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Özet:

Alman idealizminin önemli temsilcileri arasında yer alan 
Johann Gottlieb Fichte’nin “Evrenin Tanrısal Yönetimine 
İnancımızın Temeli Üzerine”1 adlı kısa denemesi 1798 yılın-
da yayınlanmıştır. Deneme, Fichte’nin düşünce sisteminin 
merkezinde duran Wissenschaftslehre temel alarak yazıl-
mış, din felsefesine dair görüşlerinin yer aldığı bir tür ma-
nifesto niteliği taşımaktadır. Bu makale “Evrenin Tanrısal 
Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine” adlı denemede 
Fichte’nin inanç konusuna yaklaşımını anlamayı ve yakla-
şımı din felsefesinde yer alan “Tanrı’nın Varlığının Delilleri 
Tartışmaları” ile insan-Tanrı ilişkisi çerçevesinde yorumla-
mayı amaçlamaktadır. 

Giriş:

Fichte’nin Jena’da ders vermeye başladığı 1794 yılın-
da ilk kez gündeme getirdiği2 ve Wissenschaftslehre3 adını 
verdiği sistem, beraberinde birtakım felsefi tartışmaları do-
ğurduğu gibi Fichte’yi bazı suçlamalarla da karşı karşıya 
bırakmıştır. Fichte, bir taraftan WL sistemi üzerine çalışma-
ya devam ederken, diğer yandan bu sistemin bir tür dipnot 
niteliğini taşıyan denemeler ve eserler de yayınlamıştır. Bu 
eserlerden biri, 1798 yılında yayınlanan, Fichte’nin ateizm 
tartışmalarıyla hepten gündeme gelmesine ve yayınlanma-
sından bir yıl sonra Jena’daki görevinden ayrılmasına ne-
den olan “Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli 
Üzerine” isimli denemedir. Denemenin yayınlanmasından 

1  Fichte, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine, 
Alman İdealizmi 1, Hazırlayanlar: Eyüp Ali Kılıçaslan, Güçlü Ateşoğlu, 
Doğu Batı Yayınları, 2006.
2  Ömer B. Albayrak, Fichte ve Alman İdealizmi, Felsefi Düşün, 
Akademik Felsefe Dergisi, Fichte’nin Monadolojisi’nden Schelling’in 
Töz’üne Sonluluk ve Tarih, Ekim 2018, Sayı:11, 42.
3  Wissenschaftslehre, makalede WL olarak yer alacaktır. WL, Alman 
İdealizmi 1, Fichte, (Doğu Batı Yayınları) Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi başlıklı bölümde parantez içinde “Bilim Öğretisi” olarak 
tanımlanmaktadır.

sonra yöneltilen eleştirilere karşı Fichte kendini savunmuş 
olsa da Tanrı’nın bilme değil inanma konusu olduğunu sa-
vunan Friedrich H. Jacobi’nin “teizmi bütünüyle ortadan 
kaldırmak” suçlamasına maruz kalmış4 ve genel olarak 
Fichte’nin sistemi Jacobi tarafından nihilizmle eş değer 
görülmüştür.5 

Fichte’nin erken dönemlerinde Almanya’da “ölü köpek” 
olarak tanımlanan Spinozacılığa6 yönelme cesareti, zaman-
la Spinozacılığın belirlenimciliğinden uzaklaşmış olsa da, 
o dönem gösterdiği cesaret devam etmiş ve onun özgürlü-
ğe olan tutkusu din felsefesine olan yaklaşımına da eşlik 
etmiştir. 

“Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli 
Üzerine”7 (1798) adlı denemesinde Fichte, kendi sistemi 
üzerinde uzun zamandır devam eden çalışmalarını daha 
geniş bir kamu önünde paylaşma sorumluluğu hissettiğini, 
bu sorumluluğu başka görevlerle meşgul olduğu için ancak 
yerine getirebildiğini ve görevinin ‘insanın inancına nasıl 
ulaşılır’ nedensel sorusuyla uğraşmak olduğunu belirtir ve 
şu uyarıda bulunur:

“Bu soruyla uğraşırken, bu inancın, insanın uygun gör-
düğü, ileri sürebileceği ya da süremeyeceği –yüreğin iste-
diği şeyi ve yürek onu istediği için doğru olarak ve eldeki 
mantıksal uslamlamaların yetersizliğine bir ek olarak ya 
da bu uslamlamaların yerini tutan olarak alınacak özgürce 
seçilmiş bir karar gibi– rastgele bir varsayım olarak tanım-
lanmaması gerektiğini kavramak özseldir.” 8

4  Friedrich Heinrich Jacobi, Jacobi to Fichte,The Main Philosophical 
Writings And The Novel Allwill, Translated and edited by George di 
Giovanni, McGill-Queen’s University Press, 1994, 500.
5  Fichte’s Vocation of Man, Edited by Daniel Breazeale and Tom 
Rockmore, Daniel Breazeale, Introduction State University of New York 
Press, 2013, 2.
6  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, Hazırlayanlar: Eyüp Ali Kılıçaslan, Güçlü Ateşoğlu, Doğu 
Batı Yayınları, 2006, 12.
7  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, Hazırlayanlar: Eyüp Ali Kılıçaslan, Güçlü Ateşoğlu, 
Doğu Batı Yayınları, 2006.
8  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
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Fichte’de felsefecinin görevi, ne insanları uzaydaki öz-
deksel nesnelerin varoluşu, onların değişimi ya da ardışıklı-
ğına ikna etmek ne de onları evrenin tanrısal bir yönetimine 
inanmaya razı etmektir. Felsefecinin işaret edeceği zorunlu 
zemin, duyusal dünyanın varoluşu ve bu varoluşun zorun-
lu olarak bir yaratıcıyı gerektirdiği fikri değildir. Fichte’ye 
göre bağımsız bir dünyadan söz edilemeyeceği gibi duyusal 
varoluş bize ait iç etkinliğin bir iç yansımasından ibarettir 
ve bu nedenle ahlaksal bir dünya düzenine inancımız ancak 
kendimizde, kendimiz yoluyla, kendi ereğini taşıyan bir öz-
gürlük zemininde anlaşılabilir.9 Gerçek ahlak, herhangi bir 
mantıksal zorlama içeren akıl yürütme ile değil, yalnızca 
kendinde kurulabilir ve bu durum insana özgürlüğünü veren 
şeydir. Fichte, düşüncesini daha anlaşılır kılmak için “uçu-
rum” örneğini verir: “Eğer dipsiz bir uçurumdan atlamaya 
karar verseydik bunu yapabilme özgürlüğümüzün (saltık 
zorunluluk) mantıkta değil yalnızca ahlaksal duyguda te-
mellendiğini görürdük.”10 

Duyusal dünya kendi yasalarıyla kendi yolunda ilerler-
ken ahlak üzerinde bir etkinlik gösteremez ki, bu yegâne 
özgür varlık olan insanı duyusal dünyanın belirleyemeyece-
ği, denetleyemeyeceği anlamına gelir. İnsan, şeylerle çevrili 
ampirik dünyada yaşarken iradesiyle eylemde bulunan bir 
varlıktır ve dahası ampirik dünyada varlığını kendinde değil 
Ben’de bulacaktır.11 Ben, kendim için, kendim olarak bir et-
kinliktir.12 Ben, bir şey değil, saf etkinliktir.13 Fichte, “İnsanın 
Belirlenimi”nde14 (1800) dikkatini kendi Ben’ine yöneltti-
ğinde eylem için burada olduğunu söyler; bilgi ise eylemin 
gözlemlenmesinden ibarettir.15 İnsanın mutlak bağımsız bir 
varlık olarak eylemde bulunmasını sağlayan dürtü, insanı 
harekete geçiren, dışsal olmayan, fakat kaynağı insanda 
olan bir güçtür.16 İrade üzerinden eylemde bulunan insan 
doğru şekilde eylemekle ahlaksal düzeni oluşturmaktadır. 
Bu ahlaksal düzen insanın onayladığı tanrısal olandır. 
Fichte “Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli 
Üzerine”de şöyle der:

“Bu dirimli ve gerçek ahlaksal düzen, Tanrı ile özdeştir. 
Bir başka Tanrı’yı kavrayamayız, başka bir Tanrı’ya ihtiya-
cımız da yok.”17

Temeli Üzerine, 287.
9  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 287, 288, 289.
10  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 290.
11  Ömer B. Albayrak, Fichte ve Alman İdealizmi, Felsefi Düşün, 
Akademik Felsefe Dergisi, Fichte’nin Monadolojisi’nden Schelling’in 
Töz’üne Sonluluk ve Tarih, Ekim 2018, Sayı:11, 50, 51. 
12  Daniel Breazeale, Thinking Through the Wissenschaftslehre, 
Wissenschaftslehre as Pragmatic History of the Human Mind, Oxford 
University Press, 2013, 80.
13  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, 24.
14  Fichte, Alman İdealizmi 1, İnsanın Belirlenimi, 3. Bölüm: İnanç, 
295.
15  Fichte, Alman İdealizmi 1, İnsanın Belirlenimi, 3. Bölüm: İnanç, 
296.
16  Ömer Albayrak, Fichte ve Alman İdealizmi, 50.
17  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 293.

Kaynağı Ben’de olan etkinlikle kendini koyan ve ger-
çek ahlaksal düzeni var eden bu Tanrı’dan başka bir Tanrı’yı 
kavrayamıyor oluşumuz, kendimizde ayrı bir varlığın varo-
luşunu çıkarsamak için hiçbir akılsal temellendirmemiz ola-
mamasından kaynaklanmaktadır.  Kökensel aklımız böyle 
bir çıkarsama yapamamaktadır.18 Fichte’de Tanrı zorunlu 
olarak Ben’den ibarettir veya bir Tanrı’dan söz edebilmek 
için Ben’e ihtiyaç vardır.  

Tanrı’nın Varlığının Delilleri:

İnsanın Tanrı ile olan serüveninde teizm fikrinin diğer 
tanrı görüşlerine baskın çıkmış olması bugün teizm dışın-
da dikkate değer başka görüşlerin olmadığını söylemek için 
yetersizdir. Daha çok Spinoza üzerinden bir tür düşünsel suç 
faaliyeti olarak algılanan panteizm ya da panenteizm, küçük 
gruplar içerisinde de olsa varlığını sürdürmeye, dikkat çe-
kici söylemlerde bulunmaya devam etmektedir. Fichte ayrı 
bir töz olarak Tanrı kavramının olanaksız ve çelişik oldu-
ğunu söyleyerek ateizm suçlamalarına maruz kalmış olsa 
da yine bugün ayrı bir töz olarak Tanrı, teoloji, felsefe ve 
din felsefesinin gündeminde olmaya devam etmektedir. Din 
felsefesinde “Tanrı'nın Varlığının Delilleri” başlığı ile yürü-
tülen çalışmalarda gündeme gelen ve Fichte’nin kabaca “Bu 
konular üzerine düşünmek felsefecinin görevi değildir,”1 de-
diği, duyulur dünyanın Tanrı’nın varlığına delil olarak (koz-
molojik delil)2 kabul edilmesi yaygın bir tutumdur. 

Delil tartışmalarının “Ontolojik Delil” bölümünde, 
Descartes, Spinoza, Leibniz gibi önemli filozofların görüş-
leri gündeme gelir.19 Tanrı kavramının kendisini delil olarak 
sunmaya çalışan St. Anselm’in ismiyle gündeme gelen bu 
delile dair tartışmalarda Descartes, zihindeki Tanrı kavramı-
na dair analizleriyle dikkat çeker. St. Anselm için, inancı bir 
ön kabul olarak almalı ve aklın inancı tasdik etmesine ola-
nak verilmelidir.20 Descartes’ta ise Tanrı bir ön kabul olarak 
‘iyi’dir21 –ki esasında Descartes Tanrı’nın iyi olduğunu ka-
nıtlamadan düşüncesini yürütür, bir mantık hatası yapar– ve 
“Üçüncü Meditasyon”da zihinde bir Tanrı idesi olduğundan 
söz eder.22 

Descartes’ın iyi olarak tanımladığı Tanrı varken bu 
dünyada kötülük nasıl mümkündür? Soruya verilen çeşit-
li yanıtlar “teodise”3 olarak geçer. Alman filozof Gottfried 
Leibniz’ın yaptığı teodise’de iyilik ve kötülüklerin toplamı 
bu dünyayı en iyi dünya yapan şeydir.23 “Ontolojik Delil” 

18  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 293.
19  Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 
2014, 27, 31.
20  Betül Çotuksöken, Saffet Babur, Metinlerle Ortaçağda Felsefe, 
Anselmus, Kabalcı Yayınevi, 1993, 153.
21  René Descartes, Meditations On First Philosophy, Meditation 1, 
Internet Encyclopedia of Philosophy, 1996. This file is of the 1911 
edition of The Philosophical Works of Descartes (Cambridge University 
Press), translated by Elizabeth S. Haldane, 8.
22  René Descartes, Meditations On First Philosophy, Meditation 1, 17.
23  Gottfried Leibniz, Mümkün Dünyaların En İyisi Teodisesi, Din 

başlığında ise Leibniz, Descartes’ın düşünme biçimine eleş-
tiri getirerek varlık kavramını ilim, irade ve kudret kavram-
ları ile ilişkiye sokar.24 Spinoza’ya gelince “Ethica”da Tanrı 
hakkında bir kavrayışa sahip olmak bir cevheri kavramak 
anlamına gelir. Tanrı, varlığı zorunlu bir cevherdir, onun ol-
madığını düşünmek bir çelişkidir.25 

Bu tartışmalarda adı geçen filozoflar arasında Fichte 
doğal olarak bulunmamaktadır. Fichte için insanın yegâne 
ereği Tanrı’nın var olduğunu ispat etmek değil, erek insa-
nın varlığını özgürlük olarak ortaya koymaktır. Tanrısal olan 
ancak bir ahlak düzeni olarak insanın pratik etkinliğinin so-
nucudur. Fichte, bazı yorumculara göre fenomen-numen ay-
rımında kendinde şey olan numeni ortadan kaldırarak klasik 
bir ontoloji ayrımını reddetmektedir.26 Öte yandan Fichte’nin 
WL ile yapmak istediği şeyin etikten başlayan bir ontoloji 
olduğu görüşünü savunanlar da bulunmaktadır; pratik ola-

Felsefesi, Seçme Metinler, Editörler: Michael Peterson, William Hasker, 
Bruce Reichenbach, David Basinger, Oxford University Press,2009, 
Çeviri: Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş, 
Küre Yayınları, 2013, 380.
24  Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 
2014, 32.
25  Benedictus Spinoza, Ethica, X. Önerme, Humanitas, Yunan ve Latin 
Klasikleri, Çeviren: Çiğden Dürüşken, Kabalcı Yayınları, 2011, 51.
26  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, 24.

nın teorik olan karşısındaki üstünlüğü gösterilmiş, yaşamın 
ve varlığın dünya üzerinde onu değiştirip dönüştürmekle ve 
bu vesileyle eylemde bulunanın kendisinin de değişip dö-
nüştüğü gerçeğine dikkat çekilmektedir.27 Fakat her koşulda 
Fichte’nin gündeminde bir Ben vardır ve bu Ben dışında bir 
ontolojik gerçeklik mevcut değildir, zira ‘Ben Olmayan’ da 
Ben’de içerilmektedir.

