
18

“Zaman nedir?” diye sorduğumuzda aslında zama-
nın bir var olma gerçeğinden yola çıktığımızı söyle-
yebiliriz. Zamanın ne olduğu problemi dış dünyada 
var olduğu düşünülen bir zaman gerçekliğinden ha-
reketle tartışılmıştır. Peki gerçekten dış dünyada bir 
zaman gerçekliğinden bahsedebilir miyiz?

Dış dünya gerçekliği dediğimizde bizden ve zihni-
mizden bağımsız olarak var olan her şeyi anlıyoruz. 
Bu basit tanım bizi zihnimizden bağımsız bir dış 
dünya gerçekliğine, nesnel bir varoluş durumuna 
doğru götürür (1). Fakat zamanla ilgili bir dış dünya 
gerçekliği sınaması yaptığımızda zamanın varoluşu 
ile zamanın bize görünüşü arasında bir uçurum ol-
duğunu da fark ediyoruz. Bu uçurum zamanın an-
laşılmasını güçleştirmekle beraber zamanın neliği 
üzerine farklı bakış açılarının gelişmesine de neden 
olmuştur.

 İnsan zihninden bağımsız bir dünya ve onu zihniyle 
anlamaya çalışan bir öznedir bilgi problemini başla-
tan. Fakat bir özne-nesne etkileşiminden öte, bilmek 
eylemi, tüm süreçleriyle bir zihin işlevidir. Zihin, dış 
dünyada bulunanı tecrübe eder ve gerçek olduğuna 
dair bir bilince sahip olur (2). Bu anlamda karşımız-

daki sandalye, masa, insan, evren, Tanrı gerçektir ya 
da değildir diye bir yargıya da sahip olmuş oluruz. 

Bu perspektiften baktığımızda zamanla ilgili şu so-
ruları sorabiliriz: “Zaman gerçek midir?”, “dış dün-
yada zamanı elle tutulur, gözle görünür kılan neler 
vardır?”, “yoksa zaman sadece insan zihninin bir 
ürünü müdür?”, “zamanı tecrübe ediyor olmamız ve 
bunun farkında olmamız, onun, öznel zaman kate-
gorisi içinde olmasını gerektirir mi yoksa özneden 
bağımsız bir nesnel zaman gerçekliği var mıdır?” 
Tüm bu sorular, felsefe tarihinde tartışılmıştır. Za-
manın bir gerçekliğe sahip olduğunu söyleyen fi-
lozoflar (Aristoteles, İbn Sînâ gibi) olduğu gibi, 
gerçekliğinin bulunmadığını söyleyen filozoflar da 
(Septikler, McTaggart gibi) olmuştur (3). 

“Gerçekten zaman nedir?” diye sorduğumuzda bi-
zim bulduğumuz cevapların nesnel bir var olan 
olarak zamanın varlığını ortaya koyamadığını gör-
mekteyiz. Biz bir algılama yaşıyoruz. Zihin bir akışı 
tecrübe ediyor. Fakat “bu akış zaman mıdır?” diye 
sorduğumuzda verdiğimiz cevap “işte bu zamandır” 
şeklinde değildir. Yani ontik bir zamanı biz günlük 
hayatımızda doğrudan tecrübe edemiyoruz. Akış 
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üzerinden ve zihnin bunu farkındalığı üzerinden 
dolaylı olarak yaşadığımız bir tecrübeyle bize varo-
luşunu hissettiren bir zamandan bahsedebiliyoruz, 
yani ontolojik bir zamandan. Dolayısıyla algı dünya-
mızın ilk tecrübesinde açığa çıkan bir zaman değil, 
doğal unsurlar üzerine gerçekleştirdiğimiz algılar 
üzerinden dolaylı olarak açığa çıkan ikinci bir tecrü-
beyle bir “zaman” gerçekliğini hissediyoruz.

