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ÖZET
‹sviçre’nin Kruzlingen kaLudwig Binswanger Daseinsanaliz’in kurucusu ve varoluﬂ psikolojisinin temel taﬂlar›ndan
sabas›nda psikiyatr bir debiridir. Psikiyatri gelene¤i çok eskilere dayanan bir âileden gelen Binswanger, özellikle Eddenin torunu, psikiyatr bir
mund Husserl’in fenomenolojisinden ve Martin Heidegger’in en önemli eseri “Sein und Zeit”’dan etkilenmiﬂtir. Psikanalizi natüralist yap›s› nedeniyle indirgemecilikle suçlamas›na
baban›n çocu¤u ve psikira¤men Freud’la olan dostlu¤u, Jung ve Adler’in aksine Freud’un ölümüne kadar sürmüﬂyatr bir amcan›n ye¤eni
tür. Daseinsanaliz’in temeline sevgi fenomenini yerleﬂtirmiﬂ, kendilik bilgisinin ancak seveolarak dünyaya geldi. Orta
bilme yetisinin varolmas›yla geliﬂebilece¤ini öne sürmüﬂtür. Binswanger için sevgi, içinden
ve lise ö¤renimini ‹sviçredi¤er bütün varoluﬂ biçimlerinin do¤du¤u en önemli varoluﬂsald›r. Dasaeinsanaliz’i psikoterapi okullar›ndan biri olmaktan çok, fenomenlerin keﬂfine yönelik bir düﬂünüﬂ biçimi olaAlmanya s›n›r›nda yer alan
rak tan›mlar. Binswanger’e göre bir terapist hangi okuldan olursa olsun ayn› zamanda bir
Konstanz gölü k›y›s›ndaki
daseinsanalist de olmal›d›r.
Konstanz ﬂehrinde yapt›.
Anahtar kelimeler: Binswanger, Daseinsanaliz, varoluﬂ psikolojisi
1900 ve 1906 y›llar› aras›nda Lozan, Zürih ve HeidelBINSWANGER AND DASEIN ANALYSIS
berg’de t›b e¤itimini taABSTRACT
mamlad›. 1906 y›l›nda ZüLudwig Binswanger is the founder of Dasein analysis and one of the building blocks of
existential psychology. Binswanger, being a member of a family with a psychiatric traditirih Burghölzli psikiyatri
on from of old, was especially affected by the phenomenology of Edmund Husserl and
klini¤inde Carl Gustav Jung’
by “Sein und Zeit”, the masterpiece of Martin Heidegger. Although he accused psychoun asistan› olarak çal›ﬂt›.
analysis of reductionism, relevant to its naturalist structure, his friendship with Freud lasBitirme tezi hocas› Jung’
ted until Freud’s death. He placed love phenomenon at the very base of Dasein analysis
and asserted that self knowledge could develop only with the existence of ability of lodu. 1907 ve 1908 y›llar›nda
ving. According to Binswanger, love is the most important existential from which all other
amcas› Otto Binswanger’
forms of existences derive. He defines Dasein analysis as a way of thinking oriented toin ﬂefli¤ini yapt›¤› Jena psiwards the exploring of phenomena rather than being a school of psychiatry. According to
Biswanger, a therapist, independent of his school of psychiatry should also be a Dasein
kiyatri klini¤inde çal›ﬂt›.
analyst.
1909 y›l›ndan itibâren 1857
Keywords: Binswanger, Dasein analysis, existential psychology
y›l›nda dedesi Ludwig Binswanger’ in kurdu¤u ve yöneticili¤ini babas› Robert Binswanger’in yapt›¤› de yaﬂad›¤› bir klinikti buras› ve bir baﬂka örne¤i
psikiyatri klini¤inde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1910 y›- de yoktu. Tedavi edenle edilen aras›ndaki hiyel›nda babas›n›n âni ölümü üzerine 28 yaﬂ›nda kli- rarﬂik iliﬂkinin yerini demokratik bir varoluﬂsal
ni¤in yönetimini devrald›. 1956 y›l›nda klini¤in karﬂ›laﬂmaya b›rakt›¤› Daseinsanaliz’in ilk sinyâlyönetimini dördüncü kuﬂaktan Wolfgang Bins - leriydi bunlar. Bu nedenle ünü k›sa sürede ülke
wanger’ e devretti. 5 ﬁubat 1960 y›l›nda Kruzlin- s›n›rlar›n› aﬂt›. 1880 y›l›nda büyükbaba Binswanger’in ölümü üzerine klini¤in yönetimini en bügen’de hayata gözlerini yumdu.
