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Tin	  denen	  karakter	  
•  Hegel,	  dönemin	  Bildungsroman	  (*)	  geleneğinden	  etkilendi.	  
Tinin	  Fenomenolojisi,	  “ruhun,	  bilincin	  dolayımı	  yoluyla	  Jne	  
yükseldiği	  bir	  seyahat	  rehberi”	  olarak	  okunabilir.	  (Hyppolite)	  

•  Tinin/zihnin	  kendini	  tanıma	  uğrakları	  
•  Tümellik	  (Evrensellik)	  
•  Tikellik	  
•  Bireysellik	  (Tekillik)	  –	  Hem	  özne	  hem	  nesne	  olarak	  Tin.	  
	  

(*)	  Bildung
sroman:	  Ol

uşum	  roma
nı;	  roman	  k

ahramanını
n	  

nasıl	  ve	  ned
en	  bir	  ‘kahr

aman’	  olduğ
u	  üzerine	  ku

rulu	  bir	  

edebi	  tür.	  R
oman	  kahra

manı	  genell
ikle	  küçük	  y

aşlarda	  hay
at	  

serüvenine	  
atılır,	  roman

,	  bireyin	  zih
insel	  ve	  ahla

ki	  gelişimi,	  

değişimi	  ve
	  nihayetinde

	  farklılaşma
sını	  gözler	  ö

nüne	  serer.	  



Beklemediğimiz	  gibi…	  
• Romeo,	  aşık	  
•  ama	  Jülyet’e	  değil,	  Rosaline’e	  !	  

• Anna	  Karenina:	  Sadakatsiz	  ama	  seven	  bir	  anne,	  
sevilmeyen	  bir	  eş	  
• Nora:	  Çocuksu,	  şımarık,	  havai	  ama	  olgun.	  
• William	  Wallace:	  “Aman	  bir	  tatsızlık	  çıkmasın…”	  
• Nadir,	  dürüst	  ve	  samimi	  ama	  yalancı.	  Raziye’nin	  
kocası	  muhafazakar,	  saldırgan	  ama	  karısını	  
dövmüyor	  (Bir	  Ayrılık)	  

	  



Şaşkınlık:	  Tümelin	  ihlali	  
•  Schopenhauer:	  İnsanı	  filozof	  yapan	  şey	  kurtulmaya	  çalış\ğı	  bir	  
şaşkınlık3r.	  

•  Ostranenie	  (yabancılaş\rma,	  aşinasızlaş\rma)	  tüm	  sanatların	  
merkezinde	  yer	  alır:	  “Sana\n	  amacı	  şeyleri	  algılandıkları	  ve	  
bilindikleri	  duyular	  bütününden	  ayırmak\r.	  Sana\n	  tekniği	  
nesneleri	  ‘aşina’	  olmaktan	  çıkarmak,	  biçimleri	  
güçleşJrmekJr.”	  (Victor	  Shklovsky)	  	  

•  Brechtyen	  Yadırgatma/Yabancılaş\rma:	  Olayları	  kendiliğinden	  
anlaşılan,	  aşina,	  belirgin	  niteliklerinden	  soyundurarak	  onlar	  
hakkında	  bir	  şaşkınlık	  ya	  da	  merak	  uyandırma.	  

•  Santayana:	  Alışıldık	  “öz”leri	  ve	  onun	  ilişkilerini	  sarsarak	  ortaya	  
çıkan	  şok	  duygusu.	  “	  Ortaya	  çıkan	  uyumsuz	  öz	  beni	  adeta	  
inciJr,	  çünkü	  eski	  bir	  öze	  ve	  onun	  ilişkilerine	  bağlıyımdır.	  
Geleceğini	  beklediğim,	  benim	  boşluğumu	  dolduran	  ve	  benim	  
taahhütlerime	  tekabül	  eden	  dışında	  hiçbir	  şeye	  tahammül	  
edemem.”	  



Fraktal	  geometri	  





1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



1.Duyusal	  pekinlik:	  Bay	  Meraklı	  	  
dolaysız	  bilgi	  peşinde	  

•  Salt	  bir	  ben,	  	  
•  bu	  dolaysız	  içerikle	  	  

karşılaşır.	  

Ben?	  

Bu?	  



“Bu”	  bir	  nedir?	  	  
ya	  da	  What	  is	  “this”	  

Bu	  

Şimdi	  

Gece	  	   Gündüz	  

Burada	  

Ev	   Ağaç*	  

(*)	  Hegel
’in	  örnek

leri	  



“Ben”kim	  ola?	  

Ben*	  

Şimdi’yi	  gören	  
ben	  

Gece	  	   Gündüz	  

Burada’yı	  gören	  
ben	  

Ev	   Ağaç	  

(*)	  	  

Bir	  ben	  v
ar	  bende

	  

benden	  d
ışarı!	  



Başa	  mı	  döndük?	  
Dil	  tümellerle	  çalışır	  ve	  Bu’ya	  (tekilliğe)	  bilinçle	  =	  dille	  
ulaşılamaz.	  Bir	  şey	  hakkında	  konuşur	  konuşmaz	  o	  şey	  değişir.	  
Duyusal	  kesinlikle	  bir	  şeyi	  dolaysız	  olarak	  bilmek	  şurada	  dursun	  
herhangi	  bir	  şey	  bildiği	  kuşkulu.	  

1.  Şimdi’ye	  işaret	  ehm	  ve	  bu	  onun	  hakikaJ,	  dedim.	  
2.  Ama	  o	  ar\k	  geride	  kaldı,	  bu	  kez	  de	  onun	  aşıldığını	  söyledim.	  	  
3.  Ama	  o	  var	  olmuşsa	  yok	  demekJr.	  Ve	  bunu	  da	  aşarak	  ilk	  

konuma	  geri	  döndüm:	  Jetzt	  ist,	  Şimdi	  [var]dır.	  	  