Zamanın doğrudan tecrübe edilemeyişi, doğal un-
surlar üzerinden zamanın anlatılmasına neden 
olmuştur. Felsefe tarihine baktığımızda İlk Çağ fi-
lozoflarından bu yana zamanın hareket üzerinden 
anlatıldığını görüyoruz. Hareketin olması demek bir 
şeyin bir önceki hâlinden farklı bir noktaya geçişi 
veya değişimi olarak gözlemlenir. Bu iki durum ara-
sındaki fark bize öncelik ve sonralık olarak gözükür. 
Bu durum Antik Çağ’da Aristoteles’in “zaman ve ha-
reket birbirinin aynı mıdır?” problemini araştırma-
sına neden olur. Aristoteles, zamanın hareketle/de-
vinimle aynı şey olmadığını, fakat bu ikisi arasında 
bir bağ olduğunun da inkâr edilmemesi gerektiğini 
söyler. O zaman “zaman hareketin ya da devinimin 
nesidir?” diye sorar. 

Devinen nesne bir şeyden bir şeye doğru devinir. 
Yani bir süreklilik vardır. Bu süreklilikte de “önce” 
ve “sonra”, bir yer içinde dizilişe sahiptir. Birinin öte-
kini izlemesinden dolayı “önce” ve “sonra” zaman-
da da vardır. Devinimi “önce” ve “sonra” açısından 
belirleyerek saptadığımızda, zamanı da anlıyoruz. 
Yani devinimdeki bu öncelik sonralığı algılama-
mızla, zamanın da geçtiğini söylüyoruz. Bu önce ve 
sonra aslında iki “an”a tekabül eder dersek, zamanın 
ilerlediğini söyleriz. Ama an’ı tek olarak algılarsak o 
zaman, zaman geçmemiş gibi görünür. Dolayısıyla 
bir devinim de yoktur orada. Önce ve sonrayı algıla-
mamız, zamanın geçtiğini duyumsatır bize. O hâlde 
zaman, önce ile sonraya göre devinimin sayısıdır (4).

Aristoteles’te sayılabilir olan zaman değil, devinim-
deki “önce” ve “sonra”dır. Yani önceler ve sonralar 
sayılabilir. Önce ve sonraların sayılabilir olmasından 
dolayı “an” vardır. An’ın zaman açısından konumu 
da; zaman olmadığında an, an olmadığında zamanın 
olmamasıdır. Zaman, an aracılığıyla süreklilik kaza-
nır ve bilinebilir.

An, zamanın bir parçası değildir. Nasıl ki nokta çiz-
ginin bir parçası değilse, an da bir sınır olduğundan 
dolayı zaman değil, zamanın bir ilineğidir. Ama aynı 
zamanda da sayı oluşturduğundan ötürü de bir sa-
yıdır. Zaman, onunla saydığımız sayı değil, sayılan 
sayıdır. An, Aristoteles’te geçmiş ile gelecek zama-
nı birbirine bağlar. Dolayısıyla an, geçmiş zamanın 
sonu, gelecek zamanın başlangıcıdır ve bunları bağ-

layan bir sınırdır (5).

Hareket veya şeyler üzerindeki değişim bana bir 
sonrakinin bir önceki ile aynı olmadığını göster-
mektedir. Öncelik ve sonralık ilişkisi sürekli peşisı-
ra gerçekleşmektedir. Dolayısıyla “önce” olan tekrar 
“sonra”nın akabinde gelemez. Eğer önce’ye 1 dersek 
sonra’ya da 2 dersek sonradan daha sonra gelen 3 
olmaktadır. Tekrar 1’in karşımıza gelme olasılığı 
yoktur. Bu anlamda önceden sonraya doğru bir akış 
vardır ki biz bunu zamanın tek yönlü ilerlemesi ola-
rak adlandırırız. Burada önce’ye Geçmiş, sonraya ise 
Gelecek dediğimizde önce ve sonrayı ayıran bir nok-
tadan bahsetmem gerekir ki bu da Şimdi’dir. Zama-
nın bölümleri, zamanın hareket üzerinden dolaylı 
olarak tecrübe edilmesi gerçeğinden açığa çıkmakta-
dır. Peki zamanın bölümleri nerededir? Geçmiş gelip 
gitmiştir. Tekrar dönüp aynı geçmişi tecrübe etmek 
istesem elimde geçmişe dair hiçbir nesnel var olma 
durumunun olmadığını görürüm. Gelecek ise henüz 
gelmemiş, yaşanmamış olandır. Geleceğin de nesnel 
bir var olma durumu yoktur. Elimde tek ontolojik 
var oluş olarak Şimdi bulunur. Şimdi ise şimdi dedi-
ğim noktada geçmişe doğru yol almıştır. Bu durum 
zamanın bölümleriyle bir zaman gerçekliği tespit 
etmenin oldukça zor olduğunu bize göstermektedir. 

