarak çoğaltılmış, aktarılmış, süslenmiş ve uzun 

bir kullanımdan sonra sabitleşmiş, ilkeli ve bağlayıcı gelen insani bağıntılardır. Hakikatler 

öyle ilüzyonlardır ki ne oldukları unutulmuş, aşınmış ve duyulara hitap etme güçlerini 

yitirmiş metaforlardır; resimleri silinmiş ve şimdi para değil, sadece metal sayılan 

sikkelerdir.”29 

 

 Nietzsche, yukarıda hakikat kavramı altında oluşturulan geleneksel Batı 

felsefesinin metafor teorisinden bahsetmektedir. Kavram dediğimiz şey sadece 

metaforun tortusu ve artık değerden başka bir şey değildir. Sikke metaforu da bunu 

betimlemek için “iyi” bir metafordur.  Sikkenin de tıpkı metafor gibi uzlaşımsal 

olarak değişim değeri vardır. Buna ek olarak sikkenin yazı ve tura olan yüzleri bir 

göstergeyi oluşturan,  gösteren ve gösterilen yüzlerine tekabül eder. ∗ 

Derrida, Nietzsche’nin metafor anlayışını kabul etmekle birlikte, metaforun 

metaforu sorusunu, Nietzsche’nin dipsiz bir uçuruma bıraktığını öne sürmektedir. 

Derrida’nın felsefesinde kilit öneme sahip différance yarı kavramı ve Yapı sökümü 

                                                
29  Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche werke 
kristische studienausgabe in 15 banden, C. 14, Haz. Giorgi Colli, Mazzino Montinari, München,  
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, s. 880. 
∗ Saussure’ün kağıt benzetmesini hatırlayalım. Ona göre gösteren ve gösterilen bir kağıdın birbirinden 
ayrılmaz iki yüzü gibidir. 
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projesi de- Platon’dan gelen ve Batı metafiziğinin akıl anlayışına içsel olan bir 

metafor teorisini deşifre ederek- Nietzsche sonrası bir dilsel mitolojiye 

yaslanmaktadır.  Bu anlayış, anlamın burada şimdi tespit edilemeyeceğini ve en son 

noktada aşkın bir gösterilen (kendinde metafor) olamayacağını iddia etmektedir. 

Çalışmamızın bu aşamasında, söz verdiğimiz borçları ödemek için Nietzsche’nin 

metafor anlayışını resmetmemiz gerekmektedir. Ancak bu borcu ödemek hayli zorlu 

olup, Nietzsche’nin felsefesine uzun bir giriş bölümünden sonra, tezimizin hem bu 

bölümündeki hem giriş bölümündeki sözlerimizi yerine getirme faslına 

geçebileceğiz. 
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2. DERRIDA’NIN ÖNCÜLÜ: NIETZSCHE 

 

Derrida’nın üzerine fikir birliğinde bulunulmuş öncülleri, Freud, Heidegger, 

Husserl,  Nietzsche olsa da biz bu listenin Hegel, Kant, Descartes gibi ilk etapta onun 

projesinin karşısında gözükebilen filozofları da kapsayacak şekilde uzatılabileceği 

kanaatindeyiz. Çünkü Derrida neredeyse bütün bir felsefe tarihi ile hesaplaşmaktadır. 

Ancak tezimizin vaat ettiğinden daha azını anlatmaması (böyle bir risk her tez için 

mümkündür)  uğruna, Derrida’nın kısıtlı sayıda ki filozofla olan ilgisini 

araştırmaktayız. Bu aşamada, felsefe tarihinin onun üzerindeki etkisi en sarih 

filozoflarından biri olan Nietzsche ile ilgisini ele almak istiyoruz. 

Derrida ve Nietzsche’nin tasarımları arasında birbirinden kopartılamaz bağlar 

vardır. Her ikisi de  gösteren’in gösterilene bağımlılığından türeyen hakikat, logosa 

bağlılık gibi Batı metafiziğine içkinleşmiş dogmaları sorgulamakta adeta ezber 

bozmaktadırlar. Felsefe tarihine içkinleşmiş dil anlayışının, yani geleneksel 

göstergebilimin topyekün bir eleştirisini her iki filozofun metinlerinde de 

gözlemleyebiliriz. Derrida, yazının ve gösterenin; gösterilen ve söze karşı ikincilliği 

ve bu durumun eleştirisini, dolaylı bir şekilde Nietzche’nin metinlerinde 

ayrımsamaktadır. Ancak doğrudan bu tartışmaya dalmadan önce, Nietzsche’nin 

yaşamı, eserleri ve onun kişiliği etrafında oluşturulan imgeler sorununa kısa bir giriş 

yapmak istiyoruz. 

 

3.1.  Nietzsche’nin Eserleri ve Hayat Hikayesi 

 

“ “Lanetli” düşünürler üç özellikleri ile tanınırlar: Aniden kesintiye uğrayan bir eser, 

Yazarın evrak-ı metrukesi ( posthumes) üzerine etkide bulunan, suistimalci, gereksiz akraba 

kalabalığı ve bir sır-kitap, sırları daima hissedilen “ Kutsal Kitap” gibi bir şey”1 

 

                                                
1 Giles Deleuze-Michel Foucault, Nietzsche’nin Tüm Yapılarına Giriş, Çev.Işık Ergüden, Cogito, 
No. 25, Kış 2001, s. 236. Yazılarında yoğunlukla fragmanlarla yazan bir filozofun hayat hikayesine 
girişi de her ne kadar tez çalışmalarında kullanılması uygun düşmese de bir fragmanla giriş yapmayı 
konunun önemine dikkat çekmesi yönünden uygun bulduk. 
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Nietzsche, papaz bir babanın ve papaz ailesinden gelen bir annenin evladı 

olarak, 15 Ekim 1844 yılında, Lützen yakınlarındaki Röcken’de doğmuştur. 

Babasının ve erkek kardeşinin ölümünden sonra bir müddet annesi, iki teyzesi 

kızkardeşi ve büyükannesiyle birlikte yaşamıştır. İlk önce ilahiyat eğitimi gören 

Nietzsche daha sonra Leipzig üniversitesinde filoloji eğitimi almıştır. O sıralarda 

müzik, estetik ve psikolojiye olan ilgisi de bilinmektedir. 1869 yılından itibaren 

filoloji profesörü olarak, Sofokles, Hesiodos, Platon, Sokrates ve Yunan tragedyası 

üzerine dersler verir. Bu dönemde sıkça filoloji ve dil üzerine notlar aldığı 

bilinmektedir. Görme bozukluğundan dolayı yazılarını çoğu zaman dikte ettirmek 

zorunda kalmıştır. Nietzsche erken yaşlarından itibaren migren, mide ve göz ağrıları 

gibi pek çok hastalıktan muzdariptir. Kriz geçirerek akıl sağlığını yitirmesine ve 

Bale’de kapatılmasına kadar geçen süreçte, kimi kendisi tarafından yayımlanmış, 

kimi yayınlanmamış pek çok eser yazmıştır. Daha sonra ki dönemde yazdığı notlar 

Delilik Pusulaları adı altında tutulmuştur.2 

Nietzsche, 1889 yılında delirdikten sonra, bir müddet Bale’de kapalı 

tutulmuş, daha sonra bakımını önce annesi, daha sonra da kız kardeşi Elisabeth 

üstlenmiştir. 1894 yılında ise Elisabeth’in idaresi altında, ilk Nietzsche arşivlerinin 

temelleri atılmıştır. Bu dönemde Elisabeth, Nietzsche’nin bütün eserlerinin yayımını 

üstlenerek, yayın sorumlularını tayin etmiştir.3 Elisabeth’in Nietzsche’nin eserlerine 

yönelik bu otariter tutumu daha sonra çok büyük eleştirilere hedef olacaktır. 

Elisabeth’e yönelik eleştirilerden ilki onun Yahudi düşmanı ve Nazizm öncüsü bir 

Nietzsche imgesine neden olduğuna yöneliktir. Elisabeth’in kocasının, Latin 

Amerika’da Alman ırkına dayalı bir koloni kurma planları ve bu konudaki girişimleri 

bilinmektedir. Elisabeth’e yöneltilen diğer bir eleştiri ise yayım sürecine ilişkindir. 

Nietzsche’nin  Güç İstenci isimli kitap tasarısıyla özdeşleşen Nachlass’∗ın,  çok keyfi 

bir şekilde dağınık notların birleştirilmesinden oluşan  bir kitap olduğu iddia 

edilmektedir. Özellikle, bu kitabın etrafında, Alman ırkının üstünlüğüne inanan bir 

                                                
2 Marc Crepon, Nietzsche’nin Yaşamı: Bir Zamandizin, Çev. Işık Ergüden, Cogito, No. 25, Kış 
2001, s. 20. 
3 A.e., s.9-20. 
∗ Çok bilinen bir Nietzsche araştırmacısı, yorumcusu ve çevirmeni olan Walter Kaufmann’ın bu esere 
yönelik ciddi itirazları bulunmaktadır. 
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Nietzsche portresi çizilmeye çalışılmıştır.4Ancak Walter Kaufmann’ın Nietzsche: 

Felsefeci, Psikolog, Deccal isimli 1950 tarihinde yayımlanan eserinde vurguladığı 

Nietzsche, Alman militarizminin savunucusu ve bir proto-Nazi olmaktan çok uzaktır. 

Kaufmann’ın Nietzsche çevirileri ve yorumları Nietzsche’yi anlamak için geniş bir 

kesime yardımcı olmasına rağmen, ilerleyen zamanlarda indirgemeci ve yetersiz 

bulunmuştur.5 Nietzsche’nin eserlerini referans aldığımızda, bu konunun muğlaklığı 

üzerindeki perde tam olarak kalkmasa bile, onun isminin geleceği hakkındaki görüsü 

dikkate değerdir: 

 
 “Başıma geleceği biliyorum. Bir gün korkunç bir şeyin anısıyla birlikte söylenecek 

benim adım,- yeryüzünde eşi görülmemiş bir bunluğun ( bunalım), en derin bir bulunç( 

bilinç)  çatışmasının, o güne kadar inanılmış, istenmiş, kutsallaştırılmış ne varsa, hepsine 

karşı yöneltilecek bir son sözün anısıyla. İnsan değilim ben, dinamitim. Bütün bunlara 

rağmen, din kurucularını andırır bir yanım yok, - dinler ayaktakımı işidir; dindar birine 

dokununca ardından ellerimi yıkamam gerektir. “İnananlar” istemiyorum; kendi kendime 

inanmak için bile biraz çokça hayınım ( hain, kötücül) sanıyorum: yığınlara değil benim 

konuşmam... Günün birinde beni ermişler katına koyacaklar diye ödüm kopuyor; 

Anlıyorsunuz ya, bu kitabı önceden çıkarıyorum ki, ilerde benim adıma ahmaklıklar 

yapmasınlar. Ermiş olmak istemem, soytarı olayım daha iyi... Belki öyleyimdir de. Buna 

rağmen, daha doğrusu rağmen değil- ermişlerden daha iyi dolandırıcılar gelmemiştir çünkü,- 

doğrular çıkıyor benim ağzımdan”6 

 

 Derrida’nın da yukarıdaki Nietzsche alıntısına dikkat çektiği düşünülürse7, 

Nietzsche’nin ismi etrafında oluşturulan politik imgelerin geleceğine, hala onun 

metinlerinden ulaşabildiğimiz bir zamanda, herhangi bir okumanın Nietzscheci olup 

olmadığı sorunu tartışmalıdır. Bu konu üzerinde Derrida’nın Virginia 

Üniversitesi’nde 1976 yılında verdiği, Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve 

                                                
4 Giles Deleuze-Michel Foucault, a.g.e.,s. 236. 
5 Alan Megill, Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger; Foucault, Derrida, Çev. Tuncay 
Birkan, Ankara, Bilim ve Sanat Yay., 1998, s.62. 
6 Fredrich Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev. Can Alkor, İstanbul, Say yay., 1990, 
s.141. 
7 Jacques Derrida, Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası, Çev. 
Mukadder Erkan- Ali Utku, İstanbul, Birey yay., 2004, s. 49-50. 
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Özel İsim Politikası isimli bir seminerin metnini yorumlamanın sırasıdır. Bu aynı 

zamanda Derrida’nın, sadece Nietzsche üzerine yazdığı üç metinden biridir. 

