Teknik ve Dönü

Böylelikle ça rc çat, yalnzca önceki bir aç a çkartma tarzn, varl a getirmeyi gizlemekle kalmaz, ayn zamanda aç a çkartma olarak aç a çkartmay, bunun
yansra da, içinde a ikârl n, yani hakikatin olup bitti i
eyi de gizler.
Çat, hakikatin yaylma ve hüküm sürme yollarnn
önünü keser. Buyurmay buyuran yazg, böylelikle en
büyük tehlikedir. Tehlikeli olan, tekni in kendisi de ildir.
Tekni in iblisli i diye bir ey yoktur; daha çok, özünün
gizemlili i diye bir ey vardr. Tekni in özü, bir aç a çkartma yazgs olarak tehlikedir. Çat sözcü ünün evrilmi olan anlam, çaty yazg ve tehlike babnda dü ündü ümüzde, az da olsa güven verici olabilir imdi.
nsan tehdit altnda tutan ey, tekni in öldürücü etkide bulunabilen araç ve gereçlerinden ileri gelmez. Asl
tehdit, insann özüne çoktan ili ti bile. Çatnn egemenli i,
daha köklü bir aç a çkartmay mesken tutma ve böylece
daha asli bir hakikati deneyimleme hakkn insandan esirgeyebilecek olmakla tehdit eder.
u halde çatnn egemen oldu u yerde en yüksek anlamda tehlike vardr.
Ancak tehlikenin oldu u yerde, çare de büyümektedir.
Hölderlinin sözü üzerinde dikkatle dü ünelim. Ne
demektir çare? Genellikle bunun yalnzca u anlama
geldi ini dü ünürüz: yok olmann tehdidi altnda olan, o
ana kadarki varolu unu güvence altna almak için tam zamannda yakalamak. Ancak çare fazlasn söyler. Çare
olmak udur: bir eyi özün içine almak ve böylelikle özü
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asl parltsna geri getirmek. ayet tekni in özü, yani çat,
en büyük tehlike ise ve Hölderlinin sözü de hakikatli ise,
o zaman çatnn egemenli i, her türden aç a çkart n
 lday n ve hakikatin bütün parltsn yalnzca söndürme yolunda tüketemez kendisini. O halde çarenin büyümesini gizleyen de tekni in özünden ba kas de ildir.
Bundan dolay, aç a çkart n bir yazgs olarak çatnn
ne oldu unu eleveren bir bak da çareyi do u unda görünüme getiremez mi?
Ne kadar büyüyebilir ki çare, tehlikenin oldu u yerde?
Bir ey, büyüdü ü yere kök salar ve oradan ya am bulur.
Bütün bunlar gizlice, sessizce ve zaman geldi inde gerçekle ir. Ama airin sözüne göre, tehlikenin oldu u yerde, çareyi de do rudan do ruya ve hazrlk yapmakszn
ummak gibi bir hakkmz yoktur i te. Bu nedenle, tehlikeyi bu denli büyük klan eyde, yani çatnn hüküm sürmesinde, ilk elde çarenin hangi derinli e kadar kök saldn, ne dereceye kadar da buradan ya am bulup büyüdü ünü dü ünmeliyiz. Böylesi bir eyi dü ünebilmek için,
izledi imiz yol üzerinde son bir adm atarak tehlikeye
daha açk bir gözle bakmamz gerekir. Buna göre de, bir
kez daha tekni i sormalyz. Çünkü söylenilene göre çarenin kök salp büyüdü ü topraklar, onun özündedir.
Evet ama, aslnda çatnn, özün hangi anlamna bürünerek tekni in özü haline geldi ini dü ünmedi imiz sürece, tekni in özündeki çareyi görmeyi nasl umabiliriz ki?
imdiye kadar öz sözcü ünü sradan anlamyla ele
aldk. Akademik felsefe diliyle öz, bir eyin ne oldu u-
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dur; Latince söylemek gerekirse: quid. Quidditas, nelik, öz
sorusunu yantlar. Bütün a aç türlerine, sözgelimi me e,
gürgen, hu ve çam a açlarna özgü olan ey, o ayn
a aç-sal olandr. Genel bir snf, yani evrensel olan söz
konusu a aç-saln kapsamna ise, gerçek ve olas bütün
a açlar girer. u halde tekni in özü, yani çat, teknik olan
her eyin ortak snfdr diyebilir miyiz? E er bunu diyebiliyorsak, o zaman, örne in buhar türbini, radyo vericisi
ya da siklotron da bir çat olmalyd. Ama i te çat sözcü ü herhangi bir gereç ya da bir alet türünü belirtmiyor
imdi. Bu tür araçlarn genel kavramlarn ise hemen hiç
belirtmez. Gerek santral görevlisiyle gerekse yap bürosundaki mühendisle kyaslandkta, makine ve cihazlar
dahi çatnn durum ve türleri arasnda saylamaz. Her ne
kadar bütün bunlar hazr-olu un birer parças olarak, hazr-olu olarak ya da hazr-olmay buyurucu olarak kendi
tarznca çatya aitse de, asla bir snf anlamnda tekni in
özü de ildir çat. Aç a çkartmann, yani ça rmann
yazgsal bir tarzdr çat. Böylesi bir yazgsal tarz, varl a
getirici aç a çkartmadr ayn zamanda, yani poiesistir.
Ancak bu tarzlar, biti ik bir biçimde düzenlenmi olarak
aç a çkartma kavramnn alanna giren türler de ildir.
Aç a çk , daima, apansz ve hiçbir dü ünmenin açklayamayaca  bir biçimde, kendisini, hem varl a getirici
aç a çkartmaya hem de ça rc olan aç a çkartmaya
bölü türen, ayn zamanda ise insana tahsis eden yazgdr.
Ça rc aç a çkartmann yazgsal kayna , varl a getirici olanda bulunur. Ancak ayn zamanda çat, yazgsal bir

42