Wissenschaftslehre (WL) ve Mutlak Ben:

“Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli 
Üzerine”de Fichte’nin “İnsan inancına nasıl ulaşılır?” soru-
suna verdiği yanıt WL’ye dair yaptığı açıklamaları dikkate 
almayı gerektirmektedir. WL Fichte’de mutlak bütünlüğe sa-
hip yegâne bilimdir. Onda her tekil bir şey her şeye, her şey 
de her tekil şeye neden olmaktadır. Bütünlük, WL’nin ayırt 
edici özelliği olup diğer tüm bilimler, kendilerinden başlayıp 
kendi ilk ilkelerine dönemedikleri için sonsuzdurlar dolayı-
sıyla tamamlanamazlar.28 Genel olarak insan bilgisinin siste-
mi olan WL bir ilk ilkeye dayanır. Tüm sonlu Ben’lere önsel 
olan bu koşulsuz ben Mutlak Ben’dir. Nesneleştirilemeyen 

27  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, 24.
28  Fichte, Alman İdealizmi 1, Wissenschaftslehre Kavramı, 88, 89.
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Mutlak Ben’in anlaşılmasında Fichte’nin verdiği duvar 
örneği dikkat çekicidir: Duvarı düşünün, der Fichte, son-
ra duvarı düşüneni düşünün ve ardından duvarı düşüneni 
düşüneni düşünün… Bilince nesneleştirilemeyen, sonsuza 
kadar giden bir Ben söz konusudur.29 Bu Mutlak Ben’in son-
suzluğu, bölünemez olması haklı olarak “O halde ampirik 
ben ya da bilinç ondan nasıl çıkabilir?”30 sorusunu berabe-
rinde getirse de –ki bu konuya Alman düşüncesinde ilk dik-
kat çeken kişi Hölderlin olacaktır– Fichte’ye göre Mutlak 
Ben kendisini düşüncemize “anlıksal sezgi” (Intellektuele 
Anschauung) ile bildirmektedir.31 

“Wissenschaftslehre’nin Hipotetik Bölümlenmesi”nde32 
Fichte, Mutlak Ben’i tüm bölümler tarafından paylaşılan 
olarak açıklar. WL’nin Teorik Bölümü olarak geçen açıkla-
mada Ben, Ben Olmayan ve Nicelik kavramı mutlak a pri-
ori kavramlardır. Hem Ben hem Ben Olmayan, birbirlerinin 
karşıtlıklarıyla belirlenen bir sınırlamaya, nicelik kavramına 
sahiptirler.33 WL’nin bu Teorik Bölümü ikinci bölüm olan 
Pratik Bölüme temel sağlar. Fichte, bu bölümü her açıdan 
en önemli olarak tanımlar. Pratik Bölüm, hoş, güzel, yüce, 
Tanrı gibi ampirik Ben’in kendini ortaya koyacağı alandır 
ve bu alana temel sağlayan şeyin WL’nin teorik açıklaması 
olduğunu unutmamak gerekir.34 

“Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli 
Üzerine”de sorduğu “İnsan inancına nasıl ulaşılır?” so-
rusuna Ben’in pratik alanda ahlaksal dünya düzenine geti-
receği açıklama yanıt olacaktır. Ahlaksal dünya düzeninin 
bir yaratıcısı olduğunu düşünmek bu varlığın zorunlu olarak 
bizden ayrı olduğunu söylemek, ona düşünebilme, bilinç sa-
hibi olma gibi yetenekler atfetmemize neden olacaktır. Bu 
yüklemler o varlığın sonlu bir şeye dönüştürülmesine ve 
aslında kişinin kendini çoğaltmasına vesile olmaktan öteye 
gidememektedir. Bu, Tanrı’yı düşünmede başarılı olamadı-
ğımız anlamına gelir. Zira ayrı bir töz olarak Tanrı kavramı-
nın olanaksız ve çelişkili olduğu ortadadır.35 Ahlaksal düzen 
bizim onayladığımız, eylemlerimizle oluşan tanrısal olan-
dır. Fichte’nin Tanrı anlayışında, insanın kendinden başka 
gidebileceği bir yer bulunmamaktadır. Bu dolaysızca verili 
olana sarılmak neşeli bir ahlakın gerçek dine dönüşmesine 
katkı sunabilecektir.36 

29  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, 24.
30  Ömer B. Albayrak, Fichte ve Alman İdealizmi, Fichte’nin 
Monadolojisi’nden Schelling’in Töz’üne Sonluluk ve Tarih, 55.
31  Fichte, Alman İdealizmi 1, Güçlü Ateşoğlu, Fichte’nin Yaşamı ve 
Felsefesi, 24.
32  Fichte, Alman İdealizmi, Wissenschaftslehre’nin Hipoteteik 
Bölümlenmesi, Çeviri: Meryem Uçar, 109.
33  Fichte, Alman İdealizmi, Wissenschaftslehre’nin Hipoteteik 
Bölümlenmesi, 110.
34  Fichte, Alman İdealizmi, Wissenschaftslehre’nin Hipoteteik 
Bölümlenmesi, 110, 111.
35  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 293, 294.
36  Fichte, Alman İdealizmi 1, Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine, 294. 

Tanrı ya da İnsan:

Fichte, “İnsanın Saygınlığı Üzerine”de37 (1794) “İnsanın 
içinde yaşadığı kilden kulübeyi silkeleyip yıkın!” der. 
İnsanın Ben’i ölü maddeye düzen ve uyum getiren yegâne 
şeydir; insan karışıklığa düzen, evrensel muammaya uyum 
getirirken gönüllü olarak seçtiği düzeni getirendir. İnsan, va-
roluşunun doğası gereği, kendi dışındaki her şeyden bağım-
sız bir varlıktır. İnsanın özgürlüğü, bu özgürlüğün varoluşa 
verdiği seçili düzen onu zorunlu olarak merkez kılan şeydir, 
öyle ki merkez kendinden dışarı koyduğu varoluşu tıpkı bir 
aynada seyreder gibi seyretmektedir, bu seyredilenlere Tanrı 
da dâhil olsa gerek. 

Fichte’nin nihilizm ve ateizmle suçlanması gibi hetero-
doks ya da zaman zaman nihilist / ateist olmakla itham edilen 
bazı inanç gruplarının Tanrı ve insan söylemleri Fichte’nin 
genel olarak felsefesinde dile getirdiği fikirlerle oldukça 
uyumlu gözükmektedir. Bu gruplar arasında yer alan Alevi-
Bektaşilerin önemli şairlerinden Âşık Daimi4 şöyle diyor:

“Kâinatın aynasıyım; mademki ben bir insanım
Tanrı’nın varlık deryasıyım; mademki ben bir insanım.”38

Fichte,“İnsanın Saygınlığı Üzerine”de Fichte, “Ben bir 
insanım” diyebilen herkes için geçerli olanları sıralarken 
“insan damgasını taşıyan tapınakta mesken tutan tanrısal-
lık”tan söz ediyor. Genel olarak Alevi-Bektaşi topluluklar 
için pagan ya da Spinoza’ya gönderme yapılarak panteist 
tanımlamaları yapılsa da söz edilen geleneğin yazılı ve sö-
zel birikimleri ve yaşayan temsilcileri dikkate alındığında 
tanımlamalarda büyük oranda hatalar yapıldığı görülecek-
tir. Spinoza’da tabiatın gücü Tanrı’nın gücü iken39 Alevi-
Bektaşi geleneğinde tabiat ve Tanrı, varlığını insana borç-
ludur. Fichte’de Ben Olmayan’ın Ben’de içerilmesine dair 
önerme Hz. Ali’de başka bir söylemle mevcuttur: “Sen 
kendini küçük bir cisim sanıyorsun oysa tüm âlemler dürülü 
bükülü sendedir.”40 Fichte’de tanrısallık insan tapınağında 
mesken tutarken Edip Harabi5’de Tanrı hem mekânını hem 
ismini insan ediminde bulur:

“Daha Tanrı ile cihan yok iken, 
 biz onu var edip ilan eyledik
Tanrı’ya layık hiçbir mekân yok iken
Evimize aldık misafir eyledik
Kendisinin henüz ismi yok idi
İsmi şöyle dursun cismi de yok idi
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi
Şekil verip tıpkı insan eyledik.”41

Düşünce ve inanç dünyasını yaygın olarak şiir pratik-
leriyle ortaya koyan bu geleneğin poetik felsefeye sundu-

37  Fichte, Alman İdealizmi 1, İnsanın Saygınlığı Üzerine, 57.
38  Iréne Mélikoff, Kırkların Cemi’nde, Çeviri: Turan Alptekin, Demos 
Yayınları, 2011, 122.
39  Benedictus Spinoza, Teolojik – Politik İnceleme, Çevirenler: Cemal 
Bali Akal, Reyda Ergün, Dost Yayınları, 2016, 230, 231.
40  Murat Kaya, Hz. Ali’den 111 Hatıra, Erkam Yayınları, 2011, 190.
41  Dursun Gümüşoğlu, Ahmed Edip, Harabi Divanı, Can Yayınları, 
2008, 230.

ğu katkı oldukça dikkate değerdir. Harabi’de Tanrı’nın 
insan tarafından isim alması, Fichte’nin “Evrenin Tanrısal 
Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine”de belirttiği gibi 
ayrı bir töz olarak Tanrı kavramının olanaksız ve çelişik ol-
masında aranabilir. 

Sonuç:

Fichte’nin yayınlandıktan bir yıl sonra Jena’dan ayrılma-
sına neden olarak gösterilen “Evrenin Tanrısal Yönetimine 
İnancımızın Temeli Üzerine” isimli denemesinde yer alan 
düşünceler zeminini bu metnin yayınlanmasından dört yıl 
önce yayınlanmış olan WL ve “İnsanın Saygınlığı Üzerine” 
isimli metinlerde bulur. Özellikle WL’de tartışılan ana 
kavramlar anlaşılmadan –ki bunu başarmanın oldukça 
zor olduğunu belirtmekte fayda var– “Evrenin Tanrısal 
Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine”de kamuya kendi-
ni gösteren fikirlerin tepki çekmesi de anlaşılır bir durumdur. 
Ben, onun pratik olarak eylemi ile ahlak düzeninde tanrısal-
lık olarak özgürce kendini ortaya koyuşu, Ben Olmayan’ın 
zorunlu olarak Ben’de içerik olması, insan inancının da 
kendi dışında bir referansa yönelmesine olanak vermiyor 
olması, sıradan okuyucu için sarsıcı olabilmektedir. Bu gö-
rüş Tanrı’nın varlığını aşkın bir biçimde kendi dışına ko-
yan teistik Tanrı anlayışının kabul edemeyeceği bir düşünce 
olsa da Tanrı, insan, ahlak gibi kavramları düşüncesine konu 
edinirken, insan, Fichte’nin şu ifadesini dikkate almadan 
edemiyor:

 “İsteyen herkes, eğer kendi Ben’i bir Ben olmasaydı, 
yani o var olmasaydı ve eğer Ben Olmayan bir şeyi kendi 
Ben’inden ayıramasaydı, ne bilebileceğini kendisine her 
zaman sorabilir…”
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Son Notlar:

1 Fichte, “Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın 
Temeli Üzerine” isimli denemesinde “Felsefeci, 
insanlığı bundan böyle uzaydaki özdeksel nesnelerin 
varoluşuna inanmaya ya da bu nesnelerin 
değişimlerini, zaman içindeki ardışık olaylar olarak 
ele almaya razı etmeyi daha az düşüneceği gibi, 
insanlığı evrenin tanrısal bir yönetimine inanmaya 
razı etmeye de daha az eğilim göstermelidir,” 
demektedir.

2  Din Felsefesi ve Tanrı’nın Varlığının Delilleri meselesi 
için bkz. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir 
İlahiyat Vakfı Yayınları, 2014.