  

 3.2. Derrida Nietzsche’yi Okurken 

3.2.1. Çifte Kimlik  

 

            Derrida, Nietzsche ismi ve bu isim etrafında oluşturulan haleyi 

Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası isimli eserinde 

yorumlamaktadır. Nietzsche’nin otobiyografik bir özellik gösteren eseri Ecce 

Homo’dan yola çıkarak yazılan bu eser; yaşam ve felsefe arasında ki çelişkileri 

vurgulamak ve çok anlamlılıklara alan açmak için, Derrida’nın yorumladığı bir 

metindir.  Bu metin iki bölümden oluşmaktadır. Biz de bu sıradüzenine uygun olarak 

yorumlamaya ilk bölümden başlayacağız. 

Nietzsche’nin eserlerinde “ben” sanki insan olmayan, kişisel olmayan bir 

benin bildirisidir. Eserlerini “ben”in yerine koymaktadır. Nietzsche Ecce Homo 

ismindeki, hem yaşamını hem de eserlerini değerlendirdiği, otobiyografik bir özellik 

gösteren eserinin ‘Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum’ bölümünde “birisi ben öteki 

de yazılarım”8 olarak ifade ettiği, iki “ben”den bahsetmektedir. Böyle Söyledi 

Zerdüşt’ü işaret ederek, ileride bu eserini anlamak için üniversitelerde kürsülerin 

kurulacağını söylemektedir. Ona göre henüz onu anlayacak (işitecek) kulaklar ve 

felsefesini alacak (tutacak) eller yoktur. Ancak eserlerinin nasıl anlaşılabileceğine 

dair ipuçlarını da gene bu eserinin önsözünde vermektedir. Adeta Nietzsche’yi 

anlamak için Nietzscheci olmamak gerektiğini ima etmektedir.  

 

“ Zerdüşt’e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama ne önemi var Zerdüşt’ün! Bana 

inananlarsınız, ne önemi var ama tüm inananların! 

Daha kendi kendinizi aramamışken beni buldunuz. Böyledir tüm inananlar; inancın 

değeri azdır bu yüzden. 

                                                
8Fredrich Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, s.57. 
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Şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı buyuruyorum; Hepiniz beni 

yadsıdığınız gün, ancak o gün geri döneceğim sizlere”9 

 

Nietzsche,  Ecce Homo’nun ‘Neden böyle bilgeyim?’ adlı bölümünde de çifte 

benlik düşüncesi doğrultusunda yazmaktadır. O, yaşam ve ölümün döngüselliği 

içinden çıkmış, hem başlangıç hem çöküşün çifte kökenliliğine dayanarak, bir karar 

verilemezlik halinde, kendi köşesinden sıyrılmaktadır. Çifte kökenden bahsetmek 

çelişkili bir durumdur. Ancak Nietzsche köken olarak, hem eril (ölüm) hem dişi 

(yaşam), hem baba hem anne olan iki “Ben”inden bahsetmektedir. Dilin metaforlar 

üzerinden işleyen retorik rolünü içselleştirmiş adeta bu çifte anlamlılığı yazılarına 

nakşetmiştir. 

 

“ Hayatımın talihi, belki de benzersizliği, alınyazısından gelir: Bilmece biçiminde 

söylersek, ben babamla birlikte çoktan ölmüşüm, ama anamla birlikte yaşıyorum, 

yaşlanıyorum. Bu çifte köken, hayat merdiveninin bu en üst ve en alt basamaklarından geliş, 

hem decadent, hem de başlangıç oluş, - beni belki herkesten ayıran çekimserliğimi, hayat 

sorununun bütününü önünde yan tutmazlığımı açıklarsa bunlar açıklar işte. Doğuş ve çöküş 

belirtilerinin kokusunu benden iyi alan çıkmamıştır, bu konuda en eşsiz öğretmen benim, - 

ikisini de bilirim, her ikisiyim ben.”10 

 

  Derrida Otobiyografiler∗ isimli metninde Nietzsche’deki bu durumun 

farkına varmıştır. Derrida, onun çift imzalı olduğunu düşünmektedir. Otobiyografide 

olduğu gibi kişi kendisi ile ilgili bir hikaye anlatacağı zaman, anlatan “Ben” ile tasvir 

edilen “Ben” birbirinden farklıdır ama bir anlamda da özdeştir. Nietzsche kendisini 

metaforik bir duruma oturtur ve metinden kendi “ben”ini siler.  Nietzsche’den 

hareketle Derrida için de yazarların özel isimleri, ne onların benlerini ortaya koyar ne 

de amaçlarını serimler. Nietzsche’nin dehasından etkilenip ölmüş olduğu gerçeğini 

                                                
9 A.e., s. 11-12. 
10 A.e., s13. 
∗ Batı dillerinde “oto” biçiminde yazılan, “auto” gibi “oto” olarak okunan ve “kulak” anlamına başka 
bir sözcük daha vardır. Derrida yazılışları farklı ama seslenişleri aynı olan bu iki sözcüğü kullanarak 
bir söz oyunu kurmaktadır. Böylece otobiyografiler sözcüğü hem kulakyaşamyazımları hem de 
özyaşamyazımları anlamına gelmektedir.Bkz. Jacques Derrida, Otobiyografiler: Nietzsche’nin 
Öğretimi ve Özel İsim Politikası, çevirmenin dipnotu, s.9. 
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unutmak olanaklıdır; ancak onun hakkında yapılan her nevi olumlu veya olumsuz 

yorum onun sadece ismine geri dönecektir. 

 

 “Yalnızca isim varis olabilir ve işte bu yüzden isim, taşıyıcısından ayırt edilmek 

için, her zaman ve a-priori ölü bir adamın ismidir, ölümün bir ismidir. İsme geri dönen şey 

yaşayana geri dönmez.”11 

 

Ortada bir ölü vardır! ve ölünün vasiyeti! Ancak ismine geri dönebilecek bir 

terekesi! Bu ifadelerin bir akademinin bünyesinde verilecek bir yüksek lisans tezine 

uygun olmağını biliyoruz ancak okuyucuların hem kulaklarını hem gözlerini sarsmak 

için bu cümleleri kurma kaygısını taşıyoruz.  

 

“ Birisi ben, öbürü de yazılarım.-Burada onların kendilerinden söz açmadan önce, 

anlaşılıp anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi, konunun elverdiği ölçüde, üstünkörü 

yapıyorum. Çünkü zamanı gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanım da gelmedi daha; kimi 

insan öldükten sonra doğar.”12 

 

Nietzsche yaşadığı dönemde anlaşılmadığını düşünmektedir. Onu ne duyacak 

kulaklar, ne de tutacak eller vardır. O, adeta bir yaşayan ölüdür, bir zombidir ve 

Derrida için bir hayalettir. O bu hayaletle savaşmakta ve onun vasiyetini 

taşımaktadır. Yazarın yaşayan, biyografiye konu olabilecek konumu ile imzasını 

attığı eserleri arasında fark vardır ve Nietzsche yazarken böylesi bir durumun 

farkındadır. Derrida ise Nietzsche’nin “yaşam” ve “ölüm” gösterenlerinin, doğası 

metaforik olan çifte anlamlılığına binaen yazmaktadır. 

 

“ Yaşam denen şey- biyolojinin ve biyografinin nesnesi ya da şeyi-, karşısına 

konulabilen karşıt nesnesi olacak bir şeyle yüz yüze bulunmaz: ölüm, tanatolojik 

(ölümbilimsel)-olan ya da tanatografik (ölümyazınsal)-olan. Bu ilk karmaşıklıktır. Yine 

felsefe ve bilimin, “bilim” sözcüğüne ve bilimselliğin yasal konumuna her zaman 

yükledikleri anlamda, bilimin nesnesi haline gelmek, yaşam için can sıkıcı bir biçimde 

güçtür. Bunların hepsi- bu güçlük, onun gerektirdiği ertelemeler- şu gerçeğe bağlıdır: 

                                                
11 Jacques Derrida, Otobiyografiler : Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası, ,s.15. 
12 Fredrich Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, s.57. 
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yaşamın bilimi, her zaman bir yaşam felsefesi yerleştirir, bu durum bütün diğer bilimler için, 

yaşam-olmayanın bilimleri- başka bir değişle, ölü olanın bilimleri için- geçerli değildir. Bu 

durum, insanı şunu söylemeye yöneltebilir: erteleme ya da geriye kalan olmaksızın∗ 

bilimsellik iddiasına hak kazanan bütün bilimler, ölünün bilimleridir; ve dahası, ölü ile 

bilimsel nesnenin statüsü arasında bizi ilgilendiren ve bilme arzusuyla ilgili bir karşılıklı ima 

vardır.”13 

 

Derrida’ya göre Nietzsche yazarken hem yaşamını, hem felsefeyi hem de 

kendi kendini nesneleştirmeyi göz önüne almaktadır. Yani bir bakıma yaşamın 

yazılarını felsefenin içine nakşetmektedir. Biyolojinin ve biyografinin nesnesi olan 

yaşam, ölümle yüz yüze bulunamazsa bile kendisini bu sınır çizgisine 

yerleştirmesiyle felsefileşebilir. Derrida’nın ele aldığı sorun çerçevesinde iki 

Nietzche vardır. Biri yaşayan eserleri ile Nietzsche, biri de ölmüş biyolojik bedeni ile 

Nietzshe’dir. Yani biyolojik ve biyografik bir otobiyografi ancak bir ayağın ölümde 

bir ayağın yaşamda olduğu zaman, yani imkansızlıkta yazılabilir. Bu durum ne etken 

ne de edilgen olmayı buyurur. Bütün bu nedenlerden dolayı Derrida, Nietzsche’nin 

metinlerinde mecburi bir tutarsızlık bulmaktadır. Bu riyakarlık Nietzsche tarafından 

olumlanmıştır; bu varlığın kökeninden gelen bir riyakarlıktır. 

 

“Bu yakında insanlığın karşısına, şimdiye dek ona yöneltilmiş en çetin istekle 

çıkaracağını göz önüne alarak, önce kim olduğumu söylemeyi gerekli buluyorum. Aslında 

bilinmeliydi bu: “ kimliğimi saklamış” değilim çünkü. Ama ödevimin büyüklüğü ile 

çağdaşlarımın küçüklüğü arasında ki orantısızlık şuradan belli ki, beni işitmediler, 

görmediler bile. Ben kendime açtığım kredi ile yaşıyorum; belki yaşadığım da bir önyargı 

yalnızca?...”14  

 

Derrida, Nietzsche’nin “kendime açtığım kredi ile yaşıyorum; belki de 

yaşadığım bir önyargı yalnızca” sözünden ve çifte kökenliliğinden yola çıkarak, onun 

kendi kendisiyle bir antlaşma yaptığını söylemektedir. Onu kendisinin yaşamadığına 

inandıran çağdaşlarının ölü Nietzsche’sinden ayıran, ikinci bir Nietzsche’den aldığı 

                                                
∗Bir başka değişle, eğer differance hesaba katılmazsa, bütün bilimlerin ölüm’ün bilimleri olacağı ifade 
edilmektedir. 
13 Jacques Derrida, Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası, s. 33-34. 
14 Fredrich Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, s.7. 
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bir borçtur. Ölü Nietzsche’nin, yaşayan Nietzsche’den yaşam lehine aldığı borçtur. 

Nietzsche imzası altındaki bu çifte kimlik, kimliğini saklamamış riyakar Nietzsche 

ve öteki Nietzsche ile yapılan özel isim antlaşmasıdır. Nietzsche, tıpkı Derrida gibi 

mecburen semboller maskeler ve metaforlar arkasından konuşmaktadır. 