Ludwig Binswanger Daseinsanaliz okulunun yük o¤ul Robert Binswanger (1850-1910) üstlenkurucusu ve varoluﬂ psikiyatrisinin temel taﬂla- di. Onun devrinde klinik, hastalar›n rahats›zl›klar›ndan biridir. Eserleri ve psikoterapi literatürün- r›n›n türü ve ﬂiddetine göre farkl› pavyonlarda
deki etkisi ancak Binswangerlerin psikiyatri gele- bar›nd›r›ld›klar› ve tedavi edildikleri bir biçime
dönüﬂtü. O da âilesiyle birlikte klinikte yaﬂ›yorne¤i bilindi¤inde daha iyi anlaﬂ›labilir.
Büyükbaba Ludwig Binswanger Almanya Ba- du. Bellevue, birçok binâdan oluﬂan modern bir
yern’in Osterberg bölgesinde 1820 y›l›nda dün- klinikti art›k.
Yüzy›l›n sonuna do¤ru o zamana kadar nöroloyaya gelmiﬂti ve zaman›n›n psikiyatri elitine dâhildi. 1857 y›l›nda ‹sviçre’nin Kreuzlingen bölge- ji yönelimli olan psikiyatrinin psikanalizle flörtü
sinde “Bellevue” ad›nda bir psikiyatri klini¤i kur- baﬂlad›¤›nda, Robert Binswanger de bu yönelime
du. Hastalar›n ve terapistlerle âilelerinin ayn› yer- uzak kalmad›. Hatta Joseph Breuer’ in 1880-1882
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Freud’ la Olan ‹liﬂkisi
Binswanger’ le Freud’ un dostluklar› 1907 y›l›nca Jung sâyesinde baﬂlam›ﬂ, psikanaliz konusundaki derin ayr›l›klar›na ra¤men, Freud’ un
ölümüne kadar sürmüﬂtür. Freud’ u Viyana’da iki
kez ziyâret etmiﬂ, ünlü çarﬂamba toplant›lar›na
kat›lm›ﬂt›r. Freud da 1912 y›l›nda Kreuzlingen’de
kendisine iâde-i ziyârette bulunmuﬂtur. 1937 y›l›nda Hitler Avusturya’y› iﬂgâl etti¤inde ve Freud
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ile âilesi büyük tehlike alt›nda bulundu¤u s›rada
Binswanger büyük ustas›n› ‹sviçre’ye alabilmek
için hemen harekete geçti, ama Freud Londra’ya
do¤ru yola koyulmuﬂtu bile. Freud 1938 y›l›nda
kanserden ölene kadar birkaç defa daha birbirleriyle haberleﬂebildiler.
Psikanalizin temel kavramlar›n›n felsefî derinlikten yoksunlu¤u ve bununla ba¤lant›l› olarak
metodolojik s›n›rl›l›¤› Binswanger’ i yeni aray›ﬂlara itmiﬂtir. 1908 y›l›nda Freud’u ikinci ziyâretinden sonra dönüﬂ yolunda günlü¤üne ﬂu notu düﬂmüﬂtü: “Freud’ un felsefî ihtiyaçlar›n›n azl›¤› çok
ﬂaﬂ›rt›c›.” Binswanger’ i rahats›z eden iki nokta
vard›. Psikanalizin psikoz vak’alar›nda baﬂar›s›z
kalmas› ve Freud’un do¤a bilimlerine dayanarak
ruhsal olan›n tümünü spekülatif bir ﬂekilde libido teorisiyle ve içgüdülerle aç›klamas›. Binswanger, Husserlci fenomenolojiyle içli d›ﬂl› olmas›yla
paralel bu natüralistik aç›klamalardan gittikçe
uzaklaﬂ›p ruhsal olan›n do¤a bilimlerince aç›klanamayacak kendine özgü yanlar› oldu¤u düﬂüncesine daha yak›n durmaya baﬂlad›. Ruhsal olan›n
ö¤elerine ayr›lamazl›¤›na zamanla daha çok inan›yor, ruhsal olan›n özüne, bir do¤a nesnesine
yaklaﬂ›ld›¤› gibi yaklaﬂ›lamayaca¤›na kani oluyordu. ‹nsan “homo natura”’dan daha fazla bir ﬂeydi.
1927 y›l›nda Heidegger’ in “Sein und Zeit”›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, psikanalize olan bak›ﬂ› biraz daha de¤iﬂti. Husserl ve Heidegger’den baﬂka
Martin Buber’ e olan felsefî ilgisi Binswanger’i
psikanalizden Daseinsanaliz’e yöneltti.
