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HANS-GEORG GADAMER’DE DİL VE GELENEK  

 

Gadamer göre dil, modern dönemin araçsal yaklaşımının aksine bütün bir varlık 

aleminin temelini oluşturan bir ortam olarak asli bir konumda bulunur. Bununla 

birlikte insanın dışına çıkamayacağı bir tarihsellik içerisinde bulunması onun daima 

gelenek içerisinde yaşadığı anlamına gelir. Her ikisi de varlık aleminin zemini olarak 

görülen dil ve gelenek arasında dilin daima bir gelenek içerisinde yaşadığı ve aynı 

şekilde geleneğin de daima dilsel bir ortamda varlığını sürdürdüğü karşılıklı bir ilişki 

söz konusudur. Dilin iletişimi sağlayıp varlığını sürdürmesi sabit, değişmeyen bir dil 

geleneğine dayalıdır. Aynı şekilde gelenek de en temel anlamı itibariyle otoriteyi yani 

sabitliği betimler. Diğer yandan Gadamer’de dilin yalnızca insanlar arasında iletişimi 

sağlayan bir araç olmaktan öte yaşayan bir dil olması onun değişmekte olduğunu ifade 

eder. Gelenek de sabit bir otoriteye işaret etmekle beraber aktarıldığı ortamdaki 

insanlar tarafından yeniden yorumlanıp değiştirilmeye müsaittir. Bu açıdan dil ile 

geleneğin bu münasebeti sabitlik ve değişkenlik diyalektiği içerisinde 

gerçekleşmektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Dil felsefesi, dil, gelenek, varlık, hermeneutik, anlama, yorum. 
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LANGUAGE AND TRADITION IN HANS-GEORG GADAMER 

 

According to Gadamer, language occupies a primary place that constitutes the 

ontological basis of the universe contrary to the instrumental approach of the modern 

era. However, the fact that humans unavoidably live in an inescapably historicity 

means that they always exist in a tradition. Both considered as the ground of the 

ontological universe, language and tradition has a reciprocal relationship that language 

always exists in a tradition and tradition subsists in a linguistic medium. A stable 

linguistic tradition assures the survival of the language and that it enables 

communication. Similarly, tradition essentially describes authority, in otherwords, 

stability. On the other hand, in Gadamerian thought language is simply not an 

instrument that ensures communication between people but also a living phenomeon 

that constantly changes. Although tradition indicates a stable authority, it is also open 

to reinterpretation of the people who transmitted it. Thus, the relationship between the 

language and the tradition happens in a dialectic of stability and change.  

 

 

Keywords: Philosophy of language, language, tradition, ontology, hermeneutics, 

semantics, semiotics. 

 

 

 



 

ÖNSÖZ 

İnsan olmanın diğer canlılarla mukayese edildiğinde kuşkusuz en ayırt edici vasfı, onun 

dile sahip bir varlık olmasıdır. Gadamer’in düşüncesinde bu sahiplik tahakküm 

anlamında bir sahip olmayı değil, insana dair her şeyin onun kontrolü dışında bütünüyle 

dil içre gerçekleştiğini ifade eder. Bu yüzden dil, Martin Heidegger’e atıfla insanın 

içinde ikamet ettiği bir “ev”e karşılık gelir. Bu ev insanın varoluşunun kaçınılmaz bir 

sonucu olan tarihsellik ve tarihselliğin bir neticesi olarak gelenekle kuşatılmıştır. Bu 

bağlamda dil ve gelenek, bütün bir varlığı çevreleyen asli bir unsur olarak karşımıza 

çıkar. Bizi Gadamer’in dil ve gelenek düşüncesini çalışmaya götüren neden, dil ve 

geleneğin varlık alemini kuşatan bu boyutunun yanında Gadamer’in felsefesine şekil 

veren bir düşünce olarak önemli bir konumda yer almasıdır. 

Yazım süreci boyunca maddi-manevi destekleriyle yanımda olan birçok kişinin 

tezimde azımsanmayacak ölçüde emeği bulunmaktadır. Onları burada anmak benim için 

yerine getirmekten mutluluk duyacağım bir vazife. Danışman hocam Selami Varlık’ın 

yol gösteren fikirleri, sorularıma sabırla verdiği yanıtlar ve manevi desteği olmasaydı 

tezimin vücut bulması neredeyse imkânsızdı. Gösterdiği titizlik, çaba ve emekleri için 

kendisine şükranlarımı sunuyorum. Tez savunma jürime katılma nezaketi gösteren ve 

görüşlerini benden esirgemeyen Tahsin Görgün ve Atakan Altınörs hocalarıma 

müteşekkirim. Tezimle ilgili olsun veya olmasın zihnimi kurcalayan meseleleri 

kendisiyle tartışma fırsatı vererek ufkumu açan hocam Ayhan Çitil’e, kendisinden 

aldığım derslerle ve sunduğu önerileriyle tezime katkıda bulunan Emre Şan hocama 

minnettarım.  
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GİRİŞ 

 
“Dil, ağzın bir çiçeğidir. Yeryüzü gökyüzü çiçeğine doğru dilde açar.” 

Martin Heidegger 

 

“Sonunda teslim ediyor ve üzülerek görüyorum 

Sözün bittiği  yerde hiçbir şey var olamaz” 

Stefan George 

 

Dil, zihin ve dünya arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği kökleri ilkçağ felsefesine 

kadar uzanan kadim bir tartışmaya işaret eder. “Varlık alemi dilde nasıl temsil edilir? 

Adlar nesnenin bizatihi kendisine karşılık gelir mi? Anlam nasıl oluşur? Dilin varlığı 

temsil etmekten daha fazla bir anlamı olabilir mi?” gibi sorulara cevap arayışı 

ilkçağlardan bu yana devam etmektedir. Sonraki dönemlerde ortaya konan çalışmalarla 

mukayese edildiğinde Antikçağda dil üzerine yapılan tartışmaların yoğun bir şekilde 

gerçekleştiği söylenememektedir. Greklerde bugün bizim anladığımız anlamda “dil”e 

karşılık gelen herhangi bir kelimenin olmayışı bu durumu destekler niteliktedir.1 Her ne 

kadar logos kelimesi legein yani söylemek anlamını içinde barındırsa da logos daha 

ziyade, düşünmek, akıl, kavrama ve yasa anlamında kullanılmıştır.2 Grek felsefesinde 

dile önem atfedilmemesinin en büyük nedeni, hakikate ulaşma yolunda dilin herhangi 

bir işlevinin olmadığı ve adların insanları yanılttığı düşüncesidir. Bu yüzden Antikçağda 

dile yalnızca düşüncenin şeylerin doğasını yansıtmasını mümkün hale getirme amacı 

çerçevesinde yaklaşılmıştır. Bu anlayış modern dönemde ideal bir dil oluşturma 

projesiyle ile karşımıza çıkar. Descartes ve Leibniz ile başlatabileceğimiz bu proje asıl 

                                                 
1 Taylan Altuğ, Dile Gelen Felsefe, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013), s. 15. 
2 Orhan Hançerlioğlu, “Logos”, Felsefe Ansiklopedisi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1978), cilt: 4, s. 27. 
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karşılığını on dokuz ve yirminci yüzyılda Gottlob Frege, Bertrand Russell ve Rudolf 

Carnap gibi isimlerin öncülüğünü yaptığı analitik felsefe geleneğindeki dil 

çalışmalarında bulur. Matematik ve mantık temelinde kusursuz ve ideal bir dil kurma 

düşüncesinden hareket eden bu dil çalışmaları ad ve gönderim arasındaki her türlü 

anlam belirsizliğini ortadan kaldırarak düşünce ile anlamın kesinlik zemininde ifade 

edilmesini amaçlar. Bu düşünceye göre dil yalnızca nesneleri adlandırma vasıtası olarak 

görülür. Bunun yanında bir grup mantıkçı pozitivist Immanuel Kant’ın insanın algı 

yetilerini aşması nedeniyle metafizik üzerine konuşulamayacağı düşüncesinden 

esinlenerek metafiziğe dair her türlü ifadeyi anlamsız bulmuş ve bunun neticesinde 

anlamla doğrulanabilirliği eşdeğer gören bir dil felsefesi ortaya koymuştur. Bu durumu 

Ludwig Wittgenstein ilk döneminde “Dilin sınırları dünyamın sınırlarını belirler” 

sözüyle ifade etmiştir.3 Bunun neticesinde Kant’ın akla sınır çizmesine benzer şekilde 

dile de sınır çizilmiş olmaktadır.4 Şeyleri olduğu gibi temsil etmeye dayalı ideal dil 

çabasında da kendisini gösteren, nesnellikten uzaklaştıracak her türlü düşünceden 

arınma kaygısı insanın tarihselliğinin zorunlu bir sonucu olan önyargı ve geleneğin de 

eleştiriye tâbi tutulmasına neden olmuştur. Bu bağlamda önyargı ve gelenek, öznenin 

kendisine ait olmayan ve kendi akıl yetileri tarafından kurulmadığı için de onun 

ilerlemesine mâni olan bir şey olarak görülür.  

Dile dair ileri sürülen bu düşüncelerin yanında, dilin yalnızca matematik ve 

mantık zemininde bir araç olarak ele alınamayacağını vurgulayan, onun kullanımını ve 

dünyayla olan sıkı irtibatını öne çıkaran Wilhelm von Humboldt, ikinci dönemiyle 

Ludwig Wittgenstein ve Martin Heidegger gibi filozoflar olmuştur. Humboldt, dilin 

                                                 
3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus-Logico Philosophicus, çev. Oruç Aruoba, (İstanbul: Metis Yayınları, 

2013), s. 135. 
4 Atakan Altınörs, Dil Felsefesine Giriş, (İstanbul: İnkılâp Yayınları, 2003), s. 129. 
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bütün insanlarda aynı olduğunu düşünen evrenselci idealist bir dil görüşünün aksine, 

dilin insanın içinde bulunduğu toplulukların kültür ve düşünme biçimleri tarafından 

şekillendiğine dayanan ve farklılığı ön plana çıkaran bir dil görüşü benimsemiştir. Buna 

göre dil, aklın sahip olduğu ve ürettiği teknik bir üründen (ergon) ziyade, meydana 

geldiği toplum ve kültür içerisinde sürekli yeniden yaratılarak varlığını sürdüren bir 

etkinlik (energeia) olarak karşımıza çıkar.5 Dil, zihin ve dünya arasındaki ilişkiye 

analitik felsefede olduğu gibi kültürden ve her türlü belirsizlikten soyutlanmış bir 

şekilde bütünüyle matematik ve mantık çerçevesinden bakmak, Wittgenstein tarafından 

pürüzsüz bir buz pistinde ilerlemeye benzetilir.6 Tractatus’taki mantıkçı atomist dil 

görüşünü Felsefi Soruşturmalar’da terk ederek dile dönüş yapan Wittgenstein pürüzsüz 

buz pistinde yürümeyi eleştirerek “dil oyunları” kavramıyla dilin yaşayan pratik 

boyutunu ön plana çıkarır. Dil etkinliği, olgulara dair bildirimde bulunmak veya onları 

tasvir etmekten ziyade oyun oynamaya benzeyen bir eylemi ifade eder ve bu nedenle bir 

dili konuşmak “dil oyunu” oynamakla özdeş görülmelidir.7 Kuralları olmasına rağmen 

hiçbir oyunun kurallara indirgenerek anlaşılamayacağına benzer şekilde dil de 

içerisindeki hiçbir kuralla sınırlanamamakta, aksine kurallara ancak dilin pratik 

boyutunun neticesinde soyutlamayla ulaşılmaktadır. Dildeki kelimelere anlamını veren, 

dil içerisindeki kurallardan ziyade toplum ve kültür çevresinde kendisini gösteren 

kullanımdır. Bu yüzden kelimelerin anlamı yalnızca zihinsel bir süreçte değil, dilin 

kullanımı sırasındaki anlama etkinliğinde ortaya çıkar. Anlama etkinliğinin kullanım 

içerisinde gerçekleşmesi, dilin aklın soyutlamalarına dayalı bir sistemden çok insanın 

yaşama biçimi ve üretimi olmasını ifade eder. Dilin yaşayan dünyadan kopuk ele 

                                                 
5 Altuğ, Dile Gelen Felsefe, s. 69. 
6 Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, çev. Deniz Kanıt, (İstanbul: Totem Yayıncılık, 2006), s. 

66. 
7 Altınörs, Dil Felsefesine Giriş, s. 131. 
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alınamayacağına dair bu düşünceler, Martin Heidegger’in dile ontolojik bir boyut 

atfetmesiyle, tabir caizse doruk noktasına ulaşır. Bütün bir felsefe tarihinin varlık 

sorusunu unuttuğunu düşünen Heidegger, varlık sorusunu yeniden düşünmeye açar. 

Ona göre düşünmeyi varlığa çağıran yol dilde açıldığı için varlığın anlamına yönelik her 

soru esasında dilin özüne yönelik sorudur.8 Dil Heidegger’e göre herhangi bir 

organizmanın dışı vurması ya da canlı varlığın bir ifadesi olarak görülemeyeceği için 

işaretler sistemi olarak ele alınamaz. Çünkü insan dili konuşmaz, dil insanı konuşur. 

Dil, varlığın kendisinin ışıyarak-gizlenerek ortaya çıkışıdır.9 Bu açıdan dil, Heidegger 

tarafından bütün bir felsefe tarihinin unuttuğu varlığın ifşa mekanı olarak görülür ve bu 

durum meşhur “Dil, Varlık’ın evidir” sözüyle ifade edilir. Heidegger dili insanın 

varlığının tarihsel oluşunu ve tarihi oluşturmasını sağlayan bir dinamik olarak sunar.10 

Dil ile ilgili ileri sürülen görüşlerin bu serencamına baktığımızda dilin araçsallığına 

yöneltilen eleştirilerde ana temanın dilin dünyadan kopuk görülmesi ve yaşayan 

boyutunun göz ardı edilmesi olduğu açıkça görülebilecektir. Bu minval üzere 

Gadamer’in dil düşüncesinin de bu ana temada seyrettiği ifade edilebilir. 

Gadamer’in dil düşüncesi temelde araçsallık eleştirisine ve dile atfedilen 

ontolojik boyuta dayanır. Ona göre dili yalnızca insanlar arasında iletişimi sağlayan bir 

vasıta olarak görmek dilin asli konumunu görmezden gelmek anlamına gelmektedir. 

Gadamer’e göre dil, bütün bir varlık aleminin temelini oluşturan ve bundan dolayı 

dışına çıkılması imkânsız bir ortam olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte insanın 

varlığa geldiği ilk andan itibaren kendisini daima bir ortam ve bir durum içerisinde, 

                                                 
8 Altuğ, Dile Gelen Felsefe, s. 87. 
9 Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, çev. Yusuf Örnek, (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2013), s. 

18. 
10 Richard E. Palmer, Hermenötik, çev. İbrahim Görener, (İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları, 2008), s. 

206. 
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Heidegger’in de vurguladığı üzere atılmış ve fırlatılmış (Geworfenheit) olarak bulması 

ve tarihsel bir varlık olarak yaşamını sürdürmesi daima önyargı ve gelenek içerisinde 

bulunduğunu ifade eder. Bu durumla irtibatlı olarak dilin dünya tecrübesinden kopuk bir 

şekilde ele alınamayacak oluşu dilin daima içinde bulunduğumuz gelenekle irtibat 

halinde olduğunu belirtir. Bu bakımdan her ikisi de dışına çıkılamayacak bir ortam ifade 

eden dil ile gelenek arasında önemli bir münasebet söz konusu olmaktadır. Nesneye 

işaret eden kelimelerin belirli anlamlara gelmesi, dil içerisindeki söz dizimi ve 

anlaşmayı sağlaması için karara varılmış kurallar bir gelenek oluşturarak dil geleneğini 

ifade eder. Bununla birlikte herhangi bir şeyin nesilden nesile aktarılarak bir gelenek 

halini alması sözlü ya da yazılı dilsel bir boyuta sahip olmasına bağlıdır. Bu bağlamda 

dil ile gelenek arasındaki irtibat, dilin daima bir gelenek içinde yaşadığı ve aynı şekilde 

geleneğin de daima dilsel bir ortamda varlığını sürdürdüğü karşılıklı bir ilişkiye tekabül 

eder.  

Gadamer’in dil ve gelenek düşüncesini daha iyi anlamak onun ve bu düşüncenin 

literatürdeki konumunu görmeyi gerekli kılar. Yirminci yüzyılın en büyük 

filozoflarından biri olarak görülen Hans-Georg Gadamer (1900-2002), 1960 yılında 

yayımladığı Hakikat ve Yöntem: Felsefi Hermeneutiğin Temel Özellikleri (Wahrheit und 

Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik) adlı eseri ile hermeneutik 

alanında oldukça önemli bir konumda yer alır. Hakikat ve Yöntem, Martin Heidegger 

tarafından 1917’de yayımlanan Varlık ve Zaman (Sein und Zeit) eserinden sonra 

hermeneutik alanında neşredilen en önemli eser olarak görülmüş ve bu nedenle 

Gadamer’in başyapıtı olarak nitelenmiştir. Modern hermeneutik teorisinin gelişimine 

katkıda bulunan bu eserde, Heidegger etkisinde gelişen estetik ve tarihsel anlama 

teorisine ve aynı zamanda dil ontolojisine dayanan yeni bir felsefi hermeneutik ortaya 
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konmaktadır.11 Bunun neticesinde hermeneutiğin anlam bilimlerini 

(Geisteswissenschaften) metodolojik temelde ele alan eski anlamı terk edilerek 

anlamanın ontolojik bir süreç olduğuna dayanan bir hermeneutik düşünce açığa 

çıkmıştır. Bu önemli konumu nedeniyle Gadamer üzerine uluslararası düzeyde birçok 

çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalar hâlihazırda da devam etmektedir.   

Türkiye’de Gadamer’le ilgili olarak, filozofa ait kitap ve makaleler Türkçeye 

çevrilmiş, çevrilen makaleler derleme kitaplarda yayımlanmış, Gadamer’in felsefi 

hermeneutiğine dair çeşitli tez ve makaleler kaleme alınmıştır. Hakikat ve Yöntem’in 

(2008) Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan tarafından yapılan çevirisi, Doğan 

Özlem’in çevirip derlediği Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar (1995), 

Hüsamettin Arslan tarafından çevrilip derlenen İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, 

Gelenek ve Yorum (2002), Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler: Gadamer-Habermas, 

Gadamer-Ricoeur, Gadamer-Derrida Tartışması (2002), Retorik Hermeneutik ve 

Sosyal Bilimler: İnsan bilimlerinde Retoriğe Dönüş (2002), Burhanettin Tatar’ın Felsefi 

Hermenötik ve Yazarın Niyeti: Gadamer versus Hirsch (1999) adlı eseri ve Osman 

Bilen tarafından kaleme alınmış olan Çağdaş Yorumbilim Kuramları: Romantik Felsefi 

Eleştirel Hermeneutik (2002) yayımlanan önemli çalışmalar arasındadır.12 Gadamer’in 

felsefesi üzerine yazılan tezler arasında konumuz itibariyle, Mehmet Ulukütük’ün 

“Anlama ve Gelenek: Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü 

Sorunu” tezi ile Svitlana Nesterova’nın “Hans-Georg Gadamer’in Hermeneutiğinde Bir 

Anlama Modeli Olarak Diyalog” adlı yüksek lisans tezi ön plana çıkmaktadır. “Hans-

                                                 
11 Palmer, Hermenötik, s. 215.  
12 Türkiye’de Gadamer’le ilgili yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Mehmet Ulukütük, 

“Hans-Georg Gadamer (1900–2002)’i Tanımak/Anlamak ve Türkçe’de Gadamer Kaynakçası”, 

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları 15 (2009): s. 173-192. 
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Georg Gadamer’de Dil ve Gelenek” başlıklı tez çalışmamız da dar anlamda ana 

hatlarıyla izah edilmeye çalışılan bu literatür içerisinde, geniş anlamda ise dil, zihin ve 

dünya ilişkileri üzerine felsefe tarihi boyunca ortaya konulan kapsamlı çalışmaların 

devamında vücut bulmuştur. Kadim bir tartışmaya işaret eden söz konusu bu ilişkiler, 

kısaca izah edilmeye çalışıldığı üzere Batı düşüncesinde olduğu gibi İslâm 

düşüncesinde de incelenmiştir. İslâm düşüncesinde dil, felsefenin yanında tefsir ve fıkıh 

usûlü alanında da ele alınmış olan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkar. Dil konusu 

ilk başta dilbilgisi (sarf ve nahiv) bağlamında tartışılmış, daha sonra felsefe 

çalışmalarının etkisiyle dil ilimleri müstakil bir disiplin haline gelmeye başlamıştır. 

Anlam ve lafız ilişkisini konu edinen vaz’ teorisi, dilin kökeni, dil, zihin ve dünya 

arasındaki münasebet, dil-mantık tartışmaları öne çıkan dil meselelerini oluşturur. Dile 

dair bu tartışmalar Gadamer’in dil ve gelenek düşüncesiyle bağlantılar kurma imkânını 

içinde barındıran zengin bir muhtevaya sahip olsa da sınırları gereği tezimizde ele 

alınmayacaktır.  

Gadamer’de dil ile gelenek arasındaki irtibat kavradıktan sonra bu münasebetin 

nasıl gerçekleştiğini ve hangi sorunsala dayandığını açıklığa kavuşturmak gerekir. Dilin 

insanlar arasında anlaşmayı sağlayabilmesi en başta istikrarlı bir dil geleneğini gerekli 

kılar. Bununla birlikte gelenek de temel anlamı itibariyle akan zaman içerisinde 

değişmeden varlığını sürdürmekte olan sabit bir otoriteye karşılık gelmektedir. Fakat 

diğer yandan araçsal dil eleştirisinde de görülebileceği üzere, dilin yaşayan dünyadan 

bağımsız olarak ele alınamayacak olması, onun bilfiil olduğunu ve içerisinde değişim 

imkânını barındırdığını ifade eder. Kelimenin tek bir anlamla sınırlandırılamayacak 

olması, çeşitli nedenlere bağlı olarak kelimelerin manalarında meydana gelen değişiklik, 

dil ile kullanımın birbirinden ayrılamayacak oluşu ve dillerin çeşitliliği gibi hususlar 
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dilin değişimine işaret eder. Benzer şekilde Gadamer’e göre gelenek de geçmişten 

paketlenmiş bir halde insana sunulan bir miras olmaktan öte, aktarıldığı ortamın şartları 

içerisinde anlaşılıp yorumlanarak değiştirilen yaşayan bir geleneğe tekabül eder. Bu 

bakımdan dil ile gelenek arasındaki ilişkide sabitlik ve değişkenlik diyalektiği asli bir 

sorunsal olarak karşımıza çıkar. Bu sorunsal çerçevesinde şu soruların akla gelmesi 

muhtemeldir: Sabitlik ve değişkenlik diyalektiği bağlamında dil ve gelenek 

düşüncesinin Gadamer felsefesindeki sonuçları nedir? Değişim imkânını içinde 

barındıran dil ve gelenek karşısında bir kontrol mekanizması söz konusu mudur? 

Gadamer’in dil ve gelenek düşüncesinin felsefedeki konumu ve önemi ne olabilir? Bu 

ve buna benzer sorulara verilecek yanıtlar tezin gidişatı neticesinde açıklığa 

kavuşacaktır. 

Tezimizin amacı dil ile gelenek arasındaki ilişkiyi sabitlik ve değişkenlik 

diyalektiği bağlamında görmeye çalışmaktır. Bu minval üzere ilk bölümde insanın 

tarihsel bir varlık olduğu ve bu durumun sonucu olarak önyargı ve gelenekten bağımsız 

olarak düşünülemeyeceği meselesi ve bununla irtibatlı olarak, araçsal dil eleştirisi ve 

dilin ontolojik boyutu ele alınacaktır. Dile varlığın ifşa mekanı olması nedeniyle 

ontolojik bir boyut atfeden ve bu hususu meşhur “Anlaşılabilen varlık dildir” sözüyle 

ifade eden Gadamer, varlığı dile yani bir varolana indirgeyerek mutlak bir değişime yol 

açtığı düşüncesiyle Gianni Vattimo tarafından rölativizme düşmekle eleştirilmiştir. 

Gadamer’de mutlak bir değişimin olup olmadığı sorusu ikinci bölümde dil ve geleneğin 

sabitliği meselesiyle daha net anlaşılacaktır. İlk bölümde dilin sabitliği meselesi, 

Gadamer’in Platon’un Kratylos diyalogundaki dil tartışmasından hareketle ele aldığı ad 

ile adlandırılan şey arasındaki ilişkiye dair görüşleri; sözün varlıksal boyutu ise 

Augustinus’un verbum doktrini üzerinden izah edilmeye çalışılacaktır. Geleneğin 
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sabitliği ise geleneğin değişmez bir otoriteyi temsil ettiği sözlü-yazılı gelenek ve klasik 

eser bağlamında ele alınacaktır. Gadamer’de dil ile gelenek arasındaki ilişkinin mutlak 

bir sabitlik ifade etmeyip değişimi de içinde barındırdığı, üçüncü bölümde dil ve 

geleneğin değişkenliği ile açıklanacaktır. Dilin değişkenliği, dünya ile dil arasındaki 

münasebet ve dilin spekülatif yapısı; geleneğin değişkenliği ise praksis olarak yaşayan 

gelenek ve “ufukların kaynaşması” kavramı üzerinden izah edilmeye çalışılacaktır. 

Sabitlik ve değişkenlik bağlamında ele alınan bu mevzular, son olarak dil ile gelenek 

arasındaki karşılıklı diyalektiğin nasıl gerçekleştiğini görmeyi gerektirir. Bu bağlamda 

son kısımda dil ile gelenek arasındaki diyalektik ilişki, soru-cevap diyalektiği, Ben-Sen 

ilişkisi ve diyalog kuramı üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.  
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A. ORTAM OLARAK DİL VE GELENEK 

 

A.1. Gelenek ve Tarihsellik 

A.1.1. Dışına Çıkılamayan Bir Ortam Olarak Gelenek 

Gadamer gelenek ile, “donuklaşmış, sınırları çizilmiş, geçmişi ve geleceği vesayet 

altında tutan bir form veya total bir çerçeveyi değil, içinde anlama etkinliğimizin 

gerçekleştiği bir süreç, açılım, halkalarla birbirine bağlanmış kendi içinde belirli bir 

mantığa göre farklılaşan anlama ve yorumlama etkinliğini” kastetmektedir.13 Bu yüzden 

gelenek, kişiden bağımsız bir nesne olarak onun karşısında bulunmaz, aksine gelenek 

bütün düşüncemizi gerçekleştirdiğimiz bir ufuk ve ilişkiler örgüsü olarak daima içinde 

bulunduğumuz bir alan teşkil eder.14 Öznenin tevarüs ettiği tarihsel ve sosyo-kültürel 

birikim bir gelenek oluşturarak etkin bir anlam evreni inşa eder.15 Dolayısıyla gelenek 

tarihsel bilginin zemini olarak bütün anlama ve yorumlama eylemini, öznelerarası bütün 

faaliyetleri mümkün kılan bir ortam olarak karşımıza çıkar. Gadamer, tarihsel varlıklar 

olmamız sebebiyle miras alınan geçmişle bugünü birbirine bağlayan köprünün bir 

devamı olarak geleneğe hiç durmadan katkıda bulduğumuzu ve bu açıdan gelenekten 

kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade eder.16 Buna rağmen Aydınlanmacılar gelenek ile 

aklı birbiriyle çatışan iki kutup olarak görerek aklın geleneğe hakim olmasını 

                                                 
13 Mehmet Ulukütük, “Anlama ve Gelenek: Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin 

Rolü Sorunu”, (Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl üniversitesi, 2008), s. 35. 
14 Palmer, Hermenötik, s. 239. 
15 Muharrem Kılıç, “Anlamın İnşası ve Anlama Etkinliği Bağlamında Geleneğin Sorunsallaştırılması”, 

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2010): s. 120. 
16 Hans-Georg Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, der. Paul 

Rabinow ve William Sullivan, çev. Taha Parla, 2. Baskı, (İstanbul: Deniz Yayınları, 2008), s. 215. 
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amaçlarlar.17 Fakat gelenek ile aklın çatışması için birbirinden bağımsız olmaları 

gerekir. Oysa gelenek geçmişin birikimlerini bugüne taşıyan ve geçmişten gelen 

zincirin bir parçası olan insanı şekillendiren ve oluşturan bir şey olarak akıldan 

bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Aklın gelenek eleştirisi de dâhil olmak üzere her 

faaliyeti geleneğin dışında ve geleneğe rağmen değil, bilakis geleneğin kuşatıcı 

zemininde gerçekleşir. Bu yüzden Aydınlanmanın akıl karşısında durduğunu iddia ettiği 

gelenek gibi her türlü otoriteden kurtulma gayreti nafile bir çabadır.  