3  Teodise: Din Felsefesinde Mutlak İyi olan Tanrı ile 
kötülük arasındaki ilişkiye dönük yapılan açıklama 
çabası.

4  Âşık Daimi: TRT sanatçısı, ölüm: 1983, İstanbul.
5  Edib Harabi (Ahmed Edip): Tasavvuf ve Hiciv şairi, 

ölüm: 1917, İstanbul.
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Alman filozof Arthur Schopenhauer, 22 Şubat 1788’de 
Baltık Denizi kıyısında bulunan Danzig’de doğdu. Babası, 
Arthur’u tüccar yapmak istiyorsa da çok yönlü gelişimi 
için onu sık sık seyahatlere çıkarıyordu. Dokuz yaşınday-
ken, eğitim alması için iki yıl süreyle Fransa’da kaldı. Geri 
döndüğünde ana dilini unutacak kadar Fransızca öğrenmişti. 
Seyahatler devam etti. Küçük yaşta aileden ayrılmak onda 
olumsuz bir etki yaratmış olacak ki “1833’te günlüğünde 
bu durumun eleştirel bir değerlendirmesini de yapmıştır: 
‘Doğa yalnızlaşmam için gereğinden fazlasını yaptı; bir 
filozofun sağlam kafası (mens aequa) ile bağdaşmayacak 
düzeyde şüphe, hassasiyet, coşkunluk ve gurur bahşetti.’ 
Bir filozofun karakteriyle temkinliği arasındaki çatışmadan 
bahsettikten sonra, babasından kendisine geçtiğini düşün-
düğü şiddetli endişe nöbetlerinden de bahseder: ‘Daha altı 
yaşında bir çocukken, annem ve babam bir akşam yürüyüş-
ten geldiklerinde, beni, terk edildiğim düşüncesiyle girdi-
ğim derin umutsuzluk içinde buldular.’ Sanki yaşadığı aile 
hayatı, ‘doğasına’ olduğu kadar karakterine de renk vermiş 
gibidir.”1

Yazıda ilerlemeden önce birkaç hususta bilgi aktarmak 
istiyorum: “Öncelikle şu oldukça ilginçtir ki Schopenhauer, 
ana kitabı olan İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya’da bir 
kez bile ‘karamsar’ veya ‘karamsarlık’ terimlerini kullan-
mamıştır. Bunun yanında pek çok kişi de Schopenhauer’e 
‘karamsarlık’ atfederken çok geniş bir skalada farklı şeyler 
anlatmaktadır. Bu noktada konuya ışık tutması açısından 
‘karamsarlık’tan ziyade ‘iyimserlik’ düşüncesine bakmanın 
faydalı olacağını düşünüyorum. Schopenhauer’ın ‘iyimser-
lik’ ile kastettiği dünyanın iyi, şahane, ilâhi, müthiş, takdire 
şayan vb. olduğunu iddia eden bütün dinler ve düşünce sis-
temleridir. Bu anlamda Schopenhauer, kesinlikle ‘iyimser’ 
değildir. Ve bu bağlamda aynı dinin –örneğin Hristiyanlığın 
iyimser ögelerini yerden yere vururken bu dinin farklı öğ-
retilerini övebilmektedir.”2 Dolayısıyla iyimser, kötümser, 
karamsar, pesimist, bedbin kavramlarından hangisini kul-
lanmanın daha doğru olacağı bir problem olarak karşımız-
da duruyor. Yazar ve çevirmenlerin tercihleri üzerinden bir 
karara varmak istersek: Schopenhauer hakkında A. Onur 
Aktaş, dünyanın iyi, şahane, ilahi, müthiş, takdire şayan vb. 
olduğunu iddia etmek manasında “iyimser değil”; Ahmet 
Mithat Efendi, “müvesves”; Senail Özkan, “karamsar”; 

1  Cartwright, David E. (2014), Schopenhauer, Sibel Erduman (çev.), 
İstanbul: s. 17.
2  Schopenhauer, Arthur (2021), İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, A. 
Onur Aktaş (çev.), ‘Çeviriye Dair’ Ankara: s. 34.

Unamuno, “istenç (irade) anlayışı sebebiyle mantıkî karam-
sar”; Bedia Akarsu, “kötümser”; Ahmet Cevizci, “kötüm-
ser”; Ahmet Uğurlu, “kötümser”; Ernest Karloviç Watson 
(çev. Emel Saatçi), “karamsar”; David E. Cartwright (çev. 
Sibel Erduman), “kötümser”; O. Hançerlioğlu, “kötüm-
ser”; Ahmet Aydoğan ve Christopher Janaway, “kötümser”; 
Edouard Sans (çev. Işık Ergüden), “karamsar” sıfatlarını 
yakıştırmışlardır. Nietzsche de “yalnız, basit, dürüst, neşe 
verici, eğitici, hakikatliliğin gönüllü ıstırabını üstlenen” 
(çev. Mustafa Tüzel) gibi yakıştırmalar yapmıştır. Ben de 
bunlardan hareketle “iyimserliğin” karşıtı olarak “kötüm-
ser” başlığını tercih ettim. Burada, umuda yer bırakmayan 
kavram ne ise onu tercih etmiyorum. Dücane Cündioğlu, 
bu kavramın kötümserlik olduğunu belirtir ancak bir şeyin 
“kara, karanlık, karamsar” olması, umuda yer bırakmamayı 
bende daha çok çağrıştırıyor.

Karamsar-kötümser kelimelerini duyan insanlar genel-
de bunu “üzüntü-umutsuzluk” haline bağlamaktadırlar, el-
bette Schopenhauer’in entelektüel huzursuzluğu bulunur 
lâkin “binlerce neşeli, hoş saatin hiç tadını çıkarmadan 
önümüzden akıp gitmesine izin veririz” diyen birinin kö-
tümserliği öncelikle “sahicilikle” ilişkilendirilmelidir. Zaten 
Schopenhauer “Hayatın korkuları ölümün saldığı ürperti-
lerden ağır basar basmaz bir insanın kendi arzusuyla haya-
tına son verdiği görülür” demekle bir anlamda mutlak umut-
suzluğun –farklı birçok sebeplerden biri olarak– intihara sü-
rükleyeceğini söylemiş olmaktadır. Temelde Schopenhauer 
kötümserliği, iyimser din ve düşüncelerdeki panta kala lian 
(her şey çok iyiydi), ellezî ahsene kulle şey-in halekah (O 
ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı) iyimserliklerine eleştiridir. 

Yaşadığımız dünya ıstıraplarla dolu bir dünyadır. Bu 
ıstırapların kaynağını belirlemek ve çözümünde nasıl bir 
yol izleyeceğimizi seçmek bir hayli önemlidir. Istırapların 
giderilmesinde dünyaya ve varoluşun mahiyetine dair elde 
ettiğimiz hakikatler çözümlerimizin temelini oluşturabil-
mektedir. İnsanın hakikat olarak kabul ettikleri de bizzat bir 
ıstırap haline dönüşebilmektedir. Schopenhauer’e göre mut-
lu olmak için var olduğumuz düşüncesi, yaratılıştan gelen 
bir hatadır. Bu doğuştan gelen hatada ısrar ettiğimiz sürece, 
dünya çelişkilerle dolu görünür.3 Mutluluk üzerinde hak id-
dia etmemiz büyük ıstırapları çağırır bu yüzden “çok mutsuz 
olmamanın en güvenli yolu, çok mutlu olmayı istememek” 
olmalıdır.4  

3  Schopenhauer, Arthur (2017), Hiçliğin Mutlu Sessizliği Aforizmalar, 
Nuran Gündüz (çev.), İstanbul: Aylak Adam Yayınları s. 88.  
4  Schopenhauer, Arthur (2017), Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, 

Schopenhauer’in
Kötümserliği

Fatih Gökhan Tevfikoğlu

Dünya benim tasavvurumdur.
-Temel eserinin giriş cümlesi-
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Schopenhauer’in felsefesi, “kusursuz yaratılış”, “mü-
kemmel düzen” gibi iyimser inançlar üzerinden düşünül-
düğünde rahatsız edici olmuştur. Bu konformizm karşıtı ve 
münzevi düşünür, oldukça marjinal ve put kırıcı bir figürdür. 
Kant, Hintlilerin kutsal metinleri ve Platon’dan etkilenen 
Schopenhauer, derin bir etki yaratmaktan geri kalmamıştır; 
Schopenhauer’in etkisi özellikle Nietzsche üzerinde görül-
mektedir. Nietzsche Zamana Aykırı Mülahazalar’ın üçüncü-
sünü Eğitimci Olarak Schopenhauer olarak adlandırmıştır 
ama ardından sert bir eleştiriye girişmiştir. Schopenhauer’in 
düşüncesi, Tolstoy’u, Thomas Mann’ı, Fransız natüralist 
ve sembolistlerini ya da Richard Wagner’den Bergson ve 
Freud’a, varoluşçu ontolojilere dek birçok yazar ve filozofu 
yoğun şekilde etkilemiştir.5 

Schopenhauer, evrenin bir yönünün kendinde varlık, 
bir yönünün de tasarım olduğu fikrine sahiptir. Ona göre 
Descartes’la birlikte Batı felsefesinin tanıdığı ve Hint felse-
fesinde var olan her şeyin öznenin tasarımı olduğu hakikati, 
şüphe edilmemesi gereken bir gerçektir. Schopenhauer, olu-
şun derin hakikatini yakalama çabası adına kendinde varlığı 
bilinir kılma çabasına girmektedir. Çünkü ona göre evrende-
ki her şey kendinde varlığın izlerini taşımaktadır. Eğer ken-
dinde varlık doğru bir şekilde doğru şekilde tanımlanamaz-
sa bizi kuşatan çevremizi ve kendi iç doğamızı anlamamız 
mümkün olmayacaktır. Çünkü evrende var olan her değişim 
ve oluşumun kökeninde kendinde varlığın izlerini görmek 
mümkündür. Bu anlamda çevremizde var olan her oluşu de-
rinlemesine algılama çabasındaysak, kendinde varlıkla, oluş 
arasındaki ilişkiyi yakalamak gerekmektedir. Aynı zamanda 
Schopenhauer’e göre müziği anlamanın ve sanatsal olanın 
kavranabilmesi için de kendinde varlığın bilinmesi zorunlu 
görünmektedir.6 

Schopenhauer’e göre ahlâkî erdemlerin oluşmasını sağ-
layan metafizik unsur bireyin fenomenal dünyadan zihnini 
arındırıp her şeyin temelinde iradenin varlığını görmeyi ba-
şarmasıdır. Birey, herhangi bir canlıyla karşılaştığında ken-
disi ile onun arasında herhangi bir farklılık ve ayrılık görmü-
yorsa ve Budistler tarafından ifade edilen “Bu sensin” algı-
lama düzeyine ulaşabiliyorsa, ahlâkî anlamda kötülüklerden 
arınıp erdemli olana ulaşmayı başarabilmiş demektir.7 

Schopenhauer felsefesinin büyük ölçüde Kant’tan kay-
naklandığı kabul edilir. Kant benzeri idealist bir bakış açısı 
benimseyen ve varlığı numen ve fenomen veya gerçeklik 
ve görünüş olarak ikiye ayıran Schopenhauer, gerçekten var 
olanın irade olduğunu ileri sürmüş ve iradenin gerçekliği ile 
ilgili metafizik tezini desteklemek için ampirik delillerden 
faydalanırken, dünyanın bir parçası olan insanların isteyen, 
irade eden ve davranışları irade tarafından şekillendirilen 
varlıklar olması olgusundan yola çıkmıştır.8 

Mustafa Tüzel (çev.), İstanbul: s. 118. 
5  Sans, Edouard (2006), Schopenhauer, Işık Ergüden (çev.), Ankara: s. 7. 
6  Uğurlu, Ahmet, Istırap ve Merhamet, Schopenhauer’de İrade-Ahlâk 
İlişkisi, s. 149-150. 
7  Uğurlu, Ahmet, Istırap ve Merhamet, Schopenhauer’de İrade-Ahlâk 
İlişkisi, s. 216-217. 
8  Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, s. 388. 