Husserl’ den Heidegger’ e Fenomenolojik
Analizden Daseinsanalize
Daseinsanaliz ortaya ç›k›ﬂ›n› ve geliﬂimini her
iki Dünya Savaﬂ›’n› takip eden ruhsal yenilenmeye borçludur. Geçen yüzy›l›n 20’li y›llar›nda, k›smen psikanalizle olan ayr›ﬂmalar, k›smen de geleneksel ve sistematize edici klinik psikopatolojiye
karﬂ› varolan bilimsel memnuniyetsizlik psikiyatri dünyas›nda insan varoluﬂunun ve bozukluklar›n›n anlaﬂ›lmas›nda yeni aray›ﬂlar›n ortaya ç›kmas›na neden oldu. Özellikle do¤a bilimlerine dayal› psikiyatri ve psikoterapi anlay›ﬂlar› bu eleﬂtirilerden pay›n› ald›. Binswanger, von Weizsäcker,
Straus, Minkowski ve Kunz gibi araﬂt›rmac›larda
insanbilimsel bir psikiyatriye kay›ﬂ gözlenmeye
baﬂlad›. ‹nsanbilimsel psikiyatri düﬂünsel kökenini 1927’den önce Scheler, Kierkegaard, von
Brentano, Dilthey, Bergson ve özellikle Husserl
ve Szilasi’nin eserlerinden al›yordu.
Ludwig Binswanger de, var olan psikiyatrik ve
psikanalitik bilginin hastal›k görüngülerinin aç›kyeni

y›llar›nda Viyana’da tedavi etti¤i, psikanaliz tarihinin ilk hastas› olarak kabûl edilen Bertha Pap penheim (Anna O) bizzat Joseph Breuer taraf›ndan Kreuzlingen’e sevk edilmiﬂti.
T›b e¤itimine Lozan’da baﬂlam›ﬂ olan Ludwig
Binswanger, e¤itimine Heidelberg ve Zürich’te
devam etti. Doktor unvan›n› 1907 y›l›nda, Carl
Gustav Jung’ un gözetiminde ve ﬂizofreni kavram›n› psikiyatri literatürüne kazand›ran Eugen Ble uler’in yönetimindeki Zürih “Burghölzli” Psikiyatri Klini¤i’nde ald›. Klinikte ondan önceki asistan Karl Abraham’d›. Bleuler ve Jung o y›llarda,
psikanalizin psikiyatriye adaptasyonu için çaba
harc›yorlard›.
1907 ve 1908 y›llar›nda asistanl›¤›n› yapt›¤›
amcas› Otto Binswanger, bugün hâlen daha kendi ad›yla an›lan Alzheimer benzeri bir demans
tablosunu târif etmiﬂtir (Binswanger demans›).
Nietzsche’ nin de bir dönem doktoruydu. Ludwig
Binswanger, onun yan›nda özellikle organik psikozlar› ve onlar›n nörolojik muayene yöntemlerini
ö¤rendi. Daha sonra da 1909 y›l›nda babas›n›n
yönetimindeki Bellevue Psikiyatri Klini¤i’nde
asistan olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1910 y›l›nda Ro bert Binswanger’ in âni ölümüyle, klinik 28 yaﬂ›ndaki torun Ludwig Binswanger’ in yönetimine
geçti. Klinisyen olmaktan ziyâde, bir araﬂt›rmac›,
bir bilim adam›yd›. Ama sâhip oldu¤u âile gelene¤i ve psikiyatri dünyas›ndaki geniﬂ ba¤lant›lar› sayesinde klini¤in idaresinde büyük bir zorlukla
karﬂ›laﬂmad›. Hayata gözlerini yumdu¤u 1960 y›l›na kadar psikoterapinin felsefeyle iliﬂkisi üzerine kafa yordu. Özellikle Edmund Husserl ve Martin Heidegger’ den etkilenmiﬂ olup fenomenolojiyi ve Heidegger’in varoluﬂ ontolojisini psikiyatriye uyarlamaya çal›ﬂm›ﬂ ve 1947 y›l›nda Daseinsanaliz ad›n› verdi¤i, daha sonra Medard Boss taraf›ndan geliﬂtirilen psikoterapi okulunu kurmuﬂtur. Su anda Almanya, ‹sviçre, Avusturya ve
Amerika Birleﬂik Devletlerinde Daseinsanaliz
Topluluklar› bulunmakta ve her iki y›lda uluslararas› bir Daseinsanaliz Kongresi düzenlenmektedir.
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lanmas› ve tedavisinde yeterli gelmedi¤ini hissediyordu. Husserl’ in fenomenolojisiyle olan teorik ba¤› nedeniyle baﬂlang›çta yönelimini “fenomenolojik antropoloji” olarak adland›rm›ﬂ, 1941
y›l›nda ilk olarak Daseinsanaliz terimini kullanm›ﬂt›r. O s›ralar Heidegger’ in yap›tlar›n›n, özellikle de 1927 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan “Sein und
Zeit” adl› yap›t›n›n etkisi alt›ndayd›. Burada Dasein olarak anlaﬂ›lmas› gereken, insan›n kendisidir.
Binswanger Daseinsanaliz’in psikiyatri içindeki
iﬂlevini, insan varoluﬂunun oluﬂum düzenini sa¤l›kl›-hasta, normlara uygun veya uygunsuz ayr›m›
yapmadan “anlayabilmek” olarak görmektedir.