 

Her nasıl olursa olsun, geçmişle bildik ilişkimizi geçmişle aramızdaki 

mesafe ve kendimizi gelenekten özgürlük karakterize etmez. Aksine 

biz daima geleneklerde konuşlanmış durumdayız ve bu hiçbir şekilde 

araştırma nesnesine dönüştürülebilen bir süreç değildir. … Gelenek 

daima bir parçamız, bir örnek ya da model, bir kavrayış türüdür; daha 

sonraki tarihsel yargımız onu bir bilgi türü değil, aksine gelenekle en 

derin ilişki kurma türü olarak görebilir.18  

 

Geleneğin dışına çıkılması mümkün olmayan temel bir zemin teşkil ettiği Gadamer’in 

alıntılanan yukarıdaki sözleriyle daha net anlaşılabilir. Bunun nedeni zamansal ve 

tarihsel varlıklar oluşumuzun geçmişten kendimizi bütünüyle koparmayı imkânsız 

kılmasıdır. Fakat diğer yandan geçmiş ve gelenek bir olgu yığını olarak bilinç nesnesi 

değildir, aksine gelenek her eylemde içinde hareket ettiğimiz, katıldığımız ve sayesinde 

var olduğumuz bir nehirdir.19 Bu öylesine şeffaf bir nehirdir ki suyun balık tarafından 

görülmemesine benzer şekilde insan için ayırt edilmez bir ortam teşkil eder. O kadar ki 

gelenek olarak adlandırılmaması halinde bile gelenek varlığını sürdürmekte ve 

                                                 
17 Mehmet Ulukütük, “Geleneğin Dili Mi? Varlığın Evi Mi? Heidegger ve Gadamer’de Dil, Gelenek ve 

Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine”, http://www.academia.edu/3026260/ (erişim  22.08.2016), s. 15 
18 Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, çev. Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan, (İstanbul: 

Paradigma Yayınları, 2008), cilt: 2, s. 27. Ayrıca bkz: Osman Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları: 

Romantik Felsefi Eleştirel Hermeneutik, (Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2002), s. 133. 
19 Palmer, Hermenötik, s. 232. 
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bilincinde olmasa da kişi her türlü eylemini bu gelenek zemininde 

gerçekleştirmektedir.20 Bu yüzden Gadamer’e göre geleneği anlamak ve onun farkında 

olmak geçmişteki bir şeyi yeniden inşa etmek ve onu bizimle eş zamanlı hale 

getirmekten ibaret değildir, bilakis, eş zamanlı hale getirilen şeyin esasında bizimle 

önceden beri eş zamanlı olduğunun fark edilmesidir.21 Gadamer, geçmişten tevarüs 

edilen her kültürü her birimizin içinde kendisini göreceği bir ayna olarak niteler.22 Bu 

yüzden gelenek esas itibariyle epistemolojik bir sorun değil, daha ziyade aktarılan 

içeriğin kendiliğinden özümsenmesi meselesidir.23 Gadamer, modernitenin metafizik 

evrenden soyutlayıp bütün aidiyet alanlarından azat ederek özgürlüğüne 

kavuşturduğunu düşündüğü özneyi ait olduğu alana, yani tarihsellik ve geleneğe geri 

çekerek ona sınırlılıklarını ve haddini yeniden bildirir.24 

Gadamer, önyargı ve geleneği eleştiriye tâbi tutmaksızın olduğu gibi kabul ettiği 

iddiasıyla Habermas tarafından eleştirilir. Habermas’a göre sorun, Gadamer’in 

Heidegger’den etkilenerek aldığı, anlamanın ön yapılarından hareketle önyargıları ve 

geleneği meşrulaştırıp hermeneutik anlamanın temeli olarak gördüğü eleştirel 

refleksiyonu ya da ideoloji eleştirisini yadsımasıdır.25 Çünkü bütün bunlar Habermas’a 

göre refleksiyonun gücünü göz ardı etmektedir. Gadamer’in felsefesinde asli bir 

konumda bulunan gelenek, Habermas için tali bir yerde bulunur. Bununla beraber 

Habermas, Gadamer tarafından eleştirilen Aydınlanma düşüncesinin de geleneğin bir 

                                                 
20 Dieter Misgeld, “Gadamer’in Hermeneutiği Üzerine”, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler 

Gadamer-Habermas, Gadamer-Ricoeur, Gadamer-Derrida Tartışması, der ve çev. Hüsamettin Arslan 

(İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 80.  
21 Hans-Georg Gadamer, “Hakikat Nedir?”, Hakikat Nedir? Felsefi Fragmanlar, der. ve çev. Medeni 

Beyaztaş, (İstanbul: Efkar Yayınları, 2004), s. 25.  
22 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 121. 
23 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 216. Ayrıca bkz: Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 121.  
24 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 125. 
25 Erol Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yeniliği”, Türkiye Günlüğü 25 (1993): s. 28. 
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unsuru olduğu ihmal ettiğini belirtir.26 Esasında Habermas’a göre önyargı ve geleneğin 

aşılabileceği ve onlardan bağımsız bir düşünce mümkündür. Habermas için şimdinin 

potansiyel imkânlarını gerçekleştirmek amacıyla geleceğe yönelmek daha mühim 

konumda yer alır. Bu yüzden Habermas geçmişin şimdi üzerindeki otoritesi 

sorgulanmaksızın gereğinden fazla abartıldığını düşünmektedir.27 Oysa Gadamer, 

geleceğe dair idealin bir boşluktan gelmediğini, “şimdi”nin ve onu anlamak için 

kullanılan kategorilerin daima geçmiş yani gelenek tarafından belirlendiğini söyleyerek 

Habermas’ın bu düşüncesini  eleştirir. 28Gadamer’le Habermas arasındaki bu tartışma 

onların sosyal bilimlere olan farklı yaklaşımlarından kaynaklanır. İkisini birbirinden 

farklı kılan nokta, Habermas’ın özne-nesne ayrımına dayalı olan yöntemsel tavrı ile 

Gadamer’in kültür ve tarihin varoluşsal zeminde yer aldığı düşüncesidir.29 Buna göre 

Habermas hermeneutiğe, sosyal bilimler için yararlı olabilecek bir yöntem düşüncesiyle 

yaklaşmaktadır.30 Bu düşünceye göre sosyolojik metodolojinin nihai amacını 

gelenekten özgürleşme oluşturur. Gadamer ise yöntemsel ve nesnel bir anlamadan 

ziyade insanın sonluluğu ve tarihselliğini vurgulayan bir felsefeyi vurgular. Ona göre 

geleneğin vuku bulması insanın daima içerisinde yaşadığı ve kendisini ondan 

soyutlayamayacağı tarihsellik sayesinde gerçekleşmektedir. 

 

                                                 
26 Susan Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik: Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida, çev. 

Hüsamettin Arslan ve Bekir Balkız, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), s. 175. 
27 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 103. 
28 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 103. 
29 Robert S. Gall, “Between Tradition and Critique: The Gadamer-Habermas Debate”, 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/8990/Auslegung.v08.n01.005-

018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (erişim 22.08.2016), s. 8. 
30 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 180. 
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A.1.2. İnsanın Ontik Tarihselliği 

Tarihsellik kavramının hermeneutiğin merkezinde yer alan asli bir kavram olduğu 

söylenebilir. Tarihsellikle ifade edilen şey, insanın esas itibariyle zaman içinde yaşadığı 

gerçeğinin ötesinde, insan olmakla kendini belirli tarihsel şartlar içinde bulmak 

arasındaki ilişkinin tesadüf olduğu değil, bu ilişkinin ontolojik bir temele 

dayandığıdır.31 Gadamer’in felsefesinde de asli bir yeri olan tarihsellik kavramı, “insan 

varlığının zamansal niteliğini, insan bilgisinin sınırlılığını ve tecrübe nesnelerinin 

tarihsel özelliğini” belirtmektedir.32 Bu durum, insanın bütünüyle ve her durumda 

tarihsel olduğu ve bütün bilgi iddialarının anlam ve geçerliliğinin insanın tarihselliği ile 

koparılmaz bir şekilde iç içe geçtiği anlamına gelir.33 Gadamer, insanın tarihsellik 

ötesinde düşünülemeyecek olan bir doğaya sahip olduğunu, onun sonlu, tarihsel ve 

yorumlayıcı vasfının insanlık durumunun en ayırt edici yanını teşkil ettiğini ifade 

eder.34 Buna göre insanın tarihselliği onun eylem ve düşüncelerinin, anlama ve 

yorumlama faaliyetinin bir zemini olarak ötesine geçilemeyecek bir alanı betimler. Bu 

yüzden Gadamer, insanın bilinçlenme yoluyla geçmiş ve bugün üzerinde tam bir 

hakimiyet kurarak geçmişinden kurtulmaya, tarihsel bilinci silip dünyayı yeniden 

yaratmaya dayalı ilerlemeci fikri savunan Aydınlanma düşüncesini eleştiriye tâbi 

tutar.35 Aydınlanmacılara göre özgürlük ile tarih birbirinin anti tezi gibidir, insanın 

                                                 
31 Brice R. Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve 

Yorum, der. ve çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 211. 
32 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 120.  
33 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 212. 
34 Devrim Sezer, “Gadamer’in Pratik Felsefesi: Hermenötik Düşüncede Gelenek ve Deneyimin Önceliği”, 

Toplum ve Bilim 105 (2006): s. 295. 
35 Devrim Sezer, “Gadamer’in Pratik Felsefesi”, s. 295. 
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özgürleşmesi ancak ve ancak kendisini tarihten gelen yüklerden ve tarihin etkisinden 

azade kılması ile gerçekleşecektir.36 

Tarihselci bilgi arayışı ve tarihselcilik akımı Aydınlanmacı düşünceyi 

eleştirmekle başlar. Bu noktada tarihsel okulun doğuşuna katkı sağlayan Alman 

Romantizmi, Aydınlanmanın aklı ön plana çıkaran yaklaşımına karşılık insanın geçmişe 

olan aidiyetini ve tarihselliğini vurgulaması nedeniyle Gadamer’le ortak bir tutum 

sergiler. Fakat Gadamer’e göre Romantizm esasında Aydınlanmaya yönelttiği 

eleştiriden tam olarak kendisini kurtaramamış ve yalnızca Aydınlanmanın iddialarını 

tersine çevirmekle sınırlı kalmıştır. Daha açık bir ifadeyle Romantik felsefenin yaptığı 

şey, logos’a karşı mitos’u, yeniye karşı eskiyi, geleceğin akılcı ütopyalarına karşı 

mitleşmiş geçmişi koyarak Aydınlanmanın değerlerini tersine çevirmektir.37 

Aydınlanmanın değerlerini tersine çevirişle aklın mükemmelliğine inanç birdenbire 

mitik bilincin mükemmelliğine inanca dönüşür.38 Oysa Gadamer’e göre bu durum da 

Aydınlanmanın durumu kadar dogmatik ve soyuttur. Bu açıdan tarihsel okulu doğuran 

şeyin Romantizm olması bu okulun köklerinin bir noktada Aydınlanma düşüncesiyle 

birleştiğini ifade eder. Dolayısıyla ilk bakışta Aydınlanmacı düşünceyi eleştiriyor gibi 

görünen tarihselci okul, Aydınlanma düşüncesinden kendini kurtaramamakta ve hakiki 

anlamda tarihselci olamamaktadır. Çünkü tarihselci okul, tarihsel olayları kendi 

bağlamları içinde ve oldukları gibi ele alıp incelemek gayesindedir.39 Tarihsellikten 

ayrılarak şeylere dışardan bakan ve onları  “olduğu gibi” ele alan yaklaşım özü itibariyle 

objektivist Aydınlanmacı yaklaşım tarzının bir parçası ve doğa bilimcilerin bir 

                                                 
36 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 102. 
37 Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yeniliği”, s. 29. 
38 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 16. 
39 Ramazan Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde ‘Önyargı’ Kavramı ve Düşündürdükleri”, 

Felsefe Dünyası 18 (2003/2): s. 63.  
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yöntemidir.40 Tarihselci okulun naif tutumu, aklın içinde bulunduğu ve kendi arka 

planını oluşturan tarihselliğinden kurtulmasının imkânsız olduğu gerçeğini yadsıması ve 

doğa bilimlerinin yönteme dayalı nesnelliğe ulaşma gayesini sosyal bilimlere de tatbik 

etme gayretidir.  

Gadamer, hermeneutiğin dogmatik bir amaca hizmet etmeyi bırakıp tarihsel bir 

organon fonksiyonu görmeye başladığında kendi hakiki varlığını bulabileceğini savunan 

ve Romantik hermeneutiğin önemli temsilcisi olan Dilthey’de de aynı sorunun göze 

çarptığını ifade eder. Dilthey’in kişinin kendi önyargılarından kopması halinde nesnel 

ve doğru yoruma ulaşacağı vurgusu, tarihsellikten soyutlanarak üst bir noktadan 

anlamak ve yorumlamak anlamına geleceğinden Dilthey de Aydınlanmacı düşüncenin 

tuzağına düşmüştür.41 Dilthey, tarihsel olarak koşullanmış şeyin bilgisine doğru ve 

nesnel bir meşrulaştırmayla ulaşma gayreti içerisinde olduğu için insanın zamana ve 

mekana olan bağlılığını aşabileceğini düşünmüş ve bu noktada insanın kendi zamanının 

önyargılarını aşmasını sağlayacak bir “tarih hissi” geliştirmesiyle ilgilenmiştir.42 Fakat 

Gadamer, yine de Dilthey’in sonlu ve tarihsel insanın belli bir zamana ve mekana bağlı 

olmasının bilgi ihtimalini azaltan bir şey olarak görmediğini belirtir. Dilthey, tarihsel 

bilincin kendi göreceliğini nesnelliği mümkün kılacak şekilde aştığını varsayar. Fakat 

Gadamer Dilthey’in insanın tarihselliğinin aşılarak nesnel tarihsel bilgiye nasıl 

ulaşılacağı sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade eder. Çünkü nesnel bilgi tarihin kendisine 

bakılabilecek tarih üstü bir konuma işaret eder ve esasında insan için böyle bir konum 

mümkün değildir.43 Bu noktada Dilthey’in anlamadığı şey, tarihin insanı ve ona ait her 

                                                 
40 Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde”, s. 63. 
41 Walid Atari, “Gadamer’in Yorumlama ve Hakikat Teorisi”, Divân Dergisi 1 (2000): s. 68. 
42 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. 321. 
43 Palmer, Hermenötik, s. 234. 
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türlü düşünceyi öncelediği düşüncesidir.44 Romantik hermeneutikten yola çıkarak 

Dilthey’in yapmaya çalıştığı şey, tarihsel tecrübenin doğasıyla bilimin bilgi modu 

arasındaki farklılığı gizlemek ya da başka bir deyişle, anlam bilimlerinin bilgi modunu 

doğa bilimlerinin yöntem kriteriyle harmanlamaktır.45 Bu bağlamda Dilthey’in yaptığı, 

nesnel olarak geçerli bilgiyi elde etme uğruna otantik tarihselliği kaybetmektir.46 

Gadamer’e göre hermeneutik alandaki yöntem arayışı da tarihçinin öznelliğini ve içinde 

bulunduğu tarihsel boyutu sadece aşılması gereken bir engel olarak değerlendiren 

Dilthey’in projesidir.47 

Dilthey’in bu yaklaşımına karşılık tarihselliği epistemolojik kaygılardan uzak bir 

şekilde ele alan Heidegger’in Dasein’ın zamansallığı ve tarihselliği hakkında ileri 

sürdüğü görüşler Gadamer’in tarihsellik hakkındaki düşüncelerinde önemli bir temel 

oluşturur. Varlık sorusunun ancak bu soruyu kendisine sorun edinen bir varlık 

tarafından ele alabileceğini belirten Heidegger, Dasein’ın varoluş kiplerinden yola 

çıkarak varlığı ele almaya çalışır. Varlığı anlamanın ufku olarak Dasein’ın en temel 

varoluş kipi zamansallıktır. Heidegger’e göre varlık, kendisini zamansallık içinde 

gösterdiği için zamansallık tarihselliğin koşulu olmaktadır.48 Heidegger’e göre tarihsel 

olmanın kendisi Dasein’ın varoluş biçimlerinden biridir. Tarih hakkında ancak 

kendimiz tarihsel olduğumuz ölçüde konuşabileceğimiz olgusu Heidegger tarafından 

geçmişi canlandırma yeteneğinin şartı olan Dasein’ın tarihselliği olarak ifade edilir.49 

Buna göre dünyaya atılmış olmak bakımından geçmiş, şimdide bulunmak sebebiyle 

                                                 
44 Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yeniliği”, s. 29. 
45 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. 332. 
46 Palmer, Hermenötik, s. 234. 
47 Ezgi Ece Çelik, “Gadamer’in Hermeneutik Ufku ve Nietzsche’nin Perspektivizmi”, Felsefe ve Sosyal 

Bilimler Dergisi 15 (2013): s. 129. 
48 Mehmet Ulukütük, “Anlamın Dilselliği İçindeki Oyunsallık: Gadamer ve Wittgenstein’de “Oyun” 

Kavramı”, Akademik Araştırmalar Dergisi 40 (2009): s. 211. 
49 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 214. 
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şimdi ve kendisini daima ileriye projekte etmesi açısından gelecek Dasein’ın kendisinde 

buluşturduğu zaman kiplerini ifade eder. Tarihsellik konusu açısından bu noktada 

önemli olan şey, Dasein’ın atılmışlığının tarihle koparılamaz bir ilişkiyi betimliyor 

olmasıdır.50 Bunun anlamı zamansal varlıklar oluşumuz nedeniyle geçmişten kendimizi 

birdenbire bütünüyle koparmamızın imkânsız olduğudur. Dolayısıyla varoluşsal 

yapıdan ayrı görülemeyecek olan her türlü anlama ve yorumlama faaliyeti kişinin 

bulunuşuna (Befindlichkeit) bağlı olmaktadır.51 Buna göre insanın kendisini ve doğayı 

anlamasına, içine atılmış olduğu tarih ve kültürün aracılık ettiği söylenebilir.52 

Heidegger’in bu düşüncelerinden etkilenen Gadamer, anlamanın zamansallık ve 

tarihselliğine daha çok “tarihsel etkin bilinç/tarihsel olarak etkilenmiş bilinç” 

(wirkungsgeschichliches Bewustsein) tabiriyle işaret eder.53 O aynı anda her tarihsel 

süreç içinde etkilenen ve tarih tarafından belirlenen bilinci hem de bu etkilenmişliğin 

bilincinde olmayı ifade eder.54 Gadamer’e göre içinde bulunduğu tarihsel şartların, 

toplumun ve dilin bir fonksiyonu olarak var olan insan esasında kendi tarihidir.55 Bu 

bakımdan Gadamer’in, aklı öznelcilikten hareketle evrensel bir kategori olarak değil, 

tarihsellik ve gelenek bağlamında edinilen tecrübe ürünü insan yetisi olarak gördüğü 

ifade edilmektedir.56 Buna göre akıl, yalnızca tarihsel şartlarda varlığını sürdürür ve 

dolayısıyla içinde faaliyetini yürüttüğü verilen şartlara muhtaçtır.57 Bu yüzden 

Gadamer, “tarih bize ait değildir, tersine biz tarihe aitiz” sözleriyle öznenin kendi 

                                                 
50 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 228. 
51 Palmer, Hermenötik, s. 177.  
52 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 228. 
53 Burhanettin Tatar, Hermenötik, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2004), s. 115. 
54 Burhanettin Tatar, Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti: Gadamer versus Hirsch, (Ankara: Vadi 

Yayınları, 1999), s. 120.  
55 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 212. 
56 Sezer, “Gadamer’in Pratik Felsefesi”, s. 284. Ayrıca bkz: Mehmet Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 

35. 
57 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 19. 
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kendisinin efendisi olmadığını, bilakis kendisini ancak içinde yaşadığı aile, toplum ve 

devletle anladığını ifade eder.58 Bu husus Gadamer’e göre kendimizi daima içinde 

bulduğumuz, onun dışında kalamayacağımız ve açıklamasını asla bütünüyle 

tamamlayıp hakkında nesnel bir bilgi elde edemeyeceğimiz bir durumu ifade eder.59 Bu 

bakımdan tarih ve bununla birlikte dil, anlamanın şartlarını ve sınırlarını belirleyen asli 

iki unsur ya da Habermas’ın ifadesiyle düşüncenin “değişen a priori’leri” olarak 

görülmektedir.60 Daha açık bir ifadeyle, daima tarih içinde bulunuruz ve onun farkına 

varmadan önce ona ve onun etkilerine bağlıyızdır.61 Bu yüzden tarihsel etkin bilinç 

kavramıyla da ifade edildiği üzere, insanın varoluşunun sınırlılığı ve sonluluğunu 

belirten tarihsellik etkisinden arınıp tarih üstü bir görüş noktasından hareket etmesi 

imkânsızdır. Tarihsel olarak düşünmek daima geçmişin düşünce ve kavramlarıyla 

kişinin kendi düşünceleri arasında bir aracılık rolünü gerektirir.62 Dolayısıyla insanın 

tarihselliği, kendi çağının kavram ve önyargılarının egemenliğine maruz kaldığını ifade 

etmektedir. Başka bir ifadeyle, kişinin kendisini daima bir durumda bulup bundan 

kendisini soyutlayamayarak anlama ve yorumlamasını bu durum içerisinde 

gerçekleştiriyor olması, bu faaliyetleri belirleyen şeyin yargılardan ziyade önyargılar 

olduğunu belirtir. Gelenek önyargıların ve her türlü anlamanın vuku bulduğu alanı teşkil 

der. Başka bir ifadeyle, ait olduğumuz gelenek anlamanın ön-şartı ve başladığı yerdir.63 

                                                 
58 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 20. Ayrıca bkz: Martin Kurch, Language as Calculus vs Language 

as Universal Medium A Study in Husserl, Heidegger and Gadamer, (The Netherlands: Kluwer Academic 

Publishers, 1989), s. 232. 
59 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 55. 
60 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 210.  
61 Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yeniliği”, s. 30. 
62 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 188. 
63 Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde”, s. 66.  
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İnsan tarihselliğini ve sonluluğunu kavradığında daima bir gelenek içinde olduğunu ve 

varlığını yargılarından çok gelenekten gelen önyargıların belirlediğinin farkına varır.64 

 

A.1.3. Önyargıların Aşılamazlığı 

Gadamer’e göre varlığımızı oluşturan şey yargılarımızdan çok önyargılarımızdır.65 Bu 

noktada Gadamer, önceden var olduğu kabul edilen önyargının keyfi olmadığı iddiasını 

geliştirmek için Heidegger’in anlamanın ön-yapısı anlayışına dayanır.66 Heidegger’in 

anlamanın ön-yapısı ve insan varlığının tarihselliği hakkındaki düşünceleri için 

“hermeneutik daire” fikri önemli bir konumdadır. Hermeneutik daire, kısaca bütünle 

parça arasında, bütünün anlamının parçalar yoluyla anlaşıldığı, diğer yandan parçaların 

da ancak bütünün sayesinde açıklığa kavuştuğu dairesel bir ilişki olduğunu ifade eder. 

Konumuz açısından hermeneutik daire mantıksal bir daireyi değil, geleceğe ait 

projelerin zaruri olarak geçmiş ön kabullerin kılavuzluk ettiği ve onlar tarafından 

belirlendiği zamansal bir varoluşun dairevi yapısını teşkil eder.67 Heidegger’in atılmış 

varlıklar olarak insanın daima önceden miras alınmış bir anlama tarzına bağlı olduğunu 

belirtmesi, kişinin peşinen sahip olduğu ön anlamalarından kurtulamayacağı ve bu ön 

anlamaların mevcut anlamasını şekillendirdiği, başka deyişle yeni anlamaların miras 

alınan bu anlamalar zemininde gerçekleştiği anlamına gelmektedir.68 Gadamer, 

Heidegger’in hermeneutik refleksiyonun amacının böyle bir dairenin var olduğunu ispat 

                                                 
64 Gall, “Between Tradition and Critique”, s. 10.  
65 Hans-Georg Gadamer, “Hermeneutik Problemin Evrenselliği”, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, 

der ve çev: Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 65. Ayrıca bkz: Gadamer, 

Hakikat ve Yöntem II, s. 188. Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 49. Jean Grondin, Introduction to 

Metaphysics: From Parmenides to Levinas, çev.  Lukas Soderstrom, (New York: Columbia University 

Press, 2004), s. 236. 
66 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 137. 
67 Theodore Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması: Gadamer ve Heidegger’in Hermeneutiği”, İnsan 

Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve Yorum, der. ve çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma 

Yayınları, 2002), s. 186.  
68 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 228. 
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etmek değil, bu dairenin ontolojik pozitif bir alana sahip olduğunu belirtmek olduğunu 

ifade eder.69 Heidegger’e göre insanın varlık yapısından kaynaklandığı için hermeneutik 

daire ontolojiktir. Dasein’ın kendi varoluş imkânları ancak yine varlık hakkında bir ön 

anlama içinde değerlendirilebilir.70 Heidegger’e göre ön anlamalarımız çevrelerinde 

dolanıp durmamız gereken barikatlar değil, bilakis şeyleri anlamamızı mümkün kılan 

semantik ilişkiler ortamıdır.71 Çünkü Heidegger’e göre anlama ve yorumlama, çıplak bir 

şeye anlam yükleme faaliyeti değil, aksine daha öncesinde dünyayı kavrayışımız içinde 

açığa çıkan bir eylemdir.72 Şeyler biz onları anlamadan önce zaten “bir şey”dirler ve biz 

onları bizden önceki insanların anladığı tarzda “bir şey” olarak anlarız.73 Dolayısıyla biz 

şeyleri anlarken şeyleri anlayan zihnimiz boş değildir, gelenekten devraldığımız ön 

kabul ve önyargılarla doludur.74 Dolayısıyla bugün, geçmişten gelen ön fikirler 

aracılığıyla anlaşılıp görülmekte ve tarihsellik geçmişin bugünde eylem halinde 

olduğunun bir göstergesi konumunda bulunmaktadır.75 İnsanın tarihselliği netice 

itibariyle önyargılardan bağımsız olunamayacağını ifade etmektedir.  

Önyargı, “bir durumu belirleyen unsurların tümü nihai şekilde gözden 

geçirilmeden önce verilen yargı” anlamına gelir.76 Görüleceği üzere önyargı kavramı, 

yanlış yargı anlamına gelmediği gibi hem olumlu hem de olumsuz bir anlama sahip 

olabilecek bir düşünce unsurunu ifade eder. Gadamer, negatif çağrışımlar içermeyen 

önyargıların güvenirliğini Aydınlanmada hakim olan rasyonalizmin ve bilimsel aklın 

önyargıları bütünüyle gündemden çıkarma çabasının yıktığını belirtir. Böylece 

                                                 
69 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 5. 
70 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 108. 
71 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 232. 
72 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 228. 
73 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 9. 
74 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 9.  
75 Palmer, Hermenötik, s. 232. 
76 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 11.  
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Aydınlanmayla birlikte önyargı, “asılsız yargı” anlamında kullanılmaya başlanmıştır.77 

Çünkü önyargılar şeyleri olduğundan başka şekilde gösterdiği için çarpıtarak 

nesnelliğin önünde sübjektif bir engel teşkil etmekte ve dolayısıyla nesnenin kendisine 

dair objektif bilgi imkânını ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan Aydınlanmanın 

ilerlemeci kaygıları geçmişten gelen her türlü yargıdan kurtulmayı ve Kant’ın “Kendi 

anlama yetinizi kullanma cesareti gösterin” sözünde ifade ettiği gibi kişinin kendi aklını 

kullanmayı esas alır. Bu bakımdan önyargı konusunda eleştiriye tâbi tutulan husus, 

yargıların yöntemsel bir temellendirmesinin yapılamamasının yanı sıra önyargıların  

kişinin kendisine ait olmamasında ya da Kant’a atıfla söyleyecek olursak, öznenin kendi 

akıl yetisini kullanması neticesinde ulaşılmamış olmasında bulunur. Bilimsel inceleme 

ve araştırma, nesnelliği hedeflediği için anlama ancak kanaat, değer yargısı, tarih ve 

tarihsellikten azade bir şekilde mutlak akıl çerçevesinde gerçekleştirilebilir.78 Bu 

yüzden Aydınlanma düşüncesinin genel eğilimi, her türlü otoritenin yegane kaynağını 

gelenek veya önyargılar olarak değil, akıl olarak görmektir. Bu husus Aydınlanmacılar 

tarafından mitos’un logos tarafından fethi olarak nitelenir.79 Fakat esasında 

Aydınlanmanın önyargı hakkındaki bu düşünceleri de ironik bir şekilde bir önyargıyı 

ifade eder. Bu yüzden Gadamer, Aydınlanmanın en büyük önyargısının “önyargıya 

karşı önyargı” olduğunu belirtir. 

Geleneksel hermeneutik kuramın bir nesneyi kendinde olarak anlayabilmek için 

ona önyargılardan bağımsız bir şekilde yaklaşmak gerektiği düşüncesi, anlamayı ilk 

etapta mümkün kılan şeyin peşin hüküm ve önyargılar olduğunu savunan Gadamer 

                                                 
77 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 50. 
78 Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde”, s. 60. 
79 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 15. Ayrıca bkz: Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde”, s. 

60.  
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tarafından eleştiriye tâbi tutulur.80 Zira Gadamer’e göre tarihselliğin bir realitesi olan 

önyargılar, kendilerinden vazgeçebileceğimiz şeyler olarak değil, bilakis tarihi 

anlamamızı mümkün kılan varlığımızın temeli olarak görülmelidir.81 Çünkü önyargılar 

insanın kendisini daima bir gelenek içinde ve tarihsellik bağlamında bulmasından 

kaynaklanmakta ve bu bakımdan insanın dünyaya açılmasının imkânını oluşturan 

başlangıç noktalarını ifade etmektedir.82 Gadamer’e göre önyargılara tâbi olma, 

Aydınlanmacıların iddia ettiğinin aksine kişinin özgürlüğünün sınırlanması anlamına 

gelmemektedir. Nitekim en özgür insani varoluş bile farklı şekillerde sınırlanmış ve 

belirlenmiştir. Bu yüzden Aydınlanmanın yegane otorite olarak kabul ettiği akıl, kendi 

kendisinin efendisi olarak görülemez, o yalnızca somut tarihsel şartlarda mevcuttur ve 

daima içinde faaliyetini yürüttüğü verili şartlara muhtaçtır.83 Aydınlanmanın aklı 

yücelten ve efendi olarak gören anlayışına karşı Gadamer’in ifade ettiği tarihin 

etkilerine maruz kalan bilinç, Heidegger’in “atılmışlık” kavramıyla da ilgili olarak, 

insanın sonlu ve sınırlı bir varlık olduğunu belirtmekle beraber, tarihin bütün 

etkilerinden kurtularak yöntemsel bir anlamanın mümkün olamayacağını ifade eder.84 

Anlama daima sosyal standartlara bağlıdır ve gerçekliğin önyargılardan azade bir 

yeniden inşası söz konusu değildir.85 Dolayısıyla bilgi irademiz önyargıların 

köleliğinden kurtulmayı ne kadar çok isterse istesin önyargılardan bağımsız hiçbir 

anlama söz konusu değildir.86 Fakat bu durum, Gadamer’in önyargıları bütünüyle meşru 

ve kabul edilebilir gördüğü anlamına gelmemektedir. Kişinin yapması gereken, keyfi 

                                                 
80 William Outwaite, “Hans-Georg Gadamer”, Çağdaş Temel Kuramlar, der: Quentin Skinner, çev. 

Ahmet Demirhan, (Ankara: Vadi Yayınları, 1991), s. 25. 
81 Palmer, Hermenötik, s. 239. 
82 Gadamer, “Hermeneutik Problemin Evrenselliği”, s. 66. Ayrıca bkz: Sezer, “Gadamer’in Pratik 

Felsefesi”, s. 296. Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 50. 
83 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 19. 
84 Göka, “Geleneğin Yaratıcı Yeniliği”, s. 30.  
85 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 222. 
86 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 319. 
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önyargılardan kurtularak sahip olduğu önyargıların geçerliliğini sorgulamaktır. 