Derrida, bizim yukarıda∗ alıntıladığımız gibi Nietzsche’nin, hem yaşamı 

taşıyan anne, hem de ölümü taşıyan baba olmasını vurgulamaktadır. Ecce Homo, 

hem başlangıç oluşun, hem çöküşün ebedi dönüşünde yazılmaktadır. Bir analoji ile 

söylersek; bize,  gölgenin olmadığı yansızlığı öğle vaktinde, yani bütün 

kimliklerinden sıyrıldığı yerden seslenmektedir. Bu diyalektiğin senteze ulaştığı anı 

imlemekten  çok, yazının zamanında yaşamı olumlamayı ve yaşamın ötesine 

geçmeyi imlemektedir. Nietzsche “Decadent oluşum bir yana, bunun tam karşıtıyım 

da!”15 demektedir. Nietzsche dilin bütün olanaklarını kullanarak dilden kaçmakta, 

yaşamın o söz dizimsiz anında, ölüme adım atmaktadır. Bu elbette tutarsızlıkta, çifte 

kökende, olanaksızlığın olumlamasında olacaktır. 

 

“Bu çifte görgüler dizisi, görünüşte karşıt olan dünyalara kapımın böylesine açık 

oluşu, bende her bakımdan kendini gösterir., - kendimin ikiziyim ben ( doppelgaenger). 

Birinci yüzümden başka, bir de “ikinci” yüzüm var., belki de bir üçüncüsü var daha....”16 

 

Nietzsche’nin bahsettiği çifte ben, çifte yüz, çifte kimlik felsefe tarihinin 

gelenekselleşmiş ruh/ beden karşıtlığı değildir. Nietzsche’nin iki bedeni vardır: Ölüm 

yazılarının bedeni ve duyumsayan, yaşayan bedeni. Yazıları ebedi dönüşün 

döngüsünden geçmiş, bilince çıkmış ve otantikliğini bir anlamda yitirmiş ve artık bir 

öğreti haline dönüşmüşlerdir.  

 

“ Edebi dönüşün muştusu, bir mesaj ve öğretimdir, bir öğretinin muhatabı ya da 

gönderilenidir. Tanımı itibariyle şu anda kendisinin duyulmasına ya da anlaşılmasına izin 

vermez: o zamansızdır, differant’dır ve anakronistiktir. Yine de bu muştu, bir olumlamayı ( 

evet evet) tekrarladığından, geri dönüşü, yeniden başlayışı ve geri gelen her şeyi koruyan bir 

çeşit yeniden üretimi olumladığından, onun tam mantığı, selahiyetli bir kurumu 

                                                
∗ bkz. 10 nolu dipnot. 
15 A.e., s.16. 
16 A.e., s.17. 
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oluşturmalıdır. Zerdüşt bir öğretmendir ( Lehrer) ve bu yüzden bir öğretiyi yayar ve yeni 

kurumlar tesis etmek niyetindedir.”17 

 

Derrida çalışmasının ikinci bölümünde artık Nietzscheyi öğretim kurumları 

ve Nazizmle bağlantısı içerisinde ele almaktadır. Otobiyagrafisindeki bu iki ben 

arasında ki isimsiz antlaşma yukarıda bahsedilen,  öteye atılan adımda oluşmaktadır. 

Bu ancak, aynı zamanda öğreten Nietzsche’nin iletisinin muhatabı olan  

différance’tır. Ama bu öğretinin muhatabı kendisini hiçbir zaman burada olarak 

sunmaz. 

 

“ Bu aynının differance olarak açığa çıkarılmasıyladır ki ayrımın ve bengi döngüdeki 

yinelemenin aynılığını da belli eder. Nietzsche’de dolambaçlı ya da bir anın kendi 

diffarance’ı içinde kılık değiştirmiş hilesini tanılayan semptomolojiyle ilişkiye sokulabilecek 

bütün temalar, ya da şeyin kendisinin kendi buradalığında sunulması olarak doğruluğun 

açıklanmasının yerine kesintisiz deşifre etmeyi koyan etkin yorum teması da.”18 

 

Derrida bu metnin ikinci bölümünde Nietzsche’nin öğretim kurumlarıyla olan 

ilişkisini ele almakta ve bunu yaparken de “...metnin yazarını aklamak ,demokratik 

pedogoji ya da solcu politikalar için...”19  nasyonel sosyalizm üreten bir dili 

etkisizleştirmek istemediğini vurgulamaktadır. Ancak Derrida, Nietzsche’nin 

terekesinde oluşturulan “ yorumsal bir mistifikasyon”u  deşifre etmeye çalışmaktadır. 

Derrida, Nietzsche’nin eserlerinde, nasyonal sosyalizmle ilişkilendirilebilecek 

kısımları ve buna karşı okunabilecek bölümlerin tutarsızlığına işaret ederek son 

raddede bunun karar verilemez olarak kalacağını ifade etmektedir. 

 

“ Bir metnin sonuçları ya da yapıları onun “hakikat”ine indirgenemez, onun 

varsayılan yazarının kastettiği anlama ya da hatta onun sözde biricik ve tanınabilir imza 

sahibine indirgenemez.”20 

  

                                                
17 Jacques Derrida, Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası, ,s. 33-34. 
18 Jacques Derrida, “Différance”, Toplumbilim, s.57. 
19 Jacques Derrida, Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası,  s.38 
20 A.e., s.45. 



 67  

Derrida bu metnini, dejenere olmuş ihtiyaçlar üreten devlete ve ona göbek 

bağıyla bağlı üniversitelerde onu çoğaltan, devam ettiren öğrenci ve öğretmenlere 

eleştirel bir yorum getirerek bitirmektedir. Bu son bölümde hem literal anlamda 

kadının, hem de yaşama benzeyen figüratif kadının, üniversitelerde olmadığını 

vurgulamaktadır. Derrida’ya göre, üniversitelerin köklerinden biri, dişil kökü yoktur. 

O, böyle bir yoruma, Nietzsche’nin eserleri üzerindeki haleyi deşifre edip, yaşamı 

işaret ederek ulaşmaktadır.  

Nietzsche’nin ne kardeşi tarafından, ne de daha sonra bambaşka edisyonlarla 

yayımlanan eserlerinin bir çoğu Nietzsche’nin kendi onayıyla yayımlanmış eserler 

değillerdir. Ancak bu eserlerin hepsi bir Nietzsche’nin düzenlemesi ile olmasa bile 

onun kaleminden çıkmış metinlerdir ve Nietzsche’yi yorumlamaya dair eleştirel ilgi 

topladıkları için, Nietzsche külliyatının fiili olarak parçasıdırlar. 21  

 

3.2.2. “Mahmuzlar: Nietzsche’nin Üslupları” 

 

Derrida’nın Nietzsche ile aracısız tek karşılaştığı metin Otobiyografiler 

değildir. Derrida, Mahmuzlar: Nietzsche’nin Üslupları isimli eserinde, Nietzsche’nin 

pek de başka bir fragmanla bağlantısı olmayan “şemsiyemi unuttum” notunun 

çağrışımlarından yola çıkarak Nietzsche’nin metinlerini yorumlamıştır. Hakikat ve 

kadın bağlantısı içerisinde, Freud’dan farklı bir okuma tarzıyla, felsefe tarihinin 

kadını hadım etmesini ele almaktadır. Derrida’nın el atmasıyla Nietzsche’ye 

atfedilen (Nietzsche özel isminin mistik yansımalarından biri olan nazizm buna 

başka bir örnektir) kadın düşmanlığı farklı bir boyuta dönüşmüştür. Derrida’ya göre 

Nietzsche’nin metinlerindeki kadının gizemli ve sembolik yapısı; öze sahip kimliğe 

veya hakikate işaret etmemektedir. Cinsel farklılıklar çeşitlidir ve çoklu anlamlara 

sahiptir.  

Açık bir şekilde ifade edecek olursak; hakikat diye bir şey yoktur ve kadında 

ancak hakikatin hakikatsizliğinin göstereni olabilir. Kadın gibi hakikat de 

kimliksizdir ve karar verilemez olarak kalır. Aynı şekilde hiçbir Nietzsche metni de 

                                                
21 Alan D. Schrift, Nietzsche And The Question of İnterpretation:Between Hermeneutics and 
Deconstruction, s.124. 
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son kertede şifresi çözülmüş ve son nihai yorumuna ulaşmış olamaz. Bu yüzden 

Derrida’ya göre Nietzsche’nin üslupları çoğuldur ve bütünlüğü yoktur. Derrida’nın 

Otobiyografiler metninde de başat olarak vurgulanan konulardan biri bu metninde de 

su yüzüne çıkmıştır: Derrida’ya göre Nietzsche, kendi eserlerinin anlamını 

belirlemek ve kontrol etmekten çok uzaktadır. Derrida’nın bu tespiti, Nietzsche’nin 

eserlerinin hakikatle sorunlu ilişkisini bir kere daha serimlemektedir. 

 

3.2.3. “İmzaları Yorumlamak ( Nietzsche/ Heidegger): İki 

Soru” ∗∗∗∗ 

Derrida’nın, Gadamer ile bir diyaloga sokulmaya çalışıldığı bir 

sempozyumdaki bildirisinden oluşan üçüncü Nietzsche üzerine metni ise İmzaları 

Yorumlamak ( Nietzsche/ Heidegger) : İki Soru’dur. Metin ve yorum ilişkisinin ele 

alındığı bu sempozyumda, Derrida, kendisine Gadamer tarafından yöneltilen hiçbir 

soruya doğrudan bir karşılık vermemiş, onun yerine Gadamer’in metninde sırtını 

yasladığı, Heidegger’in Nietzsche okumasını eleştirmiştir.  

Derrida’ya göre Heidegger Nietzsche’yi “Son Metafizikçi” olarak okuyarak 

onu Batı Metafiziğinin bir devamı gibi ele almış ve onun ismini, imzasını her türlü 

biyolojik ve biyografik arka planından kopartarak bütünlüklü bir düşünce içine 

kapatmıştır. Heidegger’in bütünsellik olarak gördüğü ebedi dönüş fikri bütünsellik 

hakkında bir düşünce değildir. Gadamer pek çok defalar ve adı geçen konferansta, 

Heidegger’in Nietzsche okumasını, felsefi hermenötiğin bir başyapıtı olarak 

betimler. Dolayısıyla Gadamer ve Derrida arasında bu sempozyumda dolaylı veya 

dolaysız olarak bir uzlaşma sağlanmış gözükmemektedir. 22  

 Nietzsche’nin yaşamı, eserleri ve isimleri üzerinde oluşturulan imgeleri 

kısaca inceledikten sonra; onun eserlerini yorumlamada, sayıları özellikle yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında artan farklı yaklaşımları ele alabiliriz. Bu çalışmalar Walter 

Kaufman’ın aydınlatıcı Nietzsche yorumlarından daha öte ufuklara yelken 

açmaktadırlar. 

 

                                                
∗ Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two Questions. 
22 Ernst Behler, Confrontations: Derrida/ Heidegger/  Nietzsche, s.128-129. 
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3.3. Nietzsche’nin Metafor Anlayışı 

 3.3.1. Nietzsche’yi Tekrar Yorumlarken  

 

 Bilindiği üzere Nietzsche yirminci yüzyıl felsefesi üzerinde güçlü etkileri 

olan bir filozoftur. 1945 yılında yayınlanan Georges Bataille’ın Nietzsche Üzerine∗ 

ve 1961 yılında Heidegger’in iki ciltlik Nietzsche∗ adlı eserlerinden sonra, Nietzsche 

yorumlarına yönelik yeni yaklaşımların sayısı hızla artmıştır. 23 Özellikle Giles 

Deleuze, Sarah Kofman, Pierre Klossowski∗, Ernst Behler, Maurice Blanchot, 

Jacques Derrida, Michel Foucault gibi filozofların Nietzsche yorumları, Yapısalcılık 

sonrası felsefi tartışmalarda büyük yankılar uyandırmıştır.  

