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Özet
Felsefi anlamda Antik Yunan’da başlayan 
ontolojik hakikat arayışının, bütün şeyle-
rin kendisinden başladığı, kaynaklandığı 
ilke, nihai ana madde (arkhé) için sağlam 
bir zemin bulmak ve tümel bir açıkla-
ma getirme gayesi olduğu kabul edilir. 
Varlığın devamlılık arz eden bir özelli-
ğe sahip olmadığını iddia eden Nancy, 
mutlak özsüzlük olarak tanımladığı bir 
özgürlük üzerine kökensiz gayesiz ve 
temsillerden arındırılmış bir ontoloji kur-
gulamaya çalışır. Özgürlük ve ontolojik 
yaklaşımıyla Nancy, başta komünizm 
olmak üzere dogmatik hakikat telakki-
sine sahip kapalı sistemlerin kaçınılmaz 
kaderlerinin engizisyon ve şiddet do-
ğurmak olacağını iddia eder. Bu çalışma, 
felsefenin önemli ve tartışmalı konuların-
dan özgürlük, ontoloji ve şiddet kavram-
larını çağdaş felsefenin önemli temsilcile-
rinden biri olarak kabul edilen Jean-Luc 
Nancy’nin perspektifiyle değerlendirme-
yi amaçlamaktadır. Özgürlük, ontoloji ve 
şiddet kavramlarının düşünce tarihi içe-
risinde algılanışlarına kısaca değindikten 
sonra, özne-nesne, irade-zorunluluk, öz-
gürlük-ontoloji ilişkisinden doğabilecek 
olası şiddetin etkileri incelenecektir.
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Abstract
In the philosophical sense, in Ancient 
Greece the search for the ontological truth 
is considered to be stemmed from the aim 
of establishing a solid ground and provi-
ding a universal explanation for the prin-
ciple, the ultimate main substance (arkhé). 
Nancy, claiming that the existence is not an 
ongoing process, he attempts to introduce 
a concept of the onthology, which is isola-
ted from its roots and representations, wit-
hin an undefined freedom that he defines 
as absolute nonself. Through her approach 
for freedom and onthology, Nancy claims 
that the inevitable fate of closed systems 
having dogmatic truth-perception, main-
ly the communism, is to pose inquisition 
and violence. This study aims to evaluate 
the concepts of freedom, onthology and vi-
olence, which are the most important and 
controversial topics of philosophy, from 
the perspective of Jean-Luc Nancy, who is 
accepted as one of its contemporary repre-
sentatives. After pointing out to the histori-
cal perceptions of the concepts of freedom, 
ontology and violence briefly, the effects 
of possible violence arising from the relati-
onship between subject-object, will-neces-
sity, freedom-ontology will be examined.
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