Gadamer, meşru ve gayri meşru önyargılar arasında bir ayrım yaparak meşru olmayan 

önyargıların iyileştirilmesi gerektiğini bildirir. Bu noktada hermeneutiğin görevi, 

anlama sürecinde önyargıların rolünü pasif bir şekilde kabullenmekten ziyade onları 

aktif bir şekilde gözden geçirmek, böylece gelenek içinde bizimle konuşan şeye sağır 

hale getiren gizli önyargıların tiranlığından kurtulmaktır.87 Dolayısıyla Gadamer’e göre 

yapılması gereken şey, kendi görüş ve önyargılarımızın tam bilincinde olup onların 

aşırılıklarını yontmaktır.88 Bu da ancak zaman mesafesi aracılığı ile doğru önyargılarla 

yanlış anlamamıza yol açan yanlış önyargıları birbirinden ayırt etmeyle gerçekleşir.   

Önyargıların gelenek içinde gerçekleşmesine benzer şekilde gelenek için de 

varlığını sürdürdüğü bir ortam gerekmektedir. Geleneğin vuku bulduğu ortam ise dildir. 

Dil, geleneğin kendisini içinde gizlediği, onunla ifşa olduğu asli bir zemin ve ortam 

olarak Gadamer’in felsefi hermeneutiğinde en az gelenek kadar önemli bir konumda 

bulunmaktadır.  

 

A.2. Varlığın Temeli Olarak Dil 

A.2.1. Araçsal Dil Eleştirisi ve Dilin Ontolojik Boyutu 

Geleneğin varlığını sürdürdüğü dil, tıpkı insanın gelenek karşısındaki konumunda 

olduğu gibi daima içinde bulunduğumuz bir ortamı ifade eder. Bu açıdan Gadamer dil 

düşüncesine büyük bir önem atfeder. Aristoteles tarafından yapılan tanımda insan 

logos’a sahip bir canlı olarak tanımlanmış ve  bu tanım insanın düşünebilen bir varlık 

olarak diğer canlılardan ayrıldığını ifade eden animal rationale ile birlikte 

                                                 
87 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 10. Ayrıca bkz: Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 139. 

Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 48. 
88 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 226.  
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düşünüldüğünde logos kelimesi akıl ya da düşünce olarak görülmüştür.89 Gadamer ise 

logos kavramının esas itibariyle “dil” anlamına geldiğini düşünür. İnsanı diğer canlı 

varlıklardan ayıran en temel özellik olarak logos sayesinde insan her türlü düşünme 

eylemini gerçekleştirir, insanlarla konuşup anlaşır, sosyal ve politik bir hayat inşa eder. 

Dilin bu konumundan dolayı Batı felsefesinde dile merkezi bir önem atfetmek yerine dil 

yalnızca insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araç olarak düşünülmüştür. Kartezyen 

felsefe anlamayı yönteme dayalı gerçekleştirdiği, nesnel ve kesin bir anlama ulaşmayı 

hedeflediği için dil de buna aracılık eden bir nesne olarak görülmüştür.90 Araçsallık 

düşüncesinde dil, hakkında düşünülen nesnenin varlığından tamamen ayrı ve bütünüyle 

öznelliğin bir unsuru olarak değerlendirilir.91 Dile bu araçsal bakış açısını Grek 

felsefesine kadar götüren Gadamer, bu durumu dilin unutulmuşluğu olarak ifade eder. 

Platon’la başlayan dilin bu unutulmuşluğu, temelde hakikate ulaşmanın dilden 

kurtularak gerçekleşeceği ve dilin bir şeyi anlamanın araçsal bir yolu olduğu 

düşüncesine dayalıdır.92 Bu unutulmuşluğun bir parçası olarak Batı felsefesinde dil 

fenomeni yalnızca insanın doğası ve tarihsel gelişimini görmemizi sağlaması nedeniyle 

önemlidir. Dile dair bilimsel incelemeler de bu minval üzere gelişmiştir. Gadamer bu 

düşünceyi eleştirerek dilin hiçbir surette kullanıldıktan sonra bir kenara bırakılan bir 

alet olarak görülemeyeceğini belirtir.  

Gadamer dilin basitçe bir araç gibi formüle edilebilen bir durumdan ziyade, her 

türlü anlamamızın zemininde bulunan ve onu kontrolümüz dışında şekillendiren bir 

                                                 
89 Gadamer, “İnsan ve Dil”, İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve Yorum, der. ve çev. 

Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları), 2002, s. 65. 
90 Mehmet Ulukütük, “Varlığın Evi Olarak Dilden Dilin Evi Olarak Geleneğe: Gadamer’in 

Hermeneutiğinde Dil-Gelenek İlişkisi Üzerine”, http://www.academia.edu/3026293/ (erişim 23.08.2016), 

s. 6. 
91 Palmer, Hermenötik, s. 265. 
92 Günter Figal, “The Doing of the Thing Itself: Gadamer’s Hermeneutic Ontology of Language”, The 

Cambridge Companion to Gadamer, çev. ve der. Robert J. Dostal, (Cambridge: Cambrige University 

Press, 2002), s. 116. 
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ortam olarak karşımıza çıktığını vurgular.93 Gadamer tarafından dil, hakiki anlama ve 

uzlaşmanın iki insan arasında içinde gerçekleştiği bir ortam (Mitte) olarak ifade edilir.94 

Hermeneutik açıdan dili önemli kılan şey, anlama ve yorumlama faaliyetinin daima dil 

içinde gerçekleşiyor olmasıdır. Yani, hiçbir insani anlama  dilden bağımsız ve zamanın 

dışında gerçekleşmemektedir.95 Önceki bölümde ifade edilmiş olan insanın kendi 

tarihselliğinden çıkabileceği meta bir düzlemin olmamasına benzer şekilde, dilden 

soyutlanmış bir insani tecrübe de söz konusu olamamaktadır. Bilakis bilinci ve kontrolü 

dışında insanın kendisi ve dünyaya ilişkin her türlü bilgisi dil tarafından önceden 

kuşatılmış durumdadır.96 İçinde yaşadığımız dilsel dünyayla kuşatılmışlığımızı 

aşabilecek, bunu askıya alabilecek herhangi bir yol söz konusu değildir. Dile 

sarmalanmış olduğumuz bu durumu Gadamer, evde olma hali olarak ifade eder: “Biz 

daima dilde zaten evdeyizdir; dünyada evde olduğumuz kadar evdeyizdir.”97 

 

Dil, öteki konuşulabilir olmayan şeyler alanının karşısında yer 

alabilecek konuşulabilir olanla sınırlı bir alan değildir. Tersine, dil, 

her şeyi içine alan bir alandır. Temelde anlamlandırma edimimizin 

amaçlaması ölçüsünde, söylenmiş olanın dışında tutulabilecek hiçbir 

şey yoktur.98 

 

Gadamer dilden yalnızca konuşulan dili ya da anlaşmayı sağlayan bir işaretler sistemini 

anlamamaktadır. Onun dil hakkındaki düşüncesi daha ziyade yaşayan bir dil ve insanın 

ona iştirak etmesine dayanır.99 Dil insanın öznelliğinin bir parçası olarak onun 

                                                 
93 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s.215. 
94 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 170. 
95 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s.209. 
96 Gadamer, “İnsan ve Dil”, s. 68. 
97 Gadamer, “İnsan ve Dil”, s. 68. 
98 Gadamer, “İnsan ve Dil”, s. 71. 
99 Palmer, Hermenötik, s. 264. 
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varlığından sonra gelen, dünyaya geldikten sonra kazanılan tali bir şey değildir. Dil 

daima refleksif anlamadan önce gelmekte ve konuyu kavrayışımızı 

şekillendirmektedir.100 Biz daima kendimizi içinden çıkamayacağımız, aşmak için ne 

kadar uğraşsak da aidiyetimizin sona ermeyeceği dilsel bir durumda buluruz. Bu açıdan 

Gadamer’e göre düşünce ve bilgimiz dünyaya dair dilsel yorumumuz tarafından  

şartlanmış durumdadır.101 Gadamer’e göre dil, bizim onu konuşmamızdan çok, onun 

bizi konuştuğu bir duruma işaret eder.102 Bu bir anlamda, insanın her türlü deneyiminin 

dil içinde ve onun aracılığıyla gerçekleştiğini söylemektir. Fakat bu durum, insanın 

dilsellik içinde hapsolduğu ve özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına gelmez. Bilakis dil, 

kişiye sonsuz genişleme imkânı sağlayan, varlık içerisinde açık bir alanı belirtir.103 

Gadamer’e göre dil, modernizmin dile yüklediği araçsallık gibi bir özelliği değil 

varlığın kendisinin açığa çıkmasını sağlayan bir olayı ifade etmektedir.104 Bu yüzden 

dil, varlığa ulaşma yolunda kurtulmak gereken bir engel değil, varlığın temel ifşa yolu 

olarak görülür.105 Bu yüzden Gadamer için “Anlaşılabilen varlık dildir” (Sein, das 

verstanden werden kann, ist Sprache).106 Gadamer’e göre bu ifade anlayan kişinin 

varlık üzerinde mutlak bir hakimiyet kurması anlamına değil, varlığın, “bir şeyin 

tarafımızdan inşa edilebildiği ve bu ölçüde de kavranabildiği yerde tecrübe 

edilemeyeceği, yalnızca vuku bulan şeyin anlaşılabildiği yerde tecrübe edilebileceği” 

                                                 
100 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s.209. 
101 Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, çev. ve ed. David E. Linge, (University of 

California Press, 1977), s. 64. Ayrıca bkz: Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, dipnot 7. 
102 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 148. 
103 Palmer, Hermenötik, s. 272. 
104 Jean Grondin, “Hermeneutics”, New Dictionary of the History of Ideas, ed. Maryanne Cline Horowitz, 

(New York: Thomson Gale, 2005), cilt: 3, s. 285. 
105 Selami Varlık, “Felsefi Hermenötik ve Metafiziğin Sonu Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 27 (2012): s. 180. 
106 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 297. 
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anlamına gelmektedir.107 Daha açık bir ifadeyle, anlama kişinin kendisine bağlı olan bir 

kontrolden ziyade iştirak etmektir ve ancak o zaman varlık kendisini ifşa etmektedir. Bu 

cümle dil sayesinde her şeyin anlaşılabileceğini ya da algılanabilir her şeyin dil ile ifade 

edilmesi gerektiğini belirtmemekte, yalnızca anlaşılması mümkün şey için kelimeler 

bulabildiğimiz sürece onu anladığımızı ifade etmektedir.108 Dilin, tabir caizse dışına 

çıkılamayan bir ortam olmasının hermeneutik açısından önemi, her türlü anlama ve 

yorumlama faaliyetinin nihayetinde bir dil incelemesi olmasıdır.109 Dil, ifade edilip 

anlaşılabilecek, üzerinde tahakküm kurulabilecek olan önermelerin dili gibi bir şeye 

tekabül etmez. Daha ziyade dilin sürekli kendini aşan yapısı, onun söze 

indirgenemeyen, sınırlılığı aşan ve sonsuza yönelen yanını ifade eder.110 Dile gelmek, 

ikinci bir varlığın kazanılması anlamına gelmez, bu daha çok o şeyin kendisini kendi 

varlığına ait bir şey olarak sunması demektir.111 Gadamer’e göre dil, anlamanın bütün 

süreç ve nesnesini belirlediği için anlamaya dair ne varsa hepsi dile bağlıdır ve ancak dil 

ışığında görülebilir.112 Aynı şekilde bu durum varlığı anlamak için de söz konusudur. 

Bu açıdan mevzubahis cümlede varlık anlayışımızın dilselliğine dikkat çekmeye çalışan 

Gadamer, dili varlığın kendisini ifşa etmesi ve açması için bir mekan olarak görür. Bu 

durumda dil, yalnızca bizim değil, varlığın kendisini anlamamıza sunduğu kendi dili 

olarak karşımıza çıkar.113 Zira varlık, düşünceye gelmeden önce bile dilsel bir boyuta 

sahiptir.114 

                                                 
107 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. LI. 
108 Jean Grondin, Hans-Georg Gadamer: A Biography, çev. Joel Weinsheimer, (New Haven and London: 

Yale University Press, , 2003), s. 284-290. Aktaran: Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan, “Türkçede 

Gadamer’e Önsöz”, Hakikat ve Yöntem I, s. XXIII. 
109 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 129.  
110 Jean Grondin, The Philosophy of Gadamer, çev. Kathryn Plant, (Chesham: Acumen, 2003), s. 146. 
111 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 298. 
112 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 237. 
113 Grondin, “Hermeneutics”, s. 985. 
114 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 179. 
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Jean Grondin, bahsi geçen meşhur cümleyi yorumlarken vurgulara dikkat 

çekmeye çalışır. Ona göre “Anlaşılabilen varlık dildir” cümlesi dile vurgu ile 

okunduğunda varlığın dile indirgenmiş olduğuna dair bir izlenim uyandırır. Bu noktada 

Grondin, Gadamer’in meşhur cümlede dile değil de varlığın kendisine vurgu yapmış 

olabileceğini sorgulamak gerektiğini belirtir. Ona göre “Anlaşılabilen varlık dildir” 

cümlesinde, varlığın dile indirgenmesinden ziyade, anlaşılabilirliği dil sayesinde ve 

onun aracılığıyla gerçekleşen bir varlıktan söz ediliyor olabilir.115 Bu noktada 

mevzubahis cümleyi yorumlarken izah edilmesi önem arz eden bir diğer tartışma 

konusu, dil aracılığıyla anlaşılabileceği ifade edilen varlıktan ne kastedildiği yani varlığı 

niteleyen sıfat cümleciğinin nasıl anlaşılması gerektiğidir. Grondin’e göre sıfat 

cümleciği belirtici (determinative) veya açıklayıcı (explicative) olarak okunabilir:  Sıfat 

cümleciği belirtici olarak ele alındığında, cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin 

anlamını bozacak ölçüde zaruri bir vasıf ifade ederken açıklayıcı olduğunda, cümlenin 

anlamı için şart olmayan ek bir bilgi sağlar.116 Bu durumda “Anlaşılabilen varlık dildir” 

cümlesinde sıfat belirtici olduğunda varlığın kendisini değil, sadece anlaşılabilen 

varlığı; açıklayıcı olduğunda ise yalnızca anlaşılabilen varlığı değil, bütün varlığı 

vasıflandırmaktadır.117 Sıfat cümlesini açıklayıcı olarak yorumlayan Grondin, bahsi 

geçen cümlede hermeneutiğin ontolojik boyutunun vurgulandığını ifade eder.  

Mevzubahis cümlenin bize söylediği şey varlığın anlaşılabilir olduğudur. 

Grondin’e göre varlığın bu anlaşılabilirliği iki şekilde okunabilir: İlk olarak bizim 

anladığımız şey sadece varlığın izdüşümleri değil daima varlıktır, ikincisi ise varlığın 

                                                 
115 Jean Grondin, “Vattimo’s Latinization of Hermeneutics: Why Did Gadamer Resist Postmodernism?”, 

Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo, ed. Santiago Zabala, (London: McGill-

Queen’s University Press, 2007), s. 211.  
116 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 178. 
117 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 178. 
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anlaşılabilir olduğuna yani onun ne olduğu ve nasıl işlev gördüğüne dair malumat sahibi 

olunabileceğidir.118 Grondin’e göre “Anlaşılabilen varlık dildir” cümlesinin “varlık” ile 

başlaması Gadamer’in hermeneutiğinin ontolojik boyutunu gösterir nitelikte olması 

bakımından tesadüfi görülmemelidir.119 “Anlama” kelimesinin cümlenin Almancasında 

“varlık” ile “dil” arasında yer alması varlık ile dilin birbirine ancak anlama yoluyla 

bağlanabildiğini göstererek Gadamer’in felsefesinde anlamanın asli konumunu 

destekler.120 Gadamer’e göre dilin dışında ve ötesinde bir anlama olayı yoktur.121 Bu 

açıdan anlamanın vuku bulduğu evrensel ortam Gadamer tarafından dil olarak ifade 

edilir.122 Dile gelmeyen şey anlaşılamadığı için varlığın anlaşılması da dil ile 

gerçekleşmekte ve varlık ancak dilde ifade edilebildiği kadar anlaşılabilmektedir.123 

Varlığın söz konusu anlaşılabilirliği, Grondin için gizemin yanında var olan bir 

aydınlanma gibi görülür.124 Bu durum varlığın kapalı, anlaşılmaz ve bilinmez haliyle 

birlikte onun kendisini açması ve ifşa etmesinin imkân dâhilinde olduğunu ifade eder. 

Bu yüzden dil, varlığın anlaşılabilirliğinin ve ifşa halinin meydana geldiği mekandır. 

Dolayısıyla Grondin’e göre “Anlaşılabilen varlık dildir” cümlesi, sonlu ve sınırlı 

varlıklar olmamıza rağmen varlığın dil sayesinde anlaşılabileceğini ifade eder.125 

Grondin’in bu yorumunun yanında bahis konusu cümle, Gianni Vattimo tarafından 

yeniden değerlendirilmiş ve dil ile varlık arasında kurduğu ilişki dolayısıyla Gadamer’in 

rölativist olduğuna yönelik bir eleştiriye tâbi tutulmasına neden olmuştur. 

                                                 
118 Jean Grondin, “Nihilistic or Metaphysical Consequences of Hermeneutics”, Consequences of 

Hermeneutics: Fifty Years After Gadamer’s Truth and Method, ed. Jeff Malpas ve Santiago Zabala, 
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122 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 177. 
123 Grondin, The Philosophy of Gadamer, s. 128.  
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125 Grondin, “Nihilistic”, s. 9. 
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A.2.2. Gianni Vattimo’nun Yönelttiği Rölativizm Eleştirisi 

“Anlaşılabilen varlık dildir” cümlesinde tartışmaya yol açan şey, cümlenin 

Almancasında yer alan virgüllerden kaynaklı bir çeviri ya da anlama sorunudur. 

Almancası “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache” olan cümleyi Vattimo 

İtalyancaya “L’essere che può venir compreso è linguaggio” olarak çevirmiş ve 

virgüllere yer vermemiştir.126 Gadamer, virgüllere yer verilmemesi durumunda çeşitli 

yanlış anlamaların olacağını ve bazı okuyucuların hata yaparak dilden farklı olan ve 

anlaşılamayan bir varlığın söz konusu olduğunu düşünebileceğini ihtimal dâhilinde 

görür.127 Bu yüzden Gadamer’e göre cümle şu şekilde yorumlanmalıdır: Varlık ancak 

dile geldiği zaman anlaşılabilmektedir ve anlaşılabilen varlığın kendisi dildir, dilden 

bağımsız ayrı bir varlık değil.128 Görülebileceği üzere, virgüllerin cümlede yer 

almasının ya da terk edilmesinin zeminindeki temel sorun, biçimsel kaygılardan ziyade 

ontolojik durumun dönüşüme uğramasına neden olmasıdır. 

Vattimo’ya göre virgüller olmadığında cümle, varlık alanının kendisini 

anlamaya dil ile sunduğu yani varlığın dilin araçsal özelliği sayesinde anlaşılabildiği 

şeklinde yorumlanır ve bu yorum ona göre herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Fakat 

virgüllerin bulunması durumunda cümle Vattimo’ya göre “Varlık dildir ve ancak bu 

itibarla anlaşılabilirdir” demektedir.129 Bu durumda virgüller cümleden atıldığında 

ortaya çıkan dilin varlığın anlaşılmasına yönelik araçsal konumu, virgüllerin cümlede 

kalmasıyla tamamıyla değişerek varlıkla dilin özdeşliğine dayalı olan ve varlığı dile 

indirgeyen bir ilişki ortaya koymaktadır. İkinci durumda Vattimo’ya göre varlık dil ile 

                                                 
126 Cesare, Utopia of Understanding, s. 4. 
127 Gianni Vattimo, The Responsibility of the Philosopher, ed. Franca D'Agostini, çev. William McCuaig, 

(New York: Columbia University Press, 2010), s. 57. 
128 Vattimo, The Responsibility, s. 57. 
129 Cesare, Utopia of Understanding, s. 5. 
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tanımlanmakta ve dolayısıyla realist bir ontoloji söz konusu olmaktadır.130 Realizmde 

varlık, kendilerini uzay zamanda onları betimleyen özneye sunan nesnelerle tanımlanır 

ve bu durum rölativizme neden olur. Zira özneye sunulan nesnelerde bir değişim söz 

konusu olduğu için bu nesnelerle tanımlanan varlık da değişime konu olmaktadır. Oysa 

varlığın kendisi varolanlardaki söz konusu değişimden uzak olmak durumundadır. Bu 

yüzden mevzubahis cümledeki varlığın sadece anlaşılabilen varlığı değil de genel olarak 

bütün varlığa teşmil ettiğini düşünen Vattimo’ya göre Gadamer, varlığı dil ile özdeş 

gördüğünde onu bir varolana indirgemiş olmaktadır.131 Bir varolan olarak dilin topluma 

ve kültüre göre değişmekte olması ise varlığın da değişime konu olduğunu, dolayısıyla 

Gadamer’de rölativizmin söz konusu olduğunu gösterir.132 Vattimo’nun Gadamer’e 

yönelttiği bu eleştirinin haklı olup olmadığını anlayabilmek için onun nasıl bir varlık ve 

dil anlayışına sahip olduğunu ve bunun Gadamer’in düşüncesinden hangi açılardan 

ayrıldığını ortaya koymak gerekmektedir. 

Vattimo, Heidegger’in yolunu izleyen bir filozof olarak onun varlık (Sein) ile 

varolanlar (Seiendes) arasında yaptığı ontolojik ayrımı kendi felsefesinde de devam 

ettirir. Heidegger’e göre bütün Batı felsefesi varlık sorusunu unutmuş ve varlığı 

varolanlara indirgemiştir. Bu açıdan Heidegger’in yapmaya çalıştığı şey varlık (Sein) ile 

varolanlar arasındaki ayrımı vurgulayarak metafizik tarihinin unuttuğu varlık sorusunu 

canlandırmak ve hatırlamaktır (Andenken). Onun varolanlarla kastettiği şey, dünyadaki 

bütün özne ve nesneler iken varlık bütün bunlardan farklı olarak daha karmaşık ve 

tanımlanması en zor şeye tekabül eder.133 Varlık, dünyada var olan her şeyin değişmez 

                                                 
130 Vattimo, The Responsibility, s. 57. 
131 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 179. 
132 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 179. 
133 John R. Snyder, “‘Modernliğin Sonu’ Hakkında”, Modernliğin Sonu: Postmodern Kültürde Nihilizm 
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varlığı olarak, her şeyde ortak olan bir şey olsa da onun kendisi bunların hiçbirine 

benzemez ve onlarla karıştırılmamalıdır.134 Bu ayrımı unutan Batı metafiziğinin sonu ya 

da yıkımının bir sonucu olarak görülebilecek olan ontolojik farklılık Heidegger’in 

keşfettiği bir şey değil daha ziyade onu varlık düşüncesine taşımak istediği bir şeydir.135 

Başka bir deyişle, ontolojik farklılık Heidegger tarafından keşfedilen ya da icat edilen 

bir şey olmayıp metafizik tarihinin unuttuğu, ancak Heidegger’in yeniden canlandırıp 

varlık düşüncesine taşımayı amaçladığı şeydir. Vattimo’nun felsefesi, kısaca 

bahsettiğimiz Heidegger’in varlık ve varolanlar arasındaki ontolojik farklılık 

düşüncesinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 

Vattimo’nun “zayıf düşünce” (weak thought) terimi Heidegger’in metafizik 

yıkımı ve ontolojik farklılık düşünceleri etrafında seyretmiş ve ayrıca Vattimo 

Heidegger’in unutulan “varlığı yeniden canlandırma” girişimini sürdürmüştür.136 İlk kez 

Vattimo tarafından formüle edilen “zayıf düşünce”, dünyayı evrensel ve genel geçer 

olarak tanımlayan bütün metafiziklere karşı çıkar. Metafiziğin ötesine ancak yavaş bir 

“zayıflatma” süreci sonunda gidilebileceğini düşünen zayıf düşünce, kendisinden önce 

geleni bir çırpıda reddederek geçmişten kurtulup derhal seküler bir temele yerleşmeyi 

talep etmez.137 Bunun yanında bu kavrayış, önceki metafizik düşüncenin bütünüyle 

devamı anlamına da gelmez. Bu durumu Vattimo’nun varlık ve hakikat kelimelerinin 

varlığını korumasına rağmen artık metafiziğin atfettiği anlamlardan yoksun olduğunu 

düşünmesinde görebiliriz. Bu yüzden Batı metafiziğinin yıkımından sonra ontolojik 

hermeneutik varlığın kendisi hakkında değil ancak onun kalıntıları üzerinden 

                                                 
134 Snyder, “‘Modernliğin Sonu’”, s. 16. 
135 Santiago Zabala, “Being is Conversation: Remains, Weak Thought and Hermeneutics”, Aurora 12 
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yapılabilir.138 Başka bir ifadeyle, yıkım sonrasında ortaya konan şey artık varlık değil, 

onun kalıntıları olmaktadır. Post-metafizik dönemde varlık artık varolan bir şey olarak 

düşünülemez, artık varlık yalnızca bir hatıra, zayıf ve silik bir hatırlama olarak vardır.  

“Zayıf düşünce” bizi metafizik tarihinden uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen 

belirli bir hedefe yönlendirmez, aksine Vattimo’nun “ontolojinin düşüşü” olarak tasvir 

ettiği bir doğrultu gösterir.139 Varlığın bu “düşüşü” çürümenin bir belirtisi değil, 

felsefenin yeniden yapılandırılmasının bir fırsatı olarak görülür ve bu durum başarılmış 

bir nihilizm biçimini alır.140 Değerlerin iflas ettiğini ve Tanrının ölerek sahneden 

çekildiğini ilan eden kemale ermiş nihilist felsefe, bunların yerini alabilecek diğer bütün 

metafizik temellere de karşı çıkar. Buna göre metafiziğin yıkımıyla birlikte temel, 

sabitlik ve durağanlık ifade eden bütün metafiziksel unsurlar yıkıma uğramıştır. Bu 

nihilist tavır içinde Vattimo’nun metafiziksel olmayan hakikat ve varlık anlayışı  “olay” 

(event) olarak varlık ve hakikate tekabül eder.141 Varlık ve hakikate yönelik sabitlik, 

kalıcılık ve değişmezliğe dayalı bütün anlayış biçimleri Vattimo tarafından reddedilerek 

varlık ve hakikat bir “olay” olarak düşünülür. Bir “olay” olarak hakikat rasyonel bir 

bilgi olarak aktarılan değil, daha ziyade tecrübe eden kişilerin içinde bulundukları 

duruma göre değişiklik gösteren bir şeyi ifade eder. Nihilizmin değerleri yıkıma 

uğratması nedeniyle hakikatin mevzubahis değişimi içerisinde hiçbir değer bir diğerine 

üstün görülemez. Geleneksel metafiziğin varlığı, nihilizmin yıkıma uğrattığı bu değerler 

akıntısında çözülmüştür. Bu yüzden post-metafizik dönemde varlık, kalıcı bir şey değil 

daha çok anlamı onu yorumlayanlara göre kuşaktan kuşağa değişen bir “olay”dır.  

                                                 
138 Zabala, “Being is Conversation”, s. 101. 
139 Snyder, “‘Modernliğin Sonu’”, s. 39. 
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Bu çerçevede Vattimo’nun, Gadamer’de olduğu gibi varlık ile dili değil, varlık 

ile “olay”ı eş gördüğü yorumu yapılmaktadır.142 Fakat bu durum Vattimo için dilin 

hiçbir önemi ve yerinin olmadığını göstermemektedir. Bilakis, varlığın “olaysal” 

(eventual) doğası dilsel ufka dayandığı için dil, tarihsel ve dilsel ufukların bir ifşası 

konumundadır.143 Post-metafizik dönemde varlık artık asla gerçekten var olmaması 

nedeniyle onun hatırlanması, mesaj ve yorum yoluyla iletilmesi dil aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Bu yüzden Vattimo’ya göre bugün sözü edilen varlık, dilsel mesajlar 

yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan ve daima yeniden yorumlanması gereken metin ve 

izler anlamındaki varlıktır.144 Fakat bu durum dilin varlıktan daha asli bir konumda 

bulunduğu anlamına gelmez. Çünkü dil Vattimo tarafından varlığın bir “olayı” olarak 

araçsal bir konumda görülür. Gadamer’e geldiğimizde ise bütün dünya tecrübesi ve 

varlık esas itibariyle dilseldir. Bu yüzden varlığa dair hiçbir oluş ve tecrübe dilden ayrı 

düşünülememektedir.145 Vattimo’ya göre ise Gadamer’in savunduğu bu düşünce, 

bireyin bütün dünya tecrübesinin dil tarafından mümkün kılındığı anlamına gelmez ve 

bu yüzden ona göre dilin önemi, dilin insan tecrübesinin bir aracı olması ile sınırlı kalır.  