Kötümserlik, Schopenhauer düşüncesinde iradeyle bir-
likte merkezî bir kavram durumundadır. Ona göre evrenin 
ve insan yaşamının temelinde iradenin bulunması canlıların 
hayatında acı ve ıstırabın var olmasına neden olmaktadır. 
İrade Schopenhauer’de metafizik içeriği nedeniyle gerek 
sanat olsun gerek ahlaki olsun, neredeyse insanın diğer bü-
tün varoluş alanlarını içerecek şekilde anahtar kavram ola-
rak kullanılmıştır. Bu acı ve ıstırabın, hayatın her alanından 
hücum etmesi ve tükenmeyişi sebebiyle irade, kötülükle 
nitelendirilmelidir.9 Dolayısıyla “Dünyayı ve ona ait olan 
her şeyi elde etme isteğinde olan ya da etrafındaki diğer 
bütün canlılara hükmetme çabasında olan insan, ancak 
felsefî olarak evrenin kötü olduğu hakikatini kavraması ile 
hem kendi yaşamında hem de diğer canlıların yaşamında 
yol açtığı acıya neden olan tavırlarından ve amaçlarından 
vazgeçebilir.”10 

Schopenhauer ve Hayat

Dünyanın neresine bakarsak bakalım hemen karşımıza 
çıkan ve nerede hayat varsa kaçınılmaz olarak orada bulu-
nan ihtiyaç ve zaruretlerden kaynaklanan acı ve ıstırap yaşa-
mın ayrılmaz bir parçasıdır. Tarih bizlere ulusların hayatını 
anlatacak olursa savaşlardan ve ayaklanmalardan başka bir 
şey bulamayacaktır; barış içindeki yıllar ancak kısa durakla-
malar, anlaşmalar arasındaki kısa dönemlerdir.11  

Dinlerde de olduğu gibi varolumuşuzu bir suçun, bir 
yanlış adımın neticesi olarak görme alışkanlığı kazandığı-
mızda hayattan beklentilerimiz bu duruma uygun hale gelir; 
dolayısıyla onun sıkıntılarını, meşakkatlerini, eziyetlerini, 
ıstıraplarını, kaygılarını, endişelerini, küçük büyük acı ve 
mutsuzluklarını beklenmedik ve olağandışı bir şey olarak 
görmeyiz. Bu dünya hapishanesinin -Schopenhauer dünyayı 
hapishane olarak görmeyi önerir-12 kötülüklerinden birisi de 
bizim orada karşılaştığımız toplumdur. Bunun nasıl bir şey 
olduğu uzunca açıklamaya lüzum kalmaksızın, daha iyi bir 
topluma layık olan herhangi biri bunu anlayacaktır. Eğer o, 
iyi bir ruha, soylu bir yaratılışa sahipse yahut seçkin bir kim-
seyse bu dünyada kendisini zaman zaman suçluların hapis-
hanesine kapatılmış soylu bir mahkûm gibi hissedecektir.13 

Schopenhauer, dünyanın ve insanın hiç olmaması gere-
ken bir şey olduğu kanaatini, birbirimize karşı tahammüle 
sevk etmesi amacına bağlamaktadır. O, böylesi berbat ve aç-
maz bir durumda olan insanlara karşı acıma duygusu hisset-
mektedir. Hatta insanlar arasında uygun hitap tarzının “bey, 
beyefendi” değil, “dert ortağım, acıdaşım” şeklinde olması 
gerektiğini söyler.14 

9  Uğurlu, Ahmet, Istırap ve Merhamet, Schopenhauer’de İrade-Ahlâk 
İlişkisi, s. 34. 
10  Uğurlu, Ahmet, Istırap ve Merhamet, Schopenhauer’de İrade-Ahlâk 
İlişkisi, s. 35. 
11  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 13-16. 
12  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 33. 
13  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 36. 
14  Schopenhauer, Hiçliğin Mutlu Sessizliği Aforizmalar, s. 36. 

Dünya ve insan (bu haliyle) olmasa daha güzel olaca-
ğı inancı bizi birbirimize karşı müsamahaya iten bir tutum 
şeklidir.15 

Bir insanı yargılarken onun temelinin hiç olmaması gere-
ken bir şey, ilk günah olarak anlaşılmış ve bu yüzden ölüme 
yazgılanmış, günahkâr, ters, bozuk ve saçma bir şey olduğu 
fikrini ya da bakış açısını her zaman göz önünde bulundur-
malıyız. Bu esaslı biçimde kötü tabiat gerçekte hiç kimsenin 
alıcı gözüyle bakılmaya, yakından incelenmeye dayanama-
masıyla doğrulanır. Böyle bir varlıktan ne bekleyebiliriz?16 

Dünya cehennem olduğu için, insanlar bir yandan iş-
kence görmüş ruhlar, bir yandan da onun içerisindeki 
şeytanlardır.17 

Dolayısıyla eğer bu gerçekten yola çıkarsak, onu daha 
müsamahakâr biçimde yargılarız; içinde uyur vaziyette bek-
leşen kötülük tohumları canlanıp başını kaldırdığında şa-
şırmayız ve ister onun aklının ister başka bir şeyin sonucu 
olsun her şeye rağmen onda tesadüf edilmiş olan iyi bir nok-
tayı daha doğru değerlendiririz. Aklımızdan çıkarmamalıyız 
ki hayat esas itibariyle bir yokluk, sıkıntı, zaruret ve çoğu 
kez sefalet durumudur.”18   

Schopenhauer her insanın budalalığını, zafiyetini ve ku-
surunu insanlığın ortak zaafları olarak görerek bunlara hoş-
görüyle yaklaşılabileceğini belirtir. Kendimizde insanlığın 
bütün kusurlarını ve zaaflarını taşıdığımızı, bu kusurların 
derinlerde uyuduğunu, ilk fırsatta kendilerini gösterecekle-
rini söyler.19 

Dikensiz gül olmaz ancak gülsüz çok diken vardır.20 

Schopenhauer ve Merhamet

Schopenhauer’in kötümserlik anlayışı insanları taham-
müle, hoşgörüye ve merhamete sevk etme amacı güder, 
Schopenhauer’in merhametinin nasıl bir şey olduğunu açık-
lamak, kötümserlik anlayışını da kavramamıza yardımcı 
olacaktır.  

Schopenhauer insan doğasında temel güdüleri üç kavram 
altında okumaktadır: 

1- Egoizm (Bencillik); yani yalnız kendi iyiliğini iste-
mek (Bu duyguya sınır tayin edilmez). 

2- Kötülük; yani başkalarının kötülüğünü isteme güdüsü 
(Gaddarlığın en yüksek derecesine kadar götürülebilir bu 
güdü). 

3- Merhamet (Acıma); yani başkalarının iyiliğini iste-

15  Schopenhauer, 
Hiçliğin Mutlu 
Sessizliği Aforizmalar, 
s. 36. 
16  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 39.
17  Schopenhauer, Hiçliğin Mutlu Sessizliği Aforizmalar, s. 27. 
18  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 39. 
19  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 40. 
20  Schopenhauer, Hiçliğin Mutlu Sessizliği Aforizmalar, s. 20. 

me (Asalete ve yüce gönüllüğe kadar yükselebilir bu acıma 
duygusu).21     

Schopenhauer insan davranışlarının temelinde var olan 
bencilliği ortaya koyduktan sonra insan için bu duygunun 
aşılma imkânını tartışmaya başlamaktadır. Schopenhauer’e 
göre insandaki bencilliğin varlığı evrenin kötü olması ile 
uyumlu haldedir. Fakat evrendeki bu kötülük ve acı yaratan 
var oluşa karşı insanı erdemliliğe ve ahlâka sürükleyecek 
bir duygunun var olup olmadığını sorgulayan Schopenhauer 
kendi açısından bu noktada sihirli kavrama ulaştığını düşün-
mektedir. Schopenhauer, insanı var oluşun aldatıcılığından 
kurtaracak ve aynı zamanda (kötü bir öze sahip olmayan) 
var oluşta olmayıp (bu) var oluşa kaynaklık edeni görmesini 
ve diğer tüm canlılara karşı insaflı yaklaşmasını sağlayan 
merhamet duygusunu ön plana çıkarmaktadır.22  

Çevremizi hatta kendi bedenimizi saran bencilliğimiz-
den ve gaddarlıklardan kurtulmamız için merhameti düşün-
sel ve pratik anlamda ön plana çıkarmamız gerektiği açıktır. 
Çünkü yakındığımız ve insani bulmadığımız ne varsa onun-
la merhametsizlik arasında bir bağ kurmak mümkün olmak-
tadır. Schopenhauer’e göre ancak içimizdeki bu ses sayesin-
de başkalarının hissettiklerini hissederek bencilliğimizden 
ödün verebiliriz. İçimizde, karşımızdaki insan “Beni koru” 
dermişçesine bir ses belirir. Biz de içimizden gelen “Ona 
yardım elini uzat!” diyen sesi dinleriz. İşte bu oluşum bizi 
birçok kavram kargaşasından, kendi kendimizi zorlamaları-
mızdan ve kendi önümüze sürdüğümüz yasalardan daha çok 
yönlendirmeyi başarır.23 

Schopenhauer ahlaklılık dendiği zaman ahlaklı diye ta-
bir edilebilecek kişide bulunması gereken temel güdünün 
merhamet olduğunun çok açık olduğunu ifade etmektedir. 
Merhamet, Schopenhauer etiğinin esasını oluşturur. Bu acı-
ma duygusu filozof için tüm ahlaki eylemlerin kaynağı ve 
etiğin temelidir. 

Ben eski bir Hint oyunundaki şu duadan daha güzel bir 
dua tanımam: 

Tüm canlılar acılardan uzak olsunlar. 

Schopenhauer insan davranışlarındaki bencilliği evren 
ile uyumlu görüp ortaya koyduktan ve açıkça gösterdik-
ten sonra insanın bunu aşabilmesi için merhameti ön plana 
çıkarmaktadır.  Merhametin temellendirmesini metafizik 
iradenin kötü oluşu dolayısıyla bu hakikati görmek ve ona 
direnmek manasında kötümserliği ile ahlaki bir amaca bağ-
lamaktadır. Ona göre kendi “metafizik zâviyesinden” bakıl-
ması kaydıyla yâni nihai olarak böyle bir hayatın reddi ve bu 
kötü iradenin ilgâsı esas alındığı takdirde mutluluk fikrine 
yer verilebilir. Eğer mutluluk düşüncesi bizi bu hayata bağ-
lıyor ve ıstırapları çoğaltıyorsa o zaman bu fikrin etik bir 
tarafı yoktur.24 

21  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 359. 
22  Uğurlu, Ahmet, Istırap ve Merhamet, 
Schopenhauer’de İrade-Ahlâk İlişkisi, s. 274.
23  Schopenhauer, Merhamet, s. 128.
24  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 371. 
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Schopenhauer merhamet, iyilik olarak gördüğümüz dav-
ranışların varlığı bir görmekle ve başka canlılarla aynileş-
mekle gerçekleşeceğini belirtir. Benim etiğimi okuyanlar 
bilirler ki benim ahlak öğretilerimin temelinde insan ve 
hayvanların her ikisine yöneltilmiş olan Veda ve Vedanta’da 
ifade bulan tat twan asi (Bu sensin; Chandgya - Upanishad, 
VI, 16) ve büyük söz anlamına gelen muhavakye yer almak-
tadır. Bu öğretilere paralel olarak gerçekleşen ve iyilik, ha-
yırseverlik diye adlandırabileceğimiz davranışları, mistiğin 
başladığı nokta olarak ele alabiliriz. İnsanlar kendilerini, 
kendileri dışındaki nesnelerden ayrıymış gibi kabul ederler. 
Oysa iyi niyetle yapılan her davranış, buna karşı bir isyan 
niteliğindedir. İnsan, iyi diye tabir ettiğimiz bir davranışı 
sergilerken kendisini bir başka canlı ile özdeşleştirir.25  

Beni okuyan, ...münhasıran sûfilerin tasavvufunu da 
okumalıdır.26 

Şartlar ne olursa olsun Schopenhauer, insan iradesinin 
çekirdeğinde sade ve hakiki bir merhametin yattığını ve bu 
acıma duygusunun bir şekilde aktif hale gelerek başkaları-
nın ıstırabına iştirak etme ve bu acılara son verme isteğine 
dönüştüğüne inanmaktadır. Ona göre bu acıma hissi “kadim 
bir etik fenomen”dir ve “ahlakın büyük sırrı” burada sak-
lıdır. Acıma güdüsünün aktif hale gelmesiyle birlikte Ben 
ve Ben Olmayan arasındaki aşılmaz duvarlar ortadan kalkar 
ve egoizmin tüm baskılarına rağmen Ben, başkalarının ira-
desinde kendi iradesini aynileşmiş olarak bulur. Böylece o, 
başkalarının Ben’inde kendi Ben’ini bir kez daha keşfetmiş 
olur. Kendisini bütün başka varlıklarla aynileşmiş olarak 
kavrayan kişide, egoizmden eser kalmaz. Bu itibarla başka-
larına kötülük yapmak ve acı vermek için gerekli olan tüm 
saikler kendiliğinden ortadan kalkmış olur.27 

Aslında herkes her şey şeyde suçludur ancak insanlar 
bunun farkında değillerdir. Bu durumu bilmiş olsalardı bu 
dünya cennet oluverirdi.  

-Karamozov Kardeşler (Peder Staretz Zosima)28 

Schopenhauer hayatımızdaki acılardan kaçamayacağı-
mızı, kor gibi yanan bencilce duygularımızın üstünü örtmek 
ve onları söndürmek gibi bir şansımızın olmadığını dile ge-
tirmektedir. İşte doğanın bize verdiklerini böyle görmekte-
dir Schopenhauer. Merhameti devreye sokmadığımızda ise 
karşılaşacaklarımızın pek hoş şeyler olmayacağını söyler. 
Tabiatın yaptığı en güzel şeyin, insana yerleştirdiği metafi-
zik olarak adlandırabileceğimiz bu merhamet duygusu oldu-
ğunu dile getirmektedir.110  

Schopenhauer’in ahlak düşüncesindeki önemli bir yön 
de insan yaşamındaki trajediden yola çıkarak merhamet gibi 
insan sevgisine dayalı bir ilkeye ulaşmış olmasıdır. İnsanın 
hayata geldiğinde sınırsız bir mekânda ve kuşatamadığı bir 

25  Schopenhauer, Merhamet, s. 147. 
26  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 7. 
27  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 372. 
28  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 373. 

zaman döngüsünün içinde bulunması ve sonu gelmez ıstırap-
ta ortaklığının olması Schopenhauer için insanın merhamete 
ihtiyaç duyduğuna açık bir kanıttır. Kuşatamamanın getir-
diği tedirginliğin ıstıraba dönüşmesi sebebiyle insan için bu 
duruma uygun düşebilecek tek duygunun merhamet olduğu-
nu ifade eden Schopenhauer, böylece bu duyguyu varoluşsal 
bir ihtiyaca dönüştürmektedir. İnsanın dünyaya gelir gelmez 
zorunlu olarak kendisini içerisinde bulduğu ıstırap süreci-
nin insanlar arasında bir duygudaşlığı meydana getirmesi 
gerektiği ve var oluşun verdiği ıstırabın insan için yeterli 
bir acı olduğu açıktır. Ona göre insanların büyük kötülükler 
yaşamaması ve acı çekmemesi için her insanın merhametle 
karşılanması gerekmektedir. Yani bir şekilde insan, içinde 
bulunduğu kendi türünün trajedisinin farkına vararak türüne 
merhamet etmeyi öğrenecektir. Kendi ıstırabının bir benze-
rinin de diğer insanlarda olduğunu fark eden birey onlara 
ve kendine karşı ortak bir acıma duygusunu geliştirecektir. 
Böylece merhamet duygusu vasıtasıyla insanların birbirleri-
ne gösterdikleri acımasızlığın bitmesi sağlanacaktır.29 

