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Önsöz

Modern düşüncenin de içerisinde bulunduğu Batı metafizik
geleneğine hâkim olan düşünme biçiminin en belirgin karakteristikleri, hümanizm, rasyonalizm, özcülük, teorik bakış
açısı ve düalistik mantıktır. Daha başlangıcından itibaren insan aklı ve düşüncesini temel referans ve haklılaştırma zemini
olarak kabul eden Batı metafizik geleneğinin insanı, gerçeklik-görünüş, episteme-doksa, form-madde, numen-fenomen,
değer-olgu, özne-nesne gibi ayırımlar yoluyla tarih-dışı, ezeli,
ebedi, değişmez ve mutlak bir hakikatle buluşturmayı, özellikle Aristoteles’ten beri, kendisine görev olarak bildiği söylenebilir. Söz konusu düşünce geleneğinin en radikal boyuta taşınması ise, aşkın hakikat fikrinin büsbütün yitirildiği ve yerine,
rasyonel ve bilimsel kesinlik fikriyle tebarüz eden bir hakikat
anlayışının ikame edildiği modern düşünce ile olmuştur.
Hakikatin âdeta beşerî özneye ait düşüncenin sınırlarına referansla tayin edildiği bu düşünce tarzı içerisinde, varlık ve
hakikat de beşerî epistemik pratik tarafından inşa edilen bir
mahiyete ulaşmıştır. Bununla paralel olarak, metafiziksel düşünce tarzı içerisinde ortaya koyulan tüm epistemik hakikat
7
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iddialarının, aynı zamanda düşünce konusu kılınan varlıklara
yönelik epistemik bir müdahale olması nedeniyle bu iddialar,
kaçınılmaz bir biçimde metafiziksel bir şiddeti de beraberinde
getirmiştir. Söz konusu şiddet, varlıkların özlerinin rasyonel
bir dile tercüme çabasına bağlı olarak, soruşturma konusu
kılınan varlığı, başka türlü olma imkânından mahrum eden
ve onu özü itibariyle yeniden inşa eden epistemik bir söylem
pratiği ile meşrulaştırılmıştır. Tam da bu nedenle metafiziğe
ait düşünce tarzlarınca ortaya konulan bütün düalist ayırımların, taraflardan birinin, diğerinin lehine ikincil veya türevsel
kılınmak suretiyle değer kaybına uğratıldığı şiddet formlarına
karşılık geldiği söylenebilir.
Bu çalışma, ‘fark’a yönelik külli bir tahammülsüzlük içerisinde olup, savunduğu düalist ayrımlar yoluyla fark ve farklılığı
kategori dışı bırakmayı meşrulaştıran söz konusu hümanistik
metafiziklerde ortaya konulan özcü, mutlakçı ve evrenselci
hakikat telakkilerine karşıt bir biçimde, farka ve farklılığa
ihtimamla tebarüz eden bir düşüme ve anlama kaygısı içerisinde olduğunu düşündüğümüz Jacques Derrida’nın düşüncelerine odaklanmaktadır. Elbette son derece geniş ve çeşitlilik arz eden bir düşünce ufku içerisinde eser veren Derrida’yı
tüm yönleriyle ele alıp, değerlendirmek, bu çalışmanın kapsamını ziyadesiyle aşan bir mahiyet arz etmektedir. Bununla
birlikte bu çalışmanın, geliştirmiş olduğu dekonstrüktif okuma stratejisiyle başta post-yapısalcı ve postmodern düşünürler olmak üzere, etik ve politik meselelerin başat bir konum
teşkil ettiği çağdaş felsefeler için oldukça önemli bir referans
kaynağı olan Derrida’yı, genel bir perspektif içerisinde de
olsa, temel kavram ve düşünce pratikleriyle ele alma çabasında olduğu ifade edilmelidir.
Kuşkusuz her çalışma, tek bir müellif ismiyle anılacak olsa da,
müellifin ilim ve fikir dünyasını besleyen, bu yönüyle de içerisinde en az müellif kadar takdir edilmeyi hak eden tarihsel bir
8
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arka planın ürünüdür. Bu bağlamda, öğretmenlerim, hocalarım başta olmak üzere, çocukları okuyabilsinler diye memleketinden Bursa’ya bin bir meşakkat içerisinde göç eden anne
ve babama, üzerimde tahminlerin çok ötesinde hakkı bulunan ustam ve ağabeyim Prof. Dr. Derda Küçükalp’e, “iyiler çok
yaşamaz” sözünü kanıtlarcasına genç denebilecek bir yaşta
rahmet-i Rahman’a kavuşmuş olan ve sadece danışmanlığımı
yürüttüğü lisansüstü eğitim sürecinde değil, bir ağabey ve dost
olarak da gölgesini üzerimde her daim hissettiğim rahmetli
hocam Prof. Dr. Ahmet Cevizci’ye, son okumasını oldukça
titiz bir şekilde yapmak suretiyle metnin bu hali almasında
katkısı olan Dr. Zeynep Kot’a, varlıklarından ötürü sürekli
Rabbim’e şükrettiğim, eşim Fadime Küçükalp ve çocuklarım
Yusuf ve Esra’ya, son olarak ise, bu çalışmanın da içinde bulunduğu projenin editörlüğünü yürüten ve metni dakik bir
okuma süzgecinden geçiren çok kıymetli kardeşim Doç. Dr.
Lütfi Sunar’a en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, Allah’tan
bu çalışmayı hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum.
Kasım Küçükalp
Bursa/Ocak 2020
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