Vattimo’nun nihilizm çerçevesinden bakan varlık ve dile dair görüşleri etrafında 

baştaki tartışmaya geri dönersek, onun Gadamer’le tamamıyla örtüşen varlık ve dil 

görüşüne sahip olmadığını söyleyebiliriz. Vattimo için Gadamer’in “Anlaşılabilen 

varlık dildir” sözünde sorun olan şey, varlığın bir varolana indirgenmesi, bunun da 

değişime ve dolayısıyla rölativizme yol açmasıdır. Fakat Gadamer, dili Heidegger’in 

ifade ettiği gibi yalnızca “varlığın evi” olarak değil, aynı zamanda insanın içinde 
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yaşadığı bir ev olarak görmekte ve dilin dışında bir varlık alanının imkân dâhilinde 

olmadığını belirtmektedir.146 Bu husus göz önüne alındığında, Gadamer’in dile 

Vattimo’nun yaptığı gibi araçsal bir konum atfetmediği görülür. Gadamer’in meşhur 

sözünde dil ve varlık arasında kurduğu ilişki esasında, varlığın dile ya da Vattimo’nun 

bakış açısından bir varolana indirgenmesini değil, bir aidiyet ilişkisini ifade eder.147 Bu 

durumda Vattimo’nun iddia ettiği gibi dilin varlığın yerine geçmesi değil, daha ziyade 

dilin çeşitliliği sayesinde varlığın anlamının sürekli kendisini açığa çıkarması söz 

konusu olmaktadır.148 Fakat bu açığa çıkarmada varlık, dildeki ifşa halinde yine de 

kendi gizemini korur.149 Bu durum varlığın dilde anlaşılmasının ya da ifşa olmasının 

onun tamamıyla kuşatıldığını veya dile indirgendiğini değil, sınırlılık içindeki 

sonsuzluğu gösterir. Bu sınırlılık içerisindeki sonsuzluk imkânı, varlığın öznenin elinin 

altında bulunan herhangi bir varolan olarak görülmediğinin bir işareti niteliğindedir. 

Özne ile nesne arasındaki ikiliğin aşılması durumunda bilgi öznenin değil, varlığın bir 

parçası olarak görülmekte ve bu durum Gadamer’in hermeneutiğinin metafizikle olan 

irtibatını göstermesi açısından önem arz etmektedir.150 Gadamer’in hermeneutiğinde yer 

alan bu metafizik unsurlar Vattimo’nun Gadamer hakkında yaptığı nihilist okumayı 

sorgulamamıza neden olur.  

 

A.2.3. Nihilizm-Metafizik İkileminde Gadamer 

Önyargılardan bağımsız bir anlamanın olamayacağı fikri, anlamanın tarihselliğinin ön 

plana çıkarılması, tarihin bize değil bizim tarihe ait olmamız ve Gadamer’in 

                                                 
146 Zabala, The Remains, s. 78. 
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“Anlaşılabilen varlık dildir” cümlesinde de ifade ettiği, varlığın dilsellik aracılığıyla 

anlaşılabileceği düşüncesi post-modern düşünürler için inkar edilemez bir şekilde 

Gadamer felsefesindeki nihilist unsurlar olarak görülür.151 Bütün bunlar metafizikteki 

değişmeyen sabit hakikat düşüncesinin aksine, her türlü sabitliğin yıkıma uğratıldığı, 

tarihsel perspektifin ve dilin ötesine çıkamayacağımızı belirten, yoruma dayalı bir 

düşünceyi desteklemektedir. Vattimo, sık sık Gadamer’i kendi hermeneutiğinin nihilist 

sonuçlarını tamamıyla görmediği ve onaylamadığına yönelik bir eleştiriye tâbi tutar. Bu 

noktada Grondin, Gadamer’de her ne kadar nihilizm düşüncesini çağrıştıran fikirler yer 

alsa da onun bir nihilist olmadığını belirterek Vattimo’nun Gadamer’e yönelttiği 

nihilizme yeterince sadık kalmamak eleştirisini haksız bulur.152 Grondin’e göre eğer 

nihilizm yalnızca başkalarının görüşlerini hoş görmek, düşünceyi keskin sınırlarla 

sınırlamayıp özgür kılmak anlamına geliyorsa Gadamer’in nihilist olduğu konusunda 

Vattimo’ya hak verilebilir. Fakat nihilizmden anlaşılması gereken esas şey, hakikate 

dair herhangi bir düşünceye yer verilmemesi ve hakikatin bütünüyle yıkıma uğratılması 

ise Gadamer’in gerçekten nihilist olup olmadığının sorgulaması yapılmalıdır. Grondin’e 

göre bu konuda göze çarpan en önemli şey, Nietzsche’nin Vattimo üzerindeki yoğun 

etkisinin Gadamer için söylenemeyeceği ve Gadamer’in kitabında Nietzsche’ye dair 

herhangi bir bölümün yer almamasının bu kanıyı destekler nitelikte olmasıdır.153 Daha 

da önemlisi, Schleiermacher, Dilthey ve hatta Heidegger geleneğine bağlı olan 

hermeneutiğin esas amacı hakikati keşfetmek iken Nietzsche’nin niyeti hakikati 

yıkmaktır. Vattimo’yu da etkilemiş olan nihilizmde, metafiziğin şiddet olarak görülen 

katı değerlerinin, varlık ve hakikat düşüncesinin ortadan kalkması ve insanın 
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metafiziğin boyunduruğundan özgürleşip azat olması söz konusudur.154 Gadamer 

uzlaşmacı düşünürlere göre nihilist hermeneutiği tamamen reddetmemiş, ona yalnızca 

direnmiştir; daha radikal düşünürlere göre ise hakikat vurgusu yapmış ve onu 

kavramayı amaçlamıştır.155 

Gadamer’in felsefesinde Ortaçağ metafiziğindeki varlığa adanan, öznenin 

sınırlılığını bilen ve bilginin egemenlik unsuru olmaktan çok varlık ve hakikate iştirak 

etmek olduğu düşüncesi büyük etki uyandırmıştır.156 Modernizmin özne-nesne ikiliğine 

karşın, Ortaçağ metafizik doktrini, bu ikiliği aşan ve aidiyet fikrini esas alan düşünce ile 

varlık arasındaki birliği ön plana çıkarır.157 Böylece metafizikteki aidiyet kavramı, 

varlıkla hakikat arasındaki transandantal ilişkiye göndermede bulunarak bilgiyi öznenin 

bir faaliyeti olmaktan ziyade varlığa ait bir şey olarak kavrar.158 Modern öznenin varlığa 

egemen olan ve onu nesnelleştiren üstünlüğü, bu aidiyet sayesinde alt üst olur. Grondin, 

Ortaçağ metafiziğinin bu düşünceleri ışığında Gadamer’in  “Anlaşılabilen varlık dildir” 

cümlesinde Vattimo’nun yaptığı nihilist okumadan ziyade varlık ile anlama arasında 

kurulan bir aidiyet ilişkisi olduğundan söz eder.159 Bu minval üzere dil, varlığa ulaşma 

yolunda aşılması gereken bir engel değil, varlığın anlaşılabilirliğinin kendisinde 

gerçekleşmesi bakımından varlığa ait olmaktadır.160 Bu yüzden Grondin’e göre 

Gadamer’in hermeneutiği Vattimo’nun yaptığının aksine nihilist sonuçlardan ziyade 

metafiziksel olarak okunmalıdır. Fakat Gadamer’in her ne kadar metafizik düşünceden 

etkilendiği söylenebilecekse de bu durum onun felsefesinin bütünüyle metafiziksel 

                                                 
154 Grondin, “Nihilistic”, s. 3. 
155 Grondin, “Vattimo’s Latinization”, s. 207. 
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unsurlara dayandığı anlamına gelmemektedir. Bahsi geçen metafiziksel düşünceler 

Hakikat ve Yöntem’de baskın olarak değil yalnızca ikincil bir planda hissedilir. Diğer 

yandan bu fikirlerde Heidegger’in metafizik yıkımına tamamen ters düşecek bir şekilde 

metafiziğe geri dönüş gibi bir niyet güdülmemekle beraber Gadamer’in metafiziğin 

yıkımı konusunda hocasıyla aynı fikirde olduğu da söylenemez.161 Bu yüzden 

Grondin’e göre Gadamer, yirminci yüzyılda metafiziğin üstesinden gelmeye çalışmayan 

belki de tek filozof olarak görülür.162 Gadamer’in metafizik düşünceyle ilgili olarak 

yapmaya çalıştığı şey, metafiziği yıkıma uğratarak aşmak ya da onun üstesinden gelmek 

değil, onun varlığın tamamını bir yüce varolana indirgeme düşüncesini iyileştirmek ve 

onarmak olarak görülmelidir.163 Gadamer, felsefe yolunda hocası Heidegger’i izlese de 

hocasının metafiziğin üstesinden gelme çabasının yerini onda metafizikle uzlaşma 

gayreti almıştır.164 Çünkü Gadamer, felsefenin kendi tarihsel mirasından bütünüyle 

kurtulmasının asla mümkün olmadığını savunur. Bunun nedeni bütün metafizik 

geleneğin, dilimizde ve dünyayı anlamamızda içkin halde bulunuyor olmasıdır.165 Bu 

yüzden tarihselliğimizdeki bu içkin hali meta bir düzlemde aşıp metafiziğin üstesinden 

gelmek ve felsefe tarihinde köklü bir kırılma yapmak Gadamer’e göre söz konusu 

değildir.166 Bu kırılmanın imkânsızlığı, geleneğe olan aidiyetimizin, onun 

devamlılığının ve sabitliğinin bir sonucudur. Fakat bu devamlılık onun aynen tekrar 

edilmesi ya da taklidi anlamına gelmez, bilakis Gadamer’de bir ıslah ve düzeltme 

imkânı yani değişim söz konusudur.167 Gadamer’de yer alan metafiziğe dair fikirleri bu 

                                                 
161 Grondin, “Nihilistic”, s. 11. 
162 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 174. 
163 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 174. 
164 Zabala, The Remains, s. 79. 
165 Grondin, “Nihilistic”, s. 10. 
166 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 174. 
167 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 176. 
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sabitlik-değişkenlik bağlamında düşündüğümüzde, gelenekteki sabitlik metafiziğin 

bütünüyle yıkılıp ortadan kaldırılmasının imkânsızlığını; gelenekteki değişim ise, bize 

aktarılan mirasın iyileştirilip onarılmasının mümkün olduğunu ifade eder.  

Bu bilgiler ışığında Gadamer felsefesindeki en önemli motivasyonun, 

metafiziğin değişmez katılığını ve sabitliğini betimleyen objektivizmin ve ayrıca 

değerleri bütünüyle yıkıma uğratmayı ve hakikatin ancak yorumlar şeklinde var 

olabileceğini iddia eden rölativizmin ötesine gitmek olduğu söylenebilir.168 Yıkma 

düşüncesinin kendisi de “daha iyi” bir felsefeye ulaşma niyeti taşıdığı ve sabitlik inşa 

edip mutlak bir düşünceden hareket ettiği için objektivizmin katı değerlerine karşı çıkan 

rölativizm de ondan farklı bir düşünme biçimini ifade etmemektedir.169 Bu yüzden 

Gadamer’in amacı objektivizm ile rölativizmin ötesine uzanan bir düşünme tarzı ortaya 

koymak, Aydınlanmadan beri yapılmakta olan akıl-gelenek, akıl-önyargı gibi her türlü 

karşıtlığı reddetmektir.170 Gadamer’de metafizik unsurlarla beraber nihilist düşüncelerin 

de yer alması, bu türden bir sabitlik-değişim diyalektiğinin bir sonucudur.  

 

  

                                                 
168 Richard Bernstein, Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi: Bilim, Hermenoytik ve Praxis, çev. Feridun 

Yılmaz, (İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2009), s. 53. 
169 Varlık, “Felsefi Hermenötik”, s. 173. 
170 Bernstein, Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi, s. 53. 



 

41 

 

B. DİL VE GELENEĞİN SABİTLİĞİ 

 

B.1. Dilin Sabitliği 

B.1.1. Kelime ile Nesne Arasındaki İlişki 

Dilin insanlar arasında iletişimi mümkün kılabilmesi, gelenekselleşmesi yani bir 

gelenek oluşturması ile mümkündür. Dilin gelenekselleşmesi, en başta nesneleri 

isimlendiren ve o dili konuşanlar tarafından üzerinde uzlaşmayla karara bağlamış olan 

ad ve kelimeler sayesinde gerçekleşmektedir. Ad ile adın temsil ettiği varlık ya da nesne 

arasındaki ilişkinin nasıl olduğu köklerini Grek felsefesine kadar geri götürebileceğimiz 

kadim bir tartışmayı esas alır. Grek felsefesi, başından beri düşüncenin baştan çıkması 

ve karışmasının kaynağı olarak gördüğü onoma yani ad ile mücadele etmiş ve adlardan 

ziyade dilde sürekli yaratılmakta olan idealiteyi benimsemiştir.171 Dil ve varlık 

arasındaki ilişkiyi sistematik olarak ele alan ilk filozof Platon ve dile dair ilk sistemli 

metin  Kratylos diyalogudur. Hakikat ve Yöntem’de, Kratylos diyalogundaki tartışmaları 

ele alan Gadamer’e göre mevzubahis diyalogdaki adların doğruluğu eleştirisi modern 

araçsal dil teorisine ve akla uygun gösterge sistemi idealine uzanan süreçte atılan ilk 

adımı oluşturması açısından önemli bir yere sahiptir. 

Kratylos diyalogunda, ad ile adlandırılan şey arasında nasıl ilişki kurulduğuna 

dair fikirler doğalcı ve uzlaşmacı dil görüşü perspektifinde ele alınır. Diyalogda 

Kratylos tarafından temsil edilen doğalcılığa göre, ad ve adlandırılan şey arasında doğal 

ve zorunlu bir bağ söz konusu olup ad şeye işaret eden bir sembol olmaktan ziyade 

onun özüne bağlı bir şey olarak görülür.172 Doğalcılara göre adların, adlandırdıkları 

                                                 
171 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 218.  
172 Platon, Kratylos, çev. Cenap Karakaya, (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2000), s. 23.  
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şeylerin özlerini başkalarına öğretmesini mümkün kılan, adlarla nesneler arasındaki bu 

ilişkidir.173 İnsanlar tarafından uzlaşma yoluyla belirlenmeyen adlar nesnelerine uygun 

ve doğaldır. Buna göre her nesnenin yalnızca tek bir doğru adı vardır ve bu adlar 

değiştirilemezler. Dolayısıyla yanlış olduğu ifade edilen sözler boş seslerden başka bir 

şey ifade etmemektedir.174 Her şeyin tek bir doğru adı olduğu için yanlış bir şey 

söylemek, olmayan bir şey söylemek anlamına gelmekte, bu ise hem  bir şey söylemeyi 

hem de söylememeyi ifade ettiği için olanaksız bir durumla karşılaşılmaktadır.175 Bütün 

adların doğru olduğu görüşüyle irtibatlı olarak, Kratylos adların nesnelere insan üstü bir 

güç tarafından verildiğini düşünür.  

Diyalogda Hermogenes tarafından temsil edilen uzlaşmacı görüşe göre ise adlar 

insanlar tarafından anlaşmaya varılarak belirlenmektedir. Nesne ile ad arasında zaruri 

bir bağ olmadığı için adlar değişime konudur. Aynı nesnenin farklı toplum ve 

devletlerde farklı adlarla adlandırılması ve farklı dillerin mümkün olması ona göre bu 

durumu kanıtlar niteliktedir. Uzlaşmacı görüşe sahip olan Hermogenes bir nesneye 

verilen adın doğru, diğerlerinin yanlış olduğu görüşünde Kratylos’a katılır. Fakat 

doğalcı görüş nesneyle ad arasında özsel bir bağ olması nedeniyle nesnenin tek bir 

doğru ada sahip olacağını savunurken Hermogenes, adların doğru ya da yanlış 

olabileceği hususunda Kratylos’la mutabakat sağlasa da nesneye verilen sonraki adların 

da en az ilk ad kadar doğru olacağını iddia eder. Buna göre bir nesnenin üzerinde 

uzlaşıldığı kadar adı vardır ve ona verilen bütün bu adlar doğrudur. Nesneyle ona 

verilen adlar arasındaki ilişkinin zaruri olmaması nedeniyle adlar doğalcıların 

savunduğu gibi insan üstü bir varlık tarafından değil, insanlar tarafından verilmektedir. 

                                                 
173 Levent Aysever, “Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dergisi 19l/ 2 (2002): s. 155.  
174 Platon, Kratylos, s. 105. 
175 Aysever, “Adların Doğruluğu ve Bilgi”, s. 156. 
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Bu hususta tek ölçü, insanların gelenek (nomos) ve alışkanlıklarıdır (ethos).176 Dil 

yalnızca iletişimi sağlayan bir araç olduğu için nesnenin ne ile adlandırıldığı önemli 

değildir, önemli olan insanların üzerinde konuştukları nesnenin aynı nesne olduğunu 

teminat altına almalarıdır. Uzlaşmacılar için bu hususta adların asli bir rolü yokken 

doğalcılar için teminat adlar tarafından sağlanır. Onlara göre ad nesneye işaret eden 

basit bir sembol değil, aksine hakkında konuşulanı belirleyen ve gerçek bilginin temeli 

olan asli bir şeydir.177 Hermogenes’e göre Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” 

görüşünü anımsatacak şekilde şeylerin özü herkese göre değişkenlik göstermekte ve 

dolayısıyla bir şey kişiye nasıl görünüyorsa o olmaktadır.178 Dolayısıyla uzlaşmacılar 

doğalcı görüşteki gibi sabit ve değişmez bir zeminde hareket etmemekte ve hakiki 

bilginin ezeli ve ebedi olduğunu kabul etmemektedir.  

Dile ilişkin ifade edilen doğalcı ve uzlaşmacı görüşlerden sonra Platon’a 

geldiğimizde ona göre adlar, zihnimizdeki düşünceleri başkalarına aktarmak için 

düşüncelerin yerine kullanılan ve uzlaşıma dayalı olarak seçtiğimiz fiziki işaretler 

olarak görülür.179 Platon’a göre adlar nesnelere uzlaşma yoluyla insanlar tarafından 

verilmiş olup adların kullanılışında uzlaşma kaçınılmazdır. Diğer yandan, ad ile şey 

arasında bir özdeşlik olmaması durumunda anlamdan söz edemeyeceğimizi düşünen 

Platon, ad ile nesne arasında doğal bir bağ olması ve adın nesnenin doğasına uygun 

olarak verilmesi gerektiğini düşünerek doğalcı bir tavır sergiliyor gibi görünür.180 

Dolayısıyla Platon’da anlamın kendisi uzlaşıma bağlı olmamakla birlikte kelimelerin 

                                                 
176 Platon, Kratylos, s. 9. 
177Ayhan Dereko, “Locke’da ve Locke-Öncesı̇ Dı̇l Felsefesı̇nde Nesne-Ad İlı̇şkı̇sı̇”, Sosyal Bilimler 

Araştırma Dergisi 9 (2007): s. 6. 
178 Platon, Kratylos, s. 12. 
179 Cengiz Çakmak, “Platon Felsefesinde Anlam Problemi”, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1991), 

s. 30.  
180 Hakan Poyraz, “Adlandırmanın Doğası ve Adların Nesnesine Uygunluğu Ekseninde Doğalcılık-

Uzlaşmacılık Tartışması”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2004): s. 230. 
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kullanımı uzlaşım ve değişime tâbi olmaktadır. Bu bakımdan Platon’u adlar konusunda 

sadece doğalcı ya da uzlaşmacı olarak nitelemek indirgemeci bir tavır olacaktır.  

Platon’un dil felsefesiyle varlık düşüncesinin bütünlük teşkil ettiğini bilmek 

konuyu anlamak açısından önem arz eder. Platon’un, dil düşüncesi varlık öğretisi 

üzerine inşa edilmiştir ve bilgi de düşünce tarafından kavranılan, değişmez nesnel 

varlıklar üzerine kuruludur.181 Platon için önemli olan, nesnelerin bizden bağımsız 

olarak varolan doğalarına uygun bir şekilde adlandırılmalarıdır. Bu durumu “doğal-

olarak-uygun-adlar” terimiyle ifade eden Platon’a göre doğal-olarak-uygun-adlar, 

zihnin kavramsal bir çerçevesi olarak ideanın zihindeki temsili ve kavramını 

oluşturur.182 Benzer özelliklere sahip nesneler aynı doğayı paylaşır ve aynı ideadan pay 

alırlar. Platon’a göre idealara karşılık gelen kavramlar varlığa ait olurken, adlar dile ait 

olmaktadır.183 Uzlaşıma ve geleneğe konu olan, bu kavramsal çerçeve değil, zihnin 

kavramsal çerçevesini dile getiren yapılardır. Bu durumu Platon hakikatin veya şeylerin 

bilgisinin iyi bir taklit olsa da yanılgıya düşürme ihtimali olan adlardan değil, en sağlam 

yol olan şeylerin kendilerinden yani doğrudan nesneden elde edilebileceği düşüncesiyle 

izah eder.184 Daha açık bir deyişle, dil mevzubahis kavramsal çerçeveyi zorunlu olarak 

kendinde taşımaz ve bu çerçeveye uygun olarak düzenlenmedikçe de gerçekliği doğru 

bir şekilde sınıflayamaz. Bu noktada ad koyucu (onomathetes) ve diyalektikçi adların 

belirli anlamlarda kullanılması ve iletişimin nesnel olması için dili düzenler, çeşitli 

kural ve yöntemler koyar.185 

                                                 
181 Çakmak, “Platon Felsefesinde”, s. 56. 
182 Çakmak, “Platon Felsefesinde”, s. 84. 
183 Poyraz, “Adlandırmanın Doğası”, s. 235. 
184 Platon, Kratylos, s. 125. 
185 Çakmak, “Platon Felsefesinde”, s. 44. 
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Bu düşüncelere göre dil, nesnenin bir taklidi ya da resmi olarak kendisine 

güvenilemeyen bir araca işaret eder. Mimesis yani taklit ya da temsil düşüncesinde ise 

hakikatin bizatihi kendisi değil, onun bir çeşit yansıması söz konusudur. Hakikate dair 

her türlü temsilde bir anlamda hakikate benzeme yani “mış gibi yapma” söz konusu 

olduğu için Platon her türlü temsili değersiz görerek eleştiriye tâbi tutar. Hiçbir hakikate 

dil ile ulaşılamayacağını düşünen Platon varlığın kelimeler olmaksızın kendisinden 

hareketle bilinmesi gerektiğini ispatlamaya çalışır. Logos’un varolanları bir araya 

toplayan, düzenleyen, anlamlı kılan bir ilke olarak bütün bir varlık alemini açık kıldığı 

düşünüldüğünde bu noktada sözcükler dışsal bir örtü olarak varlığını sürdürür.186 Bu 

yüzden hakikate ulaşma yolunda bu dil örtüsünün kaldırılıp düşüncenin kendisini hakiki 

nesnelere yani idealara açması gerekmektedir. Platon açısından hakikate herhangi bir 

erişimin olmadığı kelimeler, yalnızca ideanın gözler önüne serilmesini sağlayan saf 

gösterge, dile getirme ve ifade etme aracı olarak görülür.187 

Gadamer kelimenin bir işarete dönüştüğü bu dil düşüncesini eleştirerek bu tür 

bir dil algısının her türlü muğlaklıktan uzak bir şekilde kurulan kavramlar idealini 

beslediğini ve modern dönemdeki araçsal düşünceye dayalı dil algısına şekil verdiğini 

ifade eder. Oysa Gadamer’e göre ad ya da kelime ile onun temsil ettiği şey arasında 

ayrım yapılamayacak kadar güçlü bir aidiyet ilişkisi söz konusudur. Dile gelen şey, dili 

önceleyen bir şey değil, daha ziyade kendi belirlenmişliğine kelime içinde maruz kalan 

şeydir.188 Başka bir ifadeyle, kelimeler nesnelerinde zaten mevcutturlar ve nesnelerine 

aittirler. Bu yüzden varlık ile onun temsilleri arasında da bir ayrım olmaması gerekir. 

Dolayısıyla dile geliş ikinci bir varlık kazanma anlamına gelmeyeceği için kelimenin ve 

                                                 
186 Altuğ, Dile Gelen Felsefe, s. 15. 
187 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 213. 
188 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 194. 
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dolayısıyla dilin hakikate ulaşma yolunda aşılması gereken bir engel olduğunu 

söylemek doğru değildir. Bu yüzden Gadamer, Platon’un mimesis düşüncesine 

katılmayarak Neoplatoncu metheksis yani sudûr ya da feyezan okumasıyla, hakikate 

dair her temsil iddiasının “hakikatmiş gibi” yapmaktan çok, kendisinin başka bir hakikat 

olduğunu dile getirdiğini belirtir. Gadamer’e göre kelime insanın seçip başkasına 

verebileceği bir gösterge değildir, bilakis anlamın idealitesi kelimenin kendisinde 

ikamet eder.189 Gadamer’e göre düşünceyle kelime sıkı bir şekilde birbirine aittir ve bu 

öyle bir sıkı birliktir ki kelime zihinde düşüncenin nesnesi dışında tali bir yeri işgal 

ediyor değildir.190 Dolayısıyla anlam da kelimelerin ötesinde değildir ancak basitçe 

kelimenin muadili de değildir. Bir şeyi ya da anlamı farklı kelimelerle anlatmak 

mümkündür. Bu durumda nesnenin tek bir doğru adı olduğunu savunan doğalcı görüş 

gerçeği yansıtmamaktadır. Kelime ile anlam arasındaki aidiyet, biri olmadan diğerinin 

düşünülemeyeceği ama diğer yandan aralarında bir özdeşlik de kurulamayacak olan bir 

ilişkiye tekabül eder.191 Kelime ile nesne arasındaki aidiyet ilişkisi nedeniyle 

Gadamer’e göre bir dilden diğer dile olduğu gibi aktarım yani çeviri mümkün değildir. 

Çünkü bir şeyi adlandıran kelime daima kişinin kendi kelimesidir ve kelimenin atıfta 

bulunduğu şey ne kadar eşsizse o kadar eşsizdir.192 Diğer yandan her kelime ait olduğu 

dilin bütününün yansımasına ve temsil ettiği dünya görüşünün ortaya çıkmasına imkân 

sağlar.193 Bu yüzden ait olduğu dünyayla iç içe olan dilin, o dünyadan koparılıp nesnel 

bir şekilde olduğu gibi başka bir dile aktarımı mümkün değildir. Dolayısıyla Gadamer’e 

göre her çeviri çevirmenin kendisine verilen kelimelerle inşa ettiği bir yorum ve 

                                                 
189 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 217. 
190 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 230. 
191 Figal, “The Doing of the Thing Itself”, s. 113. 
192 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 194. 
193 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 195. 



 

47 

 

yeniden yaratımdır.194 Hiçbir tercüme orijinalin yerini tutmayacağı için çevirmenin 

görevi, kelimeleri kopya etmek değil söylenen şeyin anlamını diğer dile aktarmaya 

çalışmaktır.195 Çevirinin esasında bir yorum faaliyeti olmasının en büyük nedeni, 

Gadamer’e göre Grek felsefesinde kabul edildiği şekliyle dilin varlık alemine işaret 

eden bir taklit olmasından ziyade, yaşayan bir şey olarak hayatın icrası olmasıdır.196 

Gadamer’in eleştiriye tâbi tuttuğu dilin bu varlıksal boyutunun ortadan 

kalkması, başka bir ifadeyle Grek felsefesindeki dil ve varlık arasındaki ayrım, 

Greklerin mitolojiden logos dönemine geçişiyle ilgilidir. Mitolojik dönem, dil-dünya ve 

kelime-nesne arasında bir ayrımın yapılmadığı, dil ile varlığın özdeş görüldüğü bir 

döneme tekabül eder. Buna göre kelime nesnenin yerine geçer ve nesnenin yokluğunda 

ad nesnenin boşluğunu doldurur.197 Fakat logos dönemiyle birlikte, dil ile dünyanın 

özdeş olmadığına yönelik bir ayrım yapılır ve dilin dünyaya işaret ettiği düşüncesi 

hakim olur.198 Modern dünyanın dil görüşünü de etkilemiş olan bu  düşünceye göre, 

kelime ile nesne arasındaki ilişki de özdeşliği değil, kelimenin nesneye işaret etmesine 

dayalı bir gösterge ilişkisini ifade eder. Esasında Platon’un dili araçsal olarak görmesi, 

onun epistemoloji algısıyla karşılıklı olarak birbirini desteklemektedir. Onun amacı 

hakikate dair taklitlerden arınıp bilgiyi kesin bir zeminde kurmaktır. Ancak nesnelerden 

soyutlanmış olan idealar sayesinde değişip başkalaşan dünyada bilgi ve bilim mümkün 

olabilmektedir.199 Fakat Gadamer, hakikati tekeline alan ve kontrole dayanan bu 

metafiziksel düşünceyi desteklememektedir. Dil, gerektiğinde alınıp tekrar yerine 

kaldırılabilecek bir aletten daha kuşatıcıdır ve bu yüzden nesnelleştirici terimlerle 

                                                 
194 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 172. 
195 Gadamer, “İnsan ve Dil”, s. 70. 
196 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 170. 
197 Dereko, “Nesne-Ad İlı̇şkisi”, s. 3. 
198 Dereko, “Nesne-Ad İlı̇şkisi”,s. 4. 
199 Hakan Poyraz, “Adlandırmanın Doğası”, s. 232. 
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konuşmaya mahkum edilmemelidir.200 Çünkü Gadamer’e göre söz ya da söylemek, esas 

itibariyle göstermek, yani görünür kılmaktır. Heidegger’in de ifade ettiği gibi 

söylemenin asli varlığı dünya dediğimiz şeyi onu açığa çıkararak ya da gizleyerek 

sunar.201 Sözün bulunmadığı yerde hiçbir şey yoktur, şeye yalnızca söz varlık verir.202 

Bu yüzden söz yalnızca bir düşüncenin diğerine aktarılışı olarak görülmemeli, daha 

ziyade sözün ontolojik bir olay olma karakteri idrak edilmelidir.203 Söz ile varlık 

arasında kurulan bu yakın ilişki Gadamer’i Augustinus’un verbum doktrinini 

incelemeye yöneltmiştir. 