Istırabın, tükenmez bir zaman süreci ve evrendeki ku-
şatılmazlığın getirdiği bir sonuç olması hasebiyle insan 
zorunlu olarak buna karşı acizlikle yüz yüze kalmaktadır. 
Acizlikten kurtulmasının imkânsızlığından dolayı insanın 
bu sürece kapılıp hayal kırıklıkları yaşaması ondaki ıstı-
rapların sürekli katlanarak artmasına kaynaklık etmektedir. 
İnsanın acının içinde doğması ve bu acıdan kurtulmaya ça-
lıştıkça da acısını arttırması, insanın merhamet edilmesi ge-
reken bir varlık olduğunun en açık göstergesidir. Çünkü ıs-
tırap kaçınılmazdır ve bundan kurtulmak neredeyse imkân-
sızdır. Fakat insan bu acının biteceğine sürekli bir şekilde 
kendini inandırarak hayatına yeni acılar taşımakta ve sürekli 
mutlu olamayacağı durumlar yaratmaktadır. Oysa birey bu 
acılardan kurtulmayı, acıların insanın kaderi olduğunu bile-
rek ve diğer insanlara bu konuda bir ayniyet duygusu taşıya-
rak merhamet etmeyi öğrenerek başarabilir. Fakat insanoğlu 
acıyı bireysel olarak algılamakta ve bunun üstesinden gele-
bilmek için de sürekli kendi dışındaki insanlarla bir rekabe-
tin içerisine girmektedir. Bu da türsel anlamda hem kendine 
hem de diğer bireylere ıstırabı artırmaktan başka bir şeye 
yaramamaktadır. Bu nedenle Schopenhauer için merhamet 
hem bireyin hem de insan türünün acılarını dindirecek bir 
çare olarak görünmektedir.30 

Bulgular

Schopenhauer doğanın kelebekler ve sevimli hayvan 
yavrularından ibaret olmadığını aksine doğanın ve dünyanın 
birbiriyle mücadele etmek “zorunda kalanların” yeri olduğu-
nu söylemektedir. İnsan hayatında, kötümser verilere kolay-
lıkla rastlanabilir. Sözgelimi zenginler daha zengin olmakta; 

29  Uğurlu, Istırap ve Merhamet, Schopenhauer’de İrade-Ahlâk İlişkisi, 
s. 210. 
30  Uğurlu, Istırap ve Merhamet, 
Schopenhauer’de İrade-Ahlâk İlişkisi, s. 
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fakirler ise daha fakirleşmektedir.31 Doğal afetleri düşünün, 
son bir yıl içinde (2002) on beş milyon insanın doğa fela-
ketleri sonucunda öldüğü düşünülüyor. Son birkaç yılda, sel 
felaketleri, her sene tahmini 20.000 kişinin ölümüne ve on 
milyonlarcasının ıstırap çekmesine sebep olmuş. Bazı yıllar 
sayı artıyor. 2004 yılı aralık ayının sonunda birkaç yüz bin 
insan tsunami sonucunda hayatını kaybetti. Her gün yakla-
şık 20.000 insan açlıktan ölüyor. Tahmini 840 milyon insan, 
ölmeseler de açlık ve yetersiz beslenmeden mustarip. Bu, şu 
anda hayatta olan 6,3 milyar insana oranlandığında büyük-
çe bir oran. Hastalıklar yılda milyonlarca kişiyi öldürüyor. 
Örneğin vebayı düşünün. 541-1912 yılları arasında 102 mil-
yondan fazla insanın veba yüzünden öldüğü tahmin ediliyor. 
Unutmayın ki bu dönemde insan nüfusu şu ankinin sadece 
küçük bir bölümüne denk geliyordu. 1918 grip salgını, 50 
milyon insanı öldürdü. Dünyadaki güncel insan nüfusu ve 
küresel hareketliliğin sıklığı ve hızındaki artış düşünüldü-
ğünde, yeni bir grip salgını milyonlarca ölüme daha neden 
olabilir. HIV şu anda her yıl neredeyse 3 milyon insanı öldü-
rüyor. Diğer bulaşıcı hastalıkları da eklersek, öncesi ıstırap 
dolu her yıl neredeyse 11 milyon ölüme ulaşırız. Habis urlar 
her sene 7 milyon hayata mâl oluyor. Bu ölümlerin de önce-
sinde kayda değer ve uzun süren acılar çekiliyor. 3,5 milyon 
kişi kazalarda ölüyor.32  

Diğer tüm ölümler eklendiğinde, 2001 yılında neredey-
se 56,5 milyon insanın öldüğü anlaşılıyor. Bu büyük rakam 
saniyede 107 insana tekabül ediyor. Dünya nüfusu arttıkça 
ölüm rakamları da artıyor. Dünyanın, bebek ölümleri ora-
nının yüksek olduğu bazı bölgelerinde, bu ölümlerin çoğu 
hayat başladıktan birkaç sene sonra gerçekleşiyor. Fakat or-
talama yaşam süresi artsa da daha fazla doğumun daha fazla 
ölüme neden olduğunu biliyoruz. Şimdi ölenlerin sayısını 
bir de ölenlerin arkalarında bıraktıkları ve onların yasını tu-
tan ve onları özleyen aile fertleri ve arkadaş sayısıyla çar-
pın. Her ölüm için geride çok daha fazla sayıda yas tutan 
insan kalıyor. Çoğu hastalık insan davranışlarına bağlıysa 
da türdeşlerimizden bazılarının diğerlerine kasıtlı bir biçim-
de verdiği zararları düşünün. Bir uzman, 20. yüzyıldan önce 
toplu katliamlarda 133 milyondan fazla insanın öldürüldü-
ğünü tahmin ediyor. Aynı yazara göre, 20. yüzyılın ilk 88 
yılında 170 milyon insan (en yüksek tahmin 360 milyon) 
vuruldu, dövüldü, işkence gördü, bıçaklandı, yakıldı, aç 
bırakıldı, dondu, ezildi ya da ölene kadar çalıştırıldı; canlı 
canlı gömüldü, boğuldu, bombalandı, hükümetlerin, silah-
sız ve çaresiz vatandaşlarını ve yabancıları öldürdükleri 
binbir yoldan biriyle öldürüldü. Hepimizin bildiği üzerine, 
milyonlarca insan savaşlarda öldürülüyor. Şiddet ve Sağlık 
Dünya Raporu’na göre, 16. yüzyılda çatışmalar sonucunda 
1,6 milyon, on yedinci yüzyılda 6,1 milyon, on sekizinci 
yüzyılda 7 milyon, on dokuzuncu yüzyılda 19,4 milyon ve 
en kanlı yüzyıl olan 20. yüzyılda 59 milyon insan öldürül-
dü. Dünya Sağlık Örgütü, savaşta yaralanma sonucu 2000 

31  https://www.dogrulukpayi.com/bulten/kuresel-esitsizlik-raporu 
(20.02.2019) 
32  Benatar, David (2018), Keşke Hiç Olmasaydık, Cansu Özge 
Özmen (çev.), Ankara: s. 109-110.

yılında -akıllarda özellikle kanlı olarak kalmayan bu yılda- 
310.000 insanın öldüğünü tahmin ediyor.33 

Saldırıya uğrayan, sakat bırakılan ya da cinayete kur-
ban giden insanları düşünün (hükümetler tarafından değil, 
sivil vatandaşlar tarafından öldürülen). Her sene yaklaşık 
40 milyon çocuk kötü muamele görüyor. Şu anda hayatta 
olan 100 milyondan fazla kadın ve çocuk kadın sünnetine 
maruz bırakıldı. Bunlara ek olarak, kölelik, haksız yere hap-
sedilmek, dışlanma, aldatılma, aşağılanma, zorbalığa maruz 
kalma ve baskı altında tutulmanın binbir şekli de hayata 
dâhil. Yüzbinler için, acı o kadar büyük ve göz ardı edil-
mesi o kadar imkânsız ki kendilerini öldürüyorlar. Örneğin 
2000 yılında 815.000 insanın intihar ettiği düşünülüyor. 
Polyannacılık birçok insana, bütün bunların kendilerinin 
ya da çocuklarının başına gelmeyeceğini düşündürüyor. Ve 
tabii ki gerçekten de çok az sayıda olsalar da bazı insanlar 
bazı acılardan kendilerini sakınabiliyorlar. Fakat istisnasız 
herkes, yukarıdaki ıstırap kategorilerinden en az birini ya da 
birçoğunu tecrübe ediyor.34  

Son Söz ve Bir Diyalog

Schopenhauer’in bize göstermek istediklerinin başında 
kendi doğamızın ne tür olumsuzluklar ve kötülükler içerdiği 
gelmektedir. Schopenhauer eğer kötülük yapma fırsatımız 
olursa içimizdeki canavarın nasıl ortaya çıkabildiğini gös-
termek istemiştir. Bunun için her zaman temkinli olmak ge-
rektiğini, kötümser bakış açısının bize yardımcı olacağını, 
bu şartlarda, mevcut haliyle varoluşa karşı duruşun erdemli 
bir duruş olacağını belirtmiştir. 

Kötümser dünya görüşü ve felsefesinin oluşumunda ha-
yattan elde ettiği tecrübelerden ve kendisinde acıma hissi 
uyandıran vahim tablolardan faydalanan Schopenhauer, her 
ne kadar maddi imkânsızlık çekmese de hayatın çok da fazla 
iyimser bir bakış açısıyla ele alınamayacağını görmüştür. 

İnsanlardan ve hayatın her yanından zarara uğrayabile-
ceğini bilen Schopenhauer hayatında birçok zaman münzevi 
bir şekilde yaşamayı tercih edilebilir bulmuştur. Bu sayede 
düşünce insanı olarak gerekli zamanı da bulabilmiş, derin 
düşünce ürünü eserler ortaya koyabilmiştir. Münzevi kişi-
liğinin getirdiği birtakım dezavantajların olması da doğal 
karşılanabilir bir durumdur. 

Schopenhauer metafizik irade anlayışı ile bu dizgin-
lenemez var oluş mücadelesinin ve trajedinin temelinde-
ki istemeyi fark ederek, irade etkisinden kurtulup, ahlaki 
anlamda kendi bireyliğini aşabilen, bir metafizik temelde 
diğer varlıklarla ayniliğini görebilen bir anlayışa ulaşmak 
istemektedir.

Schopenhauer dünyada gerçek dürüstlüğün ne kadar 
nadir rastlanır bir şey olduğunu ve erdemli görünen işlerde 
dahi günahkârlığın, ahlaksızlığın pusuda beklediğini göster-
mek istemiştir.  

33  Benatar, David, Keşke Hiç Olmasaydık, s. 111.
34  Benatar, David, Keşke Hiç Olmasaydık, s. 113. 
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Başka insanların kendisi hakkındaki yargılarından kork-
mayan Schopenhauer, kendi özgün düşüncelerini oluşturma 
konusunda gayret göstermiştir. Her ne kadar rahatsız etse 
de eserlerinde, düşünürlerin de çabaladığı gibi, bir hakikat 
arayışını görmek mümkündür. Bu hakikat arayışını kendisi 
şöyle ifade ediyor: 

“Benim felsefemdeki umutsuzluk ve melankoliden dolayı 
feryat ediyorlar; bunun hikmeti şurada yatmaktadır: 

Zira ben onların günahlarının bedeli olarak müstakbel 
bir cehennem efsaneleştirmek yerine, dünyada nerede bir 
günah varsa orada cehennemî bir şeylerin muhakkak oldu-
ğunu gösterdim.35 

Gerçeği söylemekten başka bir derdim olmadığı için, 
zannederim felsefemin rahat ve huzur vermekten uzak, so-
ğuk ve neşesiz bir şey olduğu söylenecektir, oysa insanlar 
Tanrı’nın her şeyi tam olması gerektiği gibi yarattığını 
duymak istiyorlar. Siz kilisenize gidin ve biz filozofları ra-
hat bırakın! Ve ne olursa olsun onlardan öğretilerini kendi 
kalıbınıza göre kesip biçmelerini istemeyin. Bu, sahtekâr ve 
filozof taslakları tarafından yapılıyor zaten, ne istiyorsanız 
istediğiniz türden öğretileri onlara sipariş edin.”36  

Dünyanın sunabileceği en iyi şeyin acısız, dingin, katla-
nılabilir bir yaşam olduğunu dile getiriyor Schopenhauer ve 
çoğunlukla bunu tecrübeyle öğrenebileceğimizi... Ardından 
şu veciz ifadeyi kullanıyor: “Çok mutsuz olmamanın en 
güvenli yolu çok mutlu olmayı istememektir.” Kendisini 
Goethe ile sağlamlaştırıyor: “Mutluluk üzerinde tiksindirici 
ve üstelik düş görme boyutunda hak iddia etme, bu dünya-
daki her şeyi mahvediyor. Kendini bundan kurtarabilen ve 
elindekinden başkasına heves etmeyen kendine bir yol bula-
bilir.” Buna göre haz, mülk rütbe, onur vb. istemleri olumlu 
bir ölçüye indirmek uygun olmaktadır; çünkü büyük felâ-
ketleri çağıran büyük mutluluk, şan ve haz için durmadan 
çalışıp durmaktır.37 

Hayatın mevcut işleyişine yani birbirlerini yok ederek ve 
acı vererek hayatta kalma düzenine itiraz eden Schopenhauer 
ne kadar karşı koysa da zorunluluklarımız olduğunu biliyor-
du ve kaçınılmaz olarak bunların bizi hayata meftun edece-
ğini, dolayısıyla ıstıraptan kaçışımızın olmadığını söylüyor-
du. Schopenhauer, ihtiyaçlarımızın sürekli karşılandığı anda 
da can sıkıntısı denilen belanın hazırda beklediğini, sonuçta 
hayatın acı ve sıkıntı arasında bir sarkaç misali ileri geri sal-
landığını dile getiriyordu. 