 Michel Foucault, 1964 yılında Royaumont’da olan felsefe konferansında bir 

tebliğ sunarak, önceki yüzyıllarda gösterge teorisi ve yorum teknikleri oldukça açık 

iken; Nietzsche, Freud ve Marks’ın bizi “rahatsız” bir  hermenötik konuma 

sürüklediğini, muhtemelen ilk defa iddia etmektedir.24 Daha sonra da Nietzsche’yi 

yorumlamaya devam eden Foucault, Kelimeler ve Şeyler isimli eserinde, 

Nietzsche’nin felsefesinin, pek fazla dikkat çekilmemiş “dil üzerine radikal 

refleksiyonundan”, bahsederek,  onun  filolog olan yönünü vurgulamaktadır.25  

Nietzsche yorumcularının pek çoğu, Nietzsche’nin klasik filoloji profesörü 

olarak Basel Üniversitesi’nde (1869-1879) dil ve retorik üzerine çalışmalar yaptığını 

bilmesine rağmen, çok azı onun dilin doğası ile ilgili erken anlayışını, “olgunluk” 

dönemi olarak bahsedilen eserleriyle ilişkilendirmiştir. Nietzsche’nin klasik 

filolojinin akademik dünyasından kopuşu sıklıkla katı bilimsel uğraştan, daha felsefi 

bir konuma geçişin önemli bir işareti gibi görülmüştür. 26 Ancak onun öğretisi bir 

                                                
∗ Georges Bataille, Nietzsche Üzerine, Çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul, Kabalcı Yay., 2000. 
∗ Martin Heidegger, Nietzsche, Çev. Frank  A. Capuzzi, Joan Stambaugh, Haz. David Farrell Krell, 
Newyork, Harper, 1981. 
23 Alan D. Schrift, Nietzsche And The Question of İnterpretation: Between Hermeneutics and 
Deconstruction, s.77. 
∗ Pierre Klossowski, Nietzsche ve Kısırdöngü, Çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul, Kabalcı yay., 
1999. 
24 Ernst Behler, Confrontations: Derrida/ Heidegger/  Nietzsche, s.87. 
25 Alan D. Schrift, a.g.e., s. 79. 
26 A.e., s. 123. 
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taraftan değişip olgunlaşırken, öbür taraftan onun öğretisinin eleştirel “zeminini” 

oluşturan metafor ve gösterge anlayışında bir süreklilik vardır.27 Çoğu 1870-1873 

yılları arasında yazılmış ve Nietzsche tarafından yayımlanmamış, bu metin ve 

fragmanların, felsefenin yorum vizyonuna getirdiği yeni bakış açıları ile adeta 

yapısökümünün bir ön provasını yaptığı kanaatindeyiz.  

 

“Batı tarihi boyunca bütün ampirik ve felsefi olmayan motiflerin felsefeye sürekli 

eza etmeleri, bunun yanında, felsefe alanı içerisinde, sadece varlığın kaçınılmaz 

güçsüzlüğünü üretmeleriyle, Nietzsche, yorum, bakış açısı, değerlendirme, fark gibi 

kavramları radikalleştirerek basitçe metafiziğin ( Hegel gibi ve Heidegger’in dileği olarak) 

içinde kalmaktan çok uzaktır. Nietzsche, göstereni logos’a bağlılık veya türetilmişlikten ve 

hakikat veya kökensel gösterilenle ilişkili kavramlardan, hangi anlamda olursa olsun, 

özgürleştirmek için yazmıştır.”28 

 

   Nietzsche’nin Ahlakdışı Bir Manada Hakikat ve Yalan Üzerine ( Über 

Wahrheit und Lüge im Aussermoralischen Sinne) isimli metni merkezde olmak üzere 

onun diğer metinlerini de incelediğimiz takdirde, Derrida’nın yapısöküm projesi ile 

Nietzsche’nin metafor anlayışı arasındaki bağların ne derece kuvvetli olduğunu 

serimleyebiliriz. İsmi geçen metnin, Nietzsche tarafından 1873 yazında Gersdorff’da 

dikte ettirildiği ve onun 1872 yaz notlarının bir varyasyonu olduğu 

düşünülmektedir.29 

Nietzsche’nin “ilk dönem” yazıları, yorumcularının çoğunlukla üzerinde 

durmadığı dil ve retorik üzerine metinlerdir. Nietzsche’nin bu metinlerde dile 

getirdikleri ile “son dönem” metinlerindeki süreklilik dikkate alınırsa, bu metinleri 

hesaba katmadan yapılan yorumların, Nietzsche’yi tek bir bakış açısının içine 

sıkıştıracağı kanaatindeyiz. Nietzsche’nin, kronolojik olarak erken zamanlarına 

tekabül eden, Ahlakdışı Bir Manada Hakikat ve Yalan Üzerine isimli makalesinde, 

dil felsefesinin temel sorunlarına sıra dışı üsluplarla cevap aradığını görmek 

mümkündür: 

                                                
27 Biz,  Alan Megill’in yaptığı gibi, Nietzsche’nin kariyerini, “ilk”, “orta (pozitivist Nietzche)” ve 
“son  (olgun)” dönemler olarak ayırmayı, tezimizde uygun görmedik.  
28 Jacques Derrida, Of Gramatology, s.19. 
29  Friedrich Nietzsche, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralischen Sinne”, Saemtliche werke 
kristische studienausgabe in 15 banden, C. 14, s.113. 
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 “ Dilin, kültürün gelişimi açısından önemi, insanın dilde varolanın yanında kendine 

ait bir dünya, var olan dünyayı temelden değiştirebileceği ve kendini onun efendisi 

kılabileceği kadar sağlam gördüğü bir yer kurmasında yatmaktadır. İnsanın şeylerin 

kavramlarına ve isimlerine uzun zaman dilimleri boyunca aeternae veritates∗ olarak 

inandığı sürece, kendini hayvanın üstüne koyduğu o gururu edinmiştir kendine: dilde 

gerçekten dünyanın bilgisine sahip olduğunu sanmıştır. Dili oluşturan, şeylere sadece birer 

tanım verdiğine inanacak kadar alçakgönüllü değildi, şeyler üzerine en yüksek bilgiyi 

sözcüklerle dile getirdiğini sanıyordu. Burada da hakikatin bulunduğu inancından akmıştır en 

güçlü enerji pınarları. İnsan, çok sonraları-ancak şimdilerde- yavaş yavaş anlamaktadır ki 

dile duyduğu inançla büyük bir yanılgıyı yaygınlaştırmıştır.”30 

 

Geleneksel felsefenin temsili dil modeline yönelik eleştiri, Nietzsche’nin 

hemen hemen bütün metinlerinde ayrımsanabilecek bir durumdadır. Nietzsche, 

temsili dil modelini terk ederek yerine, çoklu bakış açılarına kucak açabilecek 

yaratıcı bir dil anlayışını koymaktadır. Bu yolla Nietzsche, bir taraftan 

epistemolojinin otoritesini sınırlarken öbür taraftan retorik sorgulamanın faaliyet 

alanını genişletir. Burada, mecazlar, klasik retorik tartışmalarında olduğu gibi, 

gerçek, literal kullanımdan gelen standartların sadece dekoratif türevi olarak 

görülmezler.31 

  

3.3.1.1. Kavramı Oluşturan Süreç Olarak Metafor 

 

Nietzsche’nin çoklu bakış açısının merkezinde, dilin kavramlarına ve bu 

kavramların temsil edici doğasına yönelik felsefi inancın bir eleştirisi vardır. Felsefe 

geleneksel olarak bilgiyi, gerçekliğin temsilleri olan sözcükler vasıtasıyla, bu 

gerçekliği yansıtan bir şey olarak kavradığı halde Nietzsche “zihnin asli güçlerini 

                                                
∗ Bengi hakikat. 
30 Friedrich Nietzsche,  İnsanca, Pek İnsanca 1, Çev.Mustafa Tüzel, İthaki Yay., İstanbul, 2003, 
S.31. 
31 Alan D. Schrift, a.g.e., s. 131. 
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başka türlü göstermede” bulduğunu öne sürmektedir.32 Felsefenin kavramsal dili 

dünyanın hakikatini ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. 

 

“Bir sözcük nedir? Bir sinir uyarısının seslerdeki resmi. Ama o sinir uyarısından 

bizim dışımızda bir neden çıkarmak ise çoktan cümlenin temelden yanlış ve haksız 

kullanımının bir sonucudur.”33 

 

Dış dünyanın hakikati hakkında, insanın imgeleminin dışında bir şey 

söylemek, insanın ifadelerini yanlış yorumlamak demektir. Biz, dış dünyadan gelen 

uyarımları beş duyu organımız vasıtasıyla algılar ve bunları sözcükler vasıtasıyla 

resmederiz. Dünyanın hakikati ancak bu resimleme sürecinde, dünyanın yeniden 

temsili vasıtasıyla ifade edilebilir. Bu yeniden temsil ise ancak metaforlar vasıtasıyla 

imkanlıdır. Geleneksel felsefe, hakikati doğrudan temsil ettiğine dair daha inandırıcı 

olmak adına metaforları ya sadece didaktik nedenlerle ya da söylem içinde dekoratif 

bir süs olarak ele almıştır. Metaforun böyle bir kullanımı ise, kavramsal olanın 

temelde metaforik olduğunu unutmaya imkan tanımaktadır. Kısa bir alıntıdan∗ yola 

çıkarak yaptığımız bu yorumları biraz açmaya çalışalım. 

 Kavramın kendisi, metaforik bir hareketin ürünü olarak, metaforu unutmada 

ayrıcalıklı bir rol üstlenmektedir. Kavram, metaforik sürecin oluşunu saklayarak, 

metafora durağan bir zeminin garantisini vermekte,  böylece metaforun yalanına ve 

hilesine kefil olmaktadır.34 Nietzsche metaforu, Aristoteles’inki gibi özlere tekabül 

eden  iyi tanımlanmış cinslere ve türlere ayrılmış, sistemli bir dünya anlayışı 

                                                
32 Alan D. Schrift, Nietzsche And The Question of İnterpretation:Between Hermeneutics and 
Deconstruction,s.124-125. 
33 Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14, s. 878. 
∗ 33 nolu alıntıdan bahsedilmektedir. 
34 Sarah Kofman, Nietzsche and Metaphor, Çev. Duncan Large, California, Stanford Univercity 
Press, s.35. Sarah Kofman ( 1934-1994): Derrida, bu filozofun ölümü üzerine “Yas Çalışması” ( bkz. 
Kaynakça: The Work of Mourning)) isimli çalışmasının içinde yer alan, ismini koyamadığı bir makale 
yazmıştır. Derrida, bu makalesinde, Kofman’ın ne kadar kendine özgü ve eşsiz olduğunu 
vurguladıktan sonra “bu yüzyılda hiç kimsenin” Nietzsche ve Freud’u onun kadar her yönüyle 
okuyamadığını yazmıştır. Kofman ve Derrida’nın tanışması, Kofman’ın Derrida’nın verdiği 
seminerlere katılmasıyla başlamaktadır. Derrida bu seminerlerde Kofman’ın yaptığı sunumların örnek 
teşkil edecek kadar öğretici olduğunu, adeta ona dersler verdiğini yazmaktadır. Kofman’ın ismi geçen 
çalışmasını da sunduğu bu seminerler, her ikisinin de birbirlerinden haberi olmadan geliştirdikleri 
felsefelerinde benzer noktaların olduğunu görmeleri açısından şaşırtıcı olmuştur. Biz de çalışmamızın 
bu bölümünde Kofman’ın kaleme aldığı bu çalışmasından oldukça faydalandık. 
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içerisinde tanımlamamaktadır. Nietzsche için cinsler ve türler sadece metafora işaret 

etmektedir ve şeylerin özleri bilinemezdir. Dolayısıyla Aristoteles’de has anlam 

olarak tanımlayabileceğimiz şey, Nietzsche için sadece bir metafordur  35 

 

“ Dil yaratıcısı yalnızca varlıkların insanlarla ilişkisini gösterir ve bunun ifadesi için 

en cesur metaforları yardıma çağırır. Bir sinir uyarısı önce bir resme taşınır: İlk metafor. Bir 

seste yeniden biçim verilmiş resim! İkinci metafor. Ve her seferinde alanların tam bir 

zıplaması, bambaşka, yepyeni bir alanın ortasına” 36  

 

Nietzsche, geç dönem eserlerinde de, kavramı oluşturan sürece dair benzer 

görüşler ileri sürmektedir. Kullandığı sözcükler değişse de “kavram” oluşumuyla 

ilgili süreçte herhangi bir değişiklik yoktur. Burada aynı şekilde kavramlar ve 

sözcükler arasındaki ilişkinin dolayımı söz konusudur. Geleneksel felsefenin 

sözcükler ve kavramlar arasında doğrudan temsil ilişkisi, yerini dolaylı bir yeniden 

temsile bırakmıştır. 