Zaman, felsefenin ele aldığı, uğraştığı bir alandır 
fakat esasında bir fizik ve astronomi konusudur. Bu 
açıdan bakıldığında zamanın evrende bir gerçekliği-
nin olduğu söylenebilir. Çünkü zamanın ve mekânın 
olmadığı bir evrenin düşünülmesi insan zihnini ol-
dukça zorlamaktadır. Olaylar ve olgular arasındaki 
tüm ilişkileri bizim görmemizi sağlayan, mekân ve 
zamandır. Zamanın bu gerçekliği, sabah güneşin do-
ğuşu ve akşam güneşin batışıyla ilişkilendirildiğin-
de, “her gün aynı zamanı mı yaşıyoruz?” sorusunu 
da beraberinde getirebilir. Yani zaman ilerliyor ve 
bugün baz alınarak, “evren, dün’de ve yarın’da farklı 
şeyler mi yaşıyor yoksa evren aslında her gün yeni 
baştan aynı zamanı mı tekrarlıyor?” diye düşünürüz. 
Burada değişim ve hareket kavramlarının devreye 
girmesi kaçınılmazdır. Çünkü evren aslında her gün 
yeni baştan aynı sisteminde devam ediyorsa tekrar-
lanan bir günden bahsedebiliriz. Bu noktada deği-
şen sadece, o evren içerisinde yaşayan insanın aklı ve 
ürettikleri olmaktadır. Yani evren sabit, her gün aynı 
şeyler evren için geçerli ve fakat insan sürekli deği-
şen ve eylemleriyle ileriye doğru üreten bir varlıktır. 
Fakat bunun böyle olmadığı evren sistemi için de 
artık aşikardır. Çünkü evrenin de bir yaşı olduğun-
dan bahsedilmektedir. Bu, tüm evren içinde geçerli 
“önce” ve “sonra” kavramlarının olduğunu bize gös-
terir. Fizik çalışmaları bize gösteriyor ki, Big Bang 
teorisi gereği evrenin bir başlangıcı vardır ve Entropi 



20

teorisi ile de evrende bir sona ve bozulmaya doğru 
gidişin olduğu ifade edilir. Bu elbette ki kanıtlan-
mış bir teori olmamakla birlikte, evrenle ve evrende 
varlığını tecrübe ettiğimiz zamanla ilgili bize şunu 
söylemektedir. Evren her geçen gün yaşlanmaktadır 
ve bu ölçülebilecek bir zamanın bize var olduğunu 
göstermektedir.

Fizik bilimi evrende bir zamansal gerçekliğin ol-
duğunu ve bunun nesnel ve ölçülebilir bir gerçek-
lik olduğunu söyler. Bu yüzden “evrenin zamanda 
bir başlangıcı var mıdır?” ya da “gün gelecek evren 
sonlanacak mı?”, “evrenin başlangıcı kabul edilen 
büyük patlamadan önce bir zamandan bahsedebilir 
miyiz?” tarzında sorular fizik dünyayı o dönemde 
de, şu anda da meşgul etmektedir. Fakat günümüz-
de bu sorular canlılığını korumakla birlikte yerini 
daha kompleks sorulara bırakmış ve “zamanda ge-
riye gidiş mümkün müdür?” ya da “gelecek zaman 
şimdiden bilinebilir mi?”, “zaman yavaşlatılabilir ya 
da hızlandırılabilir mi?”, “zamanın belli bir yönü var 
mıdır?” şeklinde sorular zaman ekseninde merak 
konusu olmaya başlamıştır. 