•  Başa	  döndük	  ama	  baştakiyle	  özdeş	  değiliz.	  	  
•  Şimdi	  dediğimiz	  şey	  bir	  şimdiler	  çokluğudur	  	  



Bilinç	  (ilk	  döngü)	  

1.	  Tikel	  

Bireysel	  
aHââ	  
giJ!	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



2.	  Algı:	  Bay	  Meraklı	  
tümel’lerken	  

•  Algı	  kendisi	  için	  olan	  şeyi	  
tümel	  olarak	  alır,	  genel	  
ilkesi	  tümellikJr	  

•  Momentleri	  
•  Ben	  
•  Nesne	  	  
	  

1. Gösterme	  ve	  işaret	  etme	  (algılama	  
süreci)	  

2. Yine	  gösterme	  ve	  işaret	  etme,	  ama	  
basit	  bir	  olgu	  olarak	  (algılanan	  
nesne)	  



Nesnenin	  birliği	  ve	  çokluğu	  
1.  Nesne	  önce	  kendini	  arı	  Bir	  olarak	  sundu,	  onda	  bir	  özellik	  

gördüm	  ki	  Jkelliğin	  ötesine	  geçJ,	  demek	  ki	  yanıldım.	  	  
2.  Bu	  özellik	  tümel,	  demek	  ki	  ben	  nesnenin	  özünü	  bir	  topluluk	  

olarak	  almalıyım.	  Ama	  bu	  özellik	  belirli	  bir	  özellik	  ve	  başka	  
özellikleri	  kendinden	  dışlıyor:	  dışlayıcı	  Bir.	  Demek	  ki	  nesne	  
bir	  topluluk	  derken	  de	  yanıldım.	  	  

3.  Ama	  ayrılmış/parçalanmış	  Bir’de	  böyle	  bir	  çok	  özellik	  var,	  
demek	  ki	  nesneyi	  dışlayıcı	  Bir	  olarak	  almak	  da	  doğru	  değil,	  
tersine	  nesne	  “şimdi	  evrensel	  [tümel]	  bir	  ortaklaşa	  ortamdır	  
ki	  orada	  birçok	  özellik	  duyusal	  evrensellikler	  olarak	  her	  biri	  
kendi	  başına	  vardır	  ve	  belirli	  olarak	  başkalarını	  dışlar.”	  	  

	  	  



Kesme	  şeker	  problemi	  
•  “Şeyin	  kendi	  ile	  birliği	  ...	  ki	  ayrımı	  
kendinden	  dışlar	  ...	  Şeyin	  kendisi	  birçok	  
değişik	  ve	  bağımsız	  özelliğin	  
kalıcılığıdır.”	  

•  	  Beyaz,	  ayrıca	  kübik,	  ama	  beyaz	  olduğu	  
ölçüde/oldukça	  kübik	  değil.	  Tüm	  bu	  
farklı	  özellikleri	  Bir’leşJrmek	  bilincin	  
işidir.	  	  

•  Oldukça	  ile	  nitelikleri	  birbirinden	  ayırır,	  
ayrıca	  ile	  Şey’i	  korur.	  	  

Nesnenin	  iki	  kutbu	  
•  Tikellik	  	  

•  özelliklerin	  Bir’i:	  Bir	  sürü	  özellik	  bir	  arada	  
•  Tümellik	  	  

•  özgür	  maddelerin/özelliklerin	  “ayrıca”sı:	  Bir	  sürü	  özelliğin	  her	  biri	  
diğerlerinden	  ayrı	  



Yolun	  neresindeyiz?	  
•  Duyusal	  kesinlik:	  Nesneyi	  “bu”	  (Jkel)	  olarak	  kavramaya	  
yönelik	  naif	  beklenJ	  

•  Algı:	  Nesne	  yalnızca	  “bu”	  değil,	  bazı	  tümellere	  sahip	  
(özellikler)	  

•  Soru:	  Bunların	  hepsi	  zihnimizin	  bize	  bir	  oyunu	  mu?	  
•  Belki	  nesnenin	  tümel	  özellikleri	  belki	  yalnızca	  zihnimizdeki	  bir	  
takım	  fikirlerdir,	  nesne	  bunlardan	  bütünüyle	  ayrıdır?	  	  	  

•  İlk	  durumda	  özelliklerin	  tümelliği	  Şey’de	  çözülmüştü,	  şimdi	  
Ben’de	  çözüldü,	  ne	  fark	  eh?	  

•  Nesnenin	  özsel	  ve	  özsel	  olmayan	  nitelikleri?	  
•  Ama	  özsel	  olmayan	  nitelikler	  de	  Şey’in	  doğasının	  bir	  parçası.	  



3.	  Kuvvet	  ve	  Anlayış	  yetisi	  
•  “Değişen	  özellikler	  görünüşe	  aihr,	  görünüşün	  al\nda	  ise	  derin	  
bir	  hakikat	  vardır,	  sorun	  ona	  ulaşmak\r.”	  	  

•  Doğa	  yasaları:	  Açıklanması	  istenen	  şeyin	  tarifleri	  
•  Ters	  çevrilmiş	  dünya:	  Hangi	  kuvvetlerle	  açıklarsak	  açıklayalım,	  
bir	  takım	  görünüşleri	  açıklamış	  oluruz.	  	  

•  Kendimizi	  de	  açıklamamız	  lazım:	  Karşımızda…	  
	  Ö	  Z	  B	  İ	  L	  İ	  N	  Ç	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



Özbilinç:	  Kendini	  nesne	  kılmak	  
•  Nesnenin	  farkındalığından	  benliğin	  farkındalığına	  geçiş	  	  
•  nesneleri	  bilerek	  değil	  onlar	  üzerinde	  eyleme	  geçerek	  
mümkün	  	  

Arzu:	  İnsanın	  nesneleri	  değişJrme	  iradesi	  	  
•  Arzu/İstek	  bir	  tür	  olumsuz	  güçtür,	  ötekiliği	  ilga	  etme	  iradesidir.	  
•  Arzularken	  her	  zaman	  arzuladığımızın	  farkındayız	  	  	  
•  Dünya	  arzularımıza	  direnir	  ve	  dünya	  ile	  arzularımız	  arasındaki	  
çelişki	  içimize	  dönmemize,	  arzularımız	  ve	  onları	  tatmin	  üzerine	  
düşünmeye	  sebep	  olur.	  	  