Binswanger’ in Daseinsanaliz’i psikanalizde oldu¤u gibi terapötik pratikten de¤il, bilimsel bir yönelimden yâni, psikopatolojinin bilgi-bilimsel bir
zeminden yoksunlu¤u nedeniyle duyulan memnuniyetsizlikten köken al›r. Binswanger taraf›ndan geliﬂtirilen Daseinsanaliz psikiyatriye somut,
dolays›z alg›lanabilen psikopatolojik semptom ve
sendromlar› fenomenolojik olarak anlama olana¤› sunar. Daseinsanaliz’in kurucusu, do¤a bilimlerine dayanan düﬂünce yöntemlerinin insan davran›ﬂ› alan›nda nas›l yetersiz kald›¤›n›, özellikle
insan varoluﬂunun kendine özgü insanili¤ini nas›l kaç›rd›¤›n› göstermeye çal›ﬂ›r. Bunu yaparken
de dayand›¤› felsefî temel, Descartes’ in özne-nesne bölünmesine yol açan düﬂüncesinin Heideg ger taraf›ndan çürütülmesidir. Bu özne-nesne bölünmesini Binswanger “bilimsel düﬂüncenin kanseri” olarak tan›mlar. Yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey bu özne-nesne bölünmesine psikiyatri alan›nda son verebilmektir.
Klinik semptomatoloji ve patolojinin yerini
yard›ma ihtiyaç duyan insan ve onun dünyas›,
dünyas› içinde ve dünyas›yla birlikte insan›n kendisi alm›ﬂt›r Daseinsanalizde. Dünya (Welt) her
zaman birlikte var olunan çevre (Mitwelt) demektir; Binswanger’e göre insan dâima dual bir
oluﬂ, “varoluﬂsal bir iletiﬂim” hâlindedir, bu varoluﬂsal iletiﬂim aktar›m karﬂ›-aktar›m olarak de¤erlendirilen doktor hasta iliﬂkisine de son verir ve
bu iliﬂkiyi birlikte ve birbiri için var olma (Mitsein) olarak alg›lar.
Ne cans›z varl›klar, ne de bitki veya hayvan gibi
canl›lar Da-Sein olarak adland›r›lamazlar. Dasein
kavram›nda dünyaya aç›kl›k, oluﬂ (Sein) anlay›ﬂ›,
kendilik bilgisi mevcuttur. Dünyaya aç›kl›k yaln›zca sâhip olunan ﬂeylerin bilgisi de¤il, ayn› zamanda kendi Dasein biçimleri arac›l›¤›yla di¤er
insanlar›n varl›¤›n› da anlayabilmektir. Yani, Dasein’›n dünyas› esas olarak Mitwelt’dir. ‹nsan kendini, karﬂ›laﬂt›¤› insan› ve ﬂeyleri ancak böyle an-
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layabilir. Bu dolays›z anlama imkân› fenomenolojik metodu iﬂâret eder. Fenomenoloji yaln›zca
psikoterapi alan›nda bu kadar verimli olmuﬂtur.
Daseinsanaliz fenomenolojiktir, çünkü âna mahsus ﬂeyleri, oldu¤u gibi, ﬂeyin kendine yabanc› eﬂleﬂtirmeler ve yap›land›rmalar olmaks›z›n göstermek ister. Böylece, edinilmiﬂ teorik soyutlamalardan s›yr›l›p, verili fenomenlere dolays›zca ulaﬂabilmemiz mümkün olur. “Aç›klamak” de¤il, “anlamak” peﬂindedir.
Günümüzde bu talebin yerine getirilebilmesi
oldukça zordur. Modern insan ve onlarla birlikte
bilim insanlar›, psikiyatrlar ve psikologlar giderek kendini gösterenin gerçek varl›¤›n› görebilme yetilerini yitirmiﬂlerdir. Düﬂünüﬂ tarz›m›z ﬂu
an kabûl gören bilimsel düﬂünce biçimlerinin iﬂgâli alt›nda ve biz de bu anlamda, kendimizi dolays›z olarak kavranabilecek ﬂeyin anlaﬂ›lmas›na
b›rakmak yerine, karﬂ›laﬂ›lan varl›¤›n dolayl› ve
teorik aç›klamas›na meyledip, varl›¤›n hesaplanabilir ve böylece tekrar üretilebilir bir hâle gelmesine çal›ﬂ›yoruz. Bu tek tarafl›l›k nedeniyle bilim,
hâlen daha bu mutlaksall›k iste¤ini sanki gerçe¤e
ulaﬂman›n tek bilimsel yoluymuﬂ gibi övüp duruyor. Hâlbuki bilimsel olarak bilinen hiç bir ﬂey hâkim bilimsel görüﬂe kendini daha bilimselmiﬂ gibi gösterme hakk›n› vermiyor. Özellikle de alg›lanan fenomenlerin sâde aç›klamalar›yla yetinen,
hep incelenen ﬂeyin kendisinde kalmaya çal›ﬂan,
hep farklar› vurgulamaya çal›ﬂan ve özellikle nesnel kalmaya çal›ﬂan bir düﬂünüﬂ biçimi varken...