 

B.1.2. Söz ile Varlık: Verbum Doktrini 

Gadamer’e göre, dilin varlığına hakkını veren ve Batı felsefesindeki dilin 

unutulmuşluğunun tam bir unutma olmasını engelleyen düşünce Hıristiyan 

teolojisindeki enkarnasyon fikridir.204 Enkarnasyon yani Tanrı’nın Oğlu İsa’da 

tecessüm etmesi Hıristiyan teolojisinde anlaşılması en zor meselelerden biri olarak 

görülür. Buna göre, eğer İsa, Tanrı’nın bedenleşmiş Söz’ü ise bu durumda Tanrı 

kendisini zaman içinde sunuyor demektir; diğer yandan eğer İsa gerçekten bir insansa o 

zaman Tanrı onda nasıl bedenleşebilir?205 Bu noktada Augustinus içsel söz ile dışsal söz 

ayrımına başvurarak meselenin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulunur. Gadamer, 

Augustinus’un verbum yani Söz doktrinini dil ve düşünce arasındaki yakın irtibatı 

göstermek ve desteklemek amacıyla ele alır. Dil ve Söz meselesi, Tanrı’nın İsa’nın 

                                                 
200 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 204. 
201 Martin Heidegger, “Dilin Doğası”, İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve Yorum,  der. ve 

çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 37.  
202 Heidegger, “Dilin Doğası”, s. 32. 
203 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 224.  
204 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 219. 
205 Jean Grondin, Sources of Hermeneutics,(Albany: State University of New York Press, 1995), s. 103.   
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bedeninde tecessüm etmesi ya da Baba Tanrı ile Oğul Tanrı’nın birliği probleminin 

muadili olarak önemli bir noktada bulunur.206 Baba Tanrı ile Oğul’u arasındaki özsel 

ilişkiye benzer şekilde Gadamer düşünce ile dil arasındaki birliği vurgular.207 Bu 

hususta Kitab-ı Mukaddes’in Yeni Ahit bölümündeki şu ifadeler oldukça önemlidir: 

 

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 

Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var 

oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.208 

 

Buna göre, hiçbir şey var olmadan evvel Söz (verbum) vardı ve bütün bir kainat Söz ile 

var oldu. Bu husus, Grek felsefesiyle başlayan ve Batı düşüncesinde de devam eden, 

varlık alemini dile önceleyen ve dili yalnızca bu dünyayı temsil eden bir gösterge olarak 

gören dilin unutulmuşluğuna dayalı düşünceye bir yanıt gibidir. Dilin varlıktan 

bağımsız olarak düşünülememesinin yanı sıra bütün kainat varlığa Söz sayesinde gelmiş 

ve dolayısıyla dil, varlık alemini önceleyen bir konuma sahip olmuştur. Bu yüzden 

Gadamer’e göre büyük dil mucizesi Söz’ün vücut bulmasında ve harici varlıkta 

doğmasında değil, kendisini ifadede doğarak dışsallaştıran şeyin daima zaten Söz 

olmasında ikamet eder.209 Tanrı’nın Söz ile yaratması dilin ontolojik ve olay olma 

karakterini destekler. Dolayısıyla kelime ile nesne arasında da ontolojik bir bağ söz 

konusudur.  

Söz’ün yani dilin bu varlıksal boyutu, ilk defa Augustinus tarafından doktrin 

haline getirilmiş olan teslis düşüncesini anlamak açısından önemli bir yer tutar. 

                                                 
206 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 220.  
207 Cynthia R. Nielsen, “Gadamer’s Dialogue with Augustine and Aquinas on the Verbum”, 

http://percaritatem.com/2009/08/20/gadamers-dialogue-with-augustine-and-aquinas-on-the-verbum/ 

(erişim 20.08.2016). 
208 Yuhanna, 1-3.  
209 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 221. 
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Gadamer’in verbum ve teslis düşüncesine olan ilgisi de bu meselenin dil ile olan yakın 

irtibatından kaynaklanmaktadır. Tanrı Oğlu İsa’da bedenleşmiş ve ilahi Söz onda 

dışsallaşmıştır. Neoplatoncu sudûr kavramında fışkıran şeyin kendisinde herhangi bir 

eksilme ya da azalma olmamasına benzer şekilde, tecessümde Tanrı’da ne bir azalma ne 

de bir farklılaşma söz konusu olur.210 Tecessüm sayesinde iç söz olan Tanrı Oğlu İsa’da 

bedenleşerek dış söz haline gelmiştir.  

Teslisin insani dil için önemli olduğu nokta, Augustinus’un ifade ettiğine göre 

Tanrı’nın Söz olarak insanların kalbinin derinliklerinde bulunması ve kişinin konuştuğu 

zaman ruhunun derinliklerindeki içsel sözü sesler aracılığıyla dışa vurmasıdır.211 Bu 

yüzden iç söz tamamen zihinsel ve evrensel bir söz olup duyusal, belirli ya da tarihsel 

bir dil formu olarak görülememekte ve bu açıdan hakikate ve asıl söz olan verbum’a 

ulaşmak için dışsallaşan dili aşmak gerekmektedir.212 Nitekim bir kelime işitildiğinde 

onun arazi ve geçici formundan ziyade telaffuz edilen konuşmada ikamet eden esas 

anlamı yani verbum’u anlamaya çalışılır. Dolayısıyla Augustinus Tanrı’nın kendisini 

ifade eden iç söz ile O’nun ifşası anlamına gelen dış söz arasında bir ayrım yapar. 

Dışsallaşmış olan sesli söz bütün ruhlarda ikamet eden içsel sözün dünyevileşmesi 

olarak görülür ve bu noktada iletişimi sağlayan, bütün insanlarda müşterek olarak 

bulunan evrensel içsel sözdür.213 Dış söz ile iç söz ya da başka bir deyişle düşünce ile 

konuşma arasındaki bu ilişki Oğul Tanrı’nın Baba Tanrı ile bir arada olmasına 

benzediği için eksikliklerine rağmen teslisin ilahi ilişkisine tekabül eder.214 Her söz tek 

                                                 
210 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 221. 
211 Atakan Altınörs, 50 Soruda Dil Felsefesi, (İstanbul: 7 Renk Basım Yayım, 2012), s. 87. 
212 Grondin, Sources of Hermeneutics, s. 103. 
213 Altınörs, 50 Soruda Dil Felsefesi, s. 88. 
214 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 222. 
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bir merkezden çıkıp çoğalıyor ve bütüne bağlanıyor gibidir.215 İç söz ne bir dile aittir ne 

de belirsizce tasavvur edilmiş kelimelerin karakterine sahiptir, o daha ziyade kesintisiz 

düşünülen bir konudur.216 Bütün insanlar ilahi ilham tarafından aynı düşünce dilini yani 

Tanrı’nın Söz’ünü paylaştıkları için bu durum evrenselliği sağlar.217 Fakat Oğul İsa’nın 

tam olarak Tanrı olamamasına benzer şekilde dilde açıklanan kelime de asla düşüncenin 

dilindeki kelimeyi tam anlamıyla kuşatamamaktadır.218 Bu açıdan Augustinus’a göre 

esas olan iç sözdür, onun tezahürü olan dış söz değil. İç söz aktüel olandır yani söz ile 

yaratma birlikte vardır ve bu, sözün ontolojik boyutunu ve mükemmelliğini 

göstermektedir. Diğer yandan insani söz eksik kaldığı ve zihni ve yöneldiği şeyi 

bütünüyle yansıtamadığı için çeşitli sözlere ve ifade biçimlerine ihtiyaç duyar. 

Augustinus, dillerin çeşitliliğini insani sözdeki bu eksikliğe bağlar. Bu düşüncelerden 

yola çıkarak, Augustinus’un da Platon gibi dile araçsal ve ikincil bir konum atfettiğini 

görebiliriz. Onun dil düşüncesine göre hakikat yatay değil, ruhların tanrısal söze 

yöneldiği ve onunla birleştiği dikey bir iletişimi ifade eder.219 Her ne kadar 

Augustinus’un teslis düşüncesi Batı düşüncesinde dilin bütünüyle unutulmasını 

engellemiş olsa da onun dile araçsal olarak yaklaşması Gadamer’den farklılaştığı 

noktayı oluşturur.  

Augustinus’un iç sözle mukayese edildiğinde dış söze araçsal yaklaşımı, onun 

tesliste var olan birlik ve devamlılıkla beraber bir kopukluğun söz konusu olduğunu 

düşünmesinden ileri gelir. Birlik ve devamlılık, Tanrı’yla İsa’da bedenleşen Söz 

arasındaki yakınlığa benzer şekilde düşünceyle yani söze dökülemeyen dil ile sözlü 

                                                 
215 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 274. 
216 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 224. 
217 David Vessey, “The Medieval Roots of Gadamer’s Claim for Hermeneutic Universality”, 

http://www.davevessey.com/Gadamer_Augustine_Aquinas.pdf  (erişim 20.08.2016), s. 7. 
218 Vessey, “The Medieval Roots”, s. 7.  
219 Altınörs, 50 Soruda Dil Felsefesi, s. 90. 
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dilin birbirine bağlı olmasında bulunur.220 İç zihinsel söz düşünceyle tıpkı Oğul 

Tanrı’nın Baba Tanrı’yla bir arada olması gibi birdir.221 Baba ve Oğlu’nun aynı özde 

olmalarına benzer şekilde dil ve düşünce de asli olarak birdir.222 Bu bakımdan dilden 

bağımsız düşünce olamaz yani dil her halükarda mevcuttur. Başka bir ifadeyle, dil 

düşüncenin sese dökülmüş halidir. Fakat dış söz iç sözü ya da dilde açıklanan kelime, 

düşünce dilindeki kelimenin anlamını asla layıkıyla kuşatamaz. Bu bakımdan 

düşüncenin dili aşan bir özelliğe sahip olması nedeniyle Augustinus’ta  birliğin yanında 

bir kopukluk da söz konusudur. Özden kopukluk ise dilin araçsal veya ikincil bir 

konumda olmasına neden olur. Gadamer’i bu noktada Augustinus’tan farklı kılan husus, 

kopukluğun dilin önemini veya değerini yitirmesine neden olmayacağını düşünmesidir. 

Augustinus’un dilin eksikliği ve yetersizliğine bağladığı dillerin çeşitliliğinin imkânı 

Gadamer’e göre bu kopukluğa dayanır ve eksiklikten ziyade zenginlik olarak görülür. 

Şayet Grek felsefesinde doğalcıların savunduğu gibi ad ile nesne arasında özsel ve 

zorunlu bir bağ söz konusu olsaydı bu durumda her nesne yalnızca tek bir ada sahip olur 

ve dolayısıyla başka bir dil mümkün olmazdı. Oysa Gadamer’e göre adların çoğulluğu 

ve dillerin çeşitliliği sınırlılık içinde sonsuzluk imkânı barındırmaktadır. Sınırlılık, iç 

sözün asla tam olarak kuşatılamayacağını, onun dış sözü daima aşacağını ifade ederken, 

iç sözün dışsallaşarak tezahür imkânlarının genişliği sonsuzluğu belirtir. Bu durum 

söylenen şeyin niyetinin daima söylenebilen şeyi aşmasında da karşımıza çıkar.223 

Dolayısıyla anlam daima dilde ifade edilen şeyi aşar. Zira Gadamer’e göre kendini 

anlaşılır kılmak, söylenen şeyi bir anlam birliği içinde söylenemeyen şeyin 

                                                 
220 Vessey, “The Medieval Roots”, s. 6. 
221 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 222. 
222 Nielsen, “Gadamer’s Dialogue”, s. 1. 
223 Jean Grondin, “Understanding as Dialogue: Gadamer”, The Edinburgh Encyclopedia of Continental 

Philosophy, der. Simon Glendinning, (Edinburgh University Press, 1999), s. 15. 
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sınırsızlığıyla birleştirmek ve onu bu şekilde anlaşılır kılmaktır.224 İnsan dili sürekli 

olarak kendini aşan bir özelliğe sahip olması nedeniyle daima kendi ötesine gider ve 

aşılamayan şey anlamanın kendi ufku olur.225 Bir dile sahip olmak mümkün 

söylemelerin ufku içinde ufuklarımızı geliştirir.226 Dilin bu aşılamayan boyutu, Batı 

düşüncesinde olduğu gibi dili kontrol altına alma gayretiyle ona araçsal olarak 

bakılamayacağını destekler.  

Augustinus’un verbum doktrinindeki kopukluk ve devamlılık diyalektiğini 

Gadamer ve bizim tezimiz açısından önemli kılan husus, devamlılığın dilin sabitliğini 

desteklerken, kopukluğun dildeki değişimi ifade ediyor olmasıdır. Varlığın ve ayrıca 

düşüncenin dilden bağımsız olarak düşünülemeyeceğine yönelik devamlılığı ifade eden 

özsel yaklaşım dildeki sabitliği ve değişmezliği belirtirken aradaki mevzubahis 

kopukluk da bir sonraki bölümde ele alınacak olan dildeki değişkenliği ifade eder. 

Verbum doktriniyle açıklamaya çalıştığımız dil ile varlık arasındaki bu sıkı ilişki, bir 

bakıma dilin dışının olmadığını, yani bütün bir varlık aleminin dilden soyut 

düşünülemeyeceğini ve varlığın dilselliğini belirtir. Bununla irtibatlı olarak ilk kısmın 

başında da izah edildiği üzere dilin gelenekselleşmesiyle birlikte geleneğin de 

dilselleşmesi söz konusudur. Herhangi bir şeyin nesilden nesile aktarılarak gelenek 

haline gelmesi ise bir sabitlik ifade etmektedir. 

 

                                                 
224 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 290. 
225 Grondin, The Philosophy of Gadamer, s. 148. 
226 Grondin, The Philosophy of Gadamer, s. 147. 
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B.2. Değişime Direnen Gelenek 

B.2.1. Sözlü ve Yazılı Gelenek 

Yaşayan gelenekle anlama ve yorumlama faaliyetinin muhatabı olan, insana tevarüs 

eden metin geleneği arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Gelenek esas itibariyle 

praksis’tir ve metin geleneği de bu zeminde yol almaktadır. Dolayısıyla yaşayan 

gelenek metin geleneğini aşar ve önceler.227 Başka bir ifadeyle, geçmişte ortaya çıkan 

ve nesilden nesile aktarılan her türlü metin geleneğini günümüze ulaştıran, onları 

anlayıp yorumlamayı sağlayan esas itibariyle içinde yaşadığımız praksis olarak 

gelenektir. Bu bağlamda metin geleneği, yaşayan geleneğin sunduğu imkânların bilfiil 

hale getirilmesini ve dile gelmesini yani kısaca entelektüel boyutunu temsil 

etmektedir.228 Bu bölümde ele alınacak olan da metin geleneğidir. 

İnsana dair bütün fenomenler dil sayesinde betimlenip saptandığı ve dil 

aracılığıyla diğer insanlara bildirildiğinden dolayı dil, insan dünyası için taşıyıcı bir rol 

oynar.229 Dilin bu taşıyıcı konumu sayesinde kültürü meydana getiren masal, mit, 

edebiyat gibi bütün unsurlar nesilden nesile aktarılma imkânı bulur.230 Dolayısıyla 

önceki kısımda ele alınan dilin gelenekselleşip gelenek oluşturması ile birlikte 

geleneğin de özünü dilin ortamında varlık kazanarak bulduğu bir durumdan söz 

edilebilir.231 Başka bir ifadeyle, dil ile gelenek arasında, dilin gelenek oluşturmasına 

benzer bir şekilde geleneğin de dilselleştiği, dil ortamında gelenek haline geldiği bir 

ilişki söz konusudur. Buna bağlı olarak Gadamer, geleneğin geçmişin bir kalıntısı 

                                                 
227 Burhanettin Tatar, “Nostalji ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu”, Bilimname 6 (2004/3): s. 9.  
228 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 10. 
229 Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1988), s. 212. Ayrıca bkz: 

Altınörs, 50 Soruda Dil Felsefesi, s. 25 
230 Altınörs, 50 Soruda Dil Felsefesi, s. 25.  
231 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 177. 
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olmadığını, kelimenin tam anlamıyla sözel ya da yazılı olarak bize söylenen bir dil 

geleneği olduğunu belirtir.232 Daha açık bir ifadeyle, gelenek sözel ya da yazılı bir dil 

geleneği olarak varlığını sürdürür. Gelenek karakteri itibariyle temelde sözel olsa da 

geleneğin dilselleşmesi veya diğer bir deyişle, dil geleneği haline gelerek nesilden 

nesile aktarımı en veciz ifadesini yazılı gelenekte bulmaktadır. Bu hususta Gadamer, 

Platon’un Phaidros diyalogu ve Yedinci Mektup’ta yer verdiği yazılı-sözlü eser 

tartışmasını ele alır. 

Platon’un Phaidros diyalogundaki fikirleri yazının aleyhine gelişir. Diyalog, 

Phaidros’un Lysias’ın kişinin kendisine aşık olandan ziyade başkasına ilgi göstermesi 

gerektiğini anlatan konuşmasını Sokrates’e aktarması ve bunu beğenmeyen Sokrates’in 

Lysias’ın düşüncelerinden farklı fikirleri savunan açıklamalarıyla başlar. Her iki 

konuşma bize bir konu hakkında ileri sürülen farklı görüşlerin aynı şekilde etkili 

olabileceğini gösterir.233 Aşkın yani eros’un tanrısal olma özelliği nedeniyle kötü 

görülemeyecek olmasına rağmen aşkı eleştiren her iki konuşma da Sokrates tarafından 

eleştiriye tâbi tutulur. Çünkü yapılan her iki açıklama doğru dürüst bir şey 

söylememesine rağmen, insanların gözlerini boyayarak kendilerine değerliymiş süsü 

vermiş ve dolayısıyla konuşmacılar hakikat olmayan bir şeyi hakikatmiş gibi 

göstermişlerdir.234 Bu eleştiriden sonra Sokrates’in aşkın hakikatine dair yaptığı 

konuşma, bizi sözlü-yazılı anlatım tartışmasına götürür. 

Sokrates’e göre söylev yazmanın kendisi ayıplanacak bir şey değildir, esas 

ayıplanacak olan güzel konuşmak ya da yazmak değil, kötü konuşmak ve yazmaktır. 

Konuşma ve yazma sanatı Sokrates’e göre daha çok dava işleri ile ilgili olduğu için, bir 

                                                 
232 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 178. 
233 Ertuğrul Uzun, “Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Phaidros Okuması”, Hukuk Kuramı 2/3 (2015): s. 

29. 
234 Platon, Phaidros, çev. Hamdi Akverdi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1990), s. 43. 
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kimse kendi görüşünü haklı çıkarmak ve karşıt görüşü yıkmak amacıyla olmayan bir 

şeyi hakikat diye gösterebilir, hakikati de inkar edebilir. Bu durum sadece 

mahkemedeki konuşma ve yazılar için değil, genel konuşmalar için de geçerlidir. 

Diyalogda verilen örnekte olduğu gibi, bir kimse bilmeyen birine at diye eşeği, iyi diye 

kötüyü anlatabilir.235 Fakat diğer yandan Phaidros, hatip olacak kişinin gerçekten doğru, 

iyi ya da güzel olanın ne olduğunu değil, kalabalığın neyi doğru, iyi veya güzel 

gördüğünü bilmesi gerektiğini işittiğinden söz eder. Çünkü insanlar hakikatin ne 

olduğundan ziyade neyin hakikat gibi göründüğüyle ilgilenmektedir. Sokrates’e göre 

söylenecek şeyin iyi ve güzel olması için konuşan ya da yazan kimsenin anlatacağı 

konunun hakikatini biliyor olması gerekir. Her konuşma canlı bir varlığa benzemelidir, 

bir gövdesi olmalı, başsız ayaksız olmamalı, bir ortası, iki ucu olmalı, kısımları birbirine 

ve bütüne uygun düşecek gibi yazılmış olmalıdır.236 Sözlü konuşma hakkında ifade 

edilen bu görüşlerden sonra yazı sorgulanmaya başlanır.  

Sokrates, anlattığı bir mit üzerinden yazı meselesini ele alır:237 Mısır’da yaşayan 

Theuth, sayıyı, hesabı, astronomiyi, tavla oyununu ve yazıyı ilk bulan tanrıdır. Theuth o 

zamanlar Mısır’a hakim olan kral Thamus’un yanına gidip sahip olduğu sanatları tanıtır. 

Sıra yazıya gelince Theuth, yazı sayesinde Mısırlıların daha bilgili ve geçmişi 

hatırlamaya daha yetkili olacağını ifade ederek yazıyı bilgi ve belleğin ilacı olarak 

gösterir. Bunun üzerine kral, harfleri öğrenenlerin artık belleklerini işletmeyecekleri için 

unutkan olacaklarını ve bunun da bilginin sonu olduğunu söyler. Çünkü yazıya 

güvendikleri için insanlar etraflarındaki şeyleri içerden kendi kendilerine 

hatırlayacakları yerde kargacık burgacık izler sayesinde hatırlamaya çalışacaklardır. 

                                                 
235 Platon, Phaidros, s. 84. 
236 Platon, Phaidros, s. 94.  
237 Platon, Phaidros, s. 117. 
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Kralın ifadelerine göre yazı, insanlara hakikate benzeyen şeyler öğretir, hakikatin 

kendisini değil. Dolayısıyla bu yazıları okuyan insanlar çoğu zaman hiçbir şeyi doğru 

dürüst düşünemedikleri halde kendilerini bilgin sanacaktır. Bu yüzden Sokrates’e göre 

kendisi bu dünyadan göçtükten sonra ardında kitaba geçmiş bir sanat isteyen ve bu 

yazıdan açık ve ömürlük bir bilgi elde edeceğini düşünen naif davranmış olur.  

Sokrates’in mit aracılığıyla belirttiği yazı hakkındaki olumsuz düşünceleri 

görüleceği üzere ilk olarak yazının hatırlamaya engel olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çünkü yazıya alışan kişi kendi zihin gücünden yararlanmaktan ziyade dış kaynağa bağlı 

kaldığı için hafızasının zayıflamasına neden olur.238 Esasında yazının geçmişle ilgili 

olanı kayıt altına alması bakımından hatırlamayı kolaylaştıracağı düşünülüp Sokrates’in 

hafıza üzerinden yazıyı eleştirmesi çelişkili görülebilir. Fakat Sokrates’in söylemi yani 

logos’u alıcının zihnine ekilmiş bir tohuma benzeten misali bu muhtemel çelişkiyi 

giderecektir.239 Bu örneğe göre bilginin büyümesi, dışsal uyaran olarak tohum yani 

logos ile kişinin zihni ya da ruhundaki toprağın niteliğinin bileşimine bağlı görülür.240 

Buna göre öğretebilir olan yalnızca sözlü söylemdir, her ne kadar hatırlamayı sağlasa da 

yazılı metin zihinde bilgi üretemediği için eleştiriye tâbi tutulur. Sözlü söylem, 

dayanıklı ve sağlıklı filizler üretir, yazılı metinlerin filizleri ise kısa ömürlü ve 

kırılgandır.241 Sözler bu canlılıkları nedeniyle şeylerin yalnızca hatırlanmasını 

sağlamazlar,  onların yaşam bulup büyümelerine aracılık ederler.242 Sözlü söylemin bu 

canlılığının yanında yazı, sadece insan zihninde var olan düşünceyi zihnin dışında 

                                                 
238 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, çev. Sema Postacıoğlu Banon, 1. Baskı, 

(İstanbul: Metis Yayınları, 1995), s. 98. 
239 Platon, Phaidros, s. 120. 
240 Danielle S. Allen, Platon Neden Yazdı?, çev. Ayşe Batur, 1. Baskı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 

2011), s. 63. 
241 Allen, Platon Neden Yazdı?, s. 64. 
242 Allen, Platon Neden Yazdı?, s. 65. 
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kurmaya çalışan bir nesne, başka bir ifadeyle imal edilmiş bir ürün olarak görülür.243 Bu 

yüzden stoklanmış bir bilgi deposu olarak yazı, logos’un dinamik ve diyalogsal yapısına 

zıt bir şekilde ölüdür. Sokrates yazının ölü halini resim örneği üzerinden açıklar.244 

Resimde yer alan şeylerin canlıymış gibi görünmesine rağmen, kendilerine bir şey 

sorulduğunda yanıt verememesine benzer şekilde, yazı da konuşan bir adam gibi 

görünse de kendisinden bir şeyin açıkça anlatılması istendiğinde hep aynı şeyi anlatacak 

ve aynı cevabı verecektir. Yazılı bir metin, sorulara yanıt veremeyeceği için okuru 

diyalektiğe dâhil edemez, sözlü söylem ise her dinleyenin ruhuna uyarlanabileceği için 

filozof hitap edeceği kişilerin durumlarına göre konuşacak ve böylece herkes 

diyalektiğe katılabilecektir.245 Konuşma yazıya döküldüğünde anlayan ya da anlamayan 

herkesin eline geçer ve haksız yere bir saldırıya maruz kaldığında yazı bu ölüye 

benzeyen yönü nedeniyle kendisini müdafaa edecek gücü kendinde bulamaz. Bu yüzden 

Sokrates’e göre doğruyu, güzeli, iyiyi bilen adam, bildiklerini kendisini müdafaa 

etmekten ve hakikati yeter derecede öğrenmekten bile aciz olan yazılara dökmeyecektir.  

Yazıya dair bu olumsuz düşüncelerine rağmen Platon’un yazmış olması çelişkili 

bir durum izlenimi uyandırır ve şu soruyu akıllara getirir: Yazı hakkındaki bu olumsuz 

düşüncelerine rağmen Platon neden yazmıştır? Platon konuşmayı yazıya tercih ettiğini 

yazı sayesinde açık bir biçimde ifade edebildiği için onun yazı eleştirisi bir paradoksa 

neden olmaktadır.246 Bu noktada Phaidros diyalogunu Platon’un yazıya bir vedası ya da 

yazıya dökülen felsefi düşünceleri yadsıması olarak görmek doğru olmayacaktır.247 

Platon’un neden yazdığı sorusuna verilecek yanıt, yazının tek meşru biçimi olarak 

                                                 
243 Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, s. 98. 
244 Platon, Phaidros, s. 119. 
245 Allen, Platon Neden Yazdı?, s. 62. 
246 Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, s. 196. 
247 Richard Kraut, “Introduction to The Study of Plato”, The Cambridge Companion to Plato, ed. Richard 

Kraut, (United States of America: Cambridge University Press, 1992), s. 21.  
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görülen diyalogdan gelir ve bu çelişki görünümü ortadan kalkar. Platon’a göre tek 

meşru yazı, diyalogdur. Yazının sorulan sorulara yanıt veremeyen ve kendini müdafaa 

edemeyen ölü bir kelam olmasının aksine, diyalog sözlü söylemin canlılığını yok etmez, 

soru ve cevaplarla kendisini koruyabilir. Diyalogda bilgi, yazıda olduğu gibi bir stok 

olarak sunulmaz, daha ziyade o diyalektik süreç içinde akıl yürütmeyle varılan sonuca 

tekabül eder.  

Bu düşüncelerden sonra Gadamer’e geri döndüğümüzde o, dilin hakiki 

idealitesine yazıda kavuşacağını düşünür. Gadamer’e göre yazılı gelenekle karşılaşan 

anlayan bilinç tam hakimiyet elde eder.248 Bunun anlamı, yazılı eserin kişinin kendisine 

sunulan bir bilgi yığınından ziyade, geçmişle şimdinin buluşmasını ifade ediyor 

olmasıdır. Geçmişi bugüne taşıyan yazılı gelenek, onu okuyan ve anlayan bilincin 

ufkunu geliştiren, onu değiştiren, dönüştüren bir miras olarak vardır.249 Anlayan bilinç 

karşısında yazılı eser yalnızca bir şey söylemek için duruyor değildir, aksine yazı 

sayesinde geçmiş insanlık kendisini bize dünyayla ilişkisi dâhilinde açmaktadır.250 Bu 

yüzden yazı Platon’un düşündüğü gibi hafızanın zayıflamasının bir nedeni olmaktan 

ziyade Gadamer tarafından hafızanın sürekliliği olarak görülür. Fakat bu süreklilik 

geçmişin aynen tekrar edilmesi olarak düşünülmemelidir. Bunun nedeni, yazılı eserin 

kendi yazıldığı geçmişten kopup bugüne hitap edebiliyor olmasında anlaşılır. Bu sürekli 

aktarım sayesinde yazı, geçicilik ve sonluluktan kurtulur. Bunu sağlayan en önemli 

etken, yazılı eserin geçmişle şimdinin ufuklarının kaynaşmasını ve bununla irtibatlı 

olarak kişinin metinle diyaloga girmesini sağlamasıdır. Gadamer’e göre konuşma ya da 

diyalog, araştırmanın harici bir şartı değil, bizatihi araştırmanın, keşfin ve hakikatin 

                                                 
248 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 180. 
249 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 178. 
250 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 179. 
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hayatının ta kendisi olarak görülür.251 Bu durumda konuşma, mantıksal önermeler ya da 

kelimeler topluluğunu değil, bütünüyle hayat kontekstini ifade etmektedir.252 

Dolayısıyla diyalogsal olmayan ya da başka ifadeyle diyalogun bulunmadığı herhangi 

bir dil tecrübesinin söz konusu olmadığı söylenebilir.253 Bununla irtibatlı olarak diyalog 

imkânının yalnızca konuşma esnasında sözel dilde değil, aynı zamanda yazılı dilde de 

mevcut olduğu ifade edilebilir. 

Platon’un zayıflık olarak ifade ettiği, yazılı sözün herhangi bir yanlış anlamada 

kendini savunamama durumu, Gadamer tarafından ironik bir abartı olarak görülür. 