İnsan	  arzusu	  
Hayvan	  da	  
arzular	  ama	  
insanın	  isteği	  
başka	  insanlara	  
da	  yönelir,	  
“isteği	  ister”.	  

Öz-‐bilince	  yalnızca	  diğer	  insanlarla	  etkileşerek,	  başka	  insanlarca	  
tanınarak	  ve	  insan	  olarak	  onaylanarak	  ulaşırız.	  Ve	  bu	  istek	  ancak	  
tümel/evrensel	  bir	  tanınmayla	  tatmin	  olabilir.	  	  



Köle-‐Efendi	  

Ölümü	  göze	  aldıran	  tanınma	  isteği:	  Bizi	  insan	  kılan	  
şey,	  haya\mızı	  riske	  atarak	  belirli	  idealler	  için	  kavga	  
etme	  iradesidir	  ve	  bu	  ideallerin	  en	  temel	  olanı/
temelde	  yatanı	  tanınmadır.	  	  



Efendi	  özgürleşemez	  
•  Ölümü	  göze	  alan	  Efendi	  olur,	  alamayan	  köle	  
•  Efendi:	  	  
•  emek	  zorunluluğundan	  azade,	  kendini	  hazda	  yiJrir	  
•  ideal	  kalmamış\r	  ar\k	  ve	  haz,	  zevk	  daha	  az	  insani	  yanlardır.	  	  

•  Köle:	  
•  Efendinin	  hizmeJnde	  doğayı	  dönüştürür.	  	  

•  Öz-‐bilince	  ulaşmanın	  en	  temel	  araçlarından	  biri	  işte	  doğanın	  
dönüştürülmesidir.	  Efendi	  şimdi	  durağanlık	  içindeyken	  efendi	  
öz-‐bilinçte	  ilerler,	  ama	  bunu	  efendi	  için	  çalışarak	  yapar.	  Bu	  
çalışma	  sırasında	  bilim,	  teknoloji	  ve	  sanatları	  üreJr.	  Ama	  hâlâ	  
tanınma	  arzusu	  yerine	  gelmemişJr,	  hem	  kendisi	  hem	  diğerleri	  
açısından	  insandan	  aşağı	  bir	  varlık	  olarak	  görülür.	  Ama	  
efendiyi	  de	  tanıyan	  bu	  aşağı	  cinsten	  varlık\r.	  



Köle	  bilinci	  
•  Stoacılık:	  Dünyadan	  
kop,	  bilincini	  yücelt	  

•  Kuşkuculuk:	  Ya	  
dünya	  gerçek	  
değilse?	  

•  Mutsuz	  bilinç:	  Aşkın	  
Tanrı	  öte	  dünyada	  
hesabını	  bir	  bir	  sorar	  
(“köle	  ahlakı”)	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



Fast-‐forward	  

•  Bilinç	  ve	  özbilinçten	  sonra	  
US	  
•  Tümelle	  ilişkilendiğimiz,	  tümeli	  akılcı,	  

kavramsal	  biçimleriyle	  anladığımız	  
aşama	  



Geist	  dedik	  ulan!	  

Nesnel	  Tin:	  	  
Toplumların	  tarihi	  

	  
•  Yunan	  kent	  devleJ	  
•  Roma	  sivil	  toplumu	  
•  Aydınlanma	  coşkusu	  

•  Fransız	  devrimi	  
ve	  terör	  

Aile	  ve	  toplum	  è	  Bireylerin	  hakları	  è	  Toplumun	  reformcusu	  (devrim)	  



Zamanın	  ruhu…	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



Din:	  Mutlak	  Tin	  
•  Sonlu	  (toplumsallaşmış)	  Tin,	  Tin’in	  tek	  gerçeklik	  olduğu	  
hakikaJni	  kuramaz.	  

•  Tin’in	  anlamını	  gerçekleşJrmek	  için	  sonluluğu	  aşması	  gerekir.	  
•  Bu	  da	  ancak	  Tinsel	  Varlık’la	  mümkündür:	  Sonlu	  tarihin	  anlamı	  
sonsuz	  Jnde	  gerçekleşir	  

•  Eğer	  “hakikat	  bütünde”yse,	  hakikat	  kendini	  yalnızca	  
bütünde	  tamamlar	  ve	  açıklar	  haldeyse	  ve	  gerçeklik	  
özünde	  Jnselse,	  bu	  durumda	  deneyim	  tam	  anlamını	  
ancak	  Mutlak	  Tin	  ilkesinin	  gerçekleşmesinde	  bulur	  	  
•  Resimsel	  düşünceden	  daha	  az	  resimsel	  düşünceye	  ve	  
mutlak	  bilgiye	  doğru...	  



Tin’in	  dinsel	  kipleri	  
:	  Gerçekliğin	  kavramsal	  olarak	  kavranması	  
Gerçek	  versus	  düşüncedeki	  gerçek	  

•  Tin’in	  kendini	  bilmesinin	  kipleri	  
•  Nesnel	  Tin	  (toplum)	  
•  Kendinden	  yabancılaşmış	  Jn	  (yazgı/inJkam	  dini)	  

•  Öte	  dünyanın	  dini	  	  
•  Yazgı’nın	  karanlığına	  inanç	  	  
•  göçüp	  gitmişlerin	  İnJkam’ına	  (Eumenidler)	  inanç	  
•  Bireysel	  olan	  (inJkam)	  tümel	  olan	  (yazgı)	  olmadığı	  zaman	  bilinçten	  yoksun	  

kalır	  ve	  öz-‐bilgiye	  ulaşamaz	  

•  Aydınlanma	  “dini”	  (vicdan	  /	  birey)	  
•  Öz-‐bilincin	  anlayış	  gücünün	  perspekJfinden	  bakarak	  tatmin	  olması,	  
kendinden	  emin	  hale	  gelmesi,	  şimd’ye	  takılması,	  ötekiyi	  bir	  “kendi”	  
ve	  “güç”	  olarak	  bilememesi	  

“Bunlar	  hep
	  

birlikte	  “ke
ndinin	  

bilincindek
i	  Jn”i	  

oluşturur.	  T
in	  

dışarıdan	  k
endi	  

dünyasına	  
bakar	  

ama	  kendini	  

tanımaz.	  