Nesnel kalmak zorunlulu¤u özellikle psikiyatri,
psikoterapi ve psikosomatik alanlar› için önemlidir, çünkü bu bilim dallar›n›n u¤raﬂ alan› insan›n
kendisidir. ‹nsan› kantitatif olarak ö¤elerine ay›rabilmek di¤er bütün ﬂeylerden çok daha zordur.
Daseinsanaliz’in sözü edilen alanlardaki üstünlü¤ü, nörotik, psikosomatik ve psikotik hasta oluﬂun varl›¤›nda temellenir. Bu hasta oluﬂ hâllerinin as›l ay›r›c› özelli¤i do¤a bilimlerinin tersine
hesaplanamayan kantitatif ö¤elerden oluﬂuyor olmas›d›r. Hasta oluﬂ hâli ancak hastan›n kendi
dünyas›n›n gerçekli¤i içinde, di¤er hastalardan
hep biraz daha farkl› bir ﬂekilde bozulmuﬂ, kopmuﬂ iliﬂkilerinin anlaﬂ›lmas›yla mümkündür. Bu
gerçeklik do¤ald›r ki, insan varoluﬂunun bedensel düzeydeki hasta ve sa¤l›kl› oluﬂ hâlinin anlaﬂ›lmas›nda natüralistik yaklaﬂ›mlar›n iﬂe yaramayaca¤›n› göstermez ama hasta veya sa¤l›kl› oluﬂ hâlinin kendine özgü insanîli¤inin natüralistik yaklaﬂ›mlarla yeterli düzeyde anlaﬂ›lamayaca¤›n› iﬂâret eder.
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E¤er bir insana (hasta) oluﬂ hâli verilmiﬂse, insan kendini nas›l oriyante eder, duruﬂunu nerede
bulur? Bir kere öncelikle ruhsal durumunda, ruh
hâlinde; çünkü insan ancak ruh hâliyle durumunun nas›l oldu¤unu alg›layabilir. Bundan baﬂka,
bir ça¤r› karakteri taﬂ›yan ve nerede duraca¤›n›
imleyen vicdan›yla ve özellikle ölümle, insan oluﬂunun sonlulukla s›n›rl› olmas›yla... ‹nsan, oluﬂunun sonlu olmas›yla sürekli bir iliﬂki içindedir, ya
ölümü kesin bir bitiﬂ ya da sonsuzlu¤un baﬂlang›c›
olarak alg›layarak yapar bunu. Her iki davran›ﬂ biçimi de sonsuzlukla baﬂa ç›kmaya çal›ﬂman›n farkl› biçimleridir. E¤er insan vicdan›na ve dünyada
oluﬂun sonlulu¤una kulaklar›n› t›karsa, baﬂka bir
deyiﬂle, bir kereye mahsus olan varoluﬂuna karﬂ›
savunma mekanizmalar›na baﬂvurursa, hasta olmaya mahkûmdur. Dünyaya aç›k, dünyayla ilgili
bir canl› olarak insan, herhangi bir hayvan gibi
belirlenmiﬂ de¤ildir, aksine, insanî varoluﬂunun
sonlulukla s›n›rl› olmas›na ra¤men özgürlükle belirlenmiﬂtir. Aç›k ve özgür bir varl›k olarak dünyada oluﬂ, dünyadaki di¤er ﬂeylere karﬂ› aç›k ve özgür olmak anlam›na gelir.
Hastal›k Dasein’a imkâns›zl›¤›n› haber verir.
Her hastal›k insana ölümlü oldu¤unun bir kere
daha hat›rlat›lmas›d›r. E¤er ölüm do¤rudan do¤ruya bir yok olmaysa, insan-oluﬂun sonu anlam›n›
taﬂ›yorsa, yâni anlams›zsa (anlam›n yoklu¤uysa),
o zaman hastal›k da anlams›zd›r. ‹nsan-oluﬂ ölüm
bilgisine sâhip olmakt›r, bir anlamda Dasein’›n
bu bilgiyle olan iliﬂkisidir. Hastal›k hâlinde ölüm
insana yaklaﬂ›yor demektir; insana sonlulu¤u, s›n›rl›l›¤› ve insan oluﬂunun geçicili¤i gösteriliyor
demektir. Hastal›k bu anlamda, Dasein’›n dünyada oluﬂunun sonluluk olarak kendini göstermesidir.