 

“İlkin hayaller- imgelerin zihinde nasıl meydana geldiğini açıklamak gerekir. 

Bundan sonra imgelere uygulanan sözcükler, sonunda eğer sözcükler varsa , ancak o zaman 

kavramlar oluşur. Birçok imgelerin görülemez olan, tersine işitilebilir olan altında bir araya 

getirilmesi ( sözcük) “sözcükte” ortaya çıkan bir parçaçık heyecan kendileri için bir 

sözcüğün orada bir sözcüğün var olduğu benzer imgelerin buna göre bakılmasında da bu 

zayıf heyecan ortak olandır, kavramın temelidir.”37  

 

Nietzsche’nin gözünde kavram, dış dünyanın üçüncü dereceden bir yeniden 

temsilidir ve sadece metaforun bir metaforudur.  Sözcük ve kavram arasında bir 

özdeşlik yoktur. Bütün kavramların örnek olarak başvurabileceği bir aşkın kavram 

veya bir idea da bulunmamaktadır. Bu durum Spivak∗’ın da ilgisini çekmiş ve 

Nietzsche’nin aynı zamanda bir filolog olduğunu da hesaba katarak “ gleich 

                                                
35 A.e.,s.15. 
36 Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14,  s. 879. 
37 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci: Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, 3.kitap (506). 
∗ 1942 doğumlu Bengal kökenli Amerikalı kadın filozof. Derrida’nın “Of Gramatology” adlı eserini 
ingilizceye çevirmiştir ve bu çeviriye yazdığı önsöz sıkça referans metin olarak gösterilir. 
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machen” (aynılaştırmak) sözcüğünün Almanca’daki “gleichnis” ile olan 

benzerliğini vurgulamıştır. Bu sözcük; imge, benzetme, benzerlik, kıyas, alegori, 

mesel gibi genel olarak figüratif ifade yollarını işaret etmektedir.38 Böylelikle, 

benzerlik üzerinden kurulan bir ilişkilendirmeyle sözcük ve kavram 

aynılaştırılmaktadır. 

 

 “ Her kavram, aynı olmayanların aynılaştırılmasıyla oluşur. Hiçbir yaprağın başka 

bir yaprakla tamamen aynı olmaması nasıl kesinse, yaprak kavramı da bu bireysel 

farklılıkların rasgele ihmal edilmesi ile, farklılıkların bir unutuluşuyla biçimlendirilir ve 

sanki doğada yaprakların dışında “yaprak” diye bir şey varmış, bütün yaprakların ona göre 

dokunduğu, çizildiği, biçimlendiği, boyandığı, buruşturulduğu, renklendiği bir ilk biçim 

varmış gibi tasarlanır; ama beceriksiz ellerde, ilk şekle sadık bir resim yapılamadığından, 

hiçbir örnek doğru ve güvenilir değildir.”39  

 

Yaprak kavramını, yaprağın nedeni olarak almak, bir sürecin sonucunu, 

başlangıcı ile karıştırmaktır.  Dili oluşturan kavramların, insanların bilmedikleri 

başka bir alan üzerinde hakikat iddiasında bulunmak olduğunu düşünen Nietzsche 

“Varlık”ın dilbilimsel kökeni hakkında da bu istikamette düşünmektedir. Varlık 

kavramı kökeninde sadece bir metafordur. Dili kavramlar üzerinden anlamak, varlığa 

da antropomorfik bir kılıf biçmektir. 

 

“ Varlık kavramı! Sanki bu kavram daha kelimenin etimolojisinde en zavallı 

deneysel kökeni göstermiyormuş gibi! Çünkü Latince’de “esse” , zaten sadece nefes almak 

demek: Eğer insanın buna herşeyden çok ihtiyacı varsa, kendisinin nefes alıp yaşadığı 

inancını bir mecazla, yani mantıksız bir şeyle başka şeylere yayarak kullanıp onların 

varlığını insan benzetmesiyle bir nefes almak gibi kavrar. Ama kelimenin orijinal anlamı 

hemen siliniyor, ama hala geride kalan şey, insanın başka şeylerin varlığını kendi varlığına 

benzetmesi yoluyla , yani insanbiçimli ve her halikarda mantık-dışı bir aktarım olarak 

tasavvur etmesidir.”40 

                                                
38Gayatri Chakravorty Spivak, “Translator’s Preface”, Of Gramatology, s. Xxii. 
39Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14,  s. 880. 
40 Friedrich Nietzsche, Yunanlılar’ın  Trajik Çağında Felsefe, Çev. Gürsel Aytaç, Say Yay., 
İstanbul, 2003, s.80-81. 



 75  

 

Varlık kavramı bile insanın nefes almak gibi bir deneyimine işaret etmektedir. 

İnsanın, kendinden başka olan şeyler hakkında kendinden yola çıkarak, kendiyle 

benzerlik kurmasına dayanan kavram, insanın bilinç dışı bir etkinliğinin ürünüdür.  

Nietzsche’nin gözünde, özne ve nesne gibi birbirinden tamamıyla farklı iki alan 

arasında bir nedensellik aramak, bilginin hepten yanlış kökenlere oturtulması 

demektir. 

 

3.3.1.2. Batı Epistemolojisinin Eleştirisi Olarak Metafor 

 

Dilin temel yapısının metaforik olduğunu ileri süren bir bakış açısına sahip 

olmak, pek çok eleştiriyi de beraberinde getirmektedir. Böyle bir metaforik zemin 

üzerine tutarlı bir doğruluk teorisi oluşturamazsınız. Bu durumun, yansımadan 

kaynaklanan mantıksal zorlukları aşmanıza engel olmasının yanı sıra, herhangi bir 

bilginin doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilecek temsili bir dil modelinizi de 

elinizden almaktadır.41 Sadece siz bir epistemoloji oluşturmamakla kalmazsınız, 

beraberinde oluşturulmuş epistemolojileri de eleştirebileceğiniz bir “hile”yi 

üsluplaştırmış olursunuz. 

Nietzsche’nin gözünde özne ve nesne gibi iki ayrı alan arasındaki ilişkiden 

yola çıkarak epistemolojinizi oturtacak bir temel bulduğunuzu sanmak neden ve 

sonuçları birbirine karıştırmak demektir. Nietzsche’nin verdiği bir örneği ele alırsak, 

bir taşa sert dediğimiz zaman, taşa dair bir özellik olan sertliğin bizce bilindiği 

varsayımından yola çıkarız. Oysa bu durum tamamıyla öznel bir değerlendirmenin 

taşa atfedilmesinden kaynaklanmaktadır.42 Konuyu epistemolojinin bağlamında ele 

almaktansa, dilin içerisinde ele almanın gerektiğini gören Nietzsche, pek çok 

metninde, “rasyonalizmi” eleştirmektedir.  

 

“ “Düşünülür” buna binaen düşünen bir şey vardır. Descartes’ın delillendirişi buna 

yönelikti. Ama bu töz kavramına inancımızı “ a priori” olarak doğru kabul etmektir. Yani 

                                                
41 Hinman, Lawrence M: Philosophy and Phenomenological Research, “Nietzsche, Metaphor and  
Truth, Sayı: 43, No: 2 ( Dec., 1982), 179-199. 
42Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14,  s. 878. 
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eğer bir şey düşünülürse, “ düşünen bir şey” mevcut olursa ve mevcut olmak zorunda ise, bu 

bizim gramatikal alışkanlığımızın formule edilişidir ki bir eyleme fail vazetmek demektir. 

Kısacası burada bir mantıksal- metafiziksel postula yapılır.”43 

 

Descartes, üzerine bilgi kuramını oturtacağı öznesini ispat etmeden önce her 

şeyden şüphelenmektedir. Ancak bu şüphe onun amacına ulaştıracak bir yoldur. 

Bunun için duyu organlarından, diğer insanların varlığından, Tanrı’dan 

şüphelenmektedir. Hatta bütün yaşadıklarımızın bir rüya bile olabileceğini öne 

sürmektedir. Bütün bu aşamalardan sonra çıkardığı sonuç, şüphe duyamayacağı tek 

şeyin şüphe duyan, yani düşünen bir ben bilinci olduğudur.44 Nietzsche’nin gözünde, 

Descartes’ın yeterince şüphe duymadan ulaştığı kesinlik sadece metafizik bir 

dogmadır ve aşkın gösterilenin insanın bilincinde bulunduğuna dair bir yanılsamadır. 

Özetle, Descartes’ın düşünen insanı bir doğruluğa sahip değildir; sadece dille 

kurguladığı bir hakikate bağlıdır. 

Soruna epistemolojik olarak bakarsak, metaforlar, hem özneyi nesneye 

bağlayan süreçte, hem de varlık ve özne arasındaki ilişkide yer almaktadırlar. Bu 

aşamada Kant da Nietzsche’nin eleştirilerine hedef olmaktadır. Nietzsche’ye göre 

insan ile dünya ve insan ile varlık arasında kurulan ilişkide bir nevi köprü vazifesi 

kuran “kendinde şey” kavramının, dille ilişkisi muallaktır. İnsandan bağımsız olarak 

varolan bu alan hakkında bir epistemoloji geliştirmeye çalışmak ve bunun hakikat 

olduğunu söylemek değersiz bir uğraştır.45  “ Kendinde şey”  in anlaşılmaz olmasının 

sebebi bu sözcüğün bir metafor olmasından kaynaklanmaktadır. Nietzsche’nin tekrar 

tekrar eleştirdiği konu Batı epistemolojisine içkin bilme anlayışıdır. Ona göre bir 

nesnenin öznedeki muadili mümkün değildir. Özne ve nesne gibi birbirinden 

tamamıyla farklı iki alan arasında bir nedensellik ve anlam bulunmamaktadır. İki 

mekan arasında ancak estetik bir eylem olarak metafor vardır. Bu da birbirinden 

tamamıyla farklı iki alan arasındaki bir aktarım, bir tercümedir.46 

                                                
43 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci: Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, üçüncü kitap, (484). 
44 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 12.bs, 2000, s. 232-233. 
45Friedrich Nietzsche,, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Saemtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14,  s. 878-879. 
46 A.e., 884. 
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Nietzsche, bir epistemoloji oluşturmak yerine yeni bir üslup geliştirmektedir. 