Doğal	  Din	  1:	  Işıktanrı	  (Pers)	  
•  Kendini	  tüm	  hakikat	  olarak	  gören	  Tin	  
•  Karanlığa	  karşı	  her	  şeyi	  saran,	  her	  şeyi	  içeren,	  her	  şeye	  nüfuz	  
eden	  sabah	  ışığı	  	  

•  Ama	  tezahürleri	  yalnızca	  sıfatları,	  sayısız	  isimleri,	  benliksiz	  
yüzeysel	  süslemelerinden	  ibaret;	  gücü	  süsten	  ibaret;	  kudretli	  
bir	  gücün	  elçisi,	  o	  kadar.	  

•  Bu	  tutarsız	  yaşam	  özbilince	  ulaşmalıdır	  ve	  kaybolup	  giden	  
biçimlerine	  (sabah	  sisinde	  yayılan	  ışık)	  bir	  şekil	  vermelidir.	  
Kendini	  kendisi	  olarak	  bilmelidir.	  



Doğal	  Din	  2:	  	  
Bitki	  ve	  Hayvan	  (Hindistan)	  

•  Kendini	  duyusal	  kesinliğin	  dolaysızlığı	  olarak	  görmekten	  çıkan	  
din	  

•  Önce	  masum	  ve	  bitki:	  Çiçek	  dininin	  suçsuzluğu	  
•  Sonra	  kötücül	  ve	  hayvan:	  Hayvan	  dininin	  suçluluğu	  
•  Nefret	  içinde	  birbirini	  iptal	  eden	  hayvan	  ruhları	  



Dorik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  İyonik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Korint	  	  

“Ka\,	  düz,	  doğrusal	  biçimlerin	  yuvarlaklığa	  yükselJlmesi:	  Özgür	  mimarinin	  kökü.”	  



•  Tin:	  kendini	  üzerinde	  çalış\ğı	  nesne	  olarak	  değil	  nesnelerin	  
ardındaki	  usta	  olarak	  görür	  

•  Usta’nın	  biçimsel	  modelleri	  
•  Piramitler,	  dikilitaşlar:	  ka\	  biçim	  ustasının	  “doğru	  
çizgilerin	  düz	  yüzeyler	  ve	  eşit	  oranlardaki	  parçalar	  ile	  yalın	  
kaynaşmaları”	  	  
•  Ama	  hala	  ikiye	  bölünmüş:	  Öz-‐bilinç	  ve	  onun	  ürehği	  
nesne	  

•  Hayvan	  ve	  insan	  biçimli	  yontular:	  	  
•  Hala	  kendi,	  kendi	  olarak	  mevcut	  değil;	  dil	  mevcut	  değil	  

•  Karataş:	  Doğa	  özüne	  geri	  çekilir,	  karmaşıklığını	  özsel	  
olmayan	  bir	  kılıfa	  indirger	  	  

•  Ve	  sentez:	  SFENKS:	  Sfenksler,	  yarı-‐hayvan	  yarı-‐insan,	  dili	  
olan	  ama	  yanlızca	  bilgece	  bilmecelerle	  konuşan,	  yani	  
“kendi	  kendisine	  bilmece	  varlık,	  bilinçsiz	  ile	  çarpışan	  
bilinçli,	  çokşekilli	  dışı	  ile	  yalın	  iç,	  konuşmanın	  duruluğu	  ile	  
eşlenen	  düşüncenin	  pusu”	  	  

Doğal	  Din	  3:	  Usta	  (Mısır)	  



Sanatın	  doğuşu	  
•  Sanat	  salt	  Kendi’den	  doğan	  töz	  olmakla	  kalmamalı,	  nesne	  
olarak	  sunuluşunda	  Kendi	  olabilmeli,	  kendini	  Kavramından	  
doğurmakla	  kalmamalı,	  Kavramının	  kendisini	  şekil	  olarak	  
taşıyabilmeli:	  	  

•  Kavram	  ve	  sanat	  eseri	  bir	  ve	  aynı	  olabilmeli.	  	  
•  Yani	  sanat	  ar\k	  sadece	  Jni	  ifade	  eden	  bir	  şey	  olmamalı,	  Jnin	  
kendisi	  olmalı,	  Tin’i	  kavramsal	  olarak	  cisimleşJrmeli.	  

•  Pathos:	  Tin	  ar\k	  sanatsal	  ifadesinde	  doğal	  biçimlerden	  (örn.	  
renklerden)	  sıyrılmak	  ve	  saf	  olarak	  ifade	  edilmek	  ister:	  saf	  
kendinden	  eminliğin	  geces,.	  Tin	  kendi	  acısının	  [geleneksel	  
toplumdan	  yahut	  al\nçağdan	  kaçış	  acısının]	  taşıyıcısı	  olarak	  bir	  
birey	  [sanatçı]	  seçer.	  	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



Sanat	  Dini	  1:	  	  
Soyut	  Sanat	  çalışması	  

•  Sanat	  dininde,	  Tin	  özgür	  ulustur,	  eJk	  herkesin	  tözünü	  oluşturur	  
ve	  o	  tözün	  edimlerini	  herkes	  kendi	  edimi	  olarak	  bilir.	  

•  İlk	  sanat	  çalışması:	  soyut,	  dolaysız,	  Jkel:	  İdealize	  edilmiş	  heykel.	  
•  Ama	  burada	  sanatçı	  kendi	  acı	  çeken	  benliğini	  yansıtmaz.	  Burada	  sanatçı	  
sadece	  bakan,	  gözlemleyen	  seyircidir.	  

•  	  İlahi	  
•  özbilinçler	  çokluğu	  kendini	  bir	  olarak,	  aynı	  işlevde	  hisseder.	  Burada	  Tin	  
herkesin	  evrensel	  özbilincidir.	  Ama	  kahinin	  sözleri	  yabancı	  bir	  özbilinçten	  
çıkar	  ve	  dolaylıdır.	  Tanrı	  sözü	  dolaysız	  gerek.	  

