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Bu metin 11 Haziran 2020'de ArtDog &#304;stanbul dergisinde yay1nlanm1_t1r. Zafer Aracagök'e burada yeniden
üretmemize izin verdii için te_ekkür ediyoruz.

Homeros'un Odysseus'un gemisinin Siren'lerin karanl1k ve büyüleyici darboaz1ndan geçi_ini tasvir ettii
zamanlardan bu güne birçok sanatç1, yazar ve dü_ünür bu sahneyi ele alm1_, Adorno ve Horkheimer'1n
Ayd1nlanma'n1n Diyalektii (1944) ve Franz Kafka'n1n "Siren'lerin Sessizlii" (1931) adl1 öyküsü en dikkat çekici
yorumlar aras1nda yerlerini alm1_lard1r. 0ki çal1_ma aras1nda pek ortak nokta bulunmamas1na ramen, bu
metinlerde ritime dair hiçbir gönderme olmamas1 _a_1rt1c1d1r çünkü Sirenler'in sesi ya da sessizlii kadar
Odysseus'un gemisindeki tayfalar1n kürek çeki_i ve Odysseus'un kulaklar1n1n balmumuyla t1kan1p Siren'lerin sesi
ya da _ark1lar1n1n ritimini duymas1n1n engellenmesinin ritim kavram1yla yak1ndan ili_kisi vard1r. Antik Yunan'da
söylendii gibi "rhuthmos" ya da ritim, Pascal Michon'un kapsaml1 ara_t1rmalar1, makale ve kitaplar1yla bizleri
ayd1nlatt11 gibi, siyaset ve eitimin denetim araçlar1 olarak kurulmas1 balam1nda dü_üncede yer almayan bir yer'e
sahiptir. Platon'nun müsade ettii sürece varolan, Sokrat öncesi dü_ünürlerde sahip olduu köken balam1nda
dü_üncede varolmayan bir yap1d1r "rhuthmos". Ritimin sabit formlara ve dolay1s1yla eitim ve kontrole dayal1; ses,
hareket ve zaman belirlenmeleriyle üretilen i_itilebilir bir ürün olduunu savunan bir metafizik gelenee daha ne kadar
tahammül edebiliriz? Öte yanda, Kafka'ya referansla, ses ya da ritimin i_itilemez olduunu, yani kulaklar1m1z
balmumuyla t1kanm1_ olsun ya da olmas1n, Siren'lerin zaten ba_tan susturulmu_ olduu iddias1n1 ve "rhuthmos"un
kökeninde zaman, aral1k, periyodik tekrar ve i_itilebilirlik deil ak1_ içinde, sürekli dei_ken, yani, olu_ ile igili bir ritim
kavram1 olduunu dikkate alarak nas1l farkl1 bir ritim kavram1 olu_turabiliriz?

Émile Benveniste'in ritim üstüne yazd11 bir makalede aç1klad11 üzere, åÅ¸µÌÂ (rhuthmós) adl1 kavram, lirik ve
trajik Yunan _iirinde milattan önce 7. yüzy1ldan 4. yüzy1la kadar varolmu_ ve ancak 5. yüzy1lda Atomizm'in
kurucusu olan Leukippos ve Demokritos taraf1ndan teknik bir terim olarak kullan1lm1_t1. Milattan önce 7. yüzy1ldan
itibaren, "rhuthmos", "biçim" ya da "_ekil" (skhêma) anlam1na geliyordu. Biçim anlay1_1m1za yak1n olsa da,
"rhuthmos"un farkl1 anlamlar1 da vard1: örnein, "ak1_ içinde olan bir _eyin anl1k durumu", "özel bir ak1_ biçimi" ya
da "bir hareketin özel bir olu_ kipi" gibi. Bu farkl1 anlamland1rmalar1n _öyle bir rolü vard1 ki, daha sonraki
yüzy1llarda Platon'nun atfedecei, sabit, hareketsiz bir ritim anlay1_1n1n aksine, Sokrat öncesi dü_üncede
"rhuthmos", "dei_im içinde olan _ekil" anlam1na geliyordu. Bir ba_ka deyi_le, rhuthmos "ritimin olu_mas1 deil,
ritimin olu_mas1n1n kendine has bir kipi"ydi. Bu _u anlama geliyordu: bugün, Platon'dan beri kulland11m1z ritim
anlay1_1 sadece anl1k olarak tespit edilebilecek, sabit bir biçime sahip olmayan bir ak1_t1.