Bakış açılarını çoğaltarak oluşturduğu bu yeni üslup, adeta okuyucularını, 

doğruluğun oluşturduğu “yanlış anlamalardan” korumaktadır. Onun üslupları da tıpkı 

kimlikleri gibi çoğuldur. Duygusal gerilimlerini işaretlerle, bu işaretlerin temposuyla 

bildirmektedir.  Başka kimsede olmayan bir üslup çeşitliliği ile iç yaşamının 

çoğulluğunu yazılarına yansıtmaktadır. Nietzsche için, “kendinde üslup”, tıpkı 

“kendinde güzel”, “kendinde şey”, “”kendinde iyi” gibi bir saçmalıktır. Kesinlikle 

çoklu bakış açılarının getirdiği çoklu üsluplarda yazmaktadır.47∗ 

 

“…Bunu bir kez olsun farklı görebilmek, farklı görmeyi istemek, zihnin, gelecekteki 

kendi ‘nesnelliği’ için hiç de küçümsenecek bir disiplini veya hazırlığı değildir. –Nesnellik ‘ 

yan tutmaz bakış’ olarak değil de (Bu kavranılmaz ve saçma bir şeydir), sorunun olumsuz ya 

da olumlu yanlarını denetleyebilme ve bunları ortaya koyabilme yetisi olarak anlaşıldığında: 

İnsan, değişik bakış açılarını ve duygusal yorumları bilginin hizmetinde kullanmasını 

bilecektir (….) Oysa yalnızca belli bir açıdan görme vardır, yalnızca belli bir açıdan ‘bilme’; 

bir şeyin üzerinde ne denli etkili konuşmamıza izin verilirse, o denli çok gözlere, farklı 

gözlere gerek vardır; o denli araştırdığımız nesnenin içine girip, ‘kavramamızı’ ‘nesnel 

kılarız’ ”49 

 

Nesnellik ve öznelliğin karşılaştığı yerde metafor, kavramlarla yıpranmış 

kimliğimize bir öngörüş hazırlamaktadır. Metafor, adeta doğruluğu çoklu ve geçici 

olarak görebilmemize olanak sağlayan bir köprü vazifesi görmektedir. Bakış 

açılarının bu şekilde değiştirilmesi ve çoğaltılması benliğin bir kimlikten öteki 

kimliğe  “taşınmasını” sağladığı gibi bir “nesnellik” eğitimini de beraberinde 

getirmektedir. Metaforlarla yazan bir üslup, çoklu ve farklı bakışlara kendini açarak, 

                                                
47 Fredrich Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, s.64-65. 
∗ Nietzsche’nin çoğul kimliğini ve yazım üslubunu farklı bir bakış açısından “Çifte Kimlik” 
bölümünde ele almıştık.  Benzer bir biçimde, Maurice Blanchot’da Nietzsche’nin farklı bir çoğul 
üslüpla yazdığını ifade temektedir. Nietzsche’nin farklı bir üslupla, parçalı yazı yazmasının, onu 
bütünlüklü, hiyerarşik ve diyalektik bir açıklıktan koruduğunu ileri süren Blanchot,  onun, büyük 
eserlerinin böyle bir sözde açıklıkla anlaşılır kılınılmaya çalışılmasının, Nietzsche’nin yazılarındaki 
çoklu bakış açılarını yadsıdığını yazar. Bu bağlamda parçalı yazım; süreksizliği, yapının merkez 
yokluğunu ve düşüncenin bitmeyen hareketini vurgulamaktadır.48 Bkz. Maurice Blanchot, “Nietzsche 
ve Parçalı Yazı”, Çev. Ömer Aygün, Cogito, No.25, Kış 2001, s.77-101. 
49 Fredrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Çev. Ahmet İnam, İstanbul, Say Yay., 2.baskı, 
2004, III-12. 
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mümkün olduğu kadar çok gözle görebilmeye olanak sağlamaktadır. 50 Bu yolla, aynı 

olan başkasına taşınmakta, başkası olmaktadır. 

Nietzsche, bakış açısını metaforun yerine kullanarak, metafor için başka bir 

metafor kullanmaktadır.  Çünkü şeyin kendisinde konumlandırılan ve taşınan anlam, 

dünyanın özüne has olarak işaret etmemektedir.51 Nietzsche sadece bakış açısını 

değil, yorum, metin, başkalaşımı da metafor yerine kullanmaktadır. Metafor bize, 

gerçekliğin çoklu gösterilmesine olanak sağlayan, kaygan bir zemin sağlamaktadır. 

Metaforun bize yol verdiği bu sürecin başına, yani metaforun kendisine dönecek 

olursak: 

 

 “ Nietzsche metaforun sınırlarını, her sessel telaffuza metaforik bir yetenek 

atfederek öyle bir genişletir ki: Her seferinde bu zamana heterojen olana, konuşmanın 

zamanını aktarmıyor muyuz? Şimdiye kadar söylenenin aksine her metaforik tellaffuz bize 

tasavvur edecek, görecek, veya dokunacak şeyler vererek mekansallaşmamakta mıdır?”52  

 

Şimdi Derrida’nın Nietzsche’de tespit ettiği bu durumu biraz açalım. 

“Bambaşka bir alanın ortasına” demekle Nietzsche “zaman” ve “mekan” gibi iki ayrı 

alanın birbirine aktarımını kastetmektedir. İlk olarak duyulur dünyadan bir uyaran 

hayalimizde bir resim yaratır. Bu ilk aktarım yani ilk metafordur. Ancak 

metaforlaştırma burada donmamaktadır. “Bir seste yeniden biçim verilmiş resim”  

cümlesi ile iki ayrı alan arasındaki sıçramayı, ikinci bir metafor, yani ikinci bir 

aktarım olarak betimlemektedir. Bunu açıklığa kavuşturmak için elleri olmayan bir 

ressam örneğini kullanmaktadır. Ona göre elleri olmayan ve önündeki dünyayı 

şarkıyla ifade etmeye çalışan bir ressam varlıkların hakikati üzerine, bu iki alanı 

birbirine aktarmak suretiyle daha fazla şey ifade etmektedir. 53 Elleri olmayan 

ressamın yapmaya çalıştığı bir anlamda zamanı mekansallaştırmaktır. 

                                                
50 Sarah Kofman, Nietzsche and Metaphor, s. 102-104. 
51 A.e., s. 82. 
52 Derrida J, “White Mythology”, Margins Of Philosophy, s.227. 
53Friedrich Nietzsche, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Saemtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14, s.884. Burada Aristoteles’in anlayışından 
tamamıyla başka bir durum söz konusudur. Aristoteles’de metafor kavrama işaret ederken, 
Nietzsche’de kavram metaforu göstermektedir. Başka türlü söylersek sesli sözcükler, imgeler yerine 
kullanılamazken, imgeler sesler yerine kullanılabilir. Nitekim Aristoteles’in tasarımladığı dil modeline 
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Bu bağlamda metaforlar, zaman ve mekanın aktarım anahtarlarıdır. 

Nietzsche’nin hayatı olumlayışı, geleneksel felsefenin dilinden bambaşka bir 

dildedir. O, adeta bütün bir felsefe tarihine başka türlü düşünmeyi, sanatçı filozof 

olmayı göstermektedir. Onun üslubu, Derrida’ya Batı felsefesi tarihine alternatif 

olarak gördüğü bir alan açmaktadır. 

 

3.3.1.3. Yaratıcı Bir Dürtü Olarak Metafor 

 

Nietzsche’ye göre insan metafor üreten hayvandır.54 Metaforlar insandan 

dünyaya açılan yaratma ve anlam taşıma eylemleridir. Nietzsche, bu aşamada aşkın 

bir gösterilene veya logos’a bağlanma endişesiyle yazmamaktadır. O, daha çok 

yaratıcı bir güç olarak hayatın ta kendisine işaret etmektedir: Güç İstenci. İnsandaki 

bu metafor oluşturma dürtüsü (trieb) , hayatı olumlayan ve onu inkar eden güçler 

arasında, hayat lehine gelişen bir kazanımdır ve açık bir şekilde estetik bir 

eylemdir.55 

 

 “ İnsanın metafor inşa etme dürtüsü, o temel dürtü, çok kısa bir süre için bile olsa 

yok sayılamaz, çünkü beraberinde insan da yok sayılır ki bu; insanın kaybolmuş ürünleri 

kavramlardan, onun zorunlu şatosu olarak, yeni, sağlam, düzgün bir dünyanın inşa 

edilmesiyle, gerçekte ne dize getirilmiş ne de üstesinden gelinmiş olmaktadır. İnsan faaliyeti 

için yeni bir saha ve yeni bir nehir yatağı arar ve bunu mitlerde ve tabi ki sanatta bulur. Yeni 

aktarmalar, metaforlar ve düzdeğişmeceler ( metonymien) yaratarak, o durmadan alt üst eder 

kavramların kategorilerini ve hücrelerini, uyanık insanın dünyasını, amaçsız, ilişkisiz, 

düzensiz, son derece cazip, renkli ve hep yeniden sanki bir rüya gibi kurma konusunda ki 

merakını gösterir.” 56  

 

Dil insanın hayal dünyasının bir ürünüdür. Dış dünyanın onun zihninde 

oluşturduğu imgelemenin sessel sözcükler vasıtasıyla ifadesidir. Dil, insanın bilinç 

                                                                                                                                     
uygun olan opera sanatı da, Nietzsche tarafından şiddetle eleştirilmektedir. Bkz., Sarah Kofman, 
Nietzsche and Metaphor, s. 5-22. 
54Friedrich Nietzsche, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14, s. .880.  
55 Kofman, a.g.e., s. 65. 
56 Nietzsche, a.g.e. , s.887. 
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dışı aktivitelerinin bir ürünü olarak insana bir dünya yaratır ve insan, bu dünyayı 

bilincinin yarattığı yanılgısını yaşar. Metafor üretme güdüsel bir faaliyet olarak 

organik bir süreçten geçer ve bedene olan bağımlılığı yadsınamaz. Nietzsche için 

“bilinç, mide gibi bir organdır.”57   

 

“  İnsan,  kendisi hakkında aslında ne biliyor ki! Hatta sadece bir kere bile olsun 

kendisini tamamıyla, ışıklı bir sandığa yatmış gibi idrak edebilmiş midir? Doğa, onu, 

bağırsakların kıvrımları, kanın hızlı akışı, karmakarışık doku titreşimlerinin ötesine gururlu 

soytarı bir bilince hapsetmekle, ondan en önemli şeyi,  kendi bedenini bile gizlemiyor mu? 

Onu kilitleyip anahtarını atmışlar: Bir aralıktan bir kere olsun bilinç odasından dışarı ve 

aşağı bakabilen ve insanın, o acımasızın, aç gözlünün, doymak bilmezin, katilin üzerinde, 

cehaletin aldırmazlığı içinde ve aynı zamanda da rüyalarda bir kaplanın sırtında asılı 

olduğunu şimdi sezen o uğursuz merakın vay haline! Bütün dünyalar içinde, bu 

takımyıldızda hakikat dürtüsü nerede?”58 

 

 Bilincin kapalı olduğu rüyalarda insanlar gerçekliği tamamıyla başka türlü 

algılayabilmekte ve bilginin insanlara dayattığı, mevcut düzenlemeler ve 

sınıflandırmalardan (kavramların o şaşmaz dünyasından) bambaşka bir dünya 

resmedebilmektedirler. Bu rüyalarda her türlü olanaksız şey olanaklı hale 

gelebilmekte ve insanlığın ortak bilincinin yarattığı toplumsal sınıflar tersine 

dönebilmektedirler.  

 

“ Pascal; eğer biz her gece aynı rüyayı görecek olsaydık ve her gün gördüğümüz 

şeylerle uğraştığımız kadar rüyamızla da uğraşırdık iddiasıyla haklıdır: ‘Bir zanaatkar, tam 

on iki saat boyunca her gece rüyasında kral olduğunu görseydi der Pascal, sanırım, her gece 

rüyasında tam on iki saat boyunca zanaatkar olduğunu gören kral kadar mutlu olur.’”59 

 

                                                
57 Nietzsche’den aktaran Sarah Kofman, Nietzsche and Metaphor, s. 26, Sarah Kofman, Nietzsche 
üzerine bu çalışmasında, felsefe tarihinin duyu organlarından duyma ve görmeye verdiği ayrıcalıklı 
değerin, Nietzsche’de farklı bir şekilde işlediğini ifade etmektedir. Kofman, Nietzsche’de görmenin 
beş duyu organıyla görme olduğunu öne sürmektedir. Özellikle koklama ve tat almanın Nietzsche’nin 
felsefesinde edindiği konum dikkate değerdir. 
58 Nietzsche, a.g.e., s.877. 
59 A.e., s.,887. 
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Sanatın yaratıcılığının peşinde koşan insan, kendisi ve diğer canlılar alemi 

arasındaki ayrımların üstünden atlayarak kategorileri alt üst etmekte ve hümanist bir 

dünyayı temelden sarsmaktadır. Tanrılar ve insanlar, insanlar ve bitkiler, hayvanlar 

ve bitkilerden melez çocuklar doğabilmektedir. Mitolojilerde imkanlı olduğu gibi, 

artık bilincin hapishanesinden kaçılmış,  hayvan ve bitkilerin dünyasına adım 

atılmıştır. Nietzsche rüyalarla ilgili görüşlerine şu ifadelerle devam eder: 

 

“Mitoslarla uyarılmış bir halkın uyanık günü,  eski Yunalılar gibi mitlerin kabul 

ettiği sürekli etki eden mucizeye göre, bilimle ayıltılmış düşünürün gününden daha çok 

rüyanın gerçeğine benzemektedir. Eğer her ağaç, bir kere, bir peri (nympha) gibi konuşur 

veya bir tanrı boğa kılığında bakireleri peşinden sürükleyebilirse; tanrıça Athena, Atina’nın 

pazarlarında Peisistratos’un refakatinde güzel bir çift atla giderken, birdenbire gözükürse, -

ve dürüst Atinalı buna inanır- böylece her göz açıp kapamasında rüyadaki gibi her şey 

imkanlı olur ve bütün doğa, insanı her türlü kılıkta şaşırtma şakasını yapan tanrıların sadece 

maskarası olmuşçasına sarabilir.”60 

 

Her ne kadar uyanık bir hayattan, rüyaların dünyasına bir yol varsa da, 

kavramların dünyasından rüyaya giden bir yol yoktur. Kavram sezgi için bir metafor 

olabilirken sezgi, kavram için bir metafor olamaz.61 Bu yüzden, kavramlarla 

konuşmaktansa susulmalı ve metaforların çoğul dünyasına başvurulmalıdır.62 

 Nietzsche’nin dilin temsil edici işlevini eleştirerek, yerine yaratıcı ve retorik 

bir anlayışı koyması, temelde dilin doğasının metaforik olduğunu  düşünmesindendir. 