•  Dinsel	  kült	  
•  ilahinin	  hareketliliği	  ve	  heykelin	  dinginliği	  feda	  edilir	  	  
•  ibadet	  edenler	  de	  sadece	  ona	  teslim	  olmuş	  kimseler	  değildir.	  	  
•  Tanrı,	  kaidesinden	  iner,	  ibadet	  edenlerle	  birleşir	  	  
•  Tapınak:	  Kültün	  en	  üst	  eseri:	  Sadece	  tanrılar	  için	  değil	  yur;aşlar	  için	  de.	  



Sanat	  Dini	  2:	  
Dirimli	  sanat	  çalışması	  

•  Sanat	  dininde	  bireyin	  özbilinci	  ulusal	  Tin’le	  birleşir,	  oysa	  ışık	  
dininde	  sadece	  bir	  boyun	  eğiş	  vardı.	  	  

•  Ama	  Diyonisos	  ve	  Demeter’in	  sırrı	  e	  kmekle	  şarabın	  sırrı	  etle	  
kanın	  sırrı	  değildir	  

•  Sanatçı	  [Tanrı’nın]	  yaşayan,	  hareketli	  cisimleşmesini	  ifade	  
etmek	  için	  başka	  biçimler	  arar:	  Sporcu	  heykelleri	  

•  Diyonisos	  törenleri:	  benlik	  bedenden	  çıkmış,	  kendinin	  dışında	  
•  Atle^k	  güzellik:	  bedenselleşmiş	  Jn	  
•  Ama	  iç	  ve	  dışın	  güzelliği	  ancak	  DİL’de	  birleşir.	  
•  Dilde	  dışsallık	  içtedir,	  içsellik	  dışta	  
•  Baküs	  törenlerindeki	  anlamsız	  dil	  değil;	  Kahin’in	  dışarıdan	  dili	  
değil	  



Sanat	  Dini	  3:	  
Tinsel	  sanat	  çalışması	  |	  a.	  Epik	  

•  Dil,	  farklı	  ulusal	  Jnleri	  tek	  bir	  panteonda	  
birleşJrir,	  ama	  görece	  gevşek	  ve	  bağımsız	  
biçimde,	  bir	  birliğe	  tabi	  biçimde	  değil	  	  

•  Epik	  
•  Özbilincin	  farklı	  yanları	  resimsel	  anla\da	  
•  Ozan	  anla\da	  yok,	  kendini	  kahramanlara	  yansı\r	  
•  Ozan	  kendi	  içeriğinde	  yiter,	  kendini	  siler,	  sözü	  
Musa’lara	  bırakır	  	  

•  DiyalekJği:	  Tanrılar	  dünyası	  (tümellik)	  à	  
Kahramanları	  içindeki	  ulus	  (Jkellik)	  à	  Ozan	  
(bireysellik)	  

•  Ama	  Tanrılar	  ve	  insanlar	  birbirlerinin	  işlerini	  
yineler.	  Tanrılar	  akJf	  tümeller	  değil,	  gereksiz	  
bireylerdir.	  bireyselleşmiş	  tanrılar	  birbirleriyle	  
komik	  kavgalara	  girer	  	  



Sanat	  Dini	  3:	  
Tinsel	  sanat	  çalışması	  |	  b.Tragedya	  
•  Zorunluluk	  
•  Bu	  gerçekler	  üzerinde	  hüküm	  süren	  avramın	  gücü	  ve	  birliği	  
•  Ama	  Ozan	  nasıl	  öykünün	  arkasındaysa	  o	  da	  öyle.	  Oysa	  resme	  
girmelidir.	  

•  Tanrılar	  (tümellik)	  à	  Kahramanlar	  (^kellik)	  à	  Ozan	  (bireysellik)	  	  
•  Zorunluluk	  içerikle	  dolmalı,	  Ozanın	  dili	  içeriğe	  ka\lmalı.	  
•  Tragedya	  
•  Anla\sal	  değil	  
•  Kahraman	  oyun	  kişisi	  
•  Yaşlılar	  korosu:	  Epiğin	  genel	  yorumu	  
•  Bireyler:	  kahramanca	  tümellik	  ßà	  Koro:	  Müphem	  yorum	  
tümelliği:	  Koro,	  seyirci-‐bilinçJr	  ve	  içinde	  iki	  uca	  ayrılmış	  töz	  
bulunur:	  hem	  evrensel	  varlıklar	  hem	  özbilinçli	  bireysellikler	  	  



Tragedyanın	  kutupları	  
•  Dişil	  kutup:	  Aile	  
•  tanrısal	  yasa,	  yeral\	  dünyası	  	  

•  Eril	  kutup:	  Devlet	  
•  insansal	  yasa,	  yerüstü	  dünyası	  	  

•  Böylece	  çok	  tanrılı	  düzendeki	  tanrılar	  gerçek	  bireyselliğe	  
yaklaşır	  [kendini	  kadın	  ya	  da	  erkek	  olarak	  gösterir].	  	  

•  Aslında	  söz	  konusu	  olan	  tek	  bir	  öznenin	  [Jn]	  momentlere	  
çözülmesidir:	  bunlardaki	  bireysellik	  [görünümü]	  yüzeyseldir	  
[aslında	  tümel	  kuvvetlerin	  simgeleridirler].	  	  