Konuşmada bulunan sofistiğe ve diyalektiğe hizmet eden sanatlar esasında yazıda da 

mevcut olduğu için düşünceye destek sağlamak yazıda da söz konusudur.254 Gadamer’e 

göre bütün yazılı metinler edebiyatın varlık modunu paylaşır ve her bilgi sağlayıcı 

araştırma dile bağlı olması dolayısıyla edebiyat formunu alır.255 Her ne kadar Platon’un 

yaptığı boyutta yazılı eser eleştirisi sunmuyorsa da Gadamer’e göre yazılı söz yani 

edebiyat şifahi söze hizmet etmek üzere doğmuştur. Çünkü konuşmada ifade edilen 

anlam yazıya döküldüğünde bir kendine yabancılaşma durumuna maruz kalır ve bundan 

dolayı yazı bir tür yabancılaşmış konuşma olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden 

Gadamer’e göre edebiyat, asli mevcudiyetini okunması sırasında kazanır.256 Yazıda 

söylenen şeyin anlamı yazılı işaretler aracılığıyla belirtilen kelimeler temelinde yeniden 

ifade edilmelidir. Bu dönüştürme Gadamer’e göre gerçek bir hermeneutik görev olarak 

nitelenir. Gadamer’e göre “yazının şifresi çözülerek yorumlanması sırasında bir mucize 

                                                 
251 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 240. 
252 Hans-Georg Gadamer, “Kuşkucu Hermeneutik”, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler: Gadamer-

Habermas, Gadamer-Ricoeur, Gadamer-Derrida Tartışması, der ve çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul: 

Paradigma Yayınları, 2002), s. 157. 
253 Figal, “The Doing of the Thing Itself”, s. 106.  
254 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 183. 
255 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. 228. 
256 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. 225. 
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gerçekleşir: Yabancı ve ölü bir şeyin total şimdiye ve bilinmişliğe dönüşümü.”257 Yazılı 

gelenek bir kez şifresi çözülerek okunduğunda sanki bugüne aitmişçesine bizimle 

konuşacak hale gelir. Böylece yazıyla intikal eden şeyi okuyabilen insanlar geçmişe 

tanıklık eder ve onu saf şimdiye dönüştürürler. Bu durum, okuyucunun düşüncelerini 

harekete geçirmelerini sağlayacak bir yazma sanatı ya da estetik kaygıdan ziyade, 

kişinin düşünebilmesiyle alakalıdır. Çünkü hermeneutik için konuşma veya yazma 

sanatı kendi başına bir amaç olarak görülmez. Burada önemli olan husus, anlamın 

netliğinin ortaya çıkarılması ve metnin doğru anlamının iletilmesidir.258 Gadamer’e göre 

edebiyat, daha sonraki bir zamana terk edilmiş, yabancılaşmış bir zihnin ölü bir kalıntısı 

olarak görülmemelidir. Çünkü edebiyat entelektüel tarzda korunma ve tevarüs edilmiş 

olma fonksiyonudur ve gizli tarihini her çağa taşır.259 Bu bakımdan “‘klasikleri’ 

kopyalama ve koruma yalnızca var olanı korumakla kalmayan, aynı zamanda onu bir 

model olarak benimseyerek izlenilmesi gereken bir örnek olarak aktaran canlı bir 

kültürel gelenektir.”260 Dolayısıyla yazılı veya sözlü dilin geleneğin bugüne 

aktarılmasını sağlamasının yanında geleneğin otoritesini temelde klasik haline gelen 

eserler vesilesi ile kazandığı ifade edilebilir. 

 

B.2.2. Eserin Gelenekselleşmesi: Klasik Eser 

Latince classicus kelimesinden türeyen ve sözcük anlamı “üstünlük, otorite ve 

mükemmellik” olan klasik kavramı, “geçmişe ait bir ideal, bu ideal doğrultusunda 

ortaya konan eserler ve bu eserlerin yaygınlaştığı dönemleri tasvir etmek” için 

                                                 
257 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, s. 229.  
258 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 184. 
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kullanılmıştır.261 Daha açık bir ifadeyle klasik, üzerinde tartışılamayacak kadar 

gelenekleşmiş olanı, sanat alanında da değeri kabul edilmiş ve artık tartışılmayanı ifade 

etmektedir.262 Bir düşünce ya da eserin gelenek haline dönüşüp klasikleşebilmesi onun 

herhangi bir dış baskı ya da zorlama olmaksızın yatay olarak farklı mekanlarda 

yaygınlaşıp tutarlılık kazanmasına ve dikey olarak farklı zaman dilimlerinde yeniden 

üretilip süreklilik sağlamasına bağlıdır.263 Dolayısıyla klasikleşmek “yalnızca bir 

düşünce ya da eserin başkaları tarafından kabul edilmesi değil, insan doğasına hitap 

etmesi bakımından bir tarihi zorlama olmaksızın mekan olarak yaygınlık bulabilmesi ve 

zaman olarak süreklilik kazanabilmesi” anlamına gelir.264 Bu süreklilik ve yaygınlık 

özelliği ile klasikler, geleneğin otoritesini sağlaması açısından önemli bir rol üstlenir. 

Gelenek içindeki hakikat iddialarını aktaran koruyucu bir kategori olarak klasikler,  

insanlığın ortak hafızasını kayıt altına alarak bu hafızanın otantikliğini sağlayan 

korunaklı bir alan temin etmesi nedeniyle geleneğin otoritesi klasiklerin korunmuşluk 

vasfı ile temellendirilmektedir.265 Diğer yandan bir eser daima gelenek içinde yaşayıp 

onun tarafından şekillendirildiği için klasik olma vasfını ancak gelenek zemininde elde 

eder.266 Çünkü eseri klasik haline getiren, onun gelenek içindeki konumu ve 

sürekliliğidir. Aynı şekilde klasiğin kendini meşrulaştırması da taşıdığı hakikat iddiasını 

bir gelenekte korumasına bağlı olmaktadır.267 Bu düşüncelere göre klasik eser, 

geleneğin bir ürünü olarak onun içinde varlık kazandığı için gelenek klasik eseri 

                                                 
261 Burhanettin Tatar, “Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği”, Medeniyet ve Klasik, haz. Halit 

Özkan, Nurullah Ardıç ve Alim Arlı, 1. Baskı, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2007), s. 35. 
262 Hançerlioğlu, “Klasik”, s. 299. 
263 Ahmet Davutoğlu, “Medeniyetler Arası Etkileşim ve Klasikler”, Medeniyet ve Klasik, haz. Halit 

Özkan, Nurullah Ardıç ve Alim Arlı, 1. Baskı, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2007), s. 19.  
264 Davutoğlu, “Medeniyetler Arası Etkileşim”, s. 20. 
265 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 123. 
266 İbrahim Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi Üzerine”, Medeniyet ve 

Klasik, haz. Halit Özkan, Nurullah Ardıç ve Alim Arlı, 1. Baskı, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2007), s. 50.  
267 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 117. 



 

63 

 

öncelemekte, diğer yandan klasikleşen eser geleneği değiştirip dönüştürerek onu 

derinleştirmekte ve geleneğe etkide bulunmaktadır.268 Bu bakımdan klasik ile gelenek 

arasında, klasik eserin vücuda gelip devamlılığını geleneğe borçlu olduğu, bununla 

beraber geleneğin de otoritesini klasik eserler vesilesiyle sağladığı dairesel bir ilişki söz 

konusu olmaktadır.  

Klasik kavramı, insan bilimlerinin araştırdığı nesnelerin tarihselliği için bir 

model oluşturarak eserin dile getirdiği hakikat iddiasını ve onunla birlikte bütün bir 

tarihsel geleneği temsil eder.269 Dolayısıyla klasik eser, bugün belli bir zaman dönemini 

ve tarihsel gelişme evresini göstermektedir. Bununla birlikte Gadamer, klasiklerin 

tarihsel bir dönemi veya stili göstermekten daha fazla bir şeye işaret ettiğini belirtir. 

Fakat klasiklerin vücut buldukları andan itibaren uzun zaman geçmesine rağmen farklı 

mekanlarda ve zaman dilimlerinde varlıklarını sürdürmeleri onların tarih üstü bir 

özelliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Gadamer’e göre klasikler tarih üstü bir 

değer kavramı olmaya çalışmadığı için tarihsel bir kategori olarak görülür.270 

 

Klasikler belirli bir tarihsel fenomene atfettiğimiz bir niteliğe değil, 

kayda değer bir tarihsel varlık moduna atıfta bulunur: Kendisini 

sürekli ispatlayarak (Bewährung) doğru bir şeyin (ein Wahres) varlığa 

gelmesine imkan sağlayan tarihsel muhafaza etme süreci 

(Bewahrung).271 

 

Gadamer’in klasik hakkındaki bu sözleri, klasiklerin içinde doğdukları tarihsel ortam ve 

gelenekten bağımsız, tarih üstü birer varlık olarak görülemeyeceğini, bilakis onların 

tarihsel bilincin ait olduğu ve bağlı olduğu geçmişten kendisini sürekli ispatlayarak 

                                                 
268 Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur?”, s. 50.  
269 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 117. 
270 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 35. 
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gelen tarihsel bir gerçeklik olarak tarihselliğin bir kipine işaret ettiğini belirtmektedir. 

Bu noktada Gadamer’in klasik kavramıyla ilgili en önemli nitelik olarak gördüğü 

klasiklerin normatif anlamı, onların tarihsel olma özelliği ile birlikte düşünülür. 

Gadamer’e göre klasik, geçmişe ait şeylerin temsili olageldiğinden onun normatifliği 

daima tarihsel bir nitelik taşımaktadır.272 Dolayısıyla klasiklerin normatifliği “onları 

normatif olarak kabul eden toplum ya da kültürlerin tarihsellikleri ile aynı zeminde 

ortaya çıkan ontolojik bir süreç” olarak ifade edilebilir.273 Bununla birlikte Gadamer, 

klasiklerin tabir caizse müzenin bir parçası haline getirilerek belirli bir tarihsel periyotla 

sınırlandırılması ya da geçmiş bir zamana indirgenmesi eğilimine karşı klasik eserlerin 

süregelen zamansızlığından söz eder.274 Gadamer’e göre “bir şeyi klasik diye 

adlandırdığımızda, süregelen bir şeyin, kaybolmamış anlamının, zamanın bütün 

şartlarından bağımsız -başka her şimdi ile eşzamanlı bir zamansız şimdi türünün- bir 

şeyin bilincinden söz ediyoruzdur.”275 Buna göre klasikler belirli bir zaman dilimi ya da 

zaman dışılığı değil, her zamanı betimlemektedir.276 Gadamer, “klasik olan kesinlikle 

‘zamansız’dır; fakat bu zamansızlık bir tarihsel oluş modudur” açıklamasını yapar.277 

Dolayısıyla klasik eser, değişen zamanların iniş çıkışlarına direnerek zamandan 

bağımsız bir boyuta sahip olmakla birlikte tarih üstü görülemeyecek bir tarihsel 

gerçekliğe sahiptir. Daha açık bir ifadeyle, klasiğin herhangi bir zaman dilimiyle 

sınırlandırılamayacak oluşunu ifade eden zamansızlık özelliği onu tarih üstü bir boyuta 

taşıyarak klasiğin tarihselliğine halel getirmemektedir. Bu bakımdan klasik kavramı 

                                                 
272 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 36. 
273 Tatar, “Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği”, s. 41. 
274 Fred Dallmayr, “Why the Classics Today? Lessons from Gadamer”, Medeniyet ve Klasik, haz. Halit 
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277 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 39. 



 

65 

 

hem tarih içinde olup hem de tarihle sınırlanamayacak bir anlam derinliğini temsil 

eder.278 Meydana gelişinin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, klasik olan daima 

özel olarak onunla muhatap olana hitap eder gibi “şimdi” ile konuşur, ona bir şey 

söyler.279 Bu durum klasik eserin ifade ömrünün sınırsız olduğu anlamına gelir. 

Dolayısıyla klasikler, zaman ve mekan dışında olmayıp insan hayatı için zaman ve 

mekana uygun düşen açıklamalar sunarlar ve bu yüzden daima günceldirler.280 Bu 

durumda klasiklerin tarihsellik içindeki normatifliği, “varlık ve bilincimizin farklı 

seslere, tecrübelere ve düşünme tarzlarına açık kalabilmesine imkân veren kaynak” 

olarak algılanmalıdır.281 “Kaynak” kelimesi, Plotinuscu anlamda sudûr ya da feyiz 

olarak okunduğunda, taşan şeyin taştığı şeylerden hareketle tam olarak 

kuşatılamamasına benzer şekilde klasiklerin de geçmişten bugüne taşan şeyler olarak 

her türlü epistemolojik çabaya karşı direnmekte olduğu yorumu yapılabilir.282 Bu 

bakımdan klasik, “insan varlığının tarihsel dönüşümünde etkisini göstererek insanla 

birlikte dönüşen bir tarihsel faaliyet olarak açığa çıkmaktadır.”283 Dolayısıyla, hakikat 

iddialarını nesilden nesile aktaran klasik eserler, anlama sürecinin hem tarihselliği 

içerisinde biricikliğini ve sonluluğunu hem de aşkınlığını ifade eder.284 Bu özelliği ile 

klasik eserlerde sonluluk ve aşkınlık arasında diyalektik bir hareket söz konusudur. 

Klasiklerin bu özelliği onların hiçbir rasyonel ya da epistemolojik modele 

indirgenemeyeceğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla tarihsel normatifliği sayesinde 

klasik, anlamanın tarihsel koşulları içinde sabit duran dogmatik bir engel değil, aksine 

                                                 
278 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 117. 
279 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 38. 
280 Dallmayr, “Why the Classics Today?”, s. 14. 
281 Tatar, “Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği”, s. 41. 
282 Tatar, “Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği”, s. 42. 
283 Tatar, “Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği”, s. 42. 
284 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 124. 
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geçmişi anlamanın daima ucu açık bir imkân olduğuna kanıttır.285 Bu imkân sayesinde 

klasikler, hitap ettikleri zaman ve mekan içerisinde kendilerini yorumlayanlar tarafından 

yeniden üretilmekte ve böylece zihniyetin yeniden inşası söz konusu olmaktadır. Bugün 

tek bir Platon veya Aristoteles’ten söz edemeyecek oluşumuzun nedeni, onlardan 

tevarüs eden eserlerin toplum ve döneme göre farklı şekillerde yorumlanıp aktarılması 

ve bu klasikler üzerine yapılan yeniden okumaların kültür havzası ve dönem 

değişikliklerinde metne yeni anlamlar kazandırmasıdır.286 Bu durum, geleneğin sadece 

sona ermiş ve tamamlanmış bir şey olarak görülüp geçmişe hapsedilemeyeceğinin bir 

göstergesi niteliğindedir. 

 

Fakat onu (klasik olanı) anlamak daima eserin ait olduğu geçmiş 

“dünya”nın yalnızca bir tarihsel yeniden inşasından daha fazla bir şeyi 

gerektirir. Anlamamız/kavrayışımız daima o dünyaya da ait 

olduğumuzun ve buna mukabil eserin de bizim dünyamıza ait 

olduğunun bilinciyle hareket eder.287 

 

Klasik kavramı zaman ve mekana dair aşkınlığı ve şimdiye olan mesafesi nedeniyle 

ulaşılamaz veya erişilemez bir şeyi ima ediyor gibi dursa da klasik eserin bugüne hitap 

edebiliyor olması onun meydana geldiği ortama yani geleneğe aidiyet sayesinde 

gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle klasik olanın bugün için bir şeyler 

söyleyebilmesi, geçmişin bir ortak şimdide paylaşılabiliyor olmasından kaynaklanır. 

Eserin doğduğu günden bu yana geçen zaman dilimine ve geçmişle bugün arasındaki 

zaman mesafesine rağmen şimdiye nasıl hitap edebildiğinin sorgulanması geleneğin 

metnine olan aşinalığımız ile yabancılığımız, geleneğe olan aidiyetimiz ile ona karşı 

                                                 
285 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 118. 
286 Davutoğlu, “Medeniyetler Arası Etkileşim”, s. 16. 
287 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 39. 
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mesafeli konumumuz arasındaki gerilimi ifade eder. Gadamer’e göre hermeneutiğin 

hakiki odağı bu aradalık ya da arafta olma halidir.288 Bu arafta olma durumuna neden 

olan zaman mesafesi, “ayırdığı için köprü kurulması gereken bir gedik değil; aslında 

şimdinin kök saldığı olayların gidişatının taşıyıcı temelidir.”289 

Zamanın köprü kurulması gereken bir uçurum olmadığı fikri, geçmişten bugüne 

ulaşan metinleri nesnel bir biçimde anlamak amacıyla eserin şimdi ile irtibatını koparıp 

yazıldığı döneme gitmeyi ve yazarın niyetine ulaşmayı hedefleyen tarihselciliğin naif 

tutumuna karşı bir cevap olarak görülebilir. Çünkü özne ile metin arasındaki zamansal 

uzaklık tarihselcilerin amaçladıklarının aksine metodolojik bir sıçramayla aşılabilecek 

bir mesafe değildir.290 Gadamer’e göre metnin anlamı genellikle yazarını aşmaktadır ve 

bu yüzden anlama olayı üretici bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu yüzden anlamanın 

doğruluğu ya da nesnelliğinden ziyade farklı oluşundan söz etmek gerekmektedir. Zira 

ona göre metnin hakiki anlamının keşfi asla sonu getirilebilir bir şeyi değil, sonsuza 

uzanan bir süreci ifade eder.291 Bu yüzden zaman mesafesi kapatılması gereken bir 

uçurumu değil, giderek gelenek oluşturabilecek öğelerin yaşayan devamlılığını yani 

geçmişimizden bize tevarüs eden her şeyi aydınlatan bir ışık olarak geleneğin 

sürekliliğini ifade eder.292 Bu bakımdan zaman mesafesi, Gadamer’e göre 

düşünüldüğünün aksine pozitif bir anlam içerir. Çünkü hermeneutiğin eleştirel görevi 

zaman mesafesi sayesinde gerçekleştirilerek meşru olmayan önyargılar elenip metnin 

hakiki anlamının ortaya çıkmasını sağlayacak olan önyargılar açığa çıkma fırsatı 

                                                 
288 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 46. 
289 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 49. Ayrıca bkz: Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 230.  
290 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 122.  
291 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 50.  
292 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 230. 
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bulur.293 Böylece zaman, gereksiz ve anlamsız olanı eleyerek gizli manaların gün 

yüzüne çıkmasını sağlar. Bu sayede zamanın geçmesiyle metnin ne söylediği daha açık 

bir biçimde anlaşılabilir. Mevzubahis eleştirel tutum süreci diyaloga dayalı bir iletişim 

vesilesiyle  gerçekleşmekte ve bu da tevarüs eden geleneğin değişerek farklı bir boyutta 

devamını sağlamaktadır.294 

  

  

  

                                                 
293 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 231. Ayrıca bkz: Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 51. 
294 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 122. 
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C. DEĞİŞİM VE DİYALEKTİK BAĞLAMINDA DİL VE GELENEK 

 

C.1. Dünya Kurucu ve Spekülatif Yapı Olarak Dil 

Gadamer için dil, sadece varlığın yansıdığı bir şey olarak değil, daha ziyade bizatihi 

tecrübemizin düzen ve yapısının içinde ilk şekillendiği ve sürekli değiştiği bir ortam 

olarak görülür.295 Dünya tecrübesi ve özellikle hermeneutik tecrübe, Gadamer’in 

ifadeleriyle “ortam/ilişkilendirici olarak dilde tomurcuklanarak çiçeklenir.”296 Bu açıdan 

dil ile dünya tecrübesi arasında mühim bir ilişki söz konusudur. 

 

Dilin içinde dile geldiği dünyadan ayrı hiçbir bağımsız hayatı olamaz. 

Yalnızca dünya dile girdiği ölçüde dünya olmakla kalmaz aynı 

zamanda dil de dünyanın onda sunulmasında hakiki varlığına kavuşur. 

Bu yüzden dilin kaynağı itibariyle insani olması aynı zamanda insanın 

dünya-içinde-oluşunun/dünya-içindeki-varlığının (in-der-welt-sein) 

aslında lingüistik olması anlamına gelir. Biz hermeneutik tecrübenin 

doğası itibarıyla sözel olmasına elverişli ufka ulaşmak için dil ile 

dünya arasındaki ilişkiyi de sorgulamalıyız.297 

 

Gadamer, bu sözleriyle dilin dünyadan ve dünya tecrübesinden bağımsız olarak ele 

alınamayacağını ifade eder. Ona göre “dili olanın dünyası da vardır.”298 Burada 

kastedilen “dünya”yı basit bir şekilde öznenin sahip olduğu bir mülk olarak görmek, 

özne merkezli modernist bir düşünceye kapılmak anlamına gelir.299 Oysa Gadamer’e 

göre bir dünyaya sahip olmak, insanın karşılaştığı her şeye kendisini olduğu gibi 

sunabileceği bir yönelime/vaziyet alışa (Verhalten) sahip olmayı ifade eder. Bu 

yönelime sahip olma kapasitesi ise dünyaya ve dile sahip olma kapasitesine karşılık 

                                                 
295 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 273. 
296 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 273. 
297 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 253. 
298 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 267. 
299 Palmer, Hermenötik, s. 269. 



 

70 

 

gelir.300 Dünyaya yönelim ilk olarak bir dili öğrenmekle gerçekleşmekte ve insanın 

dünya hakkındaki tüm bilgisine dil aracılık etmektedir.301 Bu açıdan dünya, kişiden 

bağımsız olan ve izole edilmiş bir çerçeveyi değil, kişiler arasında paylaşılan bir anlayış 

ve ortamı betimler.302 Dolayısıyla dil sadece insanın dünyada sahip olduğu şeylerden 

birini değil, daha ziyade insanın dünyaya sahip olmasının kendisine bağlı olduğu bir 

şeyi ifade eder.303 Daha açık bir ifadeyle, bir dünya sahibi olmanın imkânı, insanın 

dilselliğine bağlıdır. Çünkü kendisini bize sunan dünya daima sözel tarzda inşa 

edilmiştir ve bu nedenle ancak dilsel iletişimde ifşa olmaktadır.304 Gadamer, içinde 

yaşadığımız bu sözel dünyanın kendinde-varlığın bilgisini engelleyen bir sınır anlamına 

gelmediğini, bilakis vukufumuzun derinleşebildiği her şeyi içine aldığını belirtir. Bu 

açıdan dilin dışında yer alan bir kendinde dünyadan söz edilememektedir. Aynı şekilde 

dil de kendi olgusallığına/realitesine (Sachlichkeit) dünya ile ilişkisinde kavuşur.305 Bu 

yüzden dünya her şey için ortak olan temel bir zemin olarak karşımıza çıkar. Bu 

bakımdan dil ile dünya arasında şu şekilde karşılıklı bir ilişki söz konusudur: Dil bize 

bir dünya verir, bununla beraber dili bize veren de dünyadır.306 Fakat bu durum dilin 

dünyanın bir nesnesi haline geldiği ya da dünyanın dilin ufkunda hareket etmesi 

nedeniyle dünyanın nesnelleştiği anlamına gelmemektedir. Bilakis bu ilişki, dilin 

yaşayan bir dil olduğuna ve içinde bulunduğu dünya ve gelenekten kopuk ele 

alınamayacağına atıfta bulunur.  

                                                 
300 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 253. 
301 Hans-Georg Gadamer, “Hermeneutik”, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, der. ve çev. 

Doğan Özlem, (İstanbul: Ark Yayınları, 1995), s. 25. 
302 Palmer, Hermenötik, s. 269. 
303 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 253. 
304 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 259, s. 257. 
305 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 256. 
306 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s. 148. 
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Diğer bütün canlıların aksine insan, dünyası olan bir varlık olarak çevreden 

bağımsız ve özgür bir tavra sahip olur. Bu özgürlüğe sahip olmak, dünyanın dilsel 

oluşumuna işaret eder.307 Başka bir deyişle, dünya içre insanın kendisine gelen baskılara 

rağmen özgür olabilmesi, onun dile sahip bir varlık olmasından kaynaklanır. Farklı 

dillerin varlığı, dile getirmenin farklı imkânları ve Tanrı’nın Adem’e verdiği adlandırma 

yetkisi gibi hususlar bu özgürlüğü açık bir şekilde ortaya koyar. Dilin dünya 

tecrübesinden ayrılamaz oluşu ve bir özgürlük imkânı olarak karşımıza çıkması onun 

değişebilir nitelikte olduğunu ifade eder.   

 

Aslında dünyaya yönelimimizin tümüne açılan şey dildir ve dilin bu 

bütünlüğü dahilinde görünüşler meşruiyetlerini bilim ne kadar 

koruyorsa o kadar koruyabilirler. Bu, sadece yaşattığımız dünya 

görüşümüzün ve kendi kendimize bakışımızın dolaysızlığının dilde 

korunduğu ve dil içinde değiştiği anlamına gelir. Çünkü biz 

sonlu/sınırlı varlıklar çok uzaklardan gelir ve çok uzaklara 

sürükleniriz. Her bireysel bilincin ötesindeki realite dilde görünür hale 

gelir. Bu yüzden, sözel olay yalnızca şeylerdeki devam eden şeyi 

değil, değişen şeyi de yansıtır.308 

 

Dil ile dünya arasındaki sıkı irtibat nedeniyle dünyanın değişmesi dilin değişimini, dilin 

değişimi de dünyanın değişmesini ifade eder. Önceki bölümde ele alındığı gibi dildeki 

sabitlik unsurları dil için asli bir konumda olsa da dünya tecrübesinden kopuk 

alınamayacak olması dilin yalnızca durağan ve sabit bir nesneden ibaret olmamasını 

gerektirir. Bu açıdan dildeki herhangi bir kelimenin ifade ettiği manadaki değişim 

esasında onun karşılık geldiği dünyanın ve temsil ettiği geleneğin değişimi anlamına 

gelir. Çünkü kelimeler onları meydana getiren dünyaya ve geleneğe ait olup onu bir 

                                                 
307 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 254. 
308 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 262. 
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ayna gibi yansıtmaktadır. Dolayısıyla mevzubahis gelenekteki herhangi bir değişiklik 

kelimelerin mana dünyasını da etkileyecektir. Bu durumu açıklamak için Gadamer 

Almancadaki “erdem” (Tugend) kelimesini örnek verir.309 Reel dünyada ahlaki 

normlarda meydana gelen değişime bağlı olarak değerlerin çökmesi “erdem” 

kelimesinin ironik bir anlama karşılık gelmesine neden olmuştur. Dilde meydana gelen 

bu değişim, eşyayı olduğu gibi, kendinde-şey olarak bilmeye bir engel ve rölativizm 

olarak görülmemelidir. Çünkü Gadamer’e göre temel mesele, her türlü çelişkiden 

bağımsız olan yargılara ulaşmak değil, hayat ilişkileridir.310 

On dokuz ve yirminci yüzyıl Aydınlanmasının dili hayat ilişkilerinden ve 

yaşayan boyutundan azade bir şekilde suni ve belirsizlikten uzak olan sembollerden 

oluşan bir yapı olarak ele alma gayreti ideal bir dil kurma çabasından kaynaklanır. 

Böyle bir ideal dil, muğlaklıktan uzak olacak ve dolayısıyla bilinebilir şeylerin tümüne 

ve varlığa nesnel bir şekilde tekabül edebilecektir.311 Bu tek anlamlı semantik kurma 

çabası içerisinde, nesneye işaret etmesi için her türlü farklı anlam imkânlarının elenerek 

anlamı net bir şekilde belirlenmiş olan teknik terimler söz konusudur. Teknik terim, 

dilin yaşayan özelliğinin getirdiği anlam imkânlarından soyutlanmış ve yalnızca tek bir 

anlama indirgenmiştir.312 Bu yüzden teknik terim Gadamer tarafından suni olarak kabul 

edilir. Gadamer’e göre dilin durağan ve sabit bir yapıdan ziyade yaşayan bir dile 

karşılık gelmesi nedeniyle kelimelerin dilde ikamet eden anlamlarının değişmesi 

oldukça asli bir durumdur. İçinde bulundukları gelenekten bağımsız olarak ele 

alınamayacak olan kelime ve kavramlar, tek bir anlama sahip marka ya da işaretleri 

değil, aksine insanın dil içerisinde gerçekleşen dünyaya açılımının iletişim hareketinden 

                                                 
309 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 262. 
310 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 261. Ayrıca bkz: Grondin, The Philosophy of Gadamer, s. 115. 
311 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 213. 
312 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 214. 
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doğan şeyleri ifade eder.313 Bu yüzden bir kelimeyi teknik terim olarak kullanmak onu 

dondurmak, bir kadavraya dönüştürmek ve dile şiddet uygulamak anlamına gelir. 

Gadamer’in karşı çıktığı husus, kelimenin yalnızca tek bir anlama indirgenerek dilin 

yaşayan ve farklı anlam imkânlarını barındıran zenginliğinin göz ardı edilmesidir. 

Kelimeler sürekli hareket halindedir; dönüşürler, değişirler, eskiyi örten yeni bağlamlara 

yerleşirler, unutulurlar ve yeni düşünceler içinde yeniden canlanırlar. Dolayısıyla 

kelime bütünüyle teknik bir söyleme indirgenemez. Bu yüzden onun teknik 

kullanımıyla yani sabit anlamıyla serbest kullanımının yan yana getirilerek 

kullanılışının esas alınması gerekmektedir.314 İnsanın tarihsellik ve tecrübeden bağımsız 

şekilde ele alınamayacağı gerçeği ve a priori bilgiyi elde etmedeki eksikliği dildeki 

ihtimallerin ve müphemliğin aşılmasının oldukça zor olduğunu ifade der.315 Burada dil 

teorisyenlerinin gözden kaçırdığı nokta, gelenekle kurulan her diyalogda kavramların 

sürekli şekillenme süreci içerisinde olduğudur.316 İdeal dil arayışı içinde olan dil 

teorisyenlerinin iddia ettiklerinin aksine dil, değişmez bir göstergeler sisteminden ibaret 

değildir, bilakis dil hayatın tarihsel boyutları içinde sonluluğun ve sonsuzluğun 

deviniminin somutlaşmasını ifade eder.317 Anlama, kavram ve kelimelerle dokunur ve 

bu nedenle kelime ile konu arasında mutlak bir iç birliği söz konusudur. Buna bağlı 

olarak metni anlamaya çalışan yorumcu, kelime ve kavramları, aletleri kullanan ve işi 

bitince onları yerine kaldıran bir zanaatkar gibi kullanamaz.318 

Dilde değişimin varlığı, dilin kendisinin spekülatif bir yapıya sahip olduğu 

anlamına gelmektedir. Bunun anlamı, dilin dogmatik olarak kesinlik ifade etmediği, 

                                                 
313 Gadamer, “Hermeneutik”, s. 26 
314 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 214. 
315 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 215. 
316 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 197. 
317 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 129. 
318 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 197.  
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süreç içerisinde daima hareket halinde olduğu ve değiştiğidir.319 Gadamer, spekülatif 

kelimesinin gündelik tecrübenin dogmatizminin karşıtı anlamına geldiğini belirtir.320 

Terimin net anlaşılması için Gadamer ayna metaforunu kullanır.  