Platon ile birlikte Sokrat öncesi "rhuthmos" anlay1_1 sona ermi_, sabit, dei_ken olmayan bir kavram haline gelmi_ti.
Bugün hala kulland11m1z, "rhuthmos"dan evrilen ritim anlay1_1m1z1n olu_mas1n1n ard1nda Platon'yu ilgilendiren
çok ba_ka konular vard1. A_a1da göreceimiz gibi, Sokrat öncesi dü_ünürler ve Platon aras1nda metafiziin
dü_ünceye girmesinin engellenmesi konusunda derin farklar bulunuyordu. Bu farkl1l1klar1, Benveniste'in "dei_im
içinde olan _ekil" ve "sabit biçimler" aras1ndaki fark olarak nitelendirdii gibi felsefi anlamda "olu_" ve "olmak"
kavramlar1 aras1ndaki fark olarak nitelendirilebilirsek, en ba_ta Platon'nun dü_ünceye idea, sabit formlar, mimesis,
model ve kopya gibi kavramlar1 sokmadan önce insanlar1n kozmos'u kendilerine nas1l aç1klad11n1 görmemiz
gerekiyor.

Örnein, Heraklitos'a göre kozmos'u yaratan bir Tanr1 yoktur: kozmos her zaman varolmu_, varolan, varolacak,
ate_in hayat1m1za girip ç1kt11 gibi, "gereksinim ve doyum"la ilgili bir yap1d1r. Dü_ünüre göre, ate_ hayattaki
her_eyin varolageldii ve geri dönecei temel öedir. Bu ileri ve geri hareket hali, dahas1 gerilim ve gerilimin
çözülmesi, sava_ ve mücadele gibi kar_1tl1klar olmaks1z1n varolamayacak hayat ve gerçekliin temel özelliidir.
Platon, Cratylus'ta Heraklitos'u _öyle al1nt1lar: "ayn1 nehire iki defa giremezsin" : hayatta her_ey sürekli bir ak1_
içindedir. Bir ba_ka deyi_le, Heraklitos'a göre, kozmos ve onu olu_turan her _ey, zaman ve olu_'un gerilimi ve bu
gerilimin çözülmesi ilkesi üstüne kuruludur. Nehir, nehir olmayan _eyler arac1l11yla nehir olur. Ate_ ya da alevler
içinde yanan kozmos her an kendiyle sava_ içinde ama ayn1 zamanda bar1_ içindedir.
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Leukippos ve örencisi Demokritos gibi Atomistlere göreyse, kozmos sonsuz say1da, bölünemez ve yokedilemez,
ancak ald1klar1 _ekiller arac1l11yla birbirinden ay1rt edilebilen, oldukça küçük birimlerden olu_maktayd1. Sonsuz
bo_luun içinde hareket ederek, birbiriyle çarp1_1r, birle_irler ve böylece birbirlerinden içlerinde bulundurduklar1
atomlar1n say1s1, boyutu, _ekli ve biraraya gelme biçimine göre ay1rt edilebilen nesneleri olu_tururlard1. Bir ba_ka
deyi_le, Atomistlere göre kozmos atomlar1n bir araya gelme ve birbirlerinden ayr1lma durumlar1na göre sürekli bir
dei_im içindeydi. Atomlar çevresel bir etmen onlar1 birbirinden ay1r1ncaya kadar bir arada dururlar ve ard1ndan
tekrar sürekli hareket içinde olma durumlar1na kavu_urlard1.

Sokrat öncesi dü_ünürlerin çouna göre kozmosu ikiye bölen yukar1s1 ve a_a1s1 diye bir ayr1m yoktu: kesin,
dei_mez bir "biçim" anlay1_1na sahip deillerdi. Skhêma, yani _ekil, sürekli dei_im, sürekli olu_ içinde varolan bir
biçim demekti. "Rhuthmos" baz1 zamanlar biçim anlam1na gelse de _eylerin sonsuz dei_im, dei_kenlik içinde olan
_eklini nitelerdi. Demokritos'un önerdii gibi, _eyleri olu_turan atomlar sürekli bir hareket içinde olduu için
olu_turduklar1 _eylerin _ekli de sürekli bir dei_im içindeydi ve bu _eylere sabit bir biçim vermektense onlar1n
ak1_kan bir _ekil içinde olmalar1n1 sal1yordu. Sonuç olarak kozmos kaotik deildi ama bir düzene sahip bir yer de
deildi. Sokrat öncesi dü_ünürler için anahtar sözcük "olmak" deil "olu_"tu. "Rhuthmos"un zaman ya da aral1k ile bir
alakas1 yoktu: bir _eyin olu_a geçmesi ya da _ekillerin sürekli olu_mas1 ve dei_imi anlam1na geliyordu.