•  Tragedyadaki	  kahraman	  failler	  bilgi	  ve	  cehalet	  arasında	  
bölünmüştür.	  Onlara	  bilgi	  veren	  ışığın	  gücü	  bile	  müphem	  bir	  
takım	  laflar	  ederve	  kahramanlar	  onlara	  bütünüyle	  güvenir:	  	  

•  Apollon	  (günışığı)	  ß	  à	  Erinys’ler	  (karanlığın	  inJkam	  perileri)	  



Tragedyanın	  kutupları	  (2) 	  	  
•  Zeus	  bu	  iki	  tarawn,	  bu	  iki	  standardın	  nihai	  uzlaş\rıcısıdır	  	  
•  Apollon	  <-‐>	  Erinys’ler	  |	  Devlet	  	  <-‐>	  Aile	  |	  Bilme	  <-‐>	  Bilmeme	  

•  Tragedyada	  bile	  Zeus	  her	  iki	  güce	  hükmetmeye	  çalışır,	  bu	  her	  iki	  
güç	  de	  bireydeki	  tutkular	  düzeyine	  indirgenmişJr,	  onu	  pateJk	  
olarak	  ezen	  kişileşmemiş	  ilkelere	  değil	  	  

•  Giderek	  Zeus	  ve	  zorunluluk	  tragedyada	  daha	  merkezi	  figürler	  
haline	  gelir,	  koro	  bunlara	  dehşet	  içinde,	  yabancı	  bir	  şeymiş	  gibi	  
bakar	  	  
•  Bir	  yanda	  özbilinç	  (trajik	  kahraman)	  diğer	  yanda	  onu	  ezen	  yazgı/
zorunluluk	  (tanrılar)	  

•  Kahramanın	  özbilinci	  onun	  maskesinden	  dışarı	  çıkmalı	  ve	  
kendisini	  hem	  Koronun	  tanrılarının	  hem	  de	  sal\k	  güçlerin	  
kendilerinin	  Yazgısı	  olarak	  bildiğini	  ve	  Korodan,	  evrensel	  bilinçten,	  
bundan	  böyle	  ayrılmış	  olmadığını	  göstermelidir”	  	  



Sanat	  Dini	  3:	  
Tinsel	  sanat	  çalışması	  |	  c.Komedya	  
•  Komedyada	  oyuncu	  maskesini	  çıkarır,	  bireysel	  bilinç	  her	  şeyi,	  
tanrıların	  ağırbaşlı	  işlerini	  bile	  alaya	  indirger	  	  

•  Komedyada	  sıradan	  insan	  kendini	  her	  şeye	  karşı	  devrimci	  bir	  
saygısızlık	  içinde	  gösterir,	  ama	  aynı	  zamanda	  kendi	  iddiasıyla	  
da	  dalga	  geçer	  	  

•  İç	  varlığın	  anlamı	  ekmek	  ve	  şarabın	  gizeminde	  ortaya	  çıkar.	  
Komedya	  bu	  durumun	  ironisinin	  farkındadır.	  

•  Toplum	  
•  Demos:	  Demos	  kendini	  egemen	  bilir,	  ama	  edimselliğinin	  
Jkelliğine	  gömülmüştür,	  yani	  

•  bireysel	  aile	  haya\na	  	  
•  Aristofanes’in	  Atlılar’ında	  bir	  sosis	  sa\cısı	  zalim	  Kleon’la	  
devleJ	  yönetmek	  için	  yarışır	  ve	  o	  kazanarak	  devlete	  eski	  
şerefini	  geri	  verir.	  	  



Komedyadan	  Sokrates’e	  
•  Sofistlerle	  Sokrates	  arasındaki	  diyalekJk:	  komedyanın	  çözülen	  
ironisinin	  bir	  devamı.	  Konvansiyonel	  sanılar/kanaatler	  ve	  reçeteler	  
yerine	  müphem	  iyilik	  ve	  güzellik	  nosyonları.	  

•  Ussal	  düşünce,	  tanrısal	  Varlığı	  olumsal	  şeklinden	  kurtarır,	  oysa	  
Koro’da	  kavrayışsız	  bir	  bilgelik	  vardır:	  yasalar,	  hak	  ve	  ödev	  
kavramları.	  Ussal	  düşünce	  böylece	  tanrısal	  varlığı	  yalın	  Güzel	  ve	  İyi	  
idealarına	  yükselJr.	  	  

•  Komedyanın	  hakikaJ:	  özbilincin	  karşısında	  duran	  bütün	  özsel	  
sabitliklerin	  aslında	  özbilincin	  ürünleri	  olması,	  onun	  insawna	  kalmış	  
olması	  -‐	  Birey	  kendini	  kendi	  bireyselliğinde	  Mutlak	  olarak	  görür	  	  

•  Özbilince	  karşı	  özsellik	  biçimini	  alan	  her	  şey	  [örn.	  tanrılar,	  
kahramanlar],	  şimdi	  onun	  [özbilincin,	  seyircinin]	  dışvarlığında	  ve	  
eyleminde	  çözülür,	  onun	  insawna	  kalır.	  Evrensel	  her	  şey	  [Jkellikler	  
manifoldu]	  öz-‐kesinliğe	  geri	  dönmüştür,	  ar\k	  yabancı	  bir	  şeye	  karşı	  
korku	  yoktur,	  çünkü	  yabancı	  şey	  yoktur.	  Bilincin	  bu	  özkesinliği	  
komedya	  dışında	  hiçbir	  yerde	  yoktur.	  



Bildirilmiş	  din	  

•  Hakikata	  en	  yakın.	  
•  Mutlak	  din	  vahyedilmiş/bildirilmiş	  dindir	  çünkü	  

onun	  içinde	  Tanrı	  bildirilmişJr	  ve	  özünde	  
özbilinçli	  olarak	  bildirilmişJr.	  

•  Tanrı,	  Tanrı’yı	  dinde	  bilmelidir:	  [yani	  insan]	  
kendini	  dinsel	  insanda	  bilmelidir.	  

•  HrisJyanlığın	  bilgeliği:	  Tümelin	  bilgisi	  [Tanrı]	  
özünde	  insandadır	  [İsa].	  