Nietzsche, has anlamın bir yanılgı olduğunu göstermekte ve geleneksel batı 

felsefesinin inşa edildiği kökenlere olan dilbilimsel inancı sarsmaya çalışmaktadır. 

Geleneksel felsefenin Platon, Aristoteles, Hegel, Kant gibi üstadların dilin bu rolünü 

hesaba katmadan kurdukları sistemleri eleştiren Nietzsche sık sık mimari metaforlar 

kullanmaktadır.  

Batı felsefesinin temelini oluşturan kavramların, metaforların dondurulması 

ve oluşun inkarıyla, oluştuğunu düşünen Nietzsche, insanların bu kavramlar üzerine 

                                                
60 A.e., s.887-888. K.g. Aristoteles, Metafizik, 1006 a 10-15. 
61 Kofman, a.g.e., s. 79. 
62 Friedrich Nietzsche, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralischen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14,  s.889. 
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piramitsel yapılar oluşturduğunu, bu yapıların da çok katı kurallarla belirlenmiş 

Roma mezarlarının (kolumbaryum) sertliğini taşıdığını ifade eder.63 İnsanda gördüğü 

bu yapı ustalığını arılara benzetir. Arıların petekleri yapılandırmaları gibi insanlarda 

güdüsel metaforik aktivitenin ürünü olan kavramlar inşa etmektedirler. 

 

 “Kavramları inşa etmede, görmüş olduğumuz gibi önce dil çalışır. Arıların önce 

petek yapıp bunları balla doldurması gibi bilim de durmadan, kavramların o büyük 

kolumbaryumunda, görüşlerin mezarlıklarında çalışır, hep yeni daha yüksek katlar inşa eder, 

destek kurar, temizler, yeniler eski hücreleri ve her şeyden önce çabası, o olağanüstü 

yükselmiş bölmeli yapıyı doldurmak ve bütün ampirik dünyayı, yani insan biçimci dünyayı 

bunun içinde düzene sokmaktır.”64  

 

Nietzsche’ye göre insanların, bu şekilde yapılar oluşturmaları, dilin 

kökenindeki metaforik dürtüyü unutmaları ve başka türlü hakikatlere karşı 

kendilerini savunma ihtiyacı duymalarından dolayıdır. İnsanlar, toplu olarak ve sürü 

halinde yaşamak için kendilerine hakikatler yaratmışlardır. Bunun için de hiyerarşik 

bir düzen kurup ve yasalarını, bilimlerini ve toplumsal sistemlerini bu yapılara 

oturtmaktadırlar. Böyle bir düzenleme içerisinde kendilerine bir takım yalanlar ve 

hakikatler oluşturmuşlar ve oluşu yadsımışlardır. Oysa ki bilgi ve oluşun bir arada 

olmaları söz konusu değildir. 65  

Nietzsche de Derrida’ya benzer bir şekilde, kavramlardan oluşmuş bu yapının 

tepesindeki kralı tahtından indirmek için onun dilinden konuşur. Ancak bu dilin artık 

temsil edici bir görevi yoktur. Yaratıcı bir güdüyle dilin bütün metaforik çelişkilerini 

hesaba katarak, bambaşka bir üslupta yazmaktadır. Artık hakikat ile yalan, gerçeklik 

ile rüya arasındaki çizgiler bulanıklaşmıştır. Nietzsche insanın temel faaliyetlerinin 

büyük bir çoğunluğunun bilinç-dışı oluştuğunu düşünmektedir.  

Nietzsche, İnsanca Pek İnsanca ve Güç İstenci adlı eserlerinde de insanın 

algılamasındaki bilinç dışı etkenlerin önemini vurgulamakta ve Freud’a benzer bir 

şekilde insanın toplum tarafından asimile edildiğini ima etmektedir. İnsan bilincin, 

diğer insanlarla olan iletişiminde, ancak kendisini kandırarak kurgulamaktadır. İnsan 

                                                
63 A.e., s.882. 
64 A.e., s.886. 
65 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci: Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, (715). 
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kendisi hakkında da varlıklar hakkında da nerdeyse hiçbir şey bilmemektedir. İnsanın 

duyumsaması, bilinç düzeyine çıktığı andan itibaren biricikliğini yitirmekte ve 

donmaktadır. 

 Nietzsche’ye göre bilimler, hayatın çoklu yönlerini görmekten aciz, 

nihilizmin bilimleri olmuşlardır.  Decadence, nihilizmin mantığıdır. Bilimler, 

otantiklikleri bozularak kavramlaştırılmış; metaforların çifte yüzünü görmeden, 

hayata kapalı dogmatik hakikatlerle uğraşmışlardır. Bu, hayatın sadece çöküş ve 

yozlaşmadan ibaret olan yönüdür. Çifte kimlik bölümünde bahsettiğimiz, ölünün 

bilimleri decadence karakter gösterir ve hayatı olumsuzlarlar. Nietzsche’nin 

metinleri, metaforik güdü ile yaratıcı oyunu olumlayarak sanat, mit ve rüyalardaki 

anlamların çoğaltılmasına alan açmakta ve aynı zamanda güç istencini ifade 

etmektedirler. Böylece metinleri her zaman çok anlamlılıklara açık bir sanat eseri 

işlevi görmekte ve hayal edecek yeni mekanlar açmaktadır. 

Şimdiye kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak: Nietzsche’de dilin 

metaforlar üzerinden işleyen yaratıcı bir rolü vardır. (Her gösteren, gösterilenin bir 

metaforudur.) Dilin temsil etme görevi yoktur. Dil, ilkin bir metafora dönüştürür 

sonra metaforun metaforuna geçilir. Yani kavram oluşmadan evvel zihinde çifte bir 

görünüş oluşturulur. Yalnızca duyulur dünya görünür ve dönüştürülür. Dilin 

kökeninde hiçbir varlık yoktur, sadece simgeler üreten sanatçının asli gücü vardır. 

Dilin kökeninde duyulur dünyanın birbirine aktarımı, yani metafor oluşturma dürtüsü 

olduğunu unutan∗ Batı felsefe geleneği, bunun yerine insan tarafından bilinemez bir 

alemden gelen görüntüleri dondurup, oluşu reddederek, üzerine epistemoloji dediği 

bir yapı inşa etmiştir. 

 

 

 

 

                                                
∗ Unutmak aynı zamanda aktif bir güçtür. Buradaki eleştiri daha çok unutmanın aktif bir güç olduğunu 
unutan Batı felsefesi geleneğinin unutma karşısında ki unutkanlığını imlemektedir. Unutkanlığın 
bilinçdışı sanatsal güçleri, aynı zamanda gözümüzdeki ve bilincimizdeki imgelerinde yaratıcısıdırlar.  
“ Özetle: Her şey çok uzun süre, çok daha zengin bir biçimde bilinç olmadan çoktan varolmuşken; 
bunların hepsi, ilk olarak bilinç için fethedilir- geçici, mekansal ve keyfi bir anlamda” Nietzsche’den 
aktaran Sarah Kofman, Nietzsche and Metaphor, s. 27. 
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3.3.1.4. Dipsiz Uçurum “Abyme” Metaforu 

 

 Oluşu reddeden ve aşkın gösterilene inanan filozof, kendisini kavramlardan 

inşa ettiği yapıya, adeta ölüme hapsetmekte ve içindeki yaratıcı metafor oluşturma 

dürtüsüne de bir nihai erek koymaktadır. Sadece hakikat inşa etme görevine 

indirgenmiş metaforlar has anlama ulaştıkları vakit kendi kendilerinin yıkımını 

hazırlamaktadır. Metaforlar bizi öyle bir oyuna sokar ki bu oyun Derrida’nın da 

yazdığı gibi hem kazandıran hem kaybettiren bir oyundur.  

 

“ Her algısal metafor, bireysel ve eşsiz olup, bu yüzden de bütün sınıflandırmalardan 

kurtulabilirken; kavramların büyük binası, Roma kolumbaryumunun katı kuralcılığını 

gösterir ve  matematiğe özgü olan soğuk ve şiddetli bir mantığın içinde nefes verir. Kim bu 

soğuk havanın içinde nefes alırsa, kavramın -sekiz köşeli, kemiksi bir zar gibi ve ilki gibi 

yeri doldurulabilir olmasına rağmen- sadece bir metaforun kalıntısı olduğuna ve bir sinir 

uyarısının imgelere, sanatsal aktarımının yanılgısının, her bir kavramın annesi değilse bile 

büyükannesi olduğuna, pek inanmaz.”66 

 

Kavramların, kuralları önceden belli katı zar oyununun yerine metaforların 

yanıltıcı doğrudanlığının oyununa katılan, yaratıcı dürtülerinin peşinde koşan insan 

en az ilki kadar ciddi ama neşeli, ölüm sonrası yaşamın coşkusuyla, hem yıkan hem 

yeniden yapılandıran maskeli bir oyuna katılmış olmaktadır.  Roma mezarlarının 

ölümcül kavramsal yapısı yerini metaforların coşkulu olumlamasına bırakır. 

Nietzsche her ne kadar insanın kavramsal yapılar inşa etmesine eleştirel yaklaşsa da 

onun, arı metaforunda olduğu gibi aynı zamanda hayvan ve insan arasında ki67  

köprüyü imleyen yapı metaforları da vardır. İnsan, logosa sahip olmaktan çok 

metafor üreten bir hayvandır.  İnsanın bu hayvansal güdülenimle yaratmasının ve 

düşünmesinin sonu yoktur.  Her düşünce başka düşüncelere gebedir. 