Biliyoruz ki zaman sadece evrendeki ölçümlerle 
ilişkili, başlangıç ve sona dair çizilmiş bir çizginin 
üzerindeki duraklar olarak da anlatılamaz. Çünkü 
zamanı tecrübe eden bir zihin ve bu tecrübenin yön-
lendirdiği bir zamandan da bahsedebiliyoruz. Yani 
zihnin sahip olduğu yetiler bize zamanın ne oldu-
ğunu daha net göstermektedir. Dolayısıyla evrende 
hem bir nesnel zaman varoluşundan hem de insanın 
tecrübe ettiği ve var ettiği bir öznel zaman gerçek-
liğinden birbirini dışlamadan bahsedebiliriz. Nite-
kim Aristoteles’in zamanla ilgili yorumlarına baktı-
ğımızda, zamanın varlığının hem nesnel olarak bir 
gerçekliğe sahip olduğunu hem de zamanın zihinde 
düşünülen bir olgu olduğunun anlatımı vardır. Yani 
düşünen bir zihin olmadan, Aristoteles’in ifadesiyle 
“sayı sayanın varlığı olanaksız olduk da, sayılabilir 
bir şeyin olması da olanaksız” iken, zamanın gerçek-
liğinin olması bir şey ifade etmez (6). 

Aristoteles’in sayı sayanın varlığı olmadığında sayı-
labilir olanın da mümkün olmayacağı düşüncesi za-
manın sadece nesnel bir gerçeklik olarak tartışılama-
yacağını göstermiştir. Zaman esasında onu tecrübe 
eden insan zihninden bağımsız anlaşılamayacaktır. 
Hatta zaman öyle bir şeydir ki insan tüm insanlarla 
beraber, zamanı, pratik hayatı üzerinde nesnel bir 
biçimde yaşar fakat zihninde kendine ait bir zamanı 
da ayrıca yaşar. 

Zamanın bir özne tarafından dolaylı yollardan tec-
rübe edilen bir olgu oluşu ile bir öznenin zihninde 
mevcut bir gerçekliğinin olması, öznel ve nesnel 

zaman konusunun genel çerçevesidir. Bu ikisinde 
de ortak gibi görünen bir durum karşımıza çıkar ki 
bu süreklilik diye ifade edebileceğimiz durumdur. 
Aslında süreklilik, öznel ve nesnel zamanda aynı 
şekilde karşımıza çıkıyor gibi görünür; fakat aynı 
anlama gelmezler (7). Yaşam deneyimimizden hare-
ketle yaşama dünyasındaki zaman ve süreklilik ile, 
matematiksel kavramlarla tanımladığımız süreklilik 
birbirinden ayrılır. Yaşantı sürekliliği dediğimizde, 
aslında Bergson’un süre’sinden bahsediyoruz yani 
zihinde akıp giden, içsel ve psikolojik bir zaman-
dan. Matematiksel süreklilik ise Aristoteles’in sayı-
labilir an’larına tekabül eder ki, bu noktada sayı da 
sonsuzdur zaman da sonsuzdur. Birinde yaşamın 
içselleşmesi ve öznel olarak bütün zaman akışının 
algılanması varken ve bu algılamaya psikolojik du-
rumlar da dâhil oluyorken, diğerinde zamanın, her 
hareketin sayılabilir olmasından dolayı ölçülebilme-
sini temel alan bir akış ve süreklilik vardır. Dolayı-
sıyla biri niteliksel zamana karşılık gelirken diğeri 
niceliksel zamanı gösterir. Yani birinde saati kulla-
nırız, diğerinde süreyi. Bu iki zaman da birbirinden 
ayrılmadan ve biri diğerini baskılamadan, kendi 
dünyamızın gerçekliğini oluşturmaktadır. Bir kişi, 
çok sevdiği birini beklerken saate bakar ve o sürenin 
geçişini ölçümler. Zaman ona çok yavaş akıyormuş 
gibi gelir. Yine aynı insan hiç sevmediği birini, diğe-
rini beklediği zaman kadar bekler ve zaman ona çok 
hızlı akıyormuş gibi gelir. Bu kişinin, iki durumda 
da, tecrübe ettiği zaman aralığı saat bazında aynıdır. 
Yani fiziksel bir zamana dâhildir. Fakat içsel olarak 
yaşadığı zaman süresi, yaşadığı bu iki durumda fark-
lılaşmıştır. Bu kişi, ne nesnel zamandan ayrılmış ne 
de içsel yaşadığı zamanı terk etmiştir. Yaşadığı bu 
durum, hem nesnel hem de zihinsel olarak zamanı 
gerçek kılmıştır.