Hulâsa, Schopenhauer felsefesi, varlığı bir görmekle ve 
hayatın ıstırabını göz önünde tutarak ondan en az şekilde 
zarar görmeyi istemektedir; hayattan zorunlu olarak zarar 
gören diğer acıdaşlarına kaşı merhamet etmek, acımak etiği-
ne varmak istiyor gibi durmaktadır. Buradan da “mutluluk” 
değil ama kendi hayatında da ulaşmaya çalıştığı “huzur”u ve 
“acısızlık”ı istediği aşikârdır. Bu durumda Schopenhauer için 
birkaç yol görünmektedir; etik, erdem (merhamet) ve sanat. 

35  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 19. 
36  Schopenhauer, Hayatın Anlamı, s. 29. 
37  Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, s. 118.

Her iki yolda da Schopenhauer’e göre olumsuz anlamdaki 
kendi bencilliğimizden ve bireyselliğimizden kopuş vardır. 
O, etik (merhamet) ve sanat ile iradeden kopulabileceğini 
düşünür ancak böylesi bir durumun çok nadir rastlanacağı-
nı savunur. Böylece Schopenhauer için irade, bir “karanlık” 
olarak görünse de merhamet ve sanat bu karanlık içerisinden 
geçen iki hüzme olarak resmedilebilir. Schopenhauer’in ha-
yatı ve düşünceleri bu karanlığın her yeri kapladığını fark 
etmek ekseninde olmuş ise de kendisinin bu iki hüzmeye ka-
tılmak gibi bir umudu olduğu söylenebilir. Ona göre kendi 
metafizik bakış açısından bakılması kaydıyla yani böyle bir 
hayatın kesin reddi ve bu kötü iradenin varlığının ortadan 
kaldırılması düşünüldüğü takdirde mutluluk fikrine yer ve-
rilebilir. Esasen, Schopenhauer’in ve diğer insanların, kötü 
bir sonuca yol açmayan mutluluğu reddetmesi beklenmeme-
si gerekir. “Mutluluk düşüncesi bizi bu hayata bağlıyor ve 
ıstırapları çoğaltıyorsa o zaman bu fikrin etik bir tarafı yok-
tur.”38 Burada reddedilen salt mutluluk değil, acıların ve ıstı-
rapların artmasına sebep olan mutluluktur. Ayrıca ânın tadını 
çıkarmayı değerli görerek “Binlerce neşeli, hoş saatin hiç 
tadını çıkarmadan önümüzden akıp gitmesine izin veririz,”39 
diye hayıflanan ve “Hayvanların gerçek bir bilgelik göster-
dikleri husus vardır, sessiz ve kendi hallerinde ânın tadını 
çıkarmaları,” diyen birisinin hiçbir açık kapı bırakmayacak 
şekilde varoluşu lânetlemesi beklenemez. 

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.40 
-Aristoteles- 

Bir Diyalog

Frederic Morin: Sizin öğretilerinizde düşündüğünüz-
den belki daha fazla Hegel bulunuyor, siz irade üzerine nasıl 
akıl yürütüyorsanız, aşağı yukarı o da öyle akıl yürütüyor; 
düşünce sisteminizin temel katmanında Leibniz’in metafi-
zik öğretisinin, güç öğretisinin ve kubbesinde de sizin eleş-
tirdiğinizden aslında farkı olmayan bir panteizmin yer aldı-
ğını sanıyorum.

Arthur Schopenhauer: Aman, sevgili bayım, ikimi-
zin de panteist olduğuna ilişkin şu saçma gerekçeyle beni 
Hegel’le karşılaştırmayın lütfen. Aslıda ben panteist değil, 
Budistim; her halükârda, Hegel yalnızca zihnen bir panteist-
tir, yani hiçliğin, boşluğun panteisti; bense kalpten bir pan-
teistim, yani gerçek, tam ve kusursuz varlığın filozofuyum. 
Leibniz’e gelince, onunla bağlantılarımı kabul ediyorum; 
onun güç felsefesi benim irade felsefemin öncülüdür: İrade, 
ruhumuzun sakin ve sonsuza dek aydınlık özünde açığa çı-
kan tüm güçte görülen güçtür. Ancak Kant’ın yüce selefinin 
töz kavramı bana uygun gelse de başka hiçbir şeyini benim-
semem, özellikle de iyimserliği beni dehşete düşürür.

Frederic Morin: Yine de iyimserliğin “yeterli neden” il-
kesinin dosdoğru sonucu olduğunu ve Leibniz’in sisteminde 
“yeterli neden” düşüncesiyle güç düşüncesinin tek ve aynı 

38  Özkan, Senail, Schopenhauer Paradokslar Üzerinde Raks, s. 371. 
39  Schopenhauer, Hiçliğin Mutlu Sessizliği Aforizmalar, s. 112. 
40  https://tr.wikiquote.org/wiki/Aristoteles (28.05.2019) 

düşünce olduğunu göz önünde bulundurun.

Arthur Schopenhauer: Leibniz’in sistemini oluşturan 
çeşitli kuramların sıkı ilişkisini mükemmel bir biçimde kav-
rıyorsunuz; ama az önceki sözleriniz tek bir şeyi kanıtlıyor: 
İyimserliğin bu sistemde anlamsız bir ayrıntı, önemsiz bir 
sözcük yinelemesi olmadığını; iyimserlik oradaki egemen 
ifadedir, bu yüzden de temelde bir iyimser olan Lebniz’le, 
temelde kötümser olmaktan onur duyan benim birkaç ortak 
görüşümüz bulunmasına karşın, aslında aramızda mutlak bir 
ayrım vardır.

Frederic Morin: Öyleyse insandan çok mu nefret 
ediyorsunuz?

Arthur Schopenhauer: İnsandan değil ama yaşamdan 
nefret ediyorum. Ben kötümserim, insan düşmanı değilim; 
tersine, tüm nefretimi iyimserliğe adadım, çünkü iyimserlik 
mücadele edilecek kötülük olmadığına, erdemin başlangı-
cı olan çaba ve onun kutsanması olan öz veri dışında her 
şeyin hoş görülebilir, meşru, gerekli olduğuna inandırarak 
insanı onursuzlaştırıp sinirlendirir. Az önce dediğiniz gibi, 
insan özellikle sıradandır; ne var ki onun tek sözcükle kö-
tülüğün karanlık topraklarında yitmesi için zayıf düşmesi, 
dış etkilere kapılıp gitmesi, yaşama boyun eğmesi yeterlidir. 
Dolayısıyla, yaşam kötülüktür. Yaşam, varlığı saklayan ör-
tüdür; iradenin çektiği yüktür! Yaşam güçten düşmedir, ilk 
büyük günahtır. İnsandan bir parçacık daha iyi olan bir var-
lık, sefaletleri, karanlıkları, iğrenç bayağılıkları bir an olsun 
hoş görmezdi. Aristoteles şöyle yazmıştı: “Doğa tanrısal 
değil şeytancadır.” Biz de bunu şöyle dile getirebilirdik: 
“Cehennem dünyadır.” Ah, yerlerinden hiç kıpırdamayan 
eski Hint fakirleri bunu biliyordu ve Orta Çağ’ın hayran 
olunası amansız keşişleri de bundan habersiz değildi. O ke-
şişler yaşamdan var güçleriyle nefret ediyordu, öyle ki ahlak 
onlarca, tek sözcükte özetleniyordu: Nefsi köreltme. Hint 
fakirleriyse daha da iyisini yapıyordu: Nirvana’nın sakin ve 
sessiz meditasyonuna, yani yok olmanın esrimesine dalarak 
hiç yaşamıyormuş gibi “yaşıyorlardı”.41
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Farazi bir sorgulamayla başlayalım. Hikâye bu ya, elinize bir imkân ge-
çiverdi ve ne soracak olursanız olun, muhakkak size cevabını verecek 
olan bir peri var karşınızda. Fakat yalnızca tek bir koşul bulunmakta: 
Sorunuz asla ikincil kaynaklardan devşirilmiş olmayacak. Sözgelimi fa-

lanca kitaptan, filanca konuşmadan hafızaya atılmış bir noktadan hareket etmeniz 
yasaklanmıştır bu perinin karşısında. Bütün kavramlar da öğrenildiği için, şu ne de-
mek derken bile tökezleme ihtimali bulunmakta. Aman dikkat. Ayrıca dürüstlüğünü-
zü sınayacak olan da yine sizsiniz. Çünkü peri diyor ki, “Soru şayet size ait değilse, 
göreceksiniz; derhal nerelerden toplayıp da getirdiğinizi, bizzat fark etmenizi sağla-
yacağım.” Anlaşma oldukça makul duruyor. Şimdi lütfen, kalemle takip ediyorsanız 
bırakın bir kenara okumanızı ve düşünün. Bu periye ne sormak isterdiniz?

Edindiğimiz malumatlar, bizi evimize götürmeye yetmeyecektir. On yıl süren 
Truva Savaşı’nın ardından Odysseus’un İthake’ye, evine dönüş yolunda, on iki ge-
misi ve mürettebatının tamamı, teker teker, türlü badireler sonucu yok olur. Zeus’un 
gönderdiği kasırgaların ardından bütün arkadaşları boğulan Odysseus, son gemisin-
den kalan bir kalasın üstüne sığınıp, kendi ellerini kürek gibi kullanarak dokuz gün 
boyunca okyanusta mücadele eder. Sonunda Ogygia Adası’na sığınır, fakat burada 
da Kalipso’nun tutsağı olarak yedi sene kalır. Tüm cazip tekliflere ve tehditlere al-
danmayan Odysseus’un yakarışı sonunda duyulur. Hermes gelir, onu serbest bırak-
ması için Kalipso’yu ikna eder. Kalipso da adadan kaçmak için Odysseus’a nasıl bir 
sal yapılacağını gösterir. Fakat adayı terk ettiğinde, Poseidon rüzgârlarla bu salı da 
paramparça eder. Sadece Odysseus’a verilen bir tanrısal yaşmak; kendi azmi, sabrı, 
şüphesi, zekâsı ve çalışkanlığıyla1 birleşerek, onu kurtaracaktır (Homeros, 2018).

1  İsmail Emre’nin, “Ne kadar methetsek az; hakikat hiç pas tutmaz, bu gönül ağacında her kuş yuva 
yapamaz” dörtlüğü ile başlayan doğuşunda saydığı bütün nitelikler (sabır, tahammül, tenezzül gibi), 
Odysseus’ta da tespit edilebilir. ismailemre.net/ic-kaynak-dergisi-sayi-15/

Soru Sormak
Kutluhan Meral
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Descartes, kuşkuyla cogito’nun varlığını onamıştır. 
Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim sorusu altında, şüpheyi öne 
alan filozof, ne olursa olsun kuşku duyabildiğini; fakat kuş-
ku duyma kudretinin kendisinden kuşku duyamadığını kav-
rayarak; dayanak noktasına kavuşmuştur. Düşünüyorum öy-
leyse varım (cogito ergo sum) ifadesindeki düşünme edimi-
nin sırrı; aslında herhangi bir yargıyı sabit kabul edememe-
sinde yatmaktadır. Çünkü bu öylesine bir dayanak, sabittir 
ki, gücü hareketinden almaktadır. Kuşku, bir başka deyişle 
bilincin konu edindiği nesnesinin çelişiğini de bulabilmesi; 
donuk, sabit, statik bir durumla yetinememesidir. Bilinç, 
kendi kudretini ve dolayısıyla varoluşunu tam da bu kuşku 
sayesinde ispatlamaktadır. Tabii bu da “doğru bilgi”ye ulaş-
mak adına, modern felsefenin zeminine yerleştirilmiştir. 

İşte Odysseus’un tutunduğu tahta; Descartes’ın cogi-
to’su, Hz. İbrahim’in de putları kırdığı baltanın ta kendi-
sidir. Kuşkudur, şüphedir. Devinim halinde sarıldığı bir 
sabittir. Hareketli bir dayanaktır. Sonrasında kendisini de 
yurduna götürecek olan gemiyi ona veren Phaiaklar’ın top-
rağına bu tahta parçası (artık kuşkusu diyelim) ve tanrısal 
yaşmak (kavramsal görüsü) sayesinde sağ salim varmıştır. 
Bu yazı için son kez Aynalı Baba’ya dönecek olursak, adeta 
Odysseus’a seslendiğine tanıklık edilecektir (Hilmi, 2020, s. 
174): “Âlem bir deniz, sen bir gemi, aklın yelkeni, fikrin dü-
meni, kurtar kendini, hâ göreyim...” O halde, Odysseus’un 
yolculuğu nereyedir? Gerçekten dışarıya mı gitmiştir? Yoksa 
kendi özüne, mahiyetine yabancılaşıp geri dönmesi mi konu 
edilmektedir? Dikkatli okuyucular kararını verecektir.