Hasta oluﬂun ve iyileﬂmenin mânâs› hekimli¤in temel sorusudur. Geleneksel t›pta hastal›k
baﬂka türlü yorumlan›rd›. Hastal›k âdeta insan›n
yan› baﬂ›nda varl›¤›n› sürdürürdü, yap›lmas› gereken hastal›¤›n iﬂe yarar hâle getirilmesiydi. Freud’ un önemli keﬂfi, doktorun sürece kat›lmayan
izleyici rolünden s›yr›lmas› ve hastal›k olay›n›n
içine çekilmesidir. Doktor bu anlamda hastan›n,
tamam›yla veya k›smen bozulmuﬂ olan insanlar
aras› iliﬂkilerinde temsilcilik görevini üstlenir.
Bununla, özellikle psikoterapide hasta ve doktorun birlikteli¤i kastedilir. Söz konusu olan, nörotik insan›n Dasein’›n›n kendini ortaya koyma konusunda yaﬂad›¤› daralmadan kurtar›lmas› sürecidir. Bir insan›n kendisine sunulan davran›ﬂ imkânlar›n›n bir k›sm›n›n hayata geçirilmesinin bo104 Yeni Symposium 43 (3): 101-106, 2005

zulmas›, hasta olma hâlidir. Hasta oluﬂun farkl›
ifâdeleri, varoluﬂun özgür ifâdesinin farkl› ba¤lamlarda zarar görmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir, örne¤in özgür ve aç›k-oluﬂun, mekânsal-oluﬂun, zamansal-oluﬂun, duygudurumsal-oluﬂun veya bedensel-oluﬂun zarara u¤ramas› gibi...
Hasta-oluﬂun fenomenolojisi, Dasein’›n varoluﬂsal ay›r›c› özelliklerinin hasta-oluﬂun belli türlerinde belirli ölçüde bozulmuﬂ oldu¤u kabulünden yola ç›kmaktad›r. Bununla birlikte hemen belirtilmeli ki, bu ay›r›c› özellikler hiç bir ﬂekilde ayr› ayr› incelenemezler, aksine Medard Boss’ un ifâde etti¤i gibi, insan› var eden yap›sal bütünlü¤ün
birbirinden ayr›lamaz ve ayn› kökenden gelen
parçalar›, “uzuvlar›” olarak görülmelidirler. Her
hastal›kta bütün insanî karakter özellikleri etkilenmiﬂtir, bunlardan yaln›zca biri ön plânda olsa
bile! Buna karﬂ›l›k, hasta olman›n geçerli bilimsel
anlam›, hasta oluﬂun tekil ifâdelerinin bütünden
soyutlanmas›d›r. Belirli bir hastal›kta bedensel
olan›n dünyada-oluﬂunun bozuldu¤u göze çarparken, baﬂka bir durumda, örne¤in psikozda,
agorafobi veya klostrofobide mekânsal-oluﬂ bozulmuﬂtur. Manik depresiflerde, melânkoliklerde
veya anksiyetede ve çok s›k olarak ortaya ç›kmaya baﬂlayan can s›k›nt›s› ve anlams›zl›k nörozlar›nda duygudurumsal-oluﬂ bozulmuﬂtur. ﬁizofreni ve a¤›r obsesif kompulsif bozukluklarda Dasein’›n özgürlü¤ü ve dünyaya aç›kl›¤› a¤›r hasar görmüﬂtür. Dasein’›n Mit-Dasein olmaktan uzaklaﬂmas›n› hemen her nörotik bozuklukta, ama özellikle ﬂizoid kiﬂilik bozukluklar›nda ve seksüel sapk›nl›klarda görüyoruz. Hastal›k her zaman insan
özgürlü¤ünün bir çeﬂit kayb›d›r.
Dasein ve Sevgi
Binswanger, Heidegger’ de felsefe ve insan bilimlerinin büyük reformcusunu görmüﬂ ve onu
psikiyatri ve “psikoterapinin Kopernikus’u” olarak selâmlam›ﬂt›r. 1942’de yay›nlanan büyük eseri “Grundformen und Erkenntnis des menschlichen Daseins” (‹nsanî Varoluﬂun Temel Formlar›
ve Bilgisi) baﬂl›kl› 700 sayfal›k kapsaml› eserinde
Heidegger’ in Sein und Zeit’›ndan kopmalar görülse de, etkilenmeler çok aç›kt›r. Heidegger Dasein’› tek baﬂ›na ve korkan bir “kökende suçlu olman›n kendini tasarlayan›”, “hayat›n ola¤anüstü
ihtimâli olarak ölümün habercisi”, “kendisi nedeniyle endiﬂe içinde yaﬂamaya karar veren ve beraberindeki insana (Mitmensch) iliﬂki türü olarak
sadece ﬂefkati sunan” olarak târif etmiﬂtir. Bins wanger, Heidegger’in bu varoluﬂ analizinden çok
etkilenmiﬂ ama onda en çok da bir varoluﬂ yap›tayeni
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ﬂ› olarak sevginin eksikli¤ini hissetmiﬂtir. Heideg ger’i dünyada varolma’y› (in-der-Welt-sein) endiﬂeye indirgemekle ve sevgi fenomeni arac›l›¤›yla
aﬂk›nl›¤› (Über-die-Welt-hinaus) ihmâl etmiﬂ olmakla eleﬂtirir. Mitmensch’in karﬂ›s›na Martin
Buber’in Ben-Sen iliﬂkisini (Ich-Du Beziehung)
koymuﬂtur.