Zihinsel bir zamandan ve içsel akıştan etraflıca 
bahseden ilk kişi Orta Çağ filozoflarından Augus-
tinus’tur. Augustinus, zamanı var eden bir zihinden 
bahsederek, ölçümlerle zamanı anlayamayacağımız-
dan ve bunun gerçek bir zaman olmayacağından 
bahseden önemli bir düşünürdür. 

Augustinus konuya, zamanın ne olduğunu bildiğini 
ama anlatmaya gelince anlatamadığını söyleyerek 
başlar. Zaman konusunda anlattıkları ise kendi kişi-
sel deneyimleriyle birlikte, zamanın öznel bir yapısı-
nın olduğunun anlatılmasıdır.

Augustinus’a göre zaman Tanrı’nın bir yaratımıdır. 
Dolayısıyla Tanrı yaratmadan önce zaman diye bir 
şeyden bahsedemeyiz. Augustinus, evrendeki ge-
zegenlerin hareketlerinden bağımsız bir zaman an-
layışından bahseder ve gökyüzünde cereyan eden 
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hareketin, zaman olduğunu söylemenin doğru ol-
madığını ifade eder. Çünkü “gökyüzünde hareketin 
durması durumunda yeryüzünde çömlekçinin teker-
leği dönmeye devam etse, onun deveranını ölçebildiği-
miz bir zaman olmayacak mı?” diye sorar. Dolayısıyla 
tekerleğin dönmesinin bir gün olduğunu söyleyeme-
yeceğim gibi, gökcisimlerinin deveranının da zaman 
olduğunu söyleyemeyiz, der ve göksel cisimlerin ha-
reketi zaman değildir, diye ifade eder (8). Bir cisim 
hareket ettiğinde hareketin süresini, yani hareketin 
başladığı andan bitişine kadarki süreyi ölçmemizi 
sağlayan, zamanın kendisidir. Bir cismin hareketi 
başka bir şey, onun hareketinin süresini ölçmemize 
yarayan araç başka bir şeydir. Biz zamanı araç ola-
rak kullanıp, cismin hızını ve duruşunu hesaplarız. 
O hâlde cismin hareketi zaman değildir, cismin ha-
reketini ölçmeye yarayan şey zamandır (9). Burada 
Antik Çağ’ın meşhur hareket-zaman bağıntısı ve öz-
deş olmaması durumu anlatılmaya çalışılmaktadır. 
Yani zaman ve hareket özdeş değildir.