•  Ama	  mutlak	  özün	  bireyleşmesi	  dinde	  henüz	  
gelişmiş	  değildir,	  tek	  bir	  örnekte	  geçerlidir:	  
İsa’da;	  hepsinde	  eşit	  olarak	  geçerli	  değildir	  	  

•  Ama	  dinsel	  bilinç	  kendisini	  asla	  tapındığı	  şeyle	  
[Tanrıyla]	  özdeşleşJrmez,	  en	  iyi	  ihJmalle,	  
sonsuz	  gelecekte	  bir	  zaman	  [kıyame;en	  sonra],	  
nesnesiyle	  bir	  araya	  geldiğini	  tasarlar:	  İsa	  
gitmezse	  kutsal	  ruh	  gelmez	  



	  Mutlak	  Bilgi	  
•  Bildirilmiş	  dinde	  özbilinç	  kendisinin	  ancak	  resimsel	  nesnel	  
biçim	  içinde	  farkındadır,	  özbilinç	  olarak	  değil.	  Bu	  biçimi	  de	  
iptal	  edip	  kendisini	  bu	  zamana	  kadar	  aldığı	  bütün	  biçimler	  
içinde	  tanımalıdır.	  Özbilinç	  kendinin	  değişik	  nesnelerde	  nasıl	  
dışsallaş\ğını	  görmeli	  ve	  görürken	  de	  bu	  dışsallaşmayı	  iptal	  
etmelidir.	  Bütün	  nesnel	  biçimlerini	  kendisi	  olarak	  görmelidir:	  	  

•  Şimdi	  elimizde	  benliğin,	  ha;a	  bu	  bireysel	  benliğin	  arı	  bilgisi	  
var,	  bu	  aynı	  zamanda	  benliği	  benlikten/kendiyi	  kendi’den	  
ayıran	  ve	  kavranmak	  üzere	  geri	  bir	  araya	  geJrilen	  bütün	  
momentlerin	  de	  bilgisidir.	  

•  Tinsel	  Bilinç	  şimdi	  ilk	  görünümünde	  yoksul	  ve	  soyut	  olan	  
nesnesini	  öncelikle	  zenginleşJrmek	  için	  uzun	  bir	  yol	  gitmelidir,	  
ardından	  zenginleşJrdiği	  her	  şeyi	  kendine	  mal	  edip	  kavramsal	  
olarak	  yeniden	  abzorbe	  etmelidir	  	  



Mutlak	  bilgi	  (2)	  
•  Bildiğimiz	  her	  şey	  önümüze	  yaşayan	  bir	  deneyim	  evresi	  
halinde	  gelmelidir.	  Tözsel	  olan,	  yani	  ka\	  biçimde	  ‘orada’	  olan	  
yavaş	  yavaş	  kavramsal	  olana,	  öznel	  olana	  çevrilmelidir.	  Zaman	  
bu	  kendini	  gerçekleşJren	  sürecin	  biçiminden	  başka	  bir	  şey	  
değildir.	  Tin	  gereken	  zamansal	  sürecin	  sonuna	  gelmeden	  tam	  
özbilince	  ulaşamaz.	  

•  Bütün	  olan	  da	  ayırt	  edilen,	  ayrımlaşmış	  olan	  olduğu	  için,	  
sezgisel	  olarak	  kavranan	  saf	  kavrama,	  yani	  Zaman’a	  ayrımlaşır.	  
İçkin	  ve	  örtük	  doğa,	  Zaman	  ve	  İçerik’Jr.	  Özne	  olarak	  töz	  bir	  iç	  
zorunluluk	  taşır:	  kendini	  ne	  ise	  o	  olarak,	  Tin	  olarak	  sergilemek.	  
Tin	  kendini	  dünya-‐Jni	  olarak	  tamamlamadan	  özbilinçli	  Tin	  
olarak	  tamamlanamaz.	  	  



Felsefe	  tarihinde	  aynı	  evrim	  
•  Bütün	  nesnelliğin	  nihai	  kavramsallaşması	  ve	  benliğe	  
indirgenmesi:	  	  
•  Ortaçağ’ın	  dinsel	  dünya	  görüşü,	  	  
•  Rönesans	  sonrası	  felsefeye	  doğru	  ilerleme.	  	  
•  Kartezyen	  felsefede	  gözlem	  evresinde.	  	  
•  Spinoza	  felsefesinde	  birleşmiş,	  doğulu,	  ışık-‐dini	  evresinde.	  	  
•  Leibniz’de	  bireyselci,	  monadcı	  biçimdi.	  	  
•  Her	  şey,	  Aydınlanma’nın	  faydacılığında	  ve	  Kant’ın	  arı	  kavramsal,	  
numenal	  iradesinde	  daha	  da	  öznelleşK.	  	  

•  Fichte’nin	  Ben’i	  koyutlayan	  Ben’inde	  özneleşme	  ve	  zaman	  ve	  
mekanın	  bağımlı	  inşası	  daha	  mutlak	  hale	  geldi.	  	  

•  Schelling’de	  tözsel	  dünyanın	  öznelleşmesi,	  mükemmel	  olmayan	  
bir	  biçimde	  gerçekleşKrildi,	  doğal	  varlık	  ile	  Ego	  bir	  mutlak	  içinde	  
dışsal	  ve	  mükemmellikten	  uzak	  biçimde	  bütünleşKrildi	  	  



Mutlak	  bilgi	  (3)	  
•  Tin,	  kendini	  dışsallaş\rdığı	  bütün	  içerik	  evreleri	  ve	  bu	  evreleri	  
gerisin	  geri	  kendinin	  tam	  bilincine	  geri	  götürmesidir.	  	  

•  Ama	  SistemaJk	  Bilim	  arı	  kavramsal	  bir	  gelişme	  olarak	  kalamaz.	  
Kendi	  dışına	  çıkmalı	  ve	  Tin’in	  doğadaki	  zaman	  ve	  mekan	  içinde	  
gelişimini	  görmelidir	  	  

•  Bu	  yüzden	  Tin’in	  zaman	  içinde	  kendine	  dönüşünü	  incelemelidir,	  
yani	  birbirini	  takip	  eden	  uzun	  tarihsel	  kültürler	  ve	  bireyler	  
zincirini	  takip	  etmelidir.	  

•  Bunların	  (bu	  Tin	  ülkelerinin)	  saklanışı,	  olumsallık	  biçiminde	  
görünen	  özgür	  varoluşlar	  açısından	  bakıldığında	  TarihJr,	  ama	  
kavranan	  örgütlenişleri	  açısından	  bakıldığında	  Görüngüsel	  
Bilmenin	  Bilimi’dir.	  	  