Kimi metinlerde karşımıza çıktığı üzere, “yeniden ço-
cuk olmak” sıklıkla methedilmektedir. Bunu saflık, duruluk, 
günahsızlık olarak düşünebilirsiniz elbette. Fakat alameti-
farikası, sürekli soru sormanın ta kendisidir! Bugüne kadar 
sahiden kavradıklarınızı bir gözden geçirecek olursanız; 
hepsinin arkasında tamamen kendi içinizden doğan bir me-
rak, bir soru bulacaksınızdır. İnsan ancak kendi susuzluğunu 
(huzursuzluğunu) gidermek için bütün şartları seferber ede-
bilir. Aksi takdirde her daim “bir şeyleri” öğrenmekle oya-
lanabileceğimiz zamanlar (mesela çeşitli adalarda senelerce 
kalmak gibi) olacaktır. Bu yolla bilgi artabilir, hatta buna 
koşut olarak, biraz retorik yeteneği varsa, toplumsal itibar da 
kazanılabilir. Ancak kavrayışın genişlemesi salt merak duy-

gusuna, soruların varlığına 
bağlıdır.

Bu arada perimiz hâlâ 
bizi bekliyor, tabii soru-
nuz hazır mı bilmiyorum. 
Doğru soruları sormak 
başlı başına bir mesele sa-
hiden. İtiraf edeyim yola, 
Gılgamış’ın Enkidu kar-
şısındaki “ölüm korkusu” 
beni çıkarttı. Fakat “öl-
mekten korkuyorum” de-
mek, aslında biraz açacak 
olursak: “Ben” ve bu “ben 
dediğim varoluşun” öl-

mekten korktuğunu ileri sürmektir. O halde peşi sıra hakiki 
ilk soru gündeme geldi demektir, hani umudum bu ya, belki 
sizin de işinize yarar: Bu “ben” dediğim ne ola ki ölmekten 
korkuyor? “Ben” dediğim şey de kimmiş, neymiş, niye bu-
radaymış? Amacı ve anlamı neymiş? İşte bu soru, cevabını 
talep ederek düşüncenin izini takip etmek için Homeros’a 
gitmiş bir vakit. Sonra da dönmüş, bu yazıyı yazmış. Laf 
aramızda; Odysseus da Aynalı Baba da bahane. Bir soru sor-
mak, “şeyleri” değil de insanın kendi varoluşunun anlamını 
merak etmesi ise şahane!

Okyanusta boğulmamak dileğiyle.
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Peki, bu tanrısal yaşmak nedir? Yaşmağı ona Tanrıça İno 
vermiş ve şöyle söylemiştir: “Sen gel yap ben ne dersem, 
hiç benzemezsin akılsız bir adama. …Al şu tanrısal yaşmağı 
vereyim sana, göğsünün altına dola onu, korkma, ne acı var 
artık ne ölüm. Ama değdiği zaman karaya ellerin, onu çöz at 
şarap rengi denize, uzağa, atar atmaz da dön gerisin geri.” 
Gelen bu yardıma rağmen daha evvel tanrılar tarafından al-
datıldığı için, evvela Odysseus’un şüphesi duyulmaktadır: 
“Ölümsüzlerden biri yine bir düzen mi kuruyor ne? Yoksa 
ne diye saldan in desin bana? Bu kez kolay kolay dinlemem 
sözünü. …Salımın tahtaları ekli durdukça birbirine ben de 
üstünde her şeye göğüs gererim, dalgalar parçalarsa salımı 
kalmaz çarem, denize atlar, koyulurum yüzmeye” (Homeros, 
2018, s. 94-95). 

Odysseus görüldüğü üzere, en başta yalnızca kendisine 
güvenmeyi bilmiştir. Poseidon dev bir dalga daha gönderin-
ce üstüne, sal darmaduman olur. Odysseus ise sadece kalan 
bir tahtaya tutunur ve biçare kalınca; Tanrıça İno’nun söyle-
diği gibi, yaşmağı dolar kendine. Ardından yüzmeye başlar. 
Görüldüğü üzere şüphesini, mecburiyetlerle karşı karşıya 
gelene dek terk etmemiştir. Fakat başka çaresi kalmadığında 
ise, ona sağlanan yardımı denemekten geri durmamaktadır. 
Tabii kalası da bırakmaz bir yandan.

Şöyle bakalım, koskoca bir okyanus var karşımızda. 
Avuç avuç suyu alıp bakmakla, incelemekle hiç bilinebilir 
mi? Sonu gelir mi hiç okyanusun veyahut hangi ömür ye-
tebilir ki buna? A’mâk-ı Hayâl’de, Aynalı Baba’nın Raci’ye 
ne söylediğini hatırlayalım: “Kim bilir şimdiye kadar kaç 
merkep yükü kitap okudun. Fakat bunlardan ne anladın? 
Hiç, değil mi? İnsanlar neyi bilirler? Zevk ve bencillikleri-
nin arzuladığı sanatsal birtakım şeyleri… Fakat hak ve ha-
kikat hususunda ne bilirler? Hiç! Akıl yoluyla hakkı bulmak 
mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konu-
şalım? Harfleri bir araya getirerek hikmet bilinebilir mi?” 
(Hilmi, 2020, s. 20-21). 

Aynalı Baba’nın ihtarıyla, Odysseus’un başına gelenleri 
yorumlamak mümkün gözükmektedir. Kendimize sağdan 
soldan toplayarak yaptığımız ya da atalarımızdan miras ka-
lan, başkalarının bize yapmayı öğrettiği gemiler de sallar da 
(edinilen bütün malumatlar) sonunda dalgalara teslim ola-
caktır. Yolculuğumuzu sürdürmemizi sağlayacak ilk unsur, 
başta kendi aklımıza güvenmektir. Çok açık ki, kim olursa 
olsun, bize ne kadar yardım etmek isterse istesin yine de bi-
zim yerimize yüzemeyecektir. Oysaki “Reşit olmamak çok 
kolay. Benim yerime idrak işini yapan bir kitabım, benim ye-
rime vicdan sahibi olan bir papazım (mürşidim), ne yiyece-
ğime benim yerime karar veren bir doktorum olsaydı kendi-
mi sıkıntıya sokmama sebep olmazdı. Düşünmeye ihtiyacım 
olmazdı; bedelini ödeyebildiğim sürece diğerleri bu usandı-
rıcı işleri kolayca benim için yerine getirirdi” (Kant, 2005, 
s. 225-226). Fakat okyanusun ortasında, kendi aklımızdan 
başka bizi kurtaracak olan kimsecikler bulunmamaktadır. O 
halde öncelikle şükürler olsun; okyanusa veya kimi zaman 
ise çöllere kendisini atanlara en başta!

Dönelim Odysseus’un kuşkusuna. Antik Yunan şüphe-

ciliğine bakacak olursak: Sofist Protagoras’ın bütün kabul-
lere karşı kuşku içeren, “Her şeyin ölçüsü insandır” savı, 
Gorgias’la birlikte “Hiçbir şey yoktur. Varsa bile insan 
için kavranılmaz. Kavranılsa bile öteki insanlara anlatı-
lamaz,” anlayışına kadar uzanmaktadır. Bir başka deyişle 
kuşku, salt kuşkuda kalarak; “nihilizm” ile son bulmak-
tadır (Hançerlioğlu, 1995, s. 120). Odysseus kuşkusunu 
muhafaza etmekle birlikte, Tanrıça İno’dan gelen yardımı 
denemeye kalkışmasaydı, okyanustan sağ kurtulamayacak-
tı. Okyanusta mahsur kalan biri gibi, hiçbir şey yoktur dü-
şüncesiyle yolculuğu eksik kalacaktı. Bu sebeple, Tanrıça 
İno’dan gelen yardımı kullandı ve bu yaşmakla yol aldı. 
Yaşmak, yalnızca gözleri açıkta bırakan bir başörtüsü. 
Kelime, Eski Türkçede “örtmek, gizlemek, saklamak” anla-
mına gelen “yaş-” fiiline, “-mak” mastar eki getirilerek türe-
tilmiştir.2 Ağız, burun, kulak örtülmektedir. Yalnızca gözler 
açık kalmaktadır. Bir başka deyişle, görmek dışındaki bütün 
duyular “askıya” alınmaktadır. Buradaki görünün ise, “du-
yusallıkla” ilişkili olmadığı; tanrısal bir görü, kavramsal bir 
görü3 olduğu unutulmamalıdır.

Yaşmak, duyusal dünyaya mesafe almayı sağlamaktadır. 
Kavramsal görü, tikelleri birliğe getiren tümellerle görmek-
tir. Bilincin sürekli tikellere gereksinim duymaksızın, kendi 
içeriği olarak kavramları (tümelleri) kullanarak düşünmesi-
dir. Daha önce dile getirildiği üzere, tikeller gözlemlenerek 
veyahut tek tek felsefi irdelemeye tâbi tutularak okyanus bi-
tecek gibi değildir. Ancak kavramlarla düşünmek, bu nokta-
da yardımcı olmakta ve yol alınmasını sağlamaktadır. Sonuç 
olarak fenomene, deneyimlere ve dünyaya hakiki anlamını 
verecek olan da bu bilinçtir. Ayrıca Tanrıça İno, kahramanı-
mıza yaşmağı okyanusta kullanmasını fakat yeniden karaya 
çıkınca kenara koymasını salık vermektedir. Çünkü karaya 
çıkmak, gündelik hayatın içine dönmek demektir. Sabah 
toplantıya yetişmek için kaçta uyanılması gerektiğine, han-
gi otobüsün kullanılacağına, filanca kıyafetin giyileceğine, 
falanca yemeğin yapılacağına karar verirken kavramsal gö-
rüyle hareket edilmemektedir.

Dönelim kahramanımıza; koca gemi filosu ve müret-
tebatıyla evine (kendi aslına) dönemeyen Odysseus; bir 
yaşmak ve bir tahta parçasıyla okyanusta hayatta kalmayı 
başarır. Teşbih olarak kullanılan “okyanus” burada tam da 
uygun düşmektedir. Her insan, kendi evine, aslına kavuş-
mak için bu okyanusu kat etmek zorundadır. Yeryüzündeki 
bilgi tüketilebilir mi? Veyahut Varlık’ın ucu bucağı var 
mıdır? Okyanus yüzülerek geçilebilir mi? Odysseus bunu, 
asıl anlamı kavramsal görü olan bir yaşmak ve bir sabitle 
(tahta parçası) yapmıştır. Fakat bu sabit de öyle bir sabit-
tir ki, aynı zamanda “hareket” halindedir. “Bana bir da-
yanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım” diyen 
Arşimet’i haklı çıkaracak, devinmekte olan bir tahtadır tu-
tunduğu Odysseus’un. Bu onun, biteviye hareket halinde 
olan “kuşku”sudur.

2  https://www.etimolojiturkce.com/arama/ya%C5%9Fmak
3  İnançlı bir insanın “Tanrı” ifadesiyle kastettiği ile filozofun “kavram” 
dediği, esasında birdir.
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Bardak malzemesinin dışsallığı nedeniyle hemen olum-
suzlanmaya yatkın duyusal bir biçimdir. Ancak ilerleyen 
aşamada biçimin olumsuzlanabilmesinin, içeriği de olum-
suzlamayla dolaylı olduğu anlaşılır. İçerik, biçim kadar ko-
lay teslim olmaz. Çünkü ilkel bir akıl için biçim, ilişkisiz arı 
bir dışsallıkta durur. Akıl için bu dışsallık olumsal bir dışsal-
lık olduğundan, olumsuzlananın aklın kendisi olduğu bilin-
mez. Halbuki içeriği olumsuzlamak istediğinde soyutlama 
bu denli kolay değildir. Çünkü içerik ilişkidir. Ve anlağın 
şeyi içeriğinden olumsuzlaması varlığı tümden ortadan kal-
dırmaya götürür. Bu ise felsefi düşünmeye yeni başlayan-
ların kaçınılmaz olarak düştüğü bir olumsuzluktur. Varlığı 
olumsuzlayarak ortadan kaldırmak sorun değildir, asıl so-
run düşünenin kendini ortadan kaldırmadan, yani kendini, 
olumsuzladığı varlıktan ayırmasının olanaksızlığındadır. 
Öyle ya, varlık “basitçe” ortadan kaldırılırken, düşünen ben 
var olmaya nasıl devam edebilirim? Bununla birlikte düşün-
ce için belirginleşen şu olur; aslında bardağın olumsuzlan-
ması ile varlığın tümden inkârı arasında fark yoktur. 

Öyleyse bardak sıradan bir varoluş nesnesi değildir, va-
roluşun tümünü kendinde somutlayan gerçektir. Ve şimdi 
bardak varlığın tümünü, hatta varlık öncesini, varlığın ilk 
durumunu ve onun ebediliği sorunsalını da kendinde taşır. 
Dolayısıyla bir bardağı, sıradan bir bardağı olumsuzlamak 
ilkin onun neliğini tam kavramayı gerekli kılar. Çünkü ar-
tık bardak varlıkla ayrılmaz bir bütünlük içindedir ve onu 
Tanrı’nın dolaysızca yaratmış olması dahi bu durumu or-
tadan kaldırmaz. Zira eğer Tanrı bu veya şu varoluşun, ya 
da bizim için bu bardağın nedeni ise, bardak bu anlamıyla 
Tanrı’yla dolaysız birlik içindedir. Böylece daha en baştan 
akıl şunu kavrar: “Bardağı bilen Tanrı’yı bilir...” (Metin 
Bobaroğlu)

Bardak akılsal olarak ortadan kaldırıldığında, olumsuz-
lanan bardağın olumsallığı olacaktır. Zira burada olumsuz-
lanan duyusal bardak değil, bardağın hayalidir. Bu kabul 
bir anlamda gözümü kapattığım zaman bardağın artık var 
olmadığını söylemek gibidir ki bu bir oyun olarak çocuk-
lukta deneyimlenir. Diğer yandan bu sadece bir oyundur. 
Duyumcuların, duyumsamadıklarını yok saymaları bu an-
lamıyla anlağın her insandaki erken çocuk evresine işaret 
eder. Bardak, ben onu görmesem de vardır. Görmemem 
onun varlığını değil, benim algımdaki eksikliğe işaret eder. 
Eğer dedikleri gibi olsaydı gözleri doğuştan kör olan biri 
için var olanların sadece duyulur olduğu ama bunların gö-
rünmez olduğu sonucu çıkardı. Olumsuzlamanın bu biçimi 
gerçekle ilgisizlik içindedir.