 

“Spekülatif” kelimesi burada bir ayna ilişkisine atıfta bulunur. 

Yansımış olma daima bir şeyin diğerinin yerine konulmasıdır. Bir şey 

başka bir şeye yansıdığında, şatonun göle yansıması diyelim, bu gölün 

şato imajını tekrar yansıttığı anlamına gelir. Ayna imaj şeyin gözlemci 

aracılığıyla gerçek görünüşüyle ilişkilidir. Kendisine ait varlığı 

yoktur; kendisi olmayan yine de şeye ayna imaj vasıtasıyla görünme 

imkanı sağlayan “görünüş” gibidir. Yine de bir şey olan kopya gibidir. 

Yansımanın asıl gizemi imajın fiziki varlıktan yoksunluğu, zihnin 

gözü önünde askıda duran saf bir röprodüksiyonudur.321 

 

Bu ifadelere göre spekülatif, açık şekilde nesneye atfedilen bir nitelik değil, daha ziyade 

yansıma olarak düşünülen şeydir. Ayna imajı esasında bir görünüştür ve asıl nesneyi 

ifade etmemektedir. Fakat burada asıl nesnenin bir görünüşü olarak ayna imajının 

nesneyle bir araya gelmesi söz konusudur. Daha açık bir ifadeyle, her ne kadar ayna 

imajı ve nesne iki ayrı şeylermiş gibi görünseler de gerçeklik içinde onlar birbirinden 

koparılamamakta ve spekülatif bir birlik olarak bir arada bulunmaktadırlar.322 Ayna 

metaforuna benzer şekilde, dil söz konusu olduğunda nesne ile onun anlamı bize iki 

farklı şeylermiş gibi görünür. Fakat esasında nesnenin anlamı yalnızca ifade edilmiş ve 

yansıtılmış olarak dilde ortaya çıktığı için her ikisi de birlikte yer alırlar. Bu açıdan, 

dilde ifade edilmiş olmak ikinci bir varlığın elde edilmesi anlamına gelmemektedir.323 

                                                 
319 Palmer, Hermenötik, s. 274. 
320 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 285. 
321 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 285. 
322 Kathleen Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek 

ve Yorum, der. ve çev. Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 89 
323 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 90. 



 

75 

 

Daha açık bir ifadeyle, nesnenin kendi kendisini sunma tarzı onun varlığının bir 

parçasıdır.  

Dilde anlamın gerçekleşmesi, konuşma olayı ve anlaşmaya varma spekülatif bir 

olaydır. Çünkü bu durumda sözün sınırlı imkânlarının sınırsız bir şey olarak tasarlanan 

anlama yönelmesi söz konusudur.324 Birbirini anlayan insanlar arasındaki gündelik 

ifadeler, söylenmeyenle söylenenin bir arada olup birlik oluşturmasına imkân verir.325 

Gadamer’e göre kişinin kendisini anlaşılır kılması, “söylenen şeyi bir anlam birliği 

içinde söylenemeyen şeyin sınırsızlığıyla bir araya getirmek ve onu bu şekilde anlaşılır 

kılmak” anlamına gelir.326 Konuşan kişi yalnızca kelime ve varlıkları yansıtmakla 

kalmayıp varlığın bütünüyle bir ilişkiyi dile getirdiğinde spekülatif davranmış 

olmaktadır. Bu bakımdan en sıradan konuşmada bile şeyin daha geniş bir anlam ifade 

etmesi nedeniyle ele-avuca gelmezliği, kavranamazlığı yani spekülatif bir yapı söz 

konusudur. Her söz sanki tek bir merkezden çıkıyor ve bir bütüne bağlanıyor gibidir. Bu 

bakımdan her söz ait olduğu dilin ve dünya görüşünün ifşa olmasına yol açar ve daima 

söylenmemiş olanı içinde taşır.327 

İlk bölümde ele alınan dil ve varlık arasındaki ilişkiyi dilin spekülatif yapısı 

üzerinden tekrar düşündüğümüzde varlığın dilde ifşa olmasının dilin bu yapısı 

sayesinde gerçekleştiği açıkça ifade edilebilir. Dil, spekülatif olduğu sürece söz içinde 

ve söz vasıtasıyla varlığı bahşeder (Stiften).328 Varlığın elde tutulur bir nesne olmaması, 

dilin spekülatif yapısıyla ortak bir özellik teşkil eder ve dil varlık için ifşa mekanı olur. 

Aksi takdirde kuşatılıp herhangi bir varolana indirgenemeyecek olan varlığın dilde 

                                                 
324 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 289. 
325 Palmer, Hermenötik, s. 274. 
326 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 290. 
327 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 274. 
328 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 96.  
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ikamet etmesi ve dil tarafından temsil edilmesi mümkün görünmemektedir. Dil olan her 

şeyin spekülatif bir birliği vardır ve bu birlik varlık ile onun temsilleri arasında bir 

farklılık içerir. Fakat bu farklılık kesinlikle farklılık olmaması gereken bir farklılıktır.329 

Dolayısıyla dil (Sprache) ile nesne, şey ya da sorun (Sache) arasındaki spekülatif ilişki 

varlık ve onun temsili arasındaki ayrımın esasında hiçbir biçimde bir ayrım olmaması 

anlamında bir ilişkiyi ifade eder.330 Bu yüzden “Anlaşılabilen varlık dildir.” 

Anlaşılabilen varlığın dil olması, mevzubahis spekülatif birlik ve dile gelişin ikinci bir 

varlığın meydana gelmesinden ziyade kendisi ile temsili arasında mutlak bir ayrım 

olmamasından kaynaklanır. Bu bakımdan dilin spekülatif olarak nitelenmesi ile 

Gadamer, varlığın yapısının basitçe dilde kopyalandığını ifade ediyor değildir. O daha 

ziyade tecrübemizin düzen ve yapısının aynı anda hem orijinal kalıp hem de değişerek 

kendisini dilin akışı içerisinde şekillendirdiğini kasteder.331 

Dile getirilmiş olanın kavranamaz bir şeyi de içinde barındırdığı, poetik sözde 

ifadesini bulmaktadır. Şiirsel kavram, varlıkla bir ilişkiye sahiptir ve o dünyayı ilk defa 

görüyormuşçasına yeni ve tanınmamış olarak ele alır.332 Gadamer’in aktardığı şekliyle 

Hölderlin şairin basmakalıp söz ve kullanımlardan kendisini uzaklaştırdığını, klasik 

varlık ve düşünce biçimlerini askıya aldığını ifade etmektedir.333 Hölderlin’e göre “şair 

kendi özgün hissiyatının saf tonunun iç ve dış hayatında kendisini ele geçirdiğini 

hisseder ve kendisini dünyasında arar. Bu onun için yeni ve hiç bilmediği bir dünya, 

kendisini içinde takdim eden ve kendisi olmaksızın takdim eden bir şey olarak toplamı, 

sanki her şey ona ilk kez sunuluyormuş gibidir. Tam da bu nedenle her şey somut hayat 

                                                 
329 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 298. 
330 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 194. 
331 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 89. Ayrıca bkz: Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 

273. 
332 Palmer, Hermenötik, s. 275. 
333 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 291. 
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içinde ele geçirilemez, belirlenemez ve eriyik haline gelmiştir.”334 Bu açıdan şiir, var 

olan gerçekliği olduğu gibi yansıtmasından ziyade yeni bir dünyanın yeni görünüşünü 

temsil etmesinden dolayı spekülatiftir.335 

Geleneğin aktarımı spekülatif nitelikte olan dil sayesinde gerçekleşir. Dilde 

varlığını sürdüren gelenek, esas itibariyle dilin değişime konu olan bu yapısı sayesinde 

sabit ve değişmeyen bir yapıyı değil, değişime açık bir özelliği haiz olmaktadır.  

 

C.2. Praksis Olarak Gelenek 

Gadamer için gelenek meselesi sadece teorik bir bilme sorununa indirgenemeyecek 

kadar pratik bir sorun teşkil eder. Ona göre geleneğin gerçekliği bir bilgi sorunu 

olmaktan öte, aktarılmış bir içeriğin kendiliğinden ve üretken bir biçimde 

özümsenmesidir.336 Bu açıdan geleneği yalnızca bilgi sorunu olarak ele almak onu dar 

bir alana hapsetmek anlamına gelecektir. Gelenek meselesi bir şeyleri soyutlanarak 

düşünce konusu yapılmasını değil, bizatihi insan varlığının ve düşüncesinin kendisine 

dair bir sorunu ifade eder. Geleneğin pratik bir sorun olarak izah edilmesi onun 

geçmişten ibaret olan bir mirasın aynen aktarımı olarak görülmemesini gerekli kılar. 

Gelenek bir yerde sabit olarak bulunan bir şeye değil, belli tarihi şartlar altında beklenti 

ve ihtiyaçlara göre değişen ve şekillenen bir mirasa tekabül eder.337 Gadamer, gelenekte 

muhafazakarlığın yanında özgürlük ve değişim imkânının olduğunu ifade eder. 

Dolayısıyla muhafaza etme, içinde bir akıl eylemini, hareketliliği ve değişim imkânını 

barındırmaktadır. Bu bağlamda gelenek, geçmişten gelen değişmez katı kalıplardan 

                                                 
334 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 291. 
335 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 292.  
336 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 216. 
337 Joseph R. Gusfield, “Toplumsal Değişim Araştırmalarında Yersiz Kutuplaşma: Gelenek ve 

Modernite”, Muhafazakâr Düşünce, çev. Bilal Canatan, 3 (2005): s. 66. 
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ibaret değildir, aksine girdiği kalıbı biçimlendiren ruhtur.338 Bu düşünce bir önceki 

bölümde ele alınan geleneğin sabitliğine ve otoriter yapısına aykırı olarak görülebilir. 

Fakat gelenek ilk olarak sabit bir yapı ve değişmez bir otoriteyi ifade etse de onun 

varlığını sürdürmesi değişip dönüşmesinde dolayısıyla pratik bir kimliğe sahip 

olmasında bulunmaktadır. Bu pratik olma boyutunun yadsınarak geleneğin tamamen 

muhafazakar olduğunu düşünmek Aydınlanmanın gelenek kavramını olumsuz bir 

şekilde değerlendirmesine neden olmuştur. Gadamer ise bu muhafazakar düşüncenin 

insanı içinde yaşadığı kültür içinde pasif bir konuma indirgediğini belirterek insanın 

tarihsellik ve gelenek içerisindeki aktif rolüne vurgu yapar.  

 

Gelenek değişmez bir ön şart değildir; tersine anladığımız ölçüde onu 

kendimiz üretir ve geleneğin evrimine katılırız ve dolayısıyla biz de 

onu belirleriz.339 

 

Bu bağlamda Gadamer’in anladığı şekliyle gelenek, “donuklaşmış, sınırları çizilmiş ve 

geçmişi ve geleceği vesayet altında tutan bir form veya total bir çerçeve değil, içinde 

anlama etkinliğimizin gerçekleştiği bir süreç, açılım, halkalarla birbirine bağlanmış 

kendi içinde belirli bir mantığa göre farklılaşan anlama ve yorumlama etkinliği” olarak 

anlaşılır.340 Tarihselliğinin bir parçası olarak tarihsel etkin bilince (Wirkungsgeschichte) 

sahip insan, anlama ve yorumlama faaliyeti içerisinde sürekli olarak geleneğe katılır ve 

geleneği kendi durumuna tatbik eder.341 Her nesil ona aktarılan mirası kendi koşulları 

                                                 
338 Taner Tatar, “Gelenek ve Gelecek”, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

Konuşması, Nisan 07, 1995), s. 199.  
339 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 44. Ayrıca bkz: Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 135.  
340 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 35. 
341 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 245. 
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ve içinde bulunduğu durum itibariyle anlar ve yorumlar.342 Dolayısıyla tarihsel bilinç 

için gelenek, yalnızca maruz kalınan bir şekillendirici olmakla kalmaz, geçmişten 

kopamaması ve farklı bir şimdide yaşıyor olması nedeniyle öznenin miras alınan 

geleneğe katkıda bulunmasını sağlar. Başka bir deyişle, özne kendisine aktarılan 

geleneği pasif bir şekilde kabul etmekle kalmaz, onu kendi tarihselliği, bulunduğu 

ortamın ön anlama ve önyargıları içinde anlayıp yorumlayarak yeniden üretir. Bu açıdan 

tarihselliğimiz ve bunun bir sonucu olarak önyargılarımızdan kurtulamamamız geleneği 

farklılaştıran ve değiştiren bir zenginlik unsuru olarak karşımıza çıkar.343 Bu yeniden 

üretim içerisinde gelenek, “sahip olduğumuz bir imkân, var olma potansiyelimiz, 

gücümüz ve bu gücü bilfiil hale getirebilmemizdir.”344 Dolayısıyla gelenek vuku 

bulanın yanında daima henüz açığa çıkmamış olanı bilkuvve içinde barındırır. Bu 

durum, geleneği olgular tortusuna ve kemikleşmiş bir otoriteye dönüşmekten 

alıkoyar.345 Çünkü praksis olarak gelenek, ortak iletişim süreci olarak geçmişi 

günümüze taşıdığı kadar geçmişten farklı düşünme, anlama ve yaşama imkânlarını bize 

sunarak geçmişe ilişkin bilgi, ideoloji ve inançlardan daha fazla bir şeye tekabül eder.346 

Başka bir deyişle, ortak bir anlama ve birliğin yanında gelenek, farklı bir anlama imkânı 

olarak tezahür eder.347 Bu anlamda geleneğin bir otorite olarak sabitliği ifade eden 

özelliğinin yanında içinde barındırdığı imkânları açığa çıkararak herhangi bir dünya 

görüşüne indirgenemeyecek olan değişime açık bir yapısı olduğunu ifade edebiliriz. Çift 

yönlü bir hareket içinde gelenek, bilgi birikimini bir süreklilik içerisinde nesiller boyu 

aktarmaya devam ederken diğer yandan bilgisel üretiminin dinamik bir süreç içinde var 

                                                 
342 Atari, “Gadamer’in Yorumlama ve Hakikat Teorisi”, s. 64. 
343 Gadamer, “Tarih Bilinci Sorunu”, s. 130 
344 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 22. Ayrıca bkz: Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 40.  
345 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 245. 
346 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 22 
347 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 13. 
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olmasını sağlar.348 Dolayısıyla gelenek geçmişten ibaret görülemez. Gelenek yaşayan 

bir varlık gibidir, iz bırakır ama bu ize indirgenemez.349 Geleneğin değişkenliği eskiye 

rağmen gerçekleşen bir durum değildir. Esasında her yenilik ilhamını geçmişten alır ve 

her yeninin eski ile bir bağı vardır.350 Sabitliğin yanında bu değişimi ve yeniliği 

mümkün kılan husus, geleneğin değişmez bir kalıp olmasının yanında içinde 

barındırdığı mana aleminin farklı anlama ve yorumlamaya açık olmasıdır. Geleneğin 

değişime açık olması onun gelenekselleşmesine halel getirmez, bilakis her değişiklik 

geleneğin devamına katkı sağlayan bir şey olarak karşımıza çıkar. Geleneğin geçmişte 

kalmayıp bugüne de hitap edebiliyor olması onun yaşayan bir varlık olduğunu ve bu 

durum geleneğin yeniliği de ifade ettiğini göstermektedir. Diğer yandan gelenekler 

bağımsız şekilde kendi kendilerini yeniden üretmeye muktedir değildir, geleneğin 

değişimini, devamını veya yok olmasını sağlayan, yaşayan, bilen ve onları hayata 

geçiren anlam kurucu ve yorumlayıcı bir figür olarak insandır.351 Geçmişten süzülerek 

gelen gelenek, asırların birikimini bugüne taşır ve geleceğin kültürü de bir cevher olarak 

bugünün geleneğinde gizlenir.352 Dolayısıyla gelenek sayesinde geçmişten güç alınarak 

bugün ve gelecek inşa edilmektedir. Bu inşanın imkânı, geçmişin aynen tekrar edilmesi 

ile değil, onun şimdiki bir anlama ortak edilmesi ile gerçekleşir. Bu bağlamda her ne 

kadar gelenekselleşme sürekli bir tekrarın olması gerektiğini düşündürüyorsa da 

esasında gelenek bir süreçtir. Geçmişin bugüne tatbik edilmesi veya başka deyişle, 

geçmişle şimdinin bulup kaynaşması Gadamer tarafından “ufukların kaynaşması” 

(Horizontenverschmelzung) kavramı ile ifade edilir. Ufukların kaynaşması kavramı, 

                                                 
348 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 117. 
349 Taner Tatar, “Gelenek ve Gelecek”, s. 199. 
350 Taner Tatar, “Gelenek ve Gelecek”, s. 202.  
351 Edward Shils, “Gelenek”, İnsan Bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve Yorum, der. ve çev. 

Hüsamettin Arslan, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), s. 159.  
352 Taner Tatar, “Gelenek ve Gelecek”, s. 205. 
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bilincin tarihselliğini ve anlamayı da bu tarihsel etkinin altında yerine getirdiğini ifade 

eder. Bu noktada ufukların kaynaşması kavramıyla geleneğin önemi daha iyi bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Tarihselliği nedeniyle kendisini daima bir durum içinde bulan 

kişinin sahip olabileceği tek şey, içinde bulunduğu durum ve ortama ait bir ufuktur. 

Ufuk kavramı, “belirli bir hakim noktadan görülebilen her şeyi içine alan görüş alanını” 

ifade eder.353 Ufuk bizim içinde hareket ettiğimiz ve bizimle beraber hareket eden bir 

şey olarak hareket eden kişiyle birlikte değişmektedir.354 Bu açıdan Gadamer, içinde 

yaşamakta olduğumuz ve gelenek formunda var olan geçmişin ufkunun daima devinim 

halinde olduğunu belirtir.  

Kişinin bir ufka sahip olması, yakın şeyle sınırlı olup onun ötesini görebilmesi 

anlamına gelir. Ufukların kaynaşmasıyla meydana gelen anlama, özneye ait bir eylem 

olarak değil öznenin kendisini geçmişle şimdinin kaynaştığı bir gelenek süreci içine 

yerleştirme çabası olarak görülür.355 Tevarüs eden geleneğe dair her türlü anlama ve 

yorumlama faaliyeti bu ufuk içerisinde gerçekleşmektedir. Gadamer’e göre tarihsel 

olarak düşünmek daima geçmişin düşünceleriyle kişinin kendi düşünceleri arasında 

aracılık rolünü gerektirir.356 Bu bağlamda ufukların kaynaşması, “tarihin sürekliliğinin 

belirsiz bir geleceğe doğru çizgisel bir hareketi olmayıp irtibatsız bağlantıların birliğine 

karşılık gelen bir tarih anlayışını” ifade eder.357 Buna göre tarihsellik nedeniyle sınırlı 

ve sonlu bir yapıya sahip olsa da kişi geçmişle şimdinin kaynaşmasıyla kendisini içinde 

bulduğu durumu aşarak sınırlılık içinde bir sonsuzluk imkânı elde eder. Kendi 

tarihselliği ve ortamıyla sınırlı olan insan, ufuk sayesinde kendi içine kapalı olma 

                                                 
353 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 56. 
354 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 59.  
355 Ulukütük, “Geleneğin Dili”, s. 16.  
356 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 188. 
357 Bilen, Çağdaş Yorumbilim, s. 129. 
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durumundan kurtulur, anlama ve yorumlama faaliyetini de bu ufuk içerisinde 

başkalarıyla birlikte gerçekleştirir. Dolayısıyla Gadamer, ufuk  sayesinde anlaşılmaya 

çalışılan şeyin hakiki boyutları dâhilinde görülebileceğini ve böylece yanlış anlamalara 

düşülmeyeceğini ifade eder.358 Bu kaynaşma ve buluşma sayesinde kişi kendi tarihsel 

ortamını, öznelliğini, yargı, inanç ve algılarını sorgulama fırsatı bulur ve karşılaşılan şey 

yeni bir var olma imkânı sunar.359 Diğer yandan geçmiş ve şimdinin ufuklarının bir 

araya gelmesi, geçmişin ve dolayısıyla geleneğin kapalı bir yapıya sahip olmadığını 

göstermektedir. Ufukların kaynaşması, metnin anlaşılmasında yazarın niyetine ulaşmayı 

esas alanların iddia ettiği gibi “yorumcunun doğru bir tarihsel ufuk elde edip anlamaya 

çalıştığı şeyin doğru veçheleriyle görülebilmesi amacıyla geçmiş bir ufka yerleştiğini 

ima etmemektedir.”360 Bununla irtibatlı olarak Gadamer, metnin anlaşılması sorununa 

bir epistemolojik sorundan ziyade ufukların kaynaşması meselesi olarak yaklaşır. Buna 

göre okur ile muhatap olunan metnin ufuklarının kaynaşması sonucu çıkan anlam, 

bütünüyle ne okura ne de metne aittir. Dolayısıyla ufukların kaynaşmasıyla ortaya çıkan 

anlam, özne ve nesnenin karşılıklı etkileşimi içinde gerçekleşmekte ve modernizmin 

nesnenin kendisini olduğu gibi yani nesnel bir şekilde anlamaya dayalı olan 

düşüncesinden uzaklaşılmaktadır.361 Geçmişle şimdi arasındaki zaman mesafesi 

nedeniyle sonsuz anlam imkânları taşıyan bir ufukla karşılaşıldığı için doğru ya da 

yanlış anlamadan ziyade farklı birikim ve önyargılarla donanmış insanlara ait farklı 

anlam zenginliğinden söz etmek gerekmektedir.  

  

                                                 
358 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 57.  
359 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 19. 
360 Tatar, Felsefi Hermenötik, s. 122.  
361 Ertürk, “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde”, s. 69. Ayrıca bkz: Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 
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Tarihsel bilincin içine aldığı her şeyi aslında tek bir tarihsel ufuk 

kucaklar. Kendi geçmişimiz ve tarihsel bilincimizin yöneldiği ötekinin 

geçmişi, insani hayatın içinde gerçekleştiği ve onu miras ve gelenek 

olarak belirleyen bu hareket eden ufkun şekillenmesine katkıda 

bulunur.362 

 

Gadamer’in bu ifadelerine göre geleneği anlamak daima tarihsel bir ufku 

gerektirmektedir. Fakat Gadamer bu durumun kendimizi tarihsel bir duruma 

yerleştirerek ufuk kazanabileceğimiz anlamına gelmediğini, bilakis her şeyden önce 

daima bir ufuk sahibi olmamız gerektiğini bildirdiğini ifade eder. Şimdinin ufku sürekli 

önyargılarımızı test etmekte olmamız nedeniyle hep oluşma süreci içerisindedir. Bu 

açıdan şimdinin geçmişten bağımsız bir şekilde şekillenmesi söz konusu 

olmamaktadır.363 Başka bir ifadeyle, tarihsel ufuklar dışında şimdinin kendi başına, 

diğer her şeyden soyutlanmış bir ufku olamaz. Zira Gadamer’e göre “anlama daima 

kendi başına var oldukları farz edilen bu ufukların kaynaşmasıdır.”364 Bir gelenek içinde 

geçmişle şimdinin ufuklarının kaynaşma süreci sürekli devam eder ve bu süreçte eski ile 

yeni biri diğerinden hareketle anlaşılmaksızın yaşanma değerine sahip bir şeyde iç içe 

geçerler. Her kaynaşma geleneğe yönelik yeni bir imkânın ortaya çıkmasını ima 

ettiğinden ufukların kaynaşması geçmişten geleceğe uzanan bir geçiş sürecine işaret 

eder.365 Fakat kendisini gelenek olarak sunan şey, kolayca tespit edilebilen, kendi başına 

sabit bir nesne değildir. Bu açıdan tarihsel bilinç geçmişle şimdi arasında bir arabulucu 

gerektirir. Geçmiş ve şimdinin farklı ufukları arasındaki arabuluculuk dil içinde ve dil 

vasıtasıyla gerçekleşmektedir.366 Başka bir ifadeyle, bütün bu süreç içerisinde geçmişin 

                                                 
362 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 57. 
363 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 61.  
364 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 62.  
365 Tatar, Felsefi Hermenötik, s. 125. 
366 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 191.  
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ufku ile şimdinin ufku arasındaki sentezi dil sağlamaktadır.367 Dolayısıyla geçmişi 

şimdiye götüren ve geleceğe ileten, dolayısıyla geleneğin sürekliliğini sağlayan temel 

taşıyıcı dildir. Okuyucunun metinle ortak bir ufka sahip olması her ikisinin de bir dile 

bağlı oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan tarihsel bilinç için dilsellik ortak bir 

temel olmaktadır.368 

  

C.3. Dil ve Geleneğin Karşılıklı Diyalektiği 

Gadamer için dil, Ulukütük’ün aktarımına göre “tarihten ve toplumdan doğmuş, onlarla 

her an yeniden hayat bulan, bir yanında kendi iç bağımsızlığı, diğer yanda insanların, 

insan olmalarına bağlı olan yaşayan bir geleneği” ifade etmektedir.369 Başka bir deyişle, 

en başta dilin kendisi, içine doğduğumuz ve bizi önceleyen bir geleneğe karşılık gelir. 

Dilde söylenen şey, büyük gelenek zincirinin bütününe ait olan ortak dünyayı 

oluşturur.370 Bu bakımdan dil geleneğin kendisini gizleyebileceği ve aktarabileceği bir 

ortamı ifade eder. Benzer şekilde gelenek de içinde yaşadığımız ve bize aktarılan dildir. 

Gelenek yaşayan bir dilin sonsuz söylem ve eylem potansiyelini bir imkân olarak içinde 

barındırır ve sınırları çizilemeyen bir sürece işaret eder.371 Dünyaya ilişkin tecrübemize 

konu olan şeylerin dile gelmesine benzer şekilde, bir dil olarak gelenek de onu 

kavrayışımızda ve yorumumuzda tekrar konuşmaya başlar.372 Dil ve gelenek arasındaki 

bu yakın ilişki Heidegger’in “Dil Varlık’ın evidir” şeklindeki meşhur sözünün yerini 

“Dilin evi gelenektir” söylemine bıraktığı şeklinde yorumlanmıştır.373 

                                                 
367 Gadamer, “Hakikat Nedir?”, s. 25.  
368 Palmer, Hermenötik, s. 272. 
369 Ulukütük, “Varlığın Evi”, s. 8. 
370 Gadamer, “İnsan ve Dil”, s. 70. 
371 Tatar, “Nostalji ve Ütopya”, s. 11.  
372 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 272. 
373 Ulukütük, “Varlığın Evi”, s. 10. 
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Gadamer’in geleneğe yaklaşımı öznenin kendisinden bağımsız olan bir nesneye 

yaklaşımından ziyade geleneği bir Sen olarak tecrübe etmesine dayalıdır.374 Fakat Ben-

Sen ilişkisi, Sen yani öteki üzerinde kurulan bir tahakküme dayanan ve ötekinin 

yalnızca kişinin kendi görüşlerini dile getirmek için bir araç olarak var olduğu ben 

merkezli bir ilişkiye tekabül etmemektedir. Gadamer’e göre geleneğe böyle bir Sen 

anlayışıyla yani bir nesne olarak yaklaşan kişi onu metodolojik olarak anlar ve 

dolayısıyla onu şeyleştirir. Böyle bir Sen anlayışı içinde gelenek bizden etkilenmeyen 

ve bizden bağımsız olarak hareket eden bir şeye dönüşeceğinden geleneğin anlamı 

tahrip olur. Oysa kişiye tevarüs eden miras, okuyucuyla hiçbir ortak yönü bulunmayan 

sıradan bir kişiyi değil, öznenin karşılıklı anlayış içerisinde iddialarını sunduğu bir 

muhatabı ifade eder.375 Bu yüzden Ben-Sen ilişkisi ötekiyi hakiki bir Sen olarak tecrübe 

ederek yani onun iddialarını görmezden gelmekten ziyade onu anlamaya çalışıp ona bir 

şey söyleme imkânı tanıyarak gerçekleşmelidir. Çünkü Gadamer’e göre “bir başkasına 

açık olma” olmaksızın hiçbir hakiki insani ilişki söz konusu olmamaktadır.376 Sen 

olarak geleneğin tecrübe edilmesi de diyalogdaki Ben-Sen ilişkisinde olduğu gibi onu 

hakiki bir partner olarak görmeye dayanır. Gadamer tarafından tarihsel etkin bilincin 

geleneğe karakteristik açık oluşu olarak ifade edilen bu durumda, muhataba 

hükmetmekten ziyade onun kendisine söyleyebilecek bir şeyi olduğunu kabul etme, onu 

işitme ve bir keşif söz konusudur. Çünkü Gadamer’e göre düşünme, sürekli olarak 

araştırma nesnesinin kendisinden doğan şeyi ifşa etmek anlamına gelir.377 

                                                 
374 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 135.  
375 Palmer, Hermenötik, s. 259.  
376 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 140. 
377 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 283. 
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“Kendilerini ima etme” eğiliminde bulunan düşünceleri baskı altına almak ya da 

ifşa etmek Grek felsefesinden bu yana diyalektik olarak adlandırılır.378 Platon felsefenin 

tanrılar için değil, insanlar için olduğunu söylediğinde tanrıların bildiğini, insanların ise 

hakikate ancak diyalektik süreçle yaklaşabileceğini ifade etmiştir.379 Dolayısıyla işitme 

ve keşif kendisini pasif bir tanıma ve anlamada değil, onunla kurulacak olan 

diyalektikte ve diyalog ilişkisinde kendisini gösterecektir. Gadamer’in yaklaşımı 

hakikate onu mutlak bir surette tekeline alan metodolojik yoldan ziyade diyalektikle 

ulaşılacağını esas alır. Fakat bu diyalektik zıt tezlerin diyalektiği değil, kişinin kendi 

ufkuyla bize tevarüs etmiş olan bir muhatap olarak gelenek arasındaki diyalektiktir.380 

Bu manada Gadamer’in diyalektiği fenomenolojik bir özellik taşımaktadır. Bu 

diyalektikte karşılaşılan şey kendisini kendi varlığı içerisinde açar.381 Bu tarz bir 

diyalektik Gadamer tarafından varlığın dilselliği sayesinde mümkün görüldüğü için 

geleneğin bir Sen olarak konuştuğunun idraki bir dil meselesi olarak karşımıza çıkar. 