Binswanger sevgiyi kendi felsefî insan-biliminde merkezî nokta olarak belirlemiﬂtir. Sevgi,
Binswanger taraf›ndan insan bilimlerinde ve genel olarak insan yaﬂam›nda merkezi bilgi iﬂlevine
sâhip olarak sunulmaktad›r. Binswanger birlikte
ve yan›nda yaﬂanan insan›n (Mitmensch) anlaﬂ›lmas›n›n ve kendilik bilgisinin ancak sevebilme
temelinde (Ben-Sen iliﬂkisinde) geliﬂebilece¤ine
inanmaktad›r. Martin Buber “ben sende oluyorum” (Ich werde am Du) der. ‹nsanl›¤›n bu kadar
çok sevgiden konuﬂmas›na ra¤men, sevgi felsefî
ve bilimsel olarak en aç›klanamaz fenomenlerden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Bins wanger sevgi fenomenini Heidegger’in fundemental-ontolojik analizlerinden ayr›larak incelemiﬂtir. Onun eseri bir ölçüde Heidegger metinlerinin, “severek bir arada yaﬂaman›n” Daseinanaliz
do¤rultusunda tamamlanmas›d›r. Binswanger’de
sevme yetisi olan Dasein, herkesin bir di¤erini yerinden etmeye çal›ﬂt›¤› bir dünyada varolmay›
reddeder. Gerçek sevgide yar›ﬂmac› iliﬂki tarz›
bir kenara b›rak›l›r. Kendileri için ayn› zamanda
bir vatan olan ortaklaﬂa mekânda olmaktan mutludurlar. Sevginin zamansall›¤› da Heidegger’in
Dasein’›nda oldu¤undan farkl›d›r. Heidegger’de
Dasein an be an cesurca ölüme do¤ru ilerler, ﬂimdide geçmiﬂ ve gelece¤i zorla bir arada tutmaya
çal›ﬂ›r. Oysa seven, ânda sonsuzlu¤u duyumsar,
o, zaman›n içinde olmas›na ra¤men, “zaman› aﬂm›ﬂt›r” da!
Ayn› ﬂey Heidegger’de Dasein’›n temel oluﬂturan kategorisi “dünyada olmak” için de geçerlidir.
Sevginin d›ﬂ›nda kalm›ﬂ insan dünya taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂ, s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ ve zaptedilmiﬂ demektir.
Seven ise bu durumda de¤ildir; o sevdi¤i insanla
birlikte hem bu “dünyada”d›r hem de bu “dünyay› aﬂm›ﬂt›r”. Bu dünyay› aﬂk›nl›k hâli insana özgürlük, kendini oluﬂturma, yarat›c›l›k yetene¤i
sunar.
Binswanger için sevgi, içinden di¤er bütün varoluﬂ biçimlerinin do¤du¤u en önemli varoluﬂsald›r. Sevebilme hâlinin varl›¤› yoklu¤u ölçüsünde
insan›n dünya tecrübesi ﬂekillenir. Sevgi dünyas›
ile sevgisizlik dünyas›, Dasein’›n aralar›nda bir
sarkaç gibi gidip geldi¤i iki z›t kutuptur. Sevgi eksikli¤ine yaklaﬂt›kça patolojik ve y›k›c› hayat tecrübeleri ön plâna ç›kar.
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Daseinsanaliz ve Psikoterapi
Psikoterapinin amac›, insan özgürlü¤ünün ifâdesinin korunmas› ve/ya da yeniden teﬂekkülüdür. Bu asl›nda her türlü özgürlük k›s›tlanmas› ve
her türlü t›bbî tedavide geçerli olan amaçt›r. Örne¤in bir kemik k›r›¤›n›n cerrahî tedavisi son tahlilde insan›n hareket özgürlü¤ünün yeniden kazan›lmas› için yap›lan bir müdahaledir.