Augustinus’a göre Tanrı’nın yarattığı bu zaman/an, 
ancak akıp giderken ölçülebilir. Bu yüzden sadece 
şimdiki zamanı ölçebiliyoruz, der. Geçmiş zaman ve 
gelecek zaman, şu an reel olarak var olmadığı için 
ölçülemez. Çünkü olmayan bir şeyi ölçemeyiz. Biz 
ancak şimdiki zamanı şu an, akıp geçerken ölçebildi-
ğimiz için geçmiş ve gelecek zamanın açığa çıktığını 
görüyoruz (10). Bu noktada Augustinus, geçmiş ve 
geleceğin şimdi’ye bağımlı olduğunu ifade eder ve 
üç farklı zaman −geçmiş, şimdi ve gelecek− oldu-
ğundan bahsedemeyeceğimizi söyler. Bunu ancak 
şöyle söyleyebiliriz: Geçmişte yaşananların şimdiki 
zamanı, şimdi yaşananların şimdisi ve gelecekte ya-
şanacakların şimdiki zamanı. Tüm bu zamanların 
merkezi ise Augustinus’a göre ruhumuz/zihnimiz-
dir. Ancak zihnimizde bu üç zamanı yaşadığımızı 
söyleyebiliriz (11).

Augustinus’ta zamanı, zihnimizde tutarız ve yaşa-
rız ve yine zihnimizle zamanı ölçeriz. Geçip giden 
her olay zihnimizde bir iz bırakır. Biz de, o andaki 
izi ölçeriz. Yani zaman, zihnimizdeki izleri ölçer. 
Zihnimizin Augustinus’a göre 3 işlevi vardır: Bekle-
me-Dikkat Kesilme ve Hatırlama. Bu işlevler vasıta-
sıyla zihin; beklediği geleceği, dikkat kesildiği şim-
diki zaman aracılığıyla, hatırladığı geçmişe taşıyor. 
Gelecek zaman yok ama aslında zihnimde var, geç-
miş zaman artık yok ama zihnimde izleri var. Şimdi-
ki zaman akıp gidiyor ama dikkat onu da zihnimde 
var ediyor (12). Yani zaman, zihnimde yayılarak akıp 
gidiyor.

Zaman aslında Augustinus’ta varlık alanına ait de-
ğildir. Var olan olarak, var olmayana daha çok ait-

tir. Bizim algılarımız zamana ait bir uzanımı verir. 
Bu uzanım çoğu kez zamanın içindedir. Ruh bizzat 
zamanların içinde yayılır ve şimdiki zamanda kalır. 
Şimdiki zaman geçmişteki şimdiki zaman, şimdiki 
zamandaki şimdiki zaman ve gelecekteki şimdiki 
zamandır. Bu yüzden “varolan şimdiki zaman” ile 
“varolan bilinç” ve yönelimsellikleri özdeştir. Yani 
zamanın varlığıyla, bilincin varlığı aynı zamandadır 
(13).

Zihinsel zamandan bahseden filozoflara baktığımız-
da zamanın niteliğine vurgu yapıldığını görürüz. Bu 
durum zamanın sadece içsel veya zihinsel bir yolla 
gerçekliğinin kabulünün ötesinde “zaman tecrübe-
si” diyebileceğimiz bir konuyu da karşımıza getir-
mektedir. Aslında bir “kendini gerçekleştirme im-
kânı olarak zaman” diye de bahsedebiliriz bundan. 
Akıp giden olayların ardışıklığının gerçekleştiği/fark 
edildiği yer, zihindir. Zihindeki öncelik ve sonralık 
ilişkisi ve bilincin geçmiş bir olayı düşünürken, an’ı 
yaşaması, zamanın nesnelliğinden ziyade zihinselli-
ğini göstermektedir. Yani yaşayan bir zihin için za-
man, algıladığımız ve duyumsadığımız her şey üze-
rine yapışmış ve dolaylı yoldan tecrübe ettiğimiz bir 
olgudur. Örneğin, gördüğüm bir nesnenin eski mi 
yeni mi olduğunu, gözlemlerim sonucu algılayabili-
rim. Bu algılamam sadece nesneyi görmek üzerine 
değildir, gördüğüm nesnenin nasıl bir yıpranmışlığa 
sahip olduğunu fark etmem ve nesnenin önceki hâli 
ile sonraki hâli arasındaki değişikliği tecrübe etmem 
üzerinedir. Dolayısıyla evrende karşılaştığımız tüm 
durumlar üzerinde bir zaman deneyimimizi de işle-
tiyor durumundayız. Bu durum bilincin öznel yapı-
sından dolayı her kişide aynı şekilde gerçekleşmez. 
Yani zaman tecrübemizin de kişiden kişiye, zihinden 
zihine farklılaştığını söyleyebiliriz. Bu da bir insanın 
diğer insanlardan farklı bir yaşantıya sahip olmasını 
sağlamaktadır. 