Bardağın sonsal bir gerçeklik olmadığını bilirim. 
Varoluşun başından beri onun bardak olmadığını, kısa bir 
zaman önce bir hammaddeden yapıldığını ve bir süre son-
ra önce rengini, sonra biçim ve işlevselliğini kaybedeceğini 
de. Nihayet ona bardak denilemeyecek soyut bir biçime ula-
şacağını ve giderek baştaki hammaddeye geri döneceğini bi-
lirim. Bu hammaddenin bardağın tözü olduğuna ve tözlerin 

de tözleri olduğuna hatta tüm tözlerin biricik tözü olduğuna 
akılla ulaşırım. Buradan da varoluşun başlangıçta töz oldu-
ğuna veya başka bir arkheden oluştuğuna; onun sperma, et-
her veya atoma olduğuna ulaşabilirim. Daha da ileri giderek 
atom altı düzeyde onun enerji olduğunu da dile getirebili-
rim. Burada başardığım şey ise duyumsadığım gerçekliğin 
tözüne gitmektir. Tözüne giderim ve bardak diye bir şey 
olmadığını, bardak diye görünenin enerjiden başka bir şey 
olmadığını söylerim. Ve bununla bardağın somut gerçekli-
ğini inkâr etmiş, onu yok saymış olurum. Ancak şimdi inkâr 
ettiğim yalnızca bardağın varoluşu değildir. Bardak ortadan 
gerçek olamayan bir şey olarak kaldırıldığında, onda so-
mutlanan insan emeği, kültür, tarih vs. de kaldırılmış, daha 
doğru bir ifadeyle yok sayılmış olur. Zira bardak somut bir 
bardak olarak insan emeğinin somutluk kazanması, bir o ka-
dar da sanat ve estetik biricik somutluğudur. Bardak yoksa 
onda somutlanan emek ve sanat da yiter.

Ayrıca bardak dilsel bir içeriktir. Dışsal bir şeye işlevsel-
liği ve toplumun/insanlığın ortak bir deneyim nesnesi olarak 
“bardak” denilmiştir. Başka dillerde bu şey farklı isimlerle 
seslendirilseler de o şeyi anlak için tanımlı kılan bardaklı-
ğıdır. Bardak bu anlamıyla belirli bir şeyin adıdır. Yine de 
isim sadece dışsal bir giydirme değildir. Çünkü o bir kültür 
nesnesi olarak bu isimle ortak kullanıma çıkar. İsim işitsel 
bir şey olarak sonradan olsa da o şeyin tanımlı hale gelmesi-
nin de neticesidir. Şeyin ismi varoluşsal zorunluluk taşımaz. 
Bir şeyin ismi şu veya bu olabilir. Ancak şeyin bir isminin 
olmaması onu tarih dışına iter. Zira tarih, aklın tarihi olarak 
somutluğunu belirlemede bulur. 

Bardak benim için bir isim olduğundan ve isim önsel 
bir somutluktan kaynaklandığından bardak daima belirli bir 
bardaktır ve bu bardak benim için (onu kabul edip etmemek-
ten bağımsız olarak) bir kültür olgusu, kültür nesnesidir. Ve 
ben bardak aracılığıyla kültürle bağ kurarım. Kültür basit 
bir bardakla dahi bende varlığını sürdürür. Öyle ki kültürel 
ilişkilerden soyutlanmış bir bardak düşünemem. Benim için 
sadece işlevsel olan bir bardağın imgesi dahi bende kültür 
nesnesi olarak yer bulur. Bu her disiplin ve tinsel bilme ala-
nını da dahil ederek uzar gider.

Konunun özü, felsefi bir metni anlamlandırma çabasına 
giren her düşünür için, masasında o anda hazır olarak bul-
duğu sıradan bardak, bütün bir varlığı; varlığın bütünlüğünü 
temsil eder. Bu bardak veya şu ya da bu nesne sıradan bir şey 
değil ama varlığın belirişi olarak düşüncenin önünde durur. 
Bardak o anda Tanrı’nın bir yaratısı olarak değil Tanrı’nın 
kendisi olarak içeriktir. Zira Tanrı veya düşüncedeki Tanrı, 
kendini tarihte açımlar. Bu tarih bilmenin tarihi olarak aklın 
içeriğidir ve Tanrı gibi insan da bu akıldır. Böylece tarih (ki 
somut tindir) Tanrı’nın olduğu kadar bardağın da tarihidir. 
Böylece bir şey olarak bardağı bilmek aklın içeriğini, akılda 
somutlanan tarihi ve Tanrı’yı bilmektir. Bardağı yitirmek, 
aklı yitirmektir...

Bardak ve Felsefe
İzzet Erş

Felsefe yapabilmenin birinci şartı öncelikle 
bir bardağa sahip olmaktır. Çünkü felsefe bu 
alanda eğitim almamış bir akıl için başlangıç-

ta salt “düşünce olarak düşünce” değildir. Akıl düşün-
ce olarak düşünceye, yani arı düşünceye evrilir. Bu bir 
yükselmedir ve yükselmenin aracı yöntem geliştirmek 
veya belirli bir yönteme uymaktır. Akıl, kavrama geçi-
şi önünde hazır bulduğu duyusal gerçekliği, yani dışsal 
şeyleri yadsımakla elde eder. Bunun yöntemini kendi 
çabasıyla geliştirmeden önce, o yolu yürümüş yetkin 
akılları takip ederek yani felsefi metin okumasıyla aşar 
(Ya da tüm bir felsefe tarihinden habersiz olarak onu 
baştan keşfetmesi gerekir ki bunun bir zaman kaybı ola-
cağını anlar). 

Bu okumaların uzun soluklu olması kaçınılmazdır, 
zira metin okumalarında sürekli başa dönülmesi, yan-
lış anlamaların olumsuzlanarak her defasında yeniden 
başlanabilmesi gerekir. Felsefi etkinlik bu nedenle ciddi 
bir uğraştır ve masa başı çalışmayı gerektirir. Masa başı 
çalışması uzun soluklu ve yüksek dikkat gerektiren bir 

süreyi de gerektirir. Tüketilen bu zamanın nitelikli hale 
gelmesi yeme, içme gibi ihtiyaçların azaltılması yani 
dikkat kaybının en aza çekilmesini, böylece masadan 
kalkmadan uzun süre oturarak, olası ihtiyaç nesneleri-
nin masada en baştan hazır tutulmasını gerekli kılar. Bu 
nedenle bir düşün adayı için kâğıt, kalem ve su bardağı 
elinin altında durmalıdır. 

Düşüncenin sağlıklı ilerleyişi aklın kendini kâğıtta 
somut hale getirmesini zorunlu kılar. Düşünmek, daha 
doğrusu düşüncenin tutarlılığı düşünenin ifadesindeki 
bütünlükte belirginleşir. İfade edilemeyen, düşünülme-
miştir. Düşüncenin bu somutlaşma evresinde kalem ak-
lın, kâğıt ise zihnin dışavurumudur. Dolayısıyla bunlar 
akıl için olumsuzlanacak birincil nesneler olarak görül-
mez. Kâğıt ve kalem henüz olumsuzlanmaması gereken 
ihtiyaç nesneleridir. Ama bardak öyle değil. Bardak sa-
mimi düşünme adayı için olumsuzlanacak ilk belirgin 
duyusal biçimdir. Öyleyse felsefi düşünce etkinliği ilk 
olarak bardağı yani ihtiyaçsızlık nesnesini olumsuzla-
yarak başlar. 
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Değerli araştırmacı, yazar ve entelektüel Burhan Oğuz 
hocamın, geçmişte yayın haklarını devrettiği devasa külli-
yatın yayına hazırlanmasında büyük emekleri olan Kazım 
Aksan beyefendi...

- Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1957 yılında, Mayıs ayının birinci günü doğmu-
şum; hem Ramazan imiş hem de 1 Mayıs İşçi Bayramı. 
Ankara’nın Çankaya semtinde İltekin İlkokulu’nda oku-
dum. Çocukluktan beri fotoğrafçılığı çok severdim, fotoğraf 
makinem vardı.

1977-1978 yılları, sol duyarlılığım arttı,1977’de 1 Mayıs 
olayları beni sol hareketlere yönlendirdi. Bulunduğum top-
lulukta, kitle iletişimini güçlendirmenin yollarını arıyorduk. 
Ben 21 yaşındaydım, Beyoğlu’na gidip üzerinde rayları 
olan tahta bir stamp, rayları ölçüsünde plastik harfler aldım 
ve onları yerleştirip 8 cm ölçüsünde mini broşürler basmaya 
başladım. Ardından 1979’da liseyi bitirince kendimi geliş-
tirmem gerektiğini anladım. Şampiyon Daktilo sekreterlik 
kursuna katıldım, iyi dereceyle mezun oldum. Peşinden 
bilgisayarla daktilografi konusunda eğitim aldım. Çeşitli 
iş yerlerinde çalıştıktan sonra tek başıma, Marmara Eğitim 
Fakültesi karşısındaki kırtasiyecilerle anlaşıp öğrenci tez 
dizgileri yapmaya başladım.

Arada yerel gazetelerden davet aldığım için çeşitli ye-
rel gazetelerde çalıştım. 2000 yılında Anadolu Aydınlanma 
Vakfı yayınlarında dizgi operatörü olarak çalıştım.

- Burhan Oğuz’la tanışmanızı anlatır mısınız? Nasıl bir 
çalışma adabı vardı? Birlikte nasıl çalıştınız? Anılarınız 
var mı?

Sayın Burhan Oğuz’la tanışmam benim için çok özel-
di. Akademik düzeyde ve dizgilerde entelektüel olarak çok 
zevk aldığım bir çalışma oldu. 

Sayın Burhan Oğuz beni gördüğünde tek başıma dizgileri 
yapacağıma inanmamış olacak ki, o yüzden bana, “Ekibini 
kur, onlarla yap işini,” demişti. Ama ben kimseye emanet 
edemezdim çünkü dizgileri yazarken her konuyu yaşayarak, 
derinden hissederek çalışıyor ve düzenliyordum. 

Burhan Oğuz Türkiye için çok özel bir insan, benim dü-
şüncem. Atatürk döneminin yetiştirdiği nadir bir insandır. 
Sanayi alanında, sosyal, siyasal, tarih ve birçok alanda bi-
lirkişi olarak Türkiye’de daha çok bilinmesi ve danışılması 
gerektiğine inanıyordum. Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 

çok değerli bir insanı topluma yeniden kazandırmasına çok 
seviniyorum.

- Eserlerini dizmekle kalmayıp onlar üzerinde kendi 
araştırmalarınızın, incelemelerinizin olduğunu da biliyo-
ruz. Eserlerinizde sizi en çok etkileyen ne olmuştu?

Kendi araştırmalarım olduğunu söyleyemem çünkü 
Burhan Hoca’nın bulgularından yola çıkarak geliştirmek 
diye bir haddim olmaz.

Ben bir dizgi operatörü ve üniversiteyi İngilizce 
Öğretmenliği 3. sınıftan terk etmiş bir kişi olarak kendimde 
böyle bir akademik haddi bulmayı saygısızlık görürüm.

Eserlerini dizerken yaşıyor gibiyim. Örneğin, Almanya 
ile ilgili kitabında kafama takılan; “Neden Almanya ile müt-
tefik olduk, adamlar Kafkasya petrolleri için bizi kullanmak 
istemişler,” türünden düşünceler oldu ama o düşüncelerimi 
bırakıp tekrar dizgiye temiz bir soluk ile devam ettim.

Sayın Burhan Oğuz hocamızın röportajlarında gözlem-
lediğim en değerli husus her tür konu anlatımlarında çağdaş 
Türkiye’yi en etkili biçimde ifade edişidir. Hocamızın video 
ve röportajlarının Anadolu Aydınlanma Vakfı kanalından 
izlenmesi ve okunması gerektiğini, izleyicilere çok büyük 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

Ayın Konuğu:

Kazım Aksan
Söyleşi: Sultan Güvenç
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AAV Dükkan - AAVdukkan.com

Anadolu Aydınlanma Vakfı, kurulduğu 1996 senesinden bu yana düzenlediği toplantılarla sürekli bir bilinç topluluğu 
oluşturmayı hedeflemiş, bu hedefine uzanan yolda bir çok eser vermiştir. Çeşitli isimler altında çıkardığı bülten ve dergilerinin 

yanı sıra, aynı ülküye hizmet eden düşünce ve düşünürlerle buluşmaya gayret etmiş, eserlerini basmaya çalışmıştır.

Burhan Oğuz, Cavit Sunar, Kemter Yusuf, Metin Bobaroğlu gibi Anadolunun kültür geleneği içinde yoğrulmuş ve anlam 
ilişkileriyle insanlığı bir aile olarak idrak edip, aynı anlam ailesinin ortak değerlerini, buluştukları ve ayrıldıkları konuları 

paylaşan düşünürlerin fikirlerini yayınlaştırmıştır.

AAVDukkan.com bu yayınların temin edilebileceği bir satış sitesidir.