Daseinanaliz odakl› psikoterapi de di¤er birçok psikoterapi okulu gibi hastan›n hayat hikâyesine odaklan›r, ama hayat hikâyesini ve patolojik
özelliklerini aç›klay›p kategorize etmez, onun yerine dünyada-varoluﬂ yap›s›nda meydana gelen
dönüﬂüm olarak anlamaya çal›ﬂ›r. Hangi okuldan
geldi¤inden ba¤›ms›z olarak daseinsanalist hastas›yla ayn› düzlemde karﬂ›laﬂ›r. Hastas›n› bir nesne
olarak de¤il, kendisi gibi bir özne, bir “daseinspartner” olarak alg›lar. ‹ki partner aras›ndaki ba¤lanmay›, psikolojik bir kontak olarak de¤il, Martin Buber’in tan›mlad›¤› gibi “varoluﬂun sonsuz
derinli¤inde” bir karﬂ›laﬂma olarak tan›mlar. Terapideki bu karﬂ›laﬂma bir birlikte varoluﬂtur
(Mitsein). Bu anlamda Freud’un aktar›m olarak
tan›mlad›¤› olgu da bir karﬂ›laﬂmad›r daseinsanalistin gözünde.
Dünyaya karﬂ› al›nan bütün tav›rlar duygudurumsal oldu¤u için ve insan›n dünyaya aç›kl›¤›n›
önemli ölçüde duygudurumu belirledi¤i için, psikoterapide ilk hedef duygudurumun de¤iﬂtirilmesidir. Bu tür duygudurum de¤iﬂikliklerine insan, bilinçd›ﬂ› olgular› entellektüel analiz yoluyla
bilinç düzeyine ç›karmak veya yabanc› bir yard›m›n pasif bir ﬂekilde kabûlüyle ulaﬂamaz. Amaç,
hastan›n kendisinin hastal›¤›n›n anlamsal içeri¤ini keﬂfi ve iyileﬂmesinin sorumlulu¤unun büyük
bir bölümünü üzerine almas›d›r. Ayr›ca analiz insan›n hasta oluﬂ halinden ve endiﬂelerinden basitçe kurtar›lmas›n› de¤il, bunlar›n asl›nda hastaya geri verilmesini iﬂâret eder. Bu geri verme ancak hastay› daha dayan›kl› k›lan birarada duruﬂun
sa¤lad›¤› bir zeminde gerçekleﬂebilir. Daseinsanaliz, Heidegger’in ola¤anüstü tavsiyesine uyar,
insan›n dikkatini kendi üzerine yönlendirir. Böyle bir dikkat çekiﬂ kesinlikle hastan›n kendi hâline b›rak›lmas› demek de¤ildir. Burada kastedilen, kendine ve ona büyük bir özgürlük olana¤›
veren, baﬂkas› için ve baﬂkas›yla birlikte bir Dasein’d›r.
Daseinsanaliz nörotik, psikosomatik ve psikotik bozukluklar›n ard›nda yatan bilinçd›ﬂ› fenomenlerin veya hasta oluﬂun nedensel genetik
aç›klamalar›n›n de¤il, sa¤l›kl› yâhut hasta insanî
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açm›ﬂt›r. Biyolojik psikiyatrinin ve nörotransmitter çal›ﬂmalar›n›n yeni teknolojiler sâyesinde
(PET, SPECT vb.) aynen 19. yy’›n sonlar›nda oldu¤u gibi indirgemeci bir tav›rla ruh-bilimsel yöntemleri bir kenara itip do¤a-bilimsel bak›ﬂ aç›s›n›
insan› anlama yolunda egemen k›lm›ﬂ olmas›, Daseinsanaliz’in 20.yy’›n baﬂ›nda bu bak›ﬂ aç›s›na
karﬂ› yürüttü¤ü onurlu savaﬂ›m› tekrar hat›rlamam›z› zorunlu k›lmaktad›r.
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varoluﬂun anlam içeri¤inin ön plâna ç›kar›lmas›n›n peﬂindedir. Binswanger psikoterapi kavram›na bir anlamda yeni bir tan›m getirmiﬂtir. Psikoterapiyi insan ve dünyayla birlikte oluﬂun (Mitwelt) etki alan›na yerleﬂtirir, çünkü psikoterapötik iliﬂkinin her çeﬂidinde insan baﬂka bir insanla
karﬂ› karﬂ›yad›r ve her ikisi de herhangi bir ﬂekilde birbirlerine ba¤›ml›d›r, birbirlerini anlayabilmek zorundad›rlar.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Daseinsanaliz bir psikoterapi okulu de¤ildir; terapiste hangi okuldan
olursa olsun fenomenlerin keﬂfine yönelik baﬂka
türlü bir düﬂünüﬂ biçimi sunar sâdece. Terapiste
insan›, insan›n sorunlar›n› ve terapi ortam›n›
aç›klamaktan çok anlamas› yönünde bir araç kazand›rm›ﬂ olur.
Ludwig Binswanger’in kitaplar›n›n zor okunurlu¤u ve iyi anlaﬂ›lmas›n›n Edmund Husserl ve
Martin Heidegger gibi baﬂl› baﬂ›na bir deryâ ve
bir o kadar da zor anlaﬂ›l›r olan baﬂka ön okumalar› zorunlu k›lmas› onun felsefeyle yak›ndan ilgili dar bir terapist çevresinde bilinir olmas›na yol
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