Platon'un dü_ünceye yukar1s1/a_a1s1 ayr1m1n1, ya da daha dorusu, metafizii sokmas1 ile birlikte her_ey
dramatik anlamda dei_ecekti. Kozmos'un a_a1s1 ve yukar1s1 diye ikiye ayr1lmas1yla "rhuthmos" çok farkl1 bir
kavramsalla_t1rmaya evrilecekti. Pascal Michon'dan örendiimiz gibi, ba_lang1çta Platon "rhuthmos" dü_üncesine
tamam1yla kar_1yd1 çünkü kavramsall1a gelmeyen, bu Sokrat öncesi dü_ünürlere ait anlay1_, kurmaya çal1_t11
Devlet'e zarar verebilirdi. Sabit bir biçimden kaçan "rhuthmos" dü_üncesi Devlet'i olu_turacak yurtta_lar1 yoldan
ç1karabilir; t1pk1 müzik, dans, trajedi, _iir gibi kontrolsüz temsil, taklit etme halleri, k1sacas1, mimesis insanlar1
biçim d1_1na çekebilir, dolay1s1yla Devlet'in mahv1na yol açabilirdi. Öte yanda "rhuthmos"u ritim olarak, yani zaman
ve aral1k'a dayal1 bir kavramsalla_t1rmaya tabi tutma olas1l11 genç yurtta_lar1n ak1l ve bedenlerini eitmek
amac1yla tekrar gözden geçirilebilirdi. Toplumu güzel doa ve zihin yap1s1na yöneltmek amac1yla Devlet ritimi bir
siyaset arac1 olarak tekeline al1p, bir kontrol mekanizmas1 olarak kullanabilirdi. Ve bütün bunlar, ancak kozmosun
a_a1s1 ve yukar1s1 olarak ikiye ayr1ld11; idea ve sabit, dei_mez biçimler; model kopya ili_kisi, k1sacas1, mimesis
kavram1n1 temel alan bir metafiziin dü_ünceye sokulmas1yla ba_ar1labilirdi. Platon'un "rhuthmos" dü_üncesinden
bir kavram, ritim kavram1 yaratmas1n1n temelinde yatan _ey _uydu: yukar1larda varolan, sabit, ideal biçime sahip
ritim, a_a1daki insanlar taraf1ndan ke_fedilip, birebir model kopya ili_kisi içinde, yani mimetik olarak, tekrar edilecek
olursa, yurtta_lar erdemli ve ahlakl1 bir yolda ilerleyebilir, iyi yurtta_ olman1n yolunu bulabilirlerdi. Böyle bir düzen
ancak ve ancak yukar1lara ait ritimin ölçülebilme (métron) ve say1land1rmaya tabi tutulmas1 arac1l11yla
gerçekle_tirilebilirdi.Yukar1da varolan düzen, sonlu ve sonsuz, biçim ve biçim-d1_1 aras1ndaki ili_kiyi belirleyen,
düzenleyen, say1lar ve ölçüme dayal1 yeni ritim anlay1_1 üstüne kurulabilirdi. Bu yüzden, her ne kadar Demiurge
evreni, düzen sahibi ve ritimize edilmi_ yukar1lar1n1n bir kopyas1 olarak yaratm1_sa da, insan tam dengeye sahip
olmayan ve kolayl1kla yoldan ç1k1p, düzensizlik ve dei_ime maruz kalabilecek bir canl1 olduu için kusursuzlua
ula_abilmek yolunda yapmas1 gereken tek _ey yukar1ya ait ritimleri, biçimleri ke_fetmek ve onlar1 taklit etmek
olmal1yd1.

Platon'la birlikte "rhuthmos" ritime ya da dei_mez, sabit biçime dönü_tüünde, "rhuthmos"un i_itilip i_itilemeyecei
sorusu da ortadan kaybolacak ve böylece Antik Yunan'dan Heidegger ve Agamben'e uzanan, yüzy1llard1r mahkum
olduumuz hatt1n önü aç1lm1_ olacakt1. Platon'un kavramsalla_t1rmas1nda, "rhuthmos" i_itilebilir bir olgu, ritim
olarak ortaya ç1k1yorsa, bunun nedeni insan1n Tanr1lar taraf1ndan verilen ideal biçimleri kavrayabilme yetisine
sahip olarak formülize edilmesinde yatar. Bu noktada insan1n yapmas1 gereken tek _ey, ideal ritime biçim-d1_1ndan
biçime geçi_te olduu gibi, model ve kopya ili_kisi içinde biçim vermek olacakt1r. Böyle bir geçitin önko_ulu ise
kaostan düzene, bilinmezden bilinene olan geçi_lerin zaman ve aral1klarla belirlenip, ritimin i_itilebilir bir olgu olarak
ön kabülünden geçer.

Heidegger ve Agamben gibi dü_ünürler taraf1ndan alg1lan1p kuramsalla_t1r1lan aletheia ve arithmos gibi
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kavramlar, Platon'un yüzy1llar önce i_itilebilir olarak kavramsalla_t1rd11 ritim kavram1n1n uzak yans1malar1d1r.
Ritimin gerçei bize aç1k m1d1r? Ritim i_itilebilir bir olgu olarak kuramsalla_t1r1ld11 sürece, evet. Ya da, ritimin bir
gerçei olabilir mi? Evet, ritim i_itilebilir bir olgu olarak kuramsalla_t1r1ld11 sürece, evet.
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