Gadamer’e göre önemli olan şey, gelenekte söylenen şeyin dile gelişidir. Daha açık bir 

ifadeyle, geleneğin anlaşılıp tecrübe edilmesi dilsel etkileşim sayesinde ve dilsel bir 

zeminde gerçekleşmektedir. Bunun en temel nedeni, insanın dünyayla ilişkisinin doğası 

itibariyle sözel olması ve bu sayede anlaşılabilir olmasıdır.382 

Ben-Sen tecrübesinin diyalektik yapısı kendisini tüm gerçek diyaloglarda var 

olan soru-cevap formunda gösterir. Gadamer, soruların her türlü tecrübeye mündemiç 

olduğunu ve dolayısıyla sorular yöneltmeksizin herhangi bir tecrübenin söz konusu 

                                                 
378 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 283. 
379 Gadamer, “Kuşkucu Hermeneutik”, s. 158. 
380 Palmer, Hermenötik, s. 219. 
381 Palmer, Hermenötik, s. 220. 
382 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 299. Ayrıca bkz: Palmer, Hermenötik, s. 278. 
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olamayacağını ifade eder.383 Ben, Sen’e ve Sen’in iddia ettiği şeylerin doğruluğuna açık 

olması nedeniyle sorulara açık bir sorgulayıcı konumundadır.384 Daha açık bir ifadeyle, 

metne bir soru yöneltilmiştir ve derin bir manada metin de yorumcusuna bir soru 

yöneltmektedir. Bu açıdan hakikat de bu sorgulamanın gerçekleştiği soru-cevap 

diyalektiği sırasında açığa çıkar. Sorular yöneltme sanatı sonu gelmeyen bir sorgulama 

yani düşünme sanatıdır. Diyalektik konusunda Gadamer, Platon’un diyalog kuramına 

büyük önem atfeder. Platon’un Sokrates yorumuna göre sorular yöneltmek cevap 

bulmaktan daha zor ve daha önemlidir. Bu bakımdan Platon’un izah ettiği soru-cevap 

diyalektiğinde sorunun önceliğinin derin bir kabulü söz konusudur.385 Çünkü bir şeyin 

ifşası onun ancak bir soruyla açılmasını gerektirir. Bu bakımdan diyalektik, soru ve 

cevap yoluyla ilerler.  

 

Bilgi daima, kesin biçimde ifade etmek gerekirse, karşıtları göz 

önünde bulundurmak demektir. Sorunun daha önceden edinilmiş 

kanaatler üzerindeki üstünlüğü, onun ihtimalleri ihtimaller olarak 

kavrayabilmesinden ibarettir. Bilgi tepeden tırnağa diyalektiktir. 

Yalnızca soruları olan kişi bilgiye sahip olabilir, fakat sorular evet ile 

hayır, böyle olma ile şöyle olma antitezlerini içerirler. Evet ile hayır 

antitezlerini açıkça nesnesi haline getiren bir “diyalektik”, yalnızca 

bilgi bu kuşatıcı anlamda diyalektik olduğu için var olabilir.386 

 

Gadamer’in bu sözleri, bilgiye ulaşmanın esasında yöntemsel değil, diyalektik bir süreç 

olduğunu vurgulamaktadır. Hakiki hermeneutik tecrübe, metnin bize soru sormasına 

izin vermeye, başka bir ifadeyle, metnin önyargılarımızı sarsarak kendi önyargılarını 

                                                 
383 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 141. 
384 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 83.  
385 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 142. 
386 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 145. 
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ileri sürmesine açık olmaya bağlıdır.387 Sorulan sorunun daima bir yöne sahip olması 

nedeniyle soru ortaya konulduğunda sorgulanan şey bir cevaba işaret eder.388 

Dolayısıyla yanlış sorunun yalnızca yanlış cevabı olacaktır, o doğruyu içinde 

barındırmaz. Gadamer’e göre doğru soruya ulaşmanın tek yolu konuya nüfuz etmektir.   

Soru-cevap diyalektiğinde kişi muhatabının iddialarını zayıflatmaya çalışmak 

yerine kuvvetlendirir yani onların gerçek gücünü bulmaya çalışır.389 Bu açıdan 

Gadamer’e göre diyalektik sanatı bütün tartışmalarda galip gelmek anlamına 

gelmemektedir. Gadamer, Platon’un diyaloglarının değerli olmasını bu duruma bağlar. 

Diyalektik sürecindeki herhangi bir cevap ya da bilgi, diyalektiği nihayete erdirmez, 

cevap yalnızca yeni sorulara zemin hazırlayan bir basamağa karşılık gelir.390 Gadamer 

için diyalektik asla tam bilgiyle nihayete eremeyecek olsa da sonu gelmez sorgulaması 

yoluyla hep yeni tecrübelere açılması açısından sonludur.391 Diyalektikte esas mesele 

kişinin kendi iddialarını konunun aydınlığında test etmesi yani sorgulaması ve şeylerin 

kendileri adına konuşması ile açığa çıkan keşfe ulaşmaktır. Dolayısıyla soru-cevap 

diyalektiği yönteme dayanarak elde edilen bilgiyi değil, keşfi ifade eder. Sokrates 

örneği, bize önemli olan şeyin insanın bilmediğinin bilgisi olduğunu öğretir. Yani, 

kişinin sorgulayabilmek için bilmeyi istemesi, bilmediğini bilmesi gerekmektedir.392 

Böyle olduğu müddetçe belirli bir bilgi yoksunluğu belirli bir soruya ve sorgulama 

sürecine götürür. Bu süreç içerisinde soru yönelten yalnızca okuyucu değildir, geçmişin 

bizimle konuşan sesi olarak metnin kendisi bize soru yöneltmekte ve anlamamızı 

                                                 
387 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 188. 
388 Palmer, Hermenötik, s. 261. 
389 Palmer, Hermenötik, s. 261. 
390 Svitlana Nesterova, “Hans-Georg Gadamer’in Hermeneutiğinde Bir Anlama Modeli Olarak Diyalog”, 

(Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004), s. 103. 
391 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 205. 
392 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 146. Ayrıca bkz: Palmer, Hermenötik, s. 260.  
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açıklığa yerleştirmektedir.393 Daha açık bir ifadeyle, Gadamer’in diyalektik 

düşüncesinde karşılaşılan nesne okuyucunun cevaplayacağı soruya sahiptir ve okur 

birden kendisini konu nesnesi tarafından sorgulanırken bulur.394 Soru-cevap diyalektiği 

metnin kişiye soru yöneltmesiyle tersine döner ve metnin okura, okurun da metne soru 

yöneltmesiyle çift yönde gerçekleşir. Metinle okur arasındaki soru-cevap diyalektiğinde 

soru yöneltenin özneyle sınırlı kalmaması metnin öznenin tahakkümüne dayalı bir nesne 

gibi görülmediğini destekler. Sorgulanan okuyucu yöneltilen soruya cevap verebilmek 

için metne soru yöneltmekle yükümlüdür. Fakat kişi yorumlamak amacıyla metnin 

ötesine gitmeli ve söylenmeyeni de sormalıdır.395 Bunun için geleneğin metninin cevap 

olduğu sorunun yeniden inşa edilmesi ve yeniden inşa için onun tarafından sunulan 

tarihsel ufkun ötesine geçilmesi gerekmektedir. Yöneltilen soruyu anlamak, şimdiyle 

gelenek arasında tarihsel arabuluculuğu sağlar.  

 

Geleneğin sözünü anlamak daima, yeniden inşa edilen sorunun, 

sorgulanabilirliğinin açıklığına yerleştirilmesini gerektirir -yani, onun, 

geleneğin bizim için sorusuyla birleşmesi gerekir. Eğer “tarihsel” soru 

kendi kendisine doğuyorsa, bu onun artık bir soru olarak “ön plana 

çıkamayacağı” anlamına gelir. Bu, anlamanın durmasıyla -saplanıp 

kaldığımız dolambaçlı yol haline gelmesiyle- sonuçlanır. Ancak 

tarihsel geçmişin kavramlarını, onlar aynı zamanda kendi 

kavrayışımızı da içerecek şekilde yeniden kazanmamız gerçek 

anlamanın parçasıdır. Yukarıda bunu “ufukların kaynaşması” diye 

adlandırmıştım.396 

 

Gadamer’in bu ifadelerine göre soru-cevap diyalektiği gelenek olarak metinle onu 

anlamaya çalışan kişinin ufuklarını kaynaştırır. Cevap beklemenin kendisi, soran kişinin 

                                                 
393 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 157. 
394 Palmer, Hermenötik, s. 219. 
395 Palmer, Hermenötik, s. 262.  
396 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 158. 
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geleneğin bir parçası olduğunu ve kendisini geleneğin hitap ettiği şey olarak gördüğünü 

varsayar.397 Gadamer tarafından tarihsel etkin bilincin hakikati olarak görülen bu 

durum, metinle yorumcu arasındaki anlama ufuklarının kaynaşmasını sağlar. Bunun 

neticesinde geçmişten gelen şey bugünle buluşarak yeni anlamını kazanır ve bu da 

geleneğin değişimini ifade eder. Soru-cevap diyalektiği sırasında yöneltilen sorular 

şeylerin belirlenmemiş imkânlarını gözler önüne sermektedir.398 Sorgulama süreci 

içerisinde sorunun ufkuna ulaşıldığında metnin anlamı anlaşılır. Mesela bir cümlenin 

anlamı cevabı olduğu soruya bağlıdır. Fakat bu soru, yazarın metni yazmadan önce 

amaçladığı düşünceye ulaşmayı hedeflemez, bilakis soru metnin kendisinin anlamıyla 

ilgilidir. Çünkü metnin anlamı yazarın niyetini aşmaktadır.399 Anlamın gelenekselliği ve  

metin ile okuyucunun tarihsellik ve gelenekten kopamayacak oluşu, anlama konusunda 

yazarı ya da okuru merkeze koyamamaya neden olur.400 Dolayısıyla metne yöneltilecek 

soru yazarın zihin tecrübeleriyle değil, metnin bizatihi kendi anlamı ve bir soru olarak 

metinden beklenen cevapla alakalıdır. Anlama, kontrol etme değil, katılma ve açıklıktır; 

bilgi değil deneyimdir, metodoloji değil diyalektiktir.401 

Soru-cevap diyalektiği aracılığıyla metinle okuyucunun ufuklarının kaynaşması, 

her ikisinin de varlık içerisinde yer almaları gerçeğinden kaynaklanır.402 Bu gerçeklik 

içinde geçmiş metnin ufkuyla karşılaşmak kişinin ufkunu aydınlatarak ontolojik açılıma 

yani kişinin kendisini açmasına ve anlamasına sevk eder. Ontolojik açılımın ortamı ise 

dildir. Bu açıdan soru-cevap diyalektiğinin bir model olarak sunduğu dilsel bir olay 

olarak diyalog, gelenekten bize tevarüs eden şeyle ilişkimiz açısından önemli bir 

                                                 
397 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 163. 
398 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 159. 
399 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 155. 
400 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 89. 
401 Palmer, Hermenötik, s. 280 
402 Palmer, Hermenötik, s. 263. 
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konumda bulunur. Her ne kadar metin bizimle Sen’in konuştuğu gibi konuşmasa da 

anlamak isteyen okurun yapması gereken, onu kendisiyle konuşur hale getirmektir. 

Fakat bu diyalog bildiğimiz iki kişinin bildiğimiz anlamdaki paylaşımı değil, ortak 

anlam alanı içerisindeki bir iletişim olarak karşımıza çıkar.403 Başka bir ifadeyle, 

metinle kurulacak olan diyalogu sağlayan Ben-Sen ilişkisinden ziyade anlamın dilsel 

ifadesi, yani konunun dilde buluşmasıdır.404 Fakat dil, kendi fonksiyonunu yerine 

getirirken asıl varlığını bizden gizlemektedir. Gadamer, dilin gizemine bizi biz yapan 

söyleşiden yani diyalogdan hareketle ulaşabileceğimizi ifade eder. Diyalog ile metin ve 

okuyucu arasındaki durumun benzerliği diyalogdaki katılımcıların birbirlerini anlayıp 

uzlaşmaya varmaları gibi okuyucunun da metnin söylediği şeyi anlamaya çalışmasında 

bulunur. Mevzubahis anlama daha sonra kelimelere dökülen şey değil, anlamanın 

gerçekleşme tarzı yani şeyin kendisinin dile gelişidir.405 Doğru bir iletişim için bir 

başkasıyla etkileşim içinde olmak ve geleneğin ortak dünyasını paylaşmak gerekir. 

Gadamer bunun için metheksis yani iştirak kavramını kullanır ve bu ortaklığı sağlayan 

şeyin dil olduğunu ifade eder.406 Gadamer’e göre iştirak ettiğimiz şeyleri paylaşarak 

zenginleştirdiğimiz için onlar küçülmekten ziyade daha da büyüme imkânı bulurlar. 

Gelenek de bunun gibi bir zenginleşmeden ibarettir, hayatımızın bütün iç stoku daima 

iştirak yoluyla büyür.407 Bu ortaklık bir şey içinde bir pay almayı ve dil birliğini 

varsayar. Buna göre dil evreni bütün diğer alanları kapsayarak hayat, düşünce, ilişki, 

ahlak ve topluma dair bütün ritüelleri içine alır.408 

                                                 
403 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 189.  
404 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 189. 
405 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 164. 
406 Richard E. Palmer, “Gadamer’s Recent Work on Language and Philosophy: On “Zur Phänomenologie 

von Ritual und Sprache”, Continental Philosophy Review 33 (2000): s. 391. 
407 Gadamer, “Kuşkucu Hermeneutik”, s. 159. 
408 Palmer, “Gadamer’s Recent Work”, s. 391. 
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Gadamer’e göre dil, diyalogdaki katılımcıların emrine amade bir mülkü değil, 

her söyleşide varsayılan ya da yaratılan ortak bir dili ifade eder. Bu bakımdan dilin bu 

asli konumu, yalnızca diyalogun dilsel bir zemine sahip olmasını değil, yaratıcı 

karakterini de vurgulamaktadır.409 Dolayısıyla diyalog içinde anlaşmaya varmak ortak 

bir dilde anlama veya anlaşmayı gerekli kılar. Gadamer’e göre konuşma ve diyalog 

tümdengelime dayalı mantıksal bir süreç değil, sözü aşmak, yorumlanması gereken bir 

şey üretmektir. Bu durum yalnızca kelimelerden ibaret bir şey değil, bütünüyle hayat 

kontekstidir.410 Bu yüzden Gadamer, bu tarz bir konuşma için en uygun örneğin diyalog 

olduğunu ifade eder. Çünkü diyalogda gerçekten yorumlama ve diyalogun sonunda 

zemin olabilecek genel bir dil inşa etme imkânı söz konusudur.411 Dil ve diyalogun en 

hayret verici tarafı, bir şey hakkında konuşan insanların hakikati kuşatamamasıdır.412 

Çünkü hakikat diyalogdaki Ben ya da Sen tarafından iddia edilene değil, diyalogun 

alışverişinden doğan şeye tekabül eder.413 Diğer yandan diyalogda açığa çıkan hakikat 

katılımcıların ortak başarısı da değildir, daha ziyade hakikat onların öznel kanaatlerini 

aşan ve kontrol altına alamayacakları bir şekilde maruz kaldıkları bir şeydir.414 Böyle 

bir hakikat düşüncesi, metnin hakikatinin dinamik olmasını sağlar. Aksi halde değişmez 

bir hakikat düşüncesi geçmişle şimdi arasında söz konusu olan bir kopukluğu ve 

geleneğin hayattan uzak olduğunu ifade eder.415 

Hermeneutik tecrübenin doğası itibariyle dilsel ve gelenek ile yorumcu arasında 

bir diyalog olması yorumcunun geleneğin sözleri tarafından kendisine ulaştırılan şeyin 

                                                 
409 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 189. 
410 Gadamer, “Kuşkucu Hermeneutik”, s. 156. 
411 Gadamer, “Kuşkucu Hermeneutik”, s. 157. 
412 Gadamer, “Hakikat Nedir?”, s. 26. 
413 Wright, “Gadamer: Dilin Spekülatif Yapısı”, s. 84. 
414 Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, s. 243. 
415 Ulukütük, “Anlama ve Gelenek”, s. 86. 
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kontrolü altında bulunmadığını ve bunun yanında aklın da geleneğin tümünü 

içerebilecek güce sahip olmadığını gösterir.416 Bununla beraber gelenekle diyalog 

kurmak onun olduğu gibi kabul edilmediği ve geçmişle her karşılaşmanın tarihsel olarak 

farklı bir yorum olduğu anlamına gelmektedir.417 Bunu idrak etmek, geleneklerin 

yaşamlarını yeniden yorumlanarak sürdürdüğünün, varlıklarını değişerek devam 

ettirdiklerinin farkına varmaktır. Dolayısıyla kendisine tevarüs eden geleneği her dem 

yeniden üreten özne, geleneğin verili kalıpları içerisinde kurucu ve yorumlayıcı bir 

hüviyete sahiptir.418 Fakat geleneğin bu değişimi geçmişle şimdinin radikal bir yer 

değiştirmesi değildir. Aksine hiçbir şey geride bırakılmış ya da kaybolmuş değildir, 

yalnızca eski anlamlar durum değiştikçe yeni ve geniş anlam imkânlarıyla 

bütünleşmektedir.419 Diyalog sayesinde gerçekleşen değişim, geleneğin mutlak surette 

sorgulanmaz bir otorite olmadığını, kişinin diyalogda geleneğe karşı eleştirel bir şekilde 

karşı karşıya geleceğini ifade eder.420 

  

                                                 
416 Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, s. 279.  
417 Sezer, “Gadamer’in Pratik Felsefesi”, s. 297. 
418 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 119.  
419 Kisiel, “Geleneğin Vuku bulması”, s. 205. 
420 Kılıç, “Anlamın İnşası”, s. 122. 
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SONUÇ 

Dil ve gelenek varlık aleminin asli bir zeminini ve dışına çıkılamayan bir ortamı ifade 

eder. Buna göre insanın daima bir gelenek içerisinde olması onun tarihsel varlığından 

ileri gelmekte ve tarihsel bir varlık olarak insan, içinde bulunduğu ortamda yer alan 

önyargı ve gelenekten kopuk yaşayamamaktadır. Önyargılardan kurtulmanın imkânsız 

olduğunu ifade eden Gadamer’e göre bu durum Aydınlanma düşüncesinde olduğu gibi 

olumsuz bir şey değil, bilakis insanın ontolojik tarihselliğinin bir gereğidir. Bunun yanı 

sıra dil, bütün bir varlık alemini kuşatması nedeniyle gelenek ile bir münasebet 

içerisindedir. Dil ile gelenek arasındaki  iletişim ise sabitlik ve değişkenlik diyalektiğine 

dayalı olarak gerçekleşir.  

Dilin varlıksal boyutunun özellikle modern dönemde algılandığı şekliyle araçsal 

olmaktan ziyade ontolojik bir özelliği ifade etmesi Gadamer’in Vattimo tarafından 

rölativizme düşmekle eleştirilmesine neden olmuştur. “Anlaşılabilen varlık dildir” 

cümlesinden hareket eden bu tartışmada, Vattimo’nun iddiası Gadamer’in varlığı bir 

varolana indirgeyerek onu mutlak bir değişime sürüklediğidir. Grondin ise mevzubahis 

cümlede Vattimo’nun dil algısının aksine dilin ontolojik konumu sayesinde varlığa ifşa 

imkânı sunduğunu ve bu açıdan anlaşılabilen varlığın dil olduğu ifadesinde herhangi bir 

indirgemeci tavrın bulunmadığını ifade eder. Bu noktada önemli olan husus Gadamer’in 

varlık düşüncesinin Vattimo’nun düşündüğünün aksine nihilist bir felsefeden çok, 

hocası Heidegger’in yapmaya çalıştığının aksine yıkıma uğratma gayreti gütmediği 

metafiziğe olan yakınlığıdır. Bu yakınlığın nedeni ise Gadamer’in içinde bulunduğumuz 

gelenekten bütünüyle arınamayacağımız düşüncesidir. Vattimo’nun yönelttiği 

rölativizm eleştirisine Gadamer’de mutlak bir değişimin olmadığına dair yanıt ikinci 
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bölümde ele alınan dil ve geleneğin sabitliği meselesinden gelmektedir. Gelenek en 

başta değişmez bir otoriteyi temsil ettiğinden dil ile gelenek arasındaki münasebet 

itibariyle, dilin kendi sabitliğini ve değişmezliğini gelenekten kazandığı söylenebilir. 

Fakat bu sabitlik ikinci bölümde ele alındığı üzere dilin, Platon’un anladığı anlamda 

hakikate ulaşmaya engel teşkil eden bir araç olmasından ziyade Augustinus’un verbum 

doktrininden hareketle varlıksal ve aktüel bir boyuta sahip olduğuna işaret eder. Dilsel 

bir zeminde varlığını sürdüren gelenek ise sabitliğini yazılı ve klasik eser ile kazanır. 

Klasik eser akan zamana direnerek gelenekselleşmenin en veciz ifadesini oluşturur. 

Onun meşruiyetini sağlayan da eserin meydana geldiği dönem ile tevarüs ettiği dönem 

arasındaki zaman mesafesidir. Geleneğin bir diğer sabitlik unsuru olan yazılı dil, Platon 

tarafından hafıza kaybına yol açan ve okuyanların sorularına yanıt veremeyen bir ölü 

olarak görüldüğü için sözlü dil daha değerli bir konumda yer alır. Gadamer her ne kadar 

Platon gibi yoğun bir eleştiriye tâbi tutmasa da yazılı esere söz, konuşma ve diyaloga 

imkân sağlaması nedeniyle daha çok önem vermiştir. Çünkü Gadamer için önemli olan 

şey, yaşayan dilin bizatihi kendisidir. Yaşayan yani praksis olma özelliği ve sahip 

olduğu spekülatif yapı dilin dünyadan kopuk düşünülememesine ve dolayısıyla dilin 

değişkenliğine atıfta bulunur. Dünyayla olan irtibatı açısından dil, dünyaya geldikten 

sonra kazanılan bir nesneyi değil, insanın dünyaya sahip olmasının kendisine bağlı 

olduğu bir durumu ifade eder. Başka bir ifadeyle, Gadamer’e göre bir dile sahip olmak 

dünyaya sahip olmaktır. Dilin değişiminin yanında gelenek de praksis boyutu sayesinde 

değişim imkânını kendisinde barındırır. İnsanın tarihselliğin bir sonucu olarak daima 

gelenek içinde yer alması ve kendisine tevarüs eden geleneği yorumlayarak 

değiştirebiliyor olması, geleneğin geçmişten gelen bir paketten ibaret olmadığını ifade 

eder. Dil ile geleneğin değişim imkânını içinde barındırması her ikisinin üçüncü 
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kısımda ele alınmaya çalışılan karşılıklı diyalektiği ve diyalogu sayesinde 

gerçekleşmektedir. Bu sayede dil, iletişimi sağlayan bir araç olmaktan ziyade sonluluk 

içindeki sonsuz imkânların açığa çıktığı ve varlığın ifşa olduğu bir mekan olma 

özelliğine sahip olur. Tarihselliğinden arınamayacak olan insan için gelenek içinde 

bulunmak, geleneğin değişim imkânına sahip olması nedeniyle bir maruz kalmadan çok 

insanın özgürlüğünün ve gelenek içinde söz sahibi olmasının bir ifadesi olarak 

karşımıza çıkar. 

Dil ile gelenek içerisinde varlığını gösteren sabitlik ve değişkenlik diyalektiğinin 

esasında bütün bir Gadamer felsefesine teşmil edilebilecek özel bir anlamı vardır. 

Sabitlik ve değişim diyalektiği en başta hakikatin ele geçirilip kuşatılamazlığına ve ona 

metodolojik olarak ulaşılamayacağına işaret eder. Modernizmin doğurduğu, bütün bir 

varlık alemini kendisinden hareketle kuran ve kesinliğe oturtan öznenin hakikate 

yöntem aracılığıyla ulaşarak onu nesnel bir düzleme indirgemesi Gadamer’e göre söz 

konusu değildir. Sabitliğin yanında daima varlığını sürdüren değişkenlik, bir kontrol 

edememe ve kendinden emin olamamayı, Heidegger’e atıfla kaygı (Angst) halini 

zorunlu kılar. Bütün bir hakikat tecrübesi sabitlik-değişkenlik diyalektiğinin doğurduğu 

bu ikilem hali içerisinde gerçekleşir. Bu durumun mutlak bir bilinemezlik ya da 

rölativizm anlamına gelmediği tezin ilk bölümünde dil ve geleneğin sabitliği üzerinden 

ele alınmaya çalışılmıştır. Bu diyalektik ilişkisi, hakikatin ulaşılamazlığına ya da 

hakikatin var olmadığına değil, dünya üzerinde egemenliği kendisinde gören modern 

öznenin tevazua davet edilmesine işaret eder. Hakikate yöntemle ulaşılamayacağı 

belirtilen noktada Gadamer’e göre hermeneutik anlamanın evrenselliğini sağlayacak 

olan dildir. Başka bir ifadeyle, insanın dünyayla ilişkisinin bütünüyle sözel olması ve 

dilin geçmişle bugünün ufuklarının kaynaşmasını sağlayan bir arabulucu olma özelliği 
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hermeneutiği evrensel boyuta taşımaktadır. Bütün bir varlık alemini kaplayan dilsel 

zeminde insan, kendi sonlu tarihselliği ve bulunduğu gelenek içinde, dilin spekülatif 

olma özelliği sayesinde sonsuz imkânlarla karşılaşır ve bununla irtibatlı olarak 

hermeneutik evrensel bir boyuta sahip olur. Dolayısıyla dil ile gelenek ve ikisi 

arasındaki sabitlik-değişkenlik diyalektiği Gadamer felsefesinde asli bir konumda 

bulunan tabir caizse mihenk taşları olarak karşımıza çıkar.  

Sabitlik ve değişkenlik diyalektiğine dayalı dil ve gelenek düşüncesi içerisinde 

sabitlik ifade eden metafizik, varlık ve hakikatin nasıl düşünülebileceği birtakım soru 

işaretlerini de beraberinde getirir. Bu noktada akla ilk gelen soru, değişimi imkân olarak 

içinde barındıran bir dil düşüncesinde anlamı değişen kelimelerin aynı nesneye 

gönderimde bulunmaya devam etmesinin nasıl mümkün olabileceğidir. Daha açık bir 

ifadeyle, isimdeki değişim müsemmayı da etkiler nitelikte değil midir? Bu soruya 

kelimenin bizatihi kendisinin adlandırdığı nesnenin mutlak hakikatinde görünür surette 

bir değişime neden olmayacağı yönünde bir yanıt verilebilir. Fakat Gadamer’in dil 

düşüncesinde de ele alındığı üzere dilden bağımsız bir varlık aleminin düşünülememesi 

ve hatta varlığın dil sayesinde var olması isimdeki değişimin müsemmada da bir 

değişikliğe yol açmasını zorunlu kılar. İlk bölümde ele alındığı gibi Gadamer’in 

gelenekten kurutulamayacağımız düşüncesinin bir neticesi olarak metafiziğin bütünüyle 

yıkıma uğratılamayacağını savunması üzerine Grondin, Gadamer’de bir metafizik ve 

varlığın söz konusu olduğunu düşünmektedir. Bu düşünceden hareketle Grondin, 

Vattimo’nun Gadamer’e yönelttiği rölativizm eleştirisine Gadamer’in felsefesinde 

metafizik ve varlık düşüncesinin bulunduğu iddiasıyla yanıt verir. Fakat Gadamer’in 

değişken yapıdaki gelenek düşüncesi Grondin tarafından Gadamer’de var olduğu ifade 

edilen ontolojinin de değişime konu olduğu anlamına gelir. O halde değişim odaklı dil 
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ve gelenek düşüncesi içerisinde metafiziğin var olması ne kadar mümkün ve anlamlı 

olabilir? Çünkü değişen dil ve gelenek içerisinde varlık kelimesine yeni bir anlam 

yüklenmesi onun artık ilk anlamını yitirdiğini, dolayısıyla artık var olmadığını ve başka 

bir varlığın ortaya çıktığını ifade eder. Bu yüzden Grondin Gadamer’de her ne kadar  

varlık fikrini imkân dâhilinde görse de bu varlığın değişkenlik içerisinde metafiziğin 

varlığına karşılık gelmediği söylenebilir. Bu durum Vattimo’nun metafiziğin yıkımının 

ardından varlığın ancak bir kalıntı ve hatıra olarak var olacağı fikrini haklı çıkarıyor gibi 

görünür. Vattimo’nun bu düşüncesinden hareketle, Gadamer her ne kadar gelenekten 

kurtulmanın imkânsız olduğu düşüncesiyle metafiziği bütünüyle yıkıma uğratmıyorsa 

da onun felsefesinde metafiziğin Platon’un metafiziğiyle bütünüyle örtüştüğü iddia 

edilemez. Çünkü varlığın anlamı değişmiş ve varlık Platon’un düşündüğünden daha 

farklı bir hale bürünmüştür. Gadamer’de metafizik veya hakikat düşüncesinin Platoncu 

manada bir varlığının olması, onun metafizikte olduğu gibi değişmez bir hakikat 

düşüncesini barındırmasına bağlıdır. Aksi takdirde hakikate ilişkin her söylem en başta 

“Peki hakikatten kastedilen nedir? Değişim nedeniyle hakikat kavramının içi boşaltılmış 

değil midir?” sorusunu sormaya neden olur. Değişim fikrine dayalı böyle bir 

düşünceyle, klasik ontoloji arasında diyalog nasıl gerçekleşebilir? Başka bir ifadeyle, 

sabitliği değişkenliğe zıt olarak gören düşünceyle gelenek içerisinde nasıl irtibat 

kurulabilir? Diğer yandan değişimin söz konusu olduğu bir gelenek en başta gelenek 

kelimesinin de anlamının değişmesini ifade eder. Böyle bir durumda Gadamer’in 

gelenek kavramından ne anlamamız gerekir? 
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