 

“ Münzevi hiçbir felsefecinin- diyelim ki her felsefeci, her zaman ve öncelikle, bir 

münzevidir- gerçek ve en son düşüncelerini kitaplarda dile getirdiğine inanmaz: Kitaplar 

                                                
66 Friedrich Nietzsche, “Ueber Wahrheit und Lüge im Aussermoralishen Sinne”, Samtliche Werke 
Kristische Studienausgabe in 15 Banden, C. 14, s. .882. 
67 Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Çev. Ahmet İnam, Say Yay.,İstanbul, 2001,( 257). 
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insanın içinde olanı saklamak için yazılmaz mı? – evet, kuşku duyacaktır, felsefecinin en son 

“ en son ve gerçek” düşüncelerine sahip olabileceğinden, her mağaranın arkasında başka bir 

mağaranın bulunmasından, bulunması gerektiğinden- daha bir kuşatıcı, daha  yabancı daha 

zengin dünya yüzeyinin üstünde, bir uçurum (abyss) her temelin altında, her 

“temellendirmenin”….Her felsefe, bir felsefeyi saklar; her düşünce bir saklantıdır, her 

sözcük bir maske”68 

 

Kavram ve metafor arasındaki yarık, o aralık bizi bir şekilde “anlamsız 

anlamlının” uçurumuna gönderir. Nietzsche için yaratmanın ve dolayısıyla 

metaforlaşma sürecinin sonu yoktur. Derrida, Nietzsche’nin felsefesinde, kavramın 

metaforsallığını, metaforun metaforunu ve metaforik üretimin metaforunu 

resmetmek için bir metafor kullanır: “Abyme∗nin içine yerleştirmek.”69 

 

“Nietzsche’nin işlemi, (dipsiz uçurumun, yani belirli bir metaforun içine 

yerleştirerek, metaforlaştırmayı genelleştirmektedir) metafor ve kavram, hayvan ve insan, 

dürtü ve bilgi arasındaki devamlılık riskini göze alması ile imkanlıdır. Bilginin ampirik bir 

indirgemeciliğiyle ve hakikatin fantastik bir ideolojisiyle sonuçlanmamak için metafor ve 

kavram arasında ki ( muhafaza edilmiş veya silinmiş) klasik karşıtlığı başka bir artikülasyon 

ikame etmeliyiz… Bu yeni artikülasyon için ihtiyaç şüphesiz Nietzsche’nin söylemi ile 

aranmıştır. Onun söylemi,  pek çok başka şeyle birlikte, bütün bilim ve hakikat değerlerinin 

yer değiştirmesi ve yeniden yazımını kışkırtmaktadır.”70 

 

Derrida, Nietzsche’nin çağrısını duymuş, metafor ve kavram arasındaki 

ilişkiye yapısöküm projesi ile yeni bir “zemin” önermiştir. Platon’dan başlayan ve 

Hegel’de doruk noktasına ulaşarak Aufhebung  haline dönüşen idealleştirme süreci 

artık kendisini başka türlü yazmaya;  la reléve’e zorlamaktadır. Tezimizin giriş 

bölümünde, Hegel’in terimleriyle özetlediğimiz sorunumuz, anlamsız anlamlının 

derin uçurumundan dönerek başka türlü yazılmaya zorlanmış, anlamın sonsuz 

                                                
68 A.e., (289).  
∗ “ abyme’nin içine yerleştirmek” Arma bilimine (heraldik) ait bir terim olup, küçük bir arma 
plakasını daha büyük olan bir plakanın içine yerleştimek demektir. Derrida burada abyme’nin eski ve 
yeni yan anlamları olan, sonsuz yansılama, bozmak, kaos, dipsiz uçurum, derin yarık, aralık, fark, 
derinlikler, bölme v.b ile oynamaktadır. 
69 Derrida, “Beyaz Mitoloji” Margins of Philosophy, s. 262. 
70 A.e., 263. 
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ertelenmesi olan différance’ı bütün duyusallığı ile serimlemiştir.  Derrida da, tıpkı 

Nietzsche gibi akıl merkezli Batı metafiziğini eleştirmektedir. Ancak her iki filozofu 

da irrasyonalist olarak okumak pek yerinde bir tarz değildir. Her ikisi de beden/akıl, 

beden/ruh ikiliğini bozmakta ve başka türlü bir akıl, adeta bedensel bir akıl 

önermektedirler. Ancak Nietzsche’nin bize önerdiği, metaforlaşmayı belirli bir 

metaforun içine oturtarak genelleştirmektir. Bu açıdan, metaforun arkasın has anlam 

arayan Batı metafiziği ile Nietzsche arasında  benzerlik olduğunu söylemek 

olanaklıdır. 
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SONUÇ 

 

Felsefenin sınırlarında metafora reva görülen rol, en iyi ihtimalle metafizik 

bir kavram olmaktır. Bu çerçevede metafora, felsefenin kendi içerisinden ürettiği 

teleoloji doğrultusunda; duyulur dünyadan düşünülür dünyaya aktarım aracı olarak, 

kavramın keskin şiddetinin “gerçekçi” bir aracına dönüşme rolü düşmektedir. 

Kavram dediğimiz şey, metaforlardan oluşan mitolojik düşüncenin bir artığı olarak, 

dünyanın duyarsız algılanışının sistematiğinin temel bir birimidir. Kavramsal 

düşünme bize öyle bir dünya tasarımlar ki bu dünyada ne yaratıcılığa ne de insan dışı 

bir anlama yer vardır. Bu tür bir düşünce tarzına felsefe tarihi hümanizm demektedir 

ve bu hümanizm Platon’dan itibaren felsefenin içine ince ince yerleştirilmiştir. 

Felsefenin başlangıcından, “varlık nedir?” sorusundan günümüze kadar 

ulaşan süreç boyunca, metafora en az felsefe kadar yaşlı bir sorun olmasına rağmen 

gerekli “ahlaki” önem atfedilmemiş, metaforun cevapları “anlamlı” sayılmamıştır. 

Biz de tam bu yüzden metaforu sorun olarak değil, cevap olarak görmekteyiz. 

Metafor soru sormamakta, soru sormanın olanaklılığını tasarımlamaktadır. 

Cevapların olanaklılığının hayali bir tasarımıdır. Anlamın uçurumunu görerek, bize 

anlamsızdan cevaplar üretir. Metaforun cevapları çoğuldur çünkü metaforun kendisi 

her zaman çoğuldur. Eğer felsefenin kökeninde, merkezinde, temelinde tek bir 

metafor olsaydı artık bu metafor, metafor olamazdı. Batı metafiziği, kendi kökenini 

aradığında, ortaya çıkan kökensel metafor kendi yıkımını hazırlamaktadır. Biz 

tezimizde, bu yıkıma Derrida’nın bağlamından yaklaşarak, Aufhebung’un la 

releve’ye kaydırılma sürecinin metaforların kullanımı üzerinden geçtiğini ve bu 

sürecin bizi metaforun çifte yıkımına götürdüğünü ifade etmeye çalıştık 

 Bu yıkımlardan ilki, Platon’dan Hegel’e uzanan süreçte metaforun 

kalıntılarından oluşan kavramın, has anlamın yıkımı, “öteki”si ise ilk yıkıma 

benzeyen ancak felsefenin bastırdığı, Nietzsche ve Bataille’ın farklılaştırılmış 

metaforik yıkımıdır. İlk yıkımı, Aristoteles’in metafor teorisini ele alırken, anlamın 

has anlam olarak, burada şimdi ele geçirilemeyeceği göstererek ortaya koyduğumuzu 

düşünmekteyiz. Öteki yıkım ise ilk yıkımın içinden geçip bu yıkımı döndürmekte ve 

felsefenin sınırlarını yerinden etmektedir. Artık has anlam ve figüratif anlam 
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karşıtlığı boşa çıkmış ve biz metaforun dipsiz uçurumuna yuvarlanmışızdır. 

Metaforun kazanç ve kaybı çiftedir, çelişkilidir ve bizi başlangıçtaki différance’a 

götürmektedir. 

Derrida’nın bize önerdiği yazım tarzı, metafor üzerinden yaratılan ve 

felsefeyi eleştirmesine rağmen, karşıtına dönüşmeyen, bilakis beslenen ve mitoloji ile 

işbirliği yapan bir düşünce tasavvurudur. Biz tezimizde böyle bir tasarımı 

Derrida’nın metafor kullanımının sunabileceğini öne sürdük. Bir tezin, bir anlamda 

telosu görevini gören sonuç bölümünde, Derrida’nın metafor kullanımından çıkan 

sonuçları yazmak gibi bir niyetimiz yok. Tezimizin bölümlerinin böyle bir süreci 

anlaşılır kılabildiğini ummaktayız. Ancak, kendimizi metaforun bize verdiği 

cevapların gölgesinde şu  soruyu sormakla borçlu görmekteyiz: Metafor bize dişi 

olan farklı bir düşünsel  tasarım sunabilir mi? Görünen o ki bu soruyu felsefe pek 

sormamış… 
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BAZI İNGİLİZCE VE TÜRKÇE TERİMLER İÇİN 

SÖZLÜK∗∗∗∗ 

 

Alafon: Sesbirimsel değişke. Bir fonemin fonetik açısından değişiklik 

gösteren biçimlerinden biri. Bir alafonun oluşmasının genellikle sözcükte ki yeri 

(başta, sonda ya da ortada) ya da çevresindeki sesler belirler. Bir dili konuşanlar 

genellikle aynı alafonlar arasındaki farklılıkları duymakta güçlük çeker; çünkü bu 

farklılıklar sözcükleri anlam bakımından birbirinden ayırma işlevi görmez. 

Değiştirim: Değiştirmek eylemi 

Figür: Şekil, biçim. 18. yy dan sonra bazı retorik yazarları (Du Marsais ve 

Fontanier) figürleri sözcük ve düşünce figürleri olarak ikiye ayırmış ve mecazları 

(trope) sözcük figürleri altında toplamışlardır. Metafor da mecazın altında tasnif 

edilmiştir. 

Fonetik yazı: Sese dayalı bir yazı sistemidir. Sesçil yazı olarak da 

çevrilebileceğini önermekteyiz. 

Fonetik: Sesbilgisi. Konuşma sırasında seslerin nasıl oluştuğunu (söyleyiş 

sesbilgisi), akustik özelliklerini, (akustik ya da fiziksel sesbilgisi, ve dil içinde nasıl 

bir araya getirildiği ( dilbilimsel sesbilgisi) inceleyen dal. İlk defa sese dayalı bir yazı 

sistemini geliştirenler Eski Yunanlılardır. 

Fonem: Sesbirim. Konuşma sırasında bir sözcüğü (ya da sözcük öğesini) bir 

başkasından ayırmaya dayanan en küçük birim. Örneğin “bak” sözcüğündeki “k”, 

onu “bar”, “bat” ya da “bay” gibi sözcüklerden ayırır. 

Katakrez (catachresis): Bazı durumlarda bir şeye bir isim vermek için, dilde 

o şeyi karşılayan bir isim bulunmayabilir. Böyle durumlarda bir benzetmeye 

başvurulur. Örneğin: “Kağıt yaprak” (yaprak aslında bitkiler için kullanılan bir 

sözcüktür.)  

                                                
∗ Kaynakça: 1.AnaBrititannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C., 19, Haz. Philip W Goetz v.d., 
İstanbul, bsk.5, 1990 

2. Lodge, David:“Eğreltileme ve Düzdeğişmece”,Çev. Mehmet H. Doğan, Kitap-lık, Yapı Kredi  
Yay., Sayı: 65, İstanbul, 2003, s.65-70 
3. Jacobson, Roman, “Metaforik ve Metanomik Kutuplar”, Çev. E. Efe Çakmak, Kitap-lık, Yapı  
Kredi Yay., Sayı: 65, İstanbul, 2003, s.76-79 
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Literal: Sözcüğün harfi harfine anlamı, ilk anlamı, düz anlamı, mecazi 

olmayan anlamı, gerçekçi anlamı gibi kullanımları vardır. Türkçe’ye lafzi olarak da 

çevrilir. Ancak biz şu aşamada literal olarak çevrilmesini uygun bulmaktayız. 

Metafor: Eski Yunanca, (meta) öte ve (phoras) taşımak, nakletmek 

kelimelerinden oluşmaktadır. Bu sözcüğün, Türkçe’ye çevirileri arasında yer alan 

“eğretileme”yi biz de uygun bulmaktayız. 

Metonim: Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında benzetme gütmeden 

kullanma: Örneğin “ Çigdem, Nietzsche okumayı sever.” ( Çiğdem, Nietzsche’nin 

yazılarını okumayı sever) Bu sözcüğün, Türkçe’ye çevirileri arasında yer alan 

“düzdeğişmece”yi biz de uygun bulmaktayız. 

Sinekdot: Parçanın bütünün yerine geçtiği, geleneksel olarak metonim’in 

altında sistematikleştirilen terimdir. Örneğin: “Akademide taze kana ihtiyacımız 

var.” ( Akademide yeni insanlara ihtiyacımız var) veya “Beşik sallayan el dünyayı 

yöneten el midir?” cümlesinde her iki değişmece de vardır: ‘kişi’ (çıkarımla anne) 

anlamına gelen ‘el’ sinekdotu ile ‘çocuk’ anlamına gelen ‘beşik’ metonimisi. 

“Kapsamlayış” çevirisini uygun bulmaktayız. 

Trope: Mecaz 
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