Bu bağlamda zihin-zaman ilişkisini değerlendirdi-
ğimizde filozofların hem zamanı farklı yorumladık-
larını hem de ortak bir payda yani insan zihninde 
zamanı var ettiklerini görüyoruz. Felsefe tarihinde 
filozoflara baktığımızda ortak bir öznel zaman anla-
yışına rastlamıyoruz. Augustinus’un öznellik felsefe-
sine giden yolu açmasıyla başlayan süreçte, aşkınsal 
bilinç ile zirve yapan Kant (14) ve en nihayetinde He-
idegger’e giden yolda bu filozofların, zamanın zihin-
le ilişkisini, düşünmeyle ilişkisini ve zamanın insan 
yaşantısını belirleyen yönünü anlatmaları anlamın-
da farklı öznel zaman geliştirdiklerini görmekteyiz. 
Örneğin Kant, zamanı zihnin bir yetisi olarak görür 
ve tüm tecrübe dünyası için de zaman, insan zihnin-
de, olmazsa olmaz bir konuma sahiptir. Bu sayede 
insan dış dünyadaki zamanın varlığını deneyimler. 
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Ama Bergson’da bu zaman anlayışı bambaşka bir şe-
kil alır ve “süre” olarak bir anlama sahip olur. Ona 
göre, insan zihninde bir yayılımla ben süre’yi yani 
gerçek zamanı bilebilirim. Heidegger’de ise zaman, 
varolanın zamansallığı olarak bir anlama sahip olur 
ve Dasein’ın varoluşu zamansallığında gerçekleşir. 
Dolayısıyla saat, an gibi kavramlarla değil, geleceğe 
yönelmiş varolanla zamansallık kurulur. 

İnsan dış dünyada zamansız ve mekânsız hiçbir 
deneyim düşünememektedir. Olay ve olguların al-
gılanması, deneyim dünyamız ve diğer tüm varlık-
larla ilişkilerimiz bir mekân üzerinde ve bir zaman 
boyutunda yaşanmaktadır. Bu mekân ve zaman bi-
zim tüm dünyamızı kuşatır. Bu kuşatılmışlık altında 
zamanı anlamak demek, zamana bir anlamda nesne 
muamelesi yapmak demektir. Bu noktada karşımız-
daki evren ve evrenin doğal unsurlarının zamanı var 
eden yönlerini açığa çıkarmaya çalışırız. Bu, zamanı, 
özne karşısında konumlanmış bir nesne gibi görme 
eğiliminden kaynaklanır. Bu, zamanın anlaşılması-
nın bir yoludur. Başka bir yolu daha vardır ki bu da 
zamanı kendi içsel yaşantımızın bir gerçekliği olarak 
görme üzerinedir. Bu görme tarzı, zamanın, zihnin 
öznel yapısında yer alan bir unsur olarak değer-
lendirilmesini gerektirir. Bu noktada zaman, insan 
zihninde var olan, öznel, ideal ve de aynı zamanda 
insanın tüm yaşantısının ufku ve varoluşunun ha-
zırlayıcısı olarak görülmektedir. Bu bağlamda insan 
için zamanın bu iki yönünün de gerçeklik bağlamın-
da var olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu gerçeklik, hem günlük hayat pratiğinde bize ko-
laylık sağlayan bir zaman gerçekliğini hem de insan 
varoluşuna imkân sağlayan ve bir zihinle anlam ka-
zanan zaman gerçeğinin konuşulmasına neden ol-
muştur. 
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