Geist?!	  	  

“Bu	  Knler	  ülkesinin	  kadehinden	  
Köpürür	  onun	  sonsuzluğu”	  	  
(Schiller)	  

Kavranan	  Tarih,	  Tinin	  
Golgota’sıdır	  [çarmıha	  gerildiği	  =	  
dirildiği	  yerdir].	  Görüngübilim	  ve	  
Tarih	  (yani	  kavranan	  tarih)	  
birlikte	  Tinin	  edimsellik,	  gerçeklik	  
ve	  kesinliğini/oluştururlar.	  Bu	  
olmazsa	  cansız,	  yalnız	  bir	  şey	  
olacak\r	  



1.Bilinç >1.Duyusal Kesinlik 
 2.Algı  
 3.Anlak ve Kuvvet 
 

2.Özbilinç  >1.Stoacılık 
 2.Kuşkuculuk 
 3.Mutsuz Bilinç 
 

3.Tin   >1.Us 
 

  2.Tin >1.kültür 
    2.törellik  
    3.terör 
 
  3.Din  >1.doğal  >1.ışık dini 

   2.bitki-hayvan dini 
   3.usta 
 

 2.sanat >1.soyut >1.tanrı heykeli 
     2.ilahi 
     3.dinsel kült 
 
   2.dirimli >1.mimari 
     2.sporcu heykeli 
     3.edebiyat/dil 
 
   3.tinsel >1.epik 
     2.tragedya 
     3.komedya 

   3.vahiy/bildirilmiş din 
 
 



Büyük	  Diyalektisyenler	  



Bir	  kişi	  olarak	  Tin	  

KİŞİ	  
• Kişilik:	  senkronik	  	  

• Kişileş^rme:	  diyakronik	  
Kişi:	  ikisi	  birden	  

	  
	  

Tin:	  senkronik	  	  
kendini	  açımlaması:	  diyakronik	  
Tinin	  de	  bir	  tarihi	  var:	  İkisi	  birden	  

[Din]	  önceki	  tüm	  şekilleri	  
ön-‐varsayar	  ve	  onları	  
birlikte	  içerir	  ama	  

birbirleri	  ardı	  sıra	  değil.	  
Ancak	  dünyada	  bunlar	  
birbirini	  takip	  etmelidir.	  



Tinin	  varoluşu	  
• Karakterleşme	  “varoluşçu”	  bir	  süreçJr!	  
•  (Bizi	  şaşırtan	  bir	  son	  bulduysa	  ne	  ala)	  
• Tarih,	  sanat,	  din….	  
• Hepsi	  aynı	  dönemde	  mevcut	  
• Ama	  öyküleri	  kronolojik	  olmak	  zorunda	  
• Ama	  kendi	  kronolojileri	  de	  var	  

• Ve	  Tin	  (bunların	  hepsi)…	  
• Kimliğini	  en	  son	  bulur.	  



“Eğer	  insanda	  özgünlük	  varsa	  onu	  ortaya	  koymalı,	  yoksa	  onu	  
edinmeye	  bakmalı.”	  
“Yetenek	  büyük	  bir	  sabırdır.	  Bir	  şey	  anlatılmak	  istendi	  mi,	  
şimdiye	  kadar	  hiç	  kimse	  tarafından	  görülmemiş	  ve	  
söylenmemiş	  bir	  yan	  buluncaya	  kadar	  o	  şeyi	  dikkatle	  uzun	  
uzadıya	  gözden	  geçirmek	  gerekir.	  Her	  şeyde	  keşfedilmemiş	  
bir	  yan	  vardır.	  Gözlerimiz	  her	  şeyi	  bizden	  öncekilerin	  bizde	  
bıraktığı	  anılarıyla	  görmeye	  alışıktır.	  Oysa	  en	  ufak	  bir	  şeyde	  
bile	  bilinmeyen	  bir	  yan	  vardır.	  İşte	  onu	  bulalım.	  Yanan	  bir	  
ateşi	  ya	  da	  ovadaki	  bir	  ağacı	  betimlemek	  için,	  bu	  ateşin	  ya	  da	  
ağacın	  önünde	  hiçbir	  ateşe	  ya	  da	  ağaca	  benzemeyecek	  bir	  
yan	  buluncaya	  kadar	  duralım.”	  
“İşte	  insan	  ancak	  bu	  biçimde	  özgün	  olur.”	  

Maupassant’ın	  hocası	  Flaubert	  



Flaubert	  (2)	  
•  Yeryüzünde	  iki	  kum	  zerresi,	  iki	  sinek,	  iki	  el,	  iki	  burun	  bile	  
birbirlerine	  benzemez.	  	  

•  Temrin:	  Bir	  yaratığı	  ya	  da	  nesneyi	  iyice	  özelleştirecek,	  aynı	  
ırktan	  ya	  da	  aynı	  türden	  olan	  yaratıklardan	  ya	  da	  
nesnelerden	  ayırt	  ettirecek	  birkaç	  tümce...	  

”Kapısının	  önünde	  oturan	  bir	  bakkalın,	  piposunu	  tüttüren	  bir	  
kapıcının	  ya	  da	  bir	  fayton	  durağının	  önünden	  geçerken;	  bu	  
bakkalın,	  bu	  kapıcının	  davranışlarını,	  ustaca	  betimleme	  
sayesinde	  manevi	  cephesiyle	  birlikte	  bütün	  maddi	  yanlarını	  
o	  biçimde	  canlandır	  ki,	  onu	  hiçbir	  bakkalla,	  hiçbir	  kapıcıyla	  
karıştırmayayım	  ve	  gilan	  fayton	  atının	  neden	  önünde,	  
arkasında	  duran	  diğer	  elli	  fayton	  atına	  benzemediğini	  bana	  
bir	  tek	  sözcükle	  anlat.”	  
(Akt.	  Maupassant,	  Pierre	  ve	  Jean’a	  önsöz	  (h;p://goo.gl/sjdS82).	  	  
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