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Zaman  

"Zaman" kavramının felsefenin en sorunlu kavramlarından birisi olduğu bilinir. Bununla 
birlikte, felsefe tarihinde zaman üstüne belirlemeleri genellikle iki zaman anlayışı altında 
toplamak mümkündür: 1. Nesnel zaman anlayışı, 2. öznel zaman anlayışı.  

Nesnel zaman anlayışı, zamanı, insana dışsal kalan bir şey olarak, Aristoteles'in 
ontolojisinden Newton'un mekanist fiziğine kadar, tüm olup bitenlerin uzayda hareket ve yer 
değiştirme yoluyla birbirlerine ardışık (succesiv) halde eklemlendiği, öncesiz-sonrasız, 
dairesel süre olarak anlar. Zaman, bu durumda, ânların bitimsiz ardışıklığından (succession) 
ibaret olur. Başka bir deyişle o, evrende oluş (genesis) halindeki herşeyin birbirini ânların 
ardışıklığı (succession) içinde izleme formudur. Aristoteles, bu nedenle, zamanı, fiziksel 
dünyaya ait kılar ve onu hareketin ölçütü ve formu sayar. Zaman, Aristoteles'te, on temel 
varlık kategorisi içinde, uzam ile birlikte, varolanların (fiziksel adıyla: cisimlerin) var olma 
biçimleri arasında yer alır. Aristoteles'in realist/fizikalist zaman anlayışı, Yeniçağ'da Galilei 
ile birlikte ölçülebilir/niceliksel zaman anlayışına eklemlenmiştir. Newton, ise, tüm Yeniçağ 
fiziğine ve doğa bilimlerine damgasını vuracak olan insandan ve fiziksel dünyadan bağımsız 
bir mutlak uzay ve zaman anlayışı geliştirmiştir. Newton Yeniçağ'da "bilim" denince akla 
gelin kişidir. Bununla birlikte Yeniçağ, onun uzayı ve zamanı Hıristiyanca kaygılarla 
mutlaklaştırmakla, Aristoteles'in zamanı hareketin formu sayan realist/fizikalist anlayışının 
gerisine düşmüş olduğunu görememiştir. Yüzyılımızın başında Einstein, zaman ve uzaydan 
mutlaklığı alıp onları yeniden oluş ve hareket dünyasına, fiziksel dünyaya ait hâle getirirken; 
öbür yandan onları birbirine göreceli de kılmıştır. Zaman yoksa uzay, uzay yoksa zaman 
yoktur. Çünkü bir cismin hızı artıkça kütlesi küçülür ve zaman yavaşlar. Gerçi cisimler 
uzayda yer kaplamaya ve zamanda hareket etmeye devam ederler; fakat uzam (yer kaplama) 
ve hareket, hıza bağlı olarak göreceli hâle gelirler ki; "uzam-zaman", üç boyutlu uzaya bir 
dördüncü boyut olarak katılmış olur. Görülüyor ki, Aristoteles'in realist/fizikalist zaman 
anlayışı da, Newton'un mutlak zaman anlayışı da, Einstein'ın göreceli zaman anlayışı da, esas 
olarak nesnelcidirler. Ayrıca Aristoteles'ten Newton'a kadar, bu nesnel zaman, aynı zamanda 
niceliksel olarak bölümlenebilir, dilimlenebilir bir zaman, "ölçülebilir zaman" (yıl, gün, saat, 
dakika, vd.) olarak da görülmüştür.  
 
Öznel zaman anlayışı, örtük olarak daha Protagoras'ta bulunur; fakat ilk ve etkili ifadesini 
Augustinus'ta bulur. Augustinus, yüzyılların nesnel zaman anlayışı karşısında septiktir. O, 
zamanın kavranılmaz olduğunu, ancak içsel bir şey olarak yaşanarak farkına varılabileceğini 
söyler. Zaman, eşit dilimlere (yıl, gün, saat, vd.) bölünerek bir hesaplama konusu kılınabilir; 
ne var ki orada zihinsel bir işlem söz konusudur, yaşantı değil. Örneğin "saat" dediğimiz 
zaman dilimi, dünyanın kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşü için geçen sürenin 24 eşit 
parçasından birisidir, yani dünyanın dönüş hareketine bağımlıdır ki, diğer tüm hareketleri 
ölçmede başvurduğumuz bir ölçüt olmaktan başka bir şey ifade etmez. Bu bağlamdan 
bakıldığında, nesnel zaman, ölçme yöntemlerinden bağımsız bir varoluşa sahip değildir. 
Kısacası nesnel zaman, hareketi yine bir hareketi ölçüt kılarak ölçtüğümüz zamandır. Demek 
ki biz nesnel zamanı aslında ancak zihinsel/matematiksel işlemlerle kavrayabilme imkânına 
sahibizdir. Yeniçağın hem empirist hem rasyonalist epistemolojilerinde, Hume'dan Leibniz ve 



Kant'a kadar, nesnel zamanın, ironik bir tarzda, ancak öznenin bilme kapasiteleri ile (zihin ve 
duyarlık) sayesinde, yani öznel olarak farkında olunan bir şey olduğu belirtilir; örneğin Kant 
zamanı artık öznenin iki bilme kapasitesinden, zihin ve duyarlıktan birine, duyarlığa ait kılar 
ve onu bir "duyarlık formu" sayar. Kant'ta zaman, vurgulamakta yarar vardır, nesnel zamanın 
öznenin bilme formları arasına ithal edilmiş hâlidir. Kant zamanı "öznelerarası ortak" bir 
duyarlık formu saymakla, genellikle "nesnellik"i de öznelerarasılık zeminine çekmiş oluyor 
ve zamanı bu anlamda öznelleştiriyordu. Aristoteles'in "hareketin formu" saydığı zaman, gök 
cisimlerinin periyodik hareketleri esasında, yıllara, saatlere, dakikalara bölünmüş olarak 
"ölçülebilir zaman" hâline zaten binlerce yıl öncesinden getirilmiş bulunuyordu. Kant bu 
durumu, Yeniçağın özne felsefesi içerisinde, zamanın "öznelerarası nesnellik"ine örnek 
gösterdi. Oysa Kierkegaard, Dilthey, Bergson gibi yaşama filozofları ve Heidegger, zamanı, 
Kantçı öznelerarası nesnellik zemininde kavramaya devam etmekle birlikte, onu tekil insanın 
ya- şantıları temelinde, tam anlamıyla tekil insana özgü kılmaktan, öznelleştirmekten de geri 
kalmazlar. Bergson'un ünlü sözleri, bu öznelleştirmenin en iyi formüllerinden biri olarak 
görülebilir: "İnsan zamanda değil, zaman insanda yaşar." Yaşama felsefesinde zaman, 
bölünebilir, parçalanabilir, dilimlenebilir, ölçülebilir bir şey olmaya, ortak insan zihninin 
hesaplanabilir ve inşa edilmiş bir şey haline getirdiği nesnel zaman olmaya gerçi devam eder; 
fakat o esasında ancak ve yalmzca "yaşanmış zaman"dır. Zaman her canlının kendine özgü bir 
ritm içinde yaşadığı bir şeydir ve ölüm de bu “yaşama zamanı”nın bir parçasından başka bir 
şey değildir. Kısa fakat hızlı ve yoğun yaşayan bir canlı ile uzun fakat yavaş ve seyrek 
yaşayan bir canlı "aynı" zamanı yaşamazlar.  
 

Geçen yüzyılda ve yüzyılımızın ilk yarısında özellikle doğa bilimciler tarafından aşırı öznelci 
ve irrasyonalist bir tavrın sonucu olarak değerlendirilip şiddetle eleştirilen bu öznel zaman 
anlayışının, yüzyılımızın sonunda bizzat doğa bilimciler tarafından da kabul gördüğünü 
görmek ilginçtir. Modern fizikte zaman, gözlemcinin hareket noktasına bağlı, göreceli olarak 
ölçülebilen, özne-bağımlı zaman hâline gelmiştir. Gerçi fizikçiler "ölçülebilir zamandan 
vazgeçmiş değildirler. Ne var ki ölçülebilirlik için başvurulan şey olarak gök cisimlerinin 
hareketi, Einstein fiziğine göre bu cisimlerin kütleleri hıza bağlı olarak değişebilir olduğundan 
veya olabileceğinden, sabit ve değişmez değildir. Dolayısıyla, 365 günlük dünya yılı, 
dünyanın hızının dış etkilerle artması veya azalmasıyla değişir/değişebilir. Kısacası, 
ölçülebilirlik için başvurulacak bir değişmez olmadığından, ölçülebilir zamanın kendisi de 
relatif ve itibarî olmaktan kurtulamaz. Bu, ölçme yöntemlerinin de öznellikten bağımsız 
olamayacağını bir kez daha gösterir